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ORICE REPRODUCERE OPRITĂ 

SONET. 

Tu tainică, curată Poezie, 

Biserică cu porţi neîncuiate. 

Tu neamurile gândurilor toate 

Cu drug le !uşi la pragul tău să \)ic. 

Tot sufletul la poarta ta când rate 

Dromeţ slăbit puterile-şi îmlie. 

!şi spm,edeşte patimile ţie 

Şi ele-ndorm de tine alinote. 

P6eote \1in :ub bolta-ţi milosti\'<\ 

To le asculţi pe t nnte deopotrivă 

Şi le op1·eşti neghina şi amarui. 

Dar tu rămâi deaporurea senină, 

Căci no-i prineag ce 'n fnţa tn se 'nchină 

C'o lacrimi:! s5 no-ţi spele altarul. 

Oclavian Goga. 

1~ 
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Bogdfln Petriceicu-Hftsdeu. 
În acest inceput de toamnă domoală s'a mutat 

la cele eterne celebrul muncitor in ogorul lite
raturii şi şti in ţii române: Bogdan Petriceicu
Hasdeu. 

Rămăşiţele lui pământeşti şi-au aflat acum ho
dma ele veci, lânl!ă firea sa Iulia. in acel mau
zoleu plin de misterii, pe care indureratul pă
rinte il zidise •in murn~tnă şi 'n flori, în fier 
şi fluturi, in luminile artei şi 'n lacrimile indu
ioşătoare ale iubirii şi eternei amintirr•. ~piritnl, 
care de două decenii aproape ,;e muncii\ să de~
lege tainele nepătrunse ale morţii, şi nu-şi aflii 
mângăiere decât in iluzia, că petrece împreună 
cu măreţele umbre ale înaintaşilor săi, pe 
(ărmii rilului Letbe - va fi ajuns, în sfârşit, 
după atâtea sbuciumari, la locul doririlor sale, 
unde sălăşlnesc cei cu •tâmplele încinse• in 
gloria nemuririi: 

•Nobili poeţi, ce cântară tot numai ce-i \'rednic de- Apolo 
In,·entatoTII şi-acei ce prin şcoli lumineaza poporul, 
Ceice prin meritul lor au la,at amintire prin '"eacuri• 

(Aeoeis. Yl. 6h2-4.1 

* 
Bogdan Petriceicu-lla::.Jeu a fost cel din urmă 

descendent al unei ve ti te familii basarabene- ve
stită prin vechimea îndepărtată a trecutului, ca 
şi prin variatele şi strălucitele talente ale odras
lelor sale, mâna cărora a învârtit, generaţri dea
rândul, sabia, iar mai târziu condei u 1 -
cu deopotrivă dibăcie şi ispravă. 

Nu ruai puţin decât patru generaţii de scrii
tori s'au urcedat in această familie: Tadeu 
(1769-1820) care a scris in limba polonă poezii 
de samă; Alexandru (1811-1872) iuristul 
poliglot şi literatul, care visii. de •antica glorie 
a Moldo"ii•; Bogdan (1836-1907) şi fiica 
acestuia lui ia (1869-1888), care s'a stins în 
floarea fi,,ereţii, in timpul de inmugnrire al ta
lentului său mult promiţător. 

* 
Dintre toţi aceştia adc1iirata glorie a numelui 

Hasdeu o întemeiază B o g eia n, care se născi1 

in Basarabia, la moşia Cristineşti in apropierea 
Hotinului, primi în botez numele moşului său, şi 

invăţă şcoală rusească, fărându-şi c!Jiar tiroeiniile 
literare în această limbă. Sentrnrentele sale prea 
puţin rusofile şi cam revoluţionare i-ar fi pre
gătit, cn sigurnnţă, calea spre pu~tiurile gbe-

ţoase ale Biberier, dacă nu s·tt, li 'ufu~l<ll do.• 
cn vreme ( 1856) în lloldo\'a. La trecerea sa in 
această ţară a glorioaselor amintiri strămoşe;;ti 

se desbară de numele Tadeu, lnându.şi i. toricnl 
nume: Bogrlan. Prin puterPn ele muncă, prin 
spiritul său extraordinar de ,-iuiu şi feroce, prin 
\'a~titatea cunoştinţelor şi dorul de pmgre>'. ntre 
il caracteriza, ntrage in curfmd asu[Jra ~~~ atru
ţia lui Ko~ălnieeanu ~i Odobesl'll, rari un prP
gelaru a-i da mână de ajutor in studiile gre[p 
ee intreprrnde:1. Ca profesor de 1stnnc şi director 
la biblioteca universităţii dtn Iaşi, mai târzru ra 
director al arhrvelor statului ~i prof<',;nr de fi
lologia comparată la universitatea din Buru
reşti, Ha,deu avu prilej să îmbogăţească CII 1) 

serie întreagă de publicaţii 1·aloroa. e, ştiinţa ro
mână, mai ales principalii doi rami ai a<'esteia: 
istoria şi filologia. 

Dupăce s'a aşezat la laşi porni [oaia săptă

mânală • Rom ani a• (1859) pe care o . cbimbă 
pe'te câte,·a Juni in •Foaie de istorie ro
mână«, apoi la 1862 scoase redsta ·Din )1 o 1-
d o va •, care fu iarăş cu rând in locuită cu alta: 
•L um in a :-;piritnl său multrlateral, dar cam 
impulsiv şi neastâmpărat, nn-i dărlea ragaz să 

muncea că cu statornic-ie intr'o singură direcţie, 
ci il îndruma spre toate domeniile ştirnţei şi 

poeztei in acelaş trmp. Hasdeu tn toate s'a in
cercat şr pretutindeni a izbutit. !ncepând dela 
cercetările istorice făcu te • in sudoarea feţii • 
pănă la cele mui anevoroase teorii linguistrce şi 
pănă la prăpăstioasele sisteme metafizice, carr 
•toarnă şi ră toarnă gândul•; sau in 
domeniul poeziei dela drama Răsvan şi Yidra, 
ale cărer calitiiţi Incep 11 fi recunoscute şi apre
ciate favorabil -ŞI pănă la satirele nsturătonre, 
pănă la •Philippidiotismele• efemere, dar pline 
de "enin -in toate se reoglindeşte acelaş spirit 
scânteietor, aceeaş putere de invenţie şi un 
subiecti vism acerb. 

Cu mai mnltă stăruinţă a culti\'at la .inceput 
istoria. Cu firea sa aprinsă, el nu puteă să rămână 
însă cercetătoml rece, moi ia ele arbi vă, redând 
numai cuprinsul hrisoavelor colbuite. Ci in lu
crările sale istorice, pe l;ingă o profundă ana
lir-ă, se găseşte şi o bu11ă parte de combinaţiuni 
îndrăzneţe, de creaţiune propne, pe care am pu-
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ten-o numi poetiră. Uneori şi pentru Hasdeu pare 
~ă fi fo. t i~toria mai mult un fel de carmen so
lu tu m, cum o defini$e odinioară Qui n tii ian. 
Paginile scrise cu puterntc anint şi stăpânite 

de un adAvărat lirism nu sunt tocmai rare în 
opera lui istorică. A~a d. e. in • Monografia lui 
Ioan Vodă rei Cumplit• (1865) e surprinzător 

§. 4~, pg. 159: •Scrii nu aceste rânduri in sin-
gurătatea nopţii, 

când mL teriul na
turei şi tăcerea 

oamenilor duc ima
~inaţiunea departe 
- rieparte: la ce
race nu mai este 
. att nu e8te in că. 
uitând prezentul şi 

l'Onfundând intr'o 
rază trecn tul şi •i
itnrul - mă cu
tremură bătaia 

inimei, mă arde 
forul rapului, mă 

turnir prin 'ânge 
fluvii de forţă, ma 

elrctrizenză o 
şoaptă, l'C vine nu 
~tiu tie unde, din 
mine sl\lt din afara: 

•mare e Româ
nul•! ... etc.• 

reţe se moderează treptat cu -.ârsta ce înain
tează, rămânând insă pentru viaţa întreagă în
demnul putemic: şi pentru aşa numita muncă 

subterană a istoriei (~ i e b uIt r: •Arbeit unter 
der Erde•.) in Arhiva istorică a Româ
n 1 ei ( 1865-67) aduse preţioase contribuţiuni 
la istoria României, al cărei început sistematic 
aveâ <.ă-l facă la 187;:1 prin vestita sa lucrare 

de sinteză: • l s
tori a critică a 
Românilor din 
ambele Dacii c, 
lucrare pornită cu 
nn plan foarte vast 
şi într'un spirit 
ntodern, filosofic, 
neobişnuit in lite
ratura noastră is
torică cit> pe acele 
nemuri. Fireşte nu 
în che~tiunile de 
amănunt, cari nu 
prnvocnt inepţiile 

de critica~tru ale 
dlui Git. Pann şi 

indelungatele pn
lemii piitimn;;e, ce 
s'au urmat ani in
tregi în re\·ista de 
iştMie maghiară: 

~zi't?.adok

(l(~buc căutată va
loarea ace:tei operr, 
ci în concepţiunea 

Sau frumoasa 
exagerare poetică 

din întroclucerea 
(*.11) aceleiaşcărţi, 
unele cearcă să ni-l 
prezinte pe ro an 
rndă cel Cum- Bogdan Petriceicu-Ha•deu . 

istorico-tilu ofkă, 
in erudiţia uimi
toare a autorului 
~i în argumentaţia 

p 1 it intr'o aureolă 
mai presus de fire: •În Spania in Anglia, in 
Germania, in Italia, in ~vedia, în Danemarca, 
în Polonia, in Rusia, în Turcia ... vedem scep
tru riie mănuite de popi, de copii, ele zero, de 
nebuni, de beţivi sau de muieri. 

Tocmai atunci într'o ţerişoară română apare 
un principe, pe care numai cea mai neagră tră
dare il puttt opri de a n n da o a 1 t ă faţă 

Europei, fnndând pe tronul Hisantei 
nn nou imperiu latin ... c 

Dar nct'st entuziasm al unei opere elin tine-

logică ingenioa~ă 

Dintre istoricii noştri puţini s'au incumătnt a SP 

avânta la inălţimen metodei istorice comparative, 
luat.'i de Hasdeu ca bază la construirea acestei 
opere. :Ilai ales capitolul, in care tratează despre 
•Acţiunea naturii asupra omului « , 
despre legătura strânsă dintre pământ şi popor, 
arată, cu câtă măestrie, cu ce dialectică birui
toare clatină teoriile altora, inlocuindu-le cu ra
ţionamentele sale, pe care cearcă a le ~tabili 

chiar prin formule matematice. 
Într'un loc (pag. 181) faţă de teoria intluenţei 

l 
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o !'leamă de criitori talentaţi grupaţi in jurul 
său, a redactat in cur ele 8 ani, pănă la 1895 
•Revista Nouă şi s'a cufundat apoi tot mai 
adânc în acele teori1 vaporoase ( •S i c c o git oc) 
despre can credea, că ii pot deschide tainele 
vieţii veşnice, făcându-i cu putinţ.'i a petrece ruai 
mnlt printre ce1 mutaţi pe alte tărâmuri, decât 
in societatea celor vii. Aşa a rămas in cei din 
urmă ani ai bătrâneţelor ostenite, - dupăce la 
1902 işi pierduse şi soţia, o ardeleană, - pă

răsit şi aproape uitat de toţi. 

Numărul studiilor. cărţilor şi revistelor publi
cate de dânsul, e mare afară elin seamă. Aci 
abia am putut stărui asupra câtorva din cărţii e 
cele mai însemnate ale lu1 Hasdeu, care sene 
într'un loc (•Sarcasm şi Ideal« pg. 209): 
»Cărţile cele mai bune nu sunt tocmai acelea, 
cari ne învaţă, ci acelea, cari ne fac a cugeta 
peste cele cuprinse în ele«. 

Şi - cărţile, de cari s'a făcut aici amintire, 
toate aparţin categoriei din urmă ... 

1. L. 

ISPTTlt 
Eram de rînei prezece ani Petreceam cu r11de 

~i cunoscuţi la o vie a noastră, la Uricani. Erii 
o ne întinsă care se incovoia pe mai multe 
vălcele. Pl"in desişul v1ţei \ii printre ciorchinele 
grele de mărgăntare se deschideau rărări ne
întrerupte. In toate părţile se înălţau nuci uriaşi 
l$1 meri rotaţi, prin cari, în soarele auriu de 
Reptemvrie, se alungau toată ziua grnnguri şi 

mierle, ingânându-se. 
Eram un copil, nu pricepeam mmic pe atnnrea. 

Culegătorii începuseră a lucra; seara se aprindeau 
focuri in jurul crarnei, cântau lăutari, se frigeau 
pui in ţigle; şi într'un rând o rurlă depărtată 

a noastră,- eucoana Ilina, care a,·ea un bărbat 
lung, slab şi bolnăvicios rămas în laşi, se apropie 
de mine ~i-mi zise încet! 

- ~itrule, mă doare putin capul ... Eşti mata 
a~a de bun să mă întovărăşe~ti? . . ll'aşi plimba 
o teacă ... 

- Cum nu, cucoană Ilină? ... zic. Cu plă

r·ere. De departe se aud mai frumos liiutarii, ~i 

noaptea-i foarte senină ... 
Câteodată ii ziceam Herişoarii•, câteodată-i 

ziceam >l'UCOană !lină•. Imi era o leară de mă
tuşlt, dar s'ar fi supărat dacă aşi fi irnbătrânit-o 

ru cn>ântul acesta. 
Zicea c'o doare capul, dar mă privea zimbind. 

In hwirile forurilor par'că îi jucau ochii. Glasul 
ei aveii inmlădieri moi ca şi trupu-i subţirel; 

vorbea moale, par'că mângăia, totdeauna. Acuma 
~e apropie ele ruine cercetând n-mă: mă stânjineii. 
căntătura ei dreaptă. 

Yorbi moale: 

- In ia·searu, nu prea am gust de petrecere .. 
Şi pornirăm alături, incet, coborând lm văi

cica. Trecnrăm prin umbra de cărbune a unui 
nuc, :ti cucoana Ilina domol îşi trecu braţul ei 
printr'al meu, apoi simţii o strângere uşoară. 

- Drept ,ă-ţi spun, Mitrule, mie mi-i cam 
frică .. 

Eu am inceput să râd: 
- De ce să-ţ1 fie frică? N'ai mc1 o gn]a ... 
Cântecul lăntarilor ndia pe vale: două viori 

şi o cobză. Veneii. lm, prin frunzi~uri ca din 
depărtare. Cerul erâ spuzit de stele, copatii 
stăteau neclintiţi şt merele părguite mirosean dulce. 

- Ferneile-s cam fricoase, răspunse cu un riî.s 
uşor cucoana Ilina. Nu-i vorbă că ~i bărhatu-meu 
se teme ~i de umbra lu1. El n'ar veni pe aici, 
să- I tai ... 

Eu răspunsei c'o infiorare de mândrie, căci 

eram tânăr şi nevinovat: 
- Ba eu de nimica nu rn'aşi teme. Nu pot 

înţelege cum poate să-i fie cuiva friră ... 
Cucoana llina se alătură de mine şi mi se 

păru că- şi ridică ochii cu admiraţie spre fruntea 
şi spre pletele mele. 

O vreme tacurăm. .Apoi cucoana llina mă 
intrebă: 

- Azi ai fost la vânat? 
-.Am fost. Am găsit pe deal nişte prepeliţi .. 
- Eu nu înteleg cum nu ţi-i milă ... Dintre 

toţi câţi sunt aicea numai tu eşti vânător ... 
Eu cred că trebue să fie la mijloc ceva ... Nu 
cumva ai vre-o dragoste prin sat, pe devale? ... 
Tr~;>bne să ai . . . Te runosr după ochi ... 
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~tii1 multe istorii din trecut. 
'l'ut pl'in tre boeri i>Şi facuse 
'acul, şi din sălăşluirea aceasta 
indelunţ(ată, se alesese el şi 

t'll :;;tiinţa unui cântec străin: 
)Jarsilicza. Dar ora o mar
bihcză a lui deosebită, pe care 
u c<i.ntit pe nas ea un fel ue 
Joi n;i trngănată: 

In zofa olt la patrelu . . 
ludi l(luoli lanivelu, .. 

După ce o mormaia cn ochii 
la foc, se intorcei\ cătră cei 
ce-I ascultau: 

- Cântecul ista il cântă 

Fr~nţujii când se în tartă ... 
Acum în noaptea aceea porni 

iar moş-Liţă a istorisi ceva 
de pc vremea lui Mihalache 

~turza ... 
- .;i pe vremea ceia eram eu vieri ... dar a tun

cea se chiamă că entm tânăr ... Şi se tâmplă un 
mare naraz la Eş. Trăia acolo un boier boţ(at, 

unu' Cnciuc. Ş'avea doi feciori. Dar boernl e 
<'hiamă că era bătrân tare ... Eram şi vărluvoiu. 

Şi se in~oară Ia bntrâneţă r'o dndncă tânără şi 

frt111Hli1SH, s'o sorbi într'un pahar ue apă ... 
Acum, după ce se insoară el, trece un an, şi 

nu ştiu cum s'a făcut că cucoana lui cea tânără 
se dă in draţ(oste cn feciorul cel mai mare ... 
. \ista. se chiamă. e păcat mare... Nn !~-ajută 

familia primarului din Corbu, 

'.Port din comuna Corhu. 

Dnmnezen. Simte bătrânul ŞI Incepe a pândl... 
Dar şi cucoana 1-a simţit pe bătrân, şi nn trec 
două zile Ia mijloc de rând se pândean ei aşa, 

şi iaca moare boierul ... A murit aşa, în scurt ... 
II plâng feciorii, îl plânge cucoana cea tânără, 
şi pe urma îl îngroapă. A fost la prohoifnl cela 
lnme de pe lume. Ciocoin mare, ce socoti? -
Dar un Ţigan, unul Toader, vezeten, simţise că 
fPciorul cel ma re trăeşte cu maştihă-sa. ~i întră 

el Ia banat că boierul a murit otrăvit. fntr'o 
buna zi întră în odaia lor şi şpune aşa: Eu 
ştiu, zice, că boierul nostru a murit de otravă ... 

Ş'odati'i sar ei a~upra lui cu 
vorba, şi-i dan o pnn,gă de 
parale, şi-i zic . ă Iară rlară 

ţine la viata lui ... Tace Ţi

ganu'. . . Dar se chiamă ca 
simte rlela o vreme şi mezinnl 
că nn-i lncrn curat între frate
său şi cucoană. ~i cade la banat. 
Iar a~emenea femeie ca aceea, 
nu ştiu dac'a mai fost pe lume. 
A simtit ea inrlniala batrânului, 
a simţit-o acum şi pe a fe
ciorului mezin . Şi ce să 

facă? Se fereşte să n'o ndii 
cu cel mare, - şi incepe a-1 
ademeni şi pe istalalt... In
cepe a râde şi a şugut cu el, 
pană ce-l 1:conte din minţi ... 

Şi iara vino şi la el Ţigannl şi 
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zice aşa: Cucoane, eu ştiu că te ţii cu duduca ... 
Şi se sfătuesc boierii şi-i dau parale ... 

Pe urmă trece o bucată de neme şi Ţiganul 

iar se infăţoşează ... 
Atuncia iar se gândeşte ce se gândeşte cu

t:uana, şt pune la cale pc băeţi. Era straşnica 
mutcre, ce socoţi dumneata? Şi într'un rând z1ce 
mczinul !lăi Toadere, pune caii, să mergem la 
Vle ... Erâ noaptea. Pune Ţiganu caii, pornesc 
la vie. ~ i dupăce ies din tâq~. şi merg o bu
cată bună de lor, se uită fraţii unul la altul, 
scot pistoalele, şt tranc 1 - tranc ! puşră pe 
vezeteu . . . Îl r.nîrl de pe capră ş1-l lasa pA 
câmp, iar ei se 

in torc acasă. 
Iar despre ple
earea lor nt
mem n'a ştint 
~oaptea au 

pornit, noaptea 
s'au intors. 

Dar Ţiganul 
nu murise. 

Aude un cio
ban vaiete în
tr'un târziu, 

~pre ziua. cum 
ieij>ise cu oile 
în porneală, 

incep a bate J 
rânii, fi dă de 

poate! zice; pentru aşa faptă nu este altă răs

plată decât ~treangul ... Iar Domniţa, ra femeie 
ce eră., mat mtlostivă, a venit in genunchi la 
Vorlă şi 1-a rugat să-1 ierte. Dar el dă din cap, 
Re nită la dânsa pe sub sprâncene, şi ztce aşa: 

::\u putem! Şi se şi 'm~uie acolo, in odaia lui. 
Iar Domniţa plângeit pe la uşi ... ~·aţ;a trct zile 
a stătut închis \'odă şi n'a \'fllt s'asculte. Uum
niţa acum se ruga numai de feciori. eu zice ca 
ei nu-s vinovaţi .. Femeia, zice, a fost căpetenia 
răutăţilor. . . Şt in ziua a treia, pe sub seară, 
~e strânge lumea unde se ridicaseră turcile ... 
Vine Ganii Buznt11l, vine popa, nn soltluţii, :;;i 

iaca, le trece 
;;trean gul şi-i 

rirlil"ă in su" ... 
Ş'atunrea- cti 

Y odă şti<i rea
sul.- a pornit 
dela domnie 

solul cu hârtie 
de ertare ... 

Dar când a 
ajuns in fuga 
calului. pe tlă
răii lui Cucitw 
ii legăna vân
tul ... 

Iar pe Cn-

om ... 1şi da Interior ue casâ din Pianul de sus (comit. Sihiiu). 

ciuceasă au 
dus-o la Doro
boi, ră de acolo 
eriL Tot drumul sufletul. Şi 

spune ciobanului: Inca, m'au puşcat cn pistoalele 
boerii, feciorii lui Cuclllr, că iaca ei trăiesc l'll 

maştiha lor, şi iaca, cucoana a înveninat pe 
biitrîin ... 

Ş'odntiî, t·um se atla asta In hlr!-( la isprib·
nicie, pornesc dorobanţii şi mhcă pc sus ~~ pe 
fraţi şi pe cucoană. ~i-i munceşte la stăpânire, 
pănăce spun ei cum a fost dela inceput pănă 

la sfârşit. Se face, se chiamă, judecată şi dau 
boerii osânda morţii ... 

Iar cucoana cea tânără avea rude, aveau şi 

băetii, se ch1ama rude ... E mare ru~ine să sue 
nişte boeri la spânzurătoare ... Şi incep a intră 
boieri1 la Yodă, şi cucoanele la Domniţa, şi prind 
a suspina ş'a se rug~'t.. Era mare necaz atuncw: 
Stiâ tot târgui E~ului... Dar Vodă 1lfihnlache 
, tnrza, se uita crunt şi dădea din cap: Tu se 

au purtat-o într'un car cu spini. Ş'arolo tn târg. 
au ingropat-o pănă la ţâţe in pământ, ~i trei zilr 
au ţinut-o aşa, - \ii care treceti, era porunca 
dela stăpânire s'o tupea ·ca, pentru nelegmirea 
ei ... Ş'a~a. după trei zile, au sptî.nzural-o ... 
Şi trei r.ile a gemut ea cu jale, se ru~il do u 
picătură de apă şi de o fărruătură de p;\ne, :;;i 
striga să n'o omoare aşa, in tinereţă ... 

Frumoasă muiere! sfârşi incet moş Liţă, ~i 

dădea din cap minunându-se, par'că vede;\ in
naintea lui, in fumegnrea focului, pe Cucmceasa. 

• 
După povestirea moşneagului, oaspeţii ince-

pura a vorbi. Cei mai bătrâni işi aduceau şi ei 
aminte de unele împrejurări, pe cari moş-Lttii 
le nitase, şi prinseră a spune una, a adăogi alta, 
şi a sorbl păharele de vin cbilimbariu. Iar vierul 



); rul 1~, 1907. LUC"il'AHUL :l~ l1 

~ta la foc ti fuma tacticos şi, dupăcum ştiii că 

le plaee boierilor. mormăia cântecul pe care-I 
zice Frantuzul când se intartă, şi scuipa din 
'remc in vreme lu o parte, in spuză ... 

- Ce ziei. :\litru le? zise deodată lângă ruine 
L'IIL'oana llina. ~i pe nc;;imtite pornirăm la >ale 
>-pro intunereeul nueilnr ŞI spre mirodeniile me
relor coapte. 

Eu nu cutezam să mă uit îndărăt. Xu ştiam 

dacă ma vede mama on nu. Apoi ma simţi1 in
uârjit, c'o pornire de bărbăţie, care răsărit! de
odată dm adâncul fiinţei mele. 

:\eliniştit totu,i, păşiam incet, după mersul 
to\'ltrăşei mele ~li se părei1 că trebue numai 
decât ~ă vorbesv, şi căutam in mine (:()\'a ue 
spus. ~~ dPorlată nnî simţii turburat, pe când cu
~·oana }lJna mă ::;trângea IIŞllrel de braţ. nJa ·ul 
e1 d ulee mă făei1 să !resa r: 

- Ce zici dumneata despre cucoana t:ea tâ
nanl de care a Yorbit mo:;; L1ţă? 

- ~1-a meritat pedeapsa, zisei eu deodată, 

innuntând din sprâncene. 
- Aşa'! şi-a meritat pedeapsa? răspunse râ

zând toYa1ăşa mea. Povestea-i po"~"est~::. Ce era 
sâ faeă ca, riHcă-1 eni drag băiatul cel mai mare? 
Cr putE:'ă. . ă facă? A fost o fiinţil nenor0eită, 

aşa Zlt: eu. A luat-u un bătu\n. Ce eri\ pentm 
l'a hatrânul? Ea simţe<'t IIC\'llle de iubire, de 1111 
"utlct tâu;u· ... A ~ta a fo~t ~reşa la ei. . . Pe ll l llla, 

relclaltc au \ e11it după asta ... Daei1 îneepu e. 
nu se ma1 pute;\ op1i . . .A fo~t o nenorocire 
mare ... 

- Cum o nenorocire? zisei eu intorcându-mă 
spre ea. 

Cucoana Ilina râd ei\: 
- Xu te-aprinde, nu te-aprinde ... Zic şi 

eu aşa, o nenorocire .. dar poate n'am dreptate ... 
Dacă dumneata ai şti ce insemnear.ă lucrurile 
al'estea, ai fi altfel, ai ierta multe ... 

- Ştiu, inţeleg, ce? crezi că eu nu înţeleg? 
zisei repede, rumenindu-mă. 

- A,a? va să zică ştii? Bine, - eu atât 
voiam să aflu ... E păcat să nu ştie cineva ... 
Dumneata eşti om mare acuma . . . Ca mâne
poimâne te faci un filosof. . . Ce n'ai ă ştii? 

Am anzit că ceteşti pe Kant şi pe Schopenball!>r; 
şi dumneata mi-ai spus ... Ai să-i ştii din scoarţă 
in s•·oarţă . . Ai să ştii şi pe alţii. toti filosofi 
urâti şi spâni ... Dar dâcă nu-i ştii ce-i aceea 
un botgros, ori o privighetoare, n'ai făcLlt ni
mica ... 

Şi deodată e opri. În deal, la craruă, eri'! tit
cere deplina. Yia dormea intr'o linJ:şte desăviir

şită. Înaintea noastră, la câţiva paşi, un licnriciu 
scânteia ca o luminiţă verzuie prin iarbă Cu
coana llina, lângă mine, tăcea, - şi eu simţeam 
cum mi se strecoară ceva în lungul trupului, 
par'că din pământ, din livada şi din via ador
mită purcedea o infiorare caldă, care mă stni
bătea din tălpile picioarelor pănă la ochi. De
udată avui o vedenie de fericire. Aşi fi nnt s<1 
fac o mişcare, să spun o vorbă, şi eram ameţit 
de ruşine. Eram tânăr, numai de cincisprezece 
ani, şi eram foarte ne'l'inovat. 

Mihail Sadolleanu. 

Cronică rimata. 
:\t·,grt'ţ;il, ,. foarte lt·:-.nL' intr illl ~tii co1 upt. l1arhar 

Sa 'n~111 pra-.:ihlt• t\.iatu ~l nlt1 !'tfinţ1 in calimlar1 

:-;,·uturi.nd ca t.lupa m;inect a senptutilor v"lumt•, -

!"u-.ţlllut de-un X. de-uu Y, in L'Hntnd iţ1 crl-ezi munc. 

A~tazi nu se mal iutrl~aha: ce ai ,·rut şi ce ai z,is, 

In halanţa It e pune. dt iu viata ta at scris. 

Tu, ce cumpane~tt cu a01i in metal turnata fraza. 

Dm a ~oarPiui lumina n·;l.nd Si't-i imvrumuţ1 o raza, 

~i cahlura ta din sullet s'o otrecon în gingaş \·ers, 

Sa cupnnzt în şiruri calde farmecul din univers, 

Toata Yiaţa ta moncttă dup' o tainica chimeră, 

Tot avântul unui creer, care CU!jetă şi spera, 

Ş1 Jurcrea ucrcmcmh\ ~·u "mplete~ti in jalnic c;lnt 1 

sa !lai dorului sthtJtnul \·alului batut dtJ dnt. 

C;iud se turbura adilncu-ti 1 n zagaz inciltuşat, 

Ha dai V••rsului puterea uragan ului t urhat, -

.l.u g.lnthtu.te-al n'odata. sh\nd in nopţiţe pustii, 

Pentru cme- ţi da1 caldura, pentru cine nei să scrii?, .. 

Tn zadar adâucu-ţi tainic ltmba Yl'rsului o chiamâ. 

::\u uttit ca orice marfa are hp~a de reclamă, 

Iar de nei sa ieşr in public ca un tânăr cu pretenţii, 

Caută de mi te pune inbii bine cu agenţti: 

\[anuşază-ţi necioplttul ,·ers precum cere bontonul, 

Y re-unui curent la moda mârâte-i pe nas isonul, 
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Şi de lipsa de cultură htnJPR ca să nu te 'nculpe, 

Schimba ,·orba minţii clare in schPiăh\it de vulpe. 

Când se 'ncaerii paiaţii, - suverani1 peste ~rta. 

Dela mahala 'mprumută limba gata pentru ciada. 

In credintele contrare· 1n aruncă Clt piciorul. 

rreamăriucl numai irleia. ce-o snstine matadorul. 

Ca o umbra il urm•nză cu cnicnit dt• papagal. 

U1hi, ca in hnereţP ai a'ut un ideal. 

Şi. cum snveranu-i ~ata să·şi ridite 'n cer oşt~uii. 

Te trezeşti ftlni de ,·este cocotat şi tu la genii . 

Şi.o 'nchini\ ·nainte-ti proştii ca la orişice mom;iit• 

Craii speculanti vor arde împreJurul tiiu t;\mâie, 

Tn imperiul sfânt al artei tn ,·ei de,·Pni 'mpamtnl, 

Tinerii Afioşi, naivii vor ,·eni să-ti ctani sfatul. 

Cu un aer de protector le vei spune tot ce crezi, 

Te fereşte clit să poate ca să nn-i incurajezi. 

Ku c•utnvn să-ţi ia 'nainte cei ca1i astăzi ţi sa 'nchio:i, 

Din intreaj!a-ti ,trălncire să Yezi m;ine o ruină 

Cu dojana de măestrn fă puţină teone 

Şi-apoi las' fle Yor mai pune pana 'n viata pe h;lrlit'. 

Jar ca sfntnl Hă-şi aducă de cu ncme al sau rod. 

Le arabi <·am cum ,·ine sfântul artei calapo<l 

Auntl curat, irteia. astăzi un are valoare, 

nară n'are forma, glasul de monetă sunat.oare. 

Tn za<lar mai spuiu ră alta-i calea. t·are-ţi plare ţi~. 

Vezi maj!i8trul iti pretinde o stupidă modestie. 

Poate îţi aduci aminte c'arel meşter f.Ha •ama. 

c.ind ,·ăztl rll peste noapte zirlul "Lin! i se rlârama. 

Şi-or ce ridicau cu trudă pricPpnţii lurrători 

Dio măiastra lor zidire un morman g-:isiRn in znri, 

Hotărî ca 'n zidt'l umed fără milă să înt:roapc 

Ce-a a\·ut mai drag pe lnme si rie ~nflet mai aproape, 

Ca sii i'pră\•e..scă templul si sa-i mearga vestPa 'n lnme. 

Prin jertfirea fericirei să ajungă la renume. 

Astăzi? Ca s'ajungi o chpă candidat la nemurire, 

Ast:izi alta ti se cere: Ră-ţi îngropi in umilire 

Cel mai şacru duh din tine. tot ce ţi-a dat mai sf;iot crml: 

Să te lepezi de fiintă·ti, să·ţi ingenunchi caracterul. 

Să arunci cu tină 'o cei buni, sa lo,·eşti în cei curaţi, 

Şi ca fariseul mândru pieptul la altar să·ti haţi. 

Pe c•ind numele-ti atârna pe la colţuri. p~ ptarate, 

~·o să atle vulgul tama şi - ale tale mari pacatP 

~au purtfmd cu fală haina celui drevt şi urgis1t. 

Sa fii sigur că 't1igarea-ţi vr·un rasunet a găsit. 

Astazi taurul cel ,·enle nu sa mai r;\~ti~:a 'n luptă. 

Il ce~esc nenorodtit, arăti\ndu-şi spaua rupta. 

Te 'nfiori ~ De-ai simţi duhul, <'e-i stap:\n intt·<· "ulisP. 

Din avântul lor t·el tunar ti'ar opri at:itea ,.i,..e! 
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Setea glortei uşoare pentruce te-ar stapân1? 

llup' o razii de luminâ pentru ce tP-ai târăi? 

Tăinuit in umbra- ti dulce, singur mulţlimit de tine, 

Pentru ce te chiamă doml şi nadejdea <le mai bine! 

Pentruce ţi-ai da caldura adunata 'n al tău piPpt. 

Pt>ntru reci le re~ens1i! ... Oare nu-i mai inteh•pt. 

Pe când focul ard" 'n ,~atra in uuiosul .tău camin. 

~ă-ţi descoperi numai ţi<! JllÎllZ!l WÎnduJui .'e111n. 

~eştiut de şarlatanii <·c cu pizmă te ncunjoara. 

::;ă-(1 aduni în al liîu sutlet scumpa visului comoar~. 

Ca avarul ce f'•~ 'ml,ata (le hc•g-atul sau t('zanr, 

Sa presari pe ici pe colo Jiu nisipul greu .te a•1r. 

Şi cu prietina ta dulce qsul să-(1 Împartaşeştt ... 

Te \Or nide. Dar ce-ti pa~a 1 Tu la ei să nu gândPşti 

Pe c:inu ei şi-or sparge t:apul pantn1 bârbul ce-au ajun,, 

Cura ta cea aurita grijc ai ,·o fi a ·cuns. 

Inălţa-vor pan' la ceruri o JIO''este ·unătoarc .. 

Tu. şhind a lor proshP, treci cu faţa zimbitoarc, 

Şi, t.le .-rei. sa râzr în tine d~ t11t raiul de mişei 

E~tt convims t·a tu t>::ti totul!'i mult mai sus Uecftl :-illnt t.!i 

1. U. Soricu. 

Tfigeni<l în T<1uri d<1 
de Goethe. 

Actul al cincîlea. Scena a patra. 

Oreste (înarmat). Cei de mai 'nainte. 

Ore s te (întors spre scenA). 

Vă indoiţi puterile 1 Opriţi·i 
Vre·o câteva clipite! Apăraţi 

Cărarea spre corabie surorii 
Şi mie. 

(Cttrl lfigenia, firii. sA vadi pe regele.) 

Vino, că ne-au da t de urmă. 

Abia de mai putem fugi. Grăbeşte! 
(Zlreşte pe regele). 

T O a S (punând mâna pe spadA). 

În faţa mea, nu poartă nimeni spada, 
Nepedepsit, în mâni. 

!fi ge n ia. 

Nu pângăriţi 

Cu groază şi omor lăcaşul zânei. 
Opriţ i ostaşi i voştri, ascultaţ i 

Pe preoteasa şi pe sora 
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O reste. 

Spune· mi! 
Cine ne·ameninţă? 

lfigenia. 

Cinsteşte 'ntr'însul 
Pe regele ce·mi fu ca un părinte! 

MA iartA, frate! Inima mi copilA 
A 'ncredinţat întreaga noastră soartă 
În mâna lui. lam spus ce aveaţi în gânu, 
SA·mi mântui sufletul de 'nşelăciune. 

Oreste. 

Ne ngădue, în pace să ne 'ntoarcem? 

Ifi gen ia. 

Răspunsul mi-I opreşte spada ta, 

0 reSt e (vârâod >pada 'o teacA). 

Vorbeşte 1 Iată că ascult de tine. 

Scena a cineia. 
Cei de mat 'nainte Pylade. (Curând dupil el) 

Arcas 
(Amâodoi cu spadele tn mini.) 

Pylade. 

Nu zăboviţi 1 Ai noştri îşi adună 

Puterile din urmă; dar duşmanul 
Mereu spre malul mării îi împinge. 
Ce sfat al crailor găsesc aici 1 
Aceasta·i faţa regelui cinstitA 1 

A rcas. 

În linişte, cum se cuvine, o rege, 
Tu stai în faţa duşmanilor tAi. 
Curând li·i pedepsită îndrăzneala; 
Ei scad şi fug, corabia·i a noastră. 

O vorbă numai, şi e 'n flacări. 

Toas. 
Du-tel 

Şi porunceşte să 'nceteze! Nimeni 
Să nu se lupte, pănă când vorbim, 

(Arcas pleacl). 

Oreste. 

Aşa·i. Te du, prietene, şi·adună 
Câţi vor mai fi 'n viaţă; aşteptaţi 

Ce·or hotărî asupra noastră t.eii. 
(Pylade pleacA.) 

Scena a şasea. 
Ifigenia. Toas. Oreste. 

Ifigenia. 

Scăpaţi·mă de grije, pănă nu 
Începeţi. Teamă mi-e de grea urgie, 
De nu vei vrea s'asculţi, o rege. glasul 
Dreptăţii bune, iară tu o frate 
Să·ţi potoleşti văpaia ~inereţi1 ' 

Toas. 

Îmi !>tăpânesc, fiind cel mai bătrân, 
Mânia 'n piept. Răspunde mi! Ce c.lovez1 
Ai tu col eşti născut din Agamemnon 
Şi frate cu aceasta 1 

O re ste. 

Iată spada 
Cu care·a 'nvins vitejii dela Troia 
Am zmuls·o dela ucigaşul lui 
Şi m'am rugat de zei sA·mi hărăzească 
Puterea şi norocul craiului 
Şi să·mi găteasc' o moarte mai frumoasă. 
Alege pe·un viteaz din oastea ta 
Şi pune·mi·l pe cel mai bun în faţă, 

Ori·unde 'n lume vieţuiesc războinici, 

Se 'ngăduie·acest drept străinului. 

Toas. 

Străvechea noastră datină nu-l dă 
Bărbatului străin. 

Ores te. 
Începe deci 

Acum cu mine datina cea nouă! 
Urmând·o, un popor întreg sfinţeşte 
De lege fapta mare·a regelui. 
Îngăduie·mi, nu numai pentru noi, 
Ci pentru toţi străinii să mă lupt. 
De cad, să fie osândiţi ca mine. 
Dar da.:ă îmi va ajuta norocul 
Să 'nving, atunci să nu mai calce nimeni 
Pe-aceste ţermuri, fără să 'ntâlnească 

Îndată dragostea deaproapelui, 
Şi mângăiat să plece ori şi cine! 

Toas. 

Nu pari a fi nevrednic de strămoşii 
Cu cari mi te mândreşti, o tinere. 
E mare numărul vitejilor 
Ce mă 'nsoţesc; dar, şi în anii mei, 
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Mă mai măsor cu duşmanul şi-s gata 
Sa 'ncerc norocul armelor cu tine. 

If i gen ia. 

O nu, nu-i trebuinţă de dovada 
Aceasta crunt', ascundeţi spadele! 
Gândiţ1 la mine şi la soarta mea. 
Pe un bărbat îl veşniceşte lupta: 
Şi de-ar cădea, cântarea 1 preamăre~te, 
Dar lacrimile, nesfârşitele, 

1\ le femeii părăsite, nimeni 
Nu le mai ştie, cântareţul tace 
De nopţi şi zile petrecute 'n plâns, 
Când vre-un suflet singur se 'nfioara. 
Să-şi cheme înzadar prietenul 
P1erit cu zile şi, tânjind, se pierde 
Ş1 eu am fost muncită de o grijc, 
Sa nu ma zmulgă vr'un amăgitor 
Din locul de-adăpost şi să mă ducă 

În grea robie. Deci i-am ispitit, 
l-am întrebat şi le am cerut dovezi. 
Si-acum mie inima încredinţată. 
Priveşte aici, la mâna i dreaptă, semnul 
Ca de trei stele ce s'a arătat 
În ziua chiar când s'a născut şi care, 
Ne tălmăcea preotul. prevestea 
Că ea va SăvârŞI O faptă Cruntă 

Apoi mă 'ncredinţează rana asta 
Ce-i taie-aici sprânceana. Ca copil, 
Electra, fără grije şi grăbită, 

Cum e din fire, l·a scăpat din braţe, 

Şi el căzu pe un triped - e el! 
Să-ţi mai aduc dovezi şi mărturie 

Asemănarea dintre el şi tata 
Şi-a inimei ne 'nşelătoare voce, 

Toas. 

Şi de-ai împrăştia ori-ce 'ndoială 
Şi eu mi-aş stăpâni mânia 'n piept: 
Tot armele ar trebul 'ntre noi 
Să hotărască; chip de pace nu văd. 

Ei au venit, chiar tu mărturiseşti, 
Ca să-mi răpească-icoana sfânt' a zânei 
Cum aş putea să-i las nepedepsiţi? 
Ades, Elinul lacom pune ochii 
Pe sculele popoarelor barbare, 
Pe lâna de nur, cai şi mândre fete; 
Dar nu întotdeauna au ajuns 
Cu prada norocoşi acasă iarăşi. 

Oreste 

Icoana riu ne învrăjbeasc', o rege! 
Acum vedem greşal., ce un zeu 
Ne-a aşternut pe faţ:l. ca un văi, 

Când ne-a 'ndrumat ca să venim aici 
Eu l-am rugat de sfat şi să mă sc.tpc 
De goana Furiilor; el grăi. 

Cind vei aduce iar acasă sora 
De pe-a Tauridei ţermuri unde 'n templu 
Petrece fără voie, eşti scăpat 

Noi tălmăceam că-i sora lu1 Apolo, 
El te· a 'nţeles pe tine 1 Legământul 

E desfăcut şi iarăşi eşti a noastră, 

Tu, suflet sfânt Atins de mâna ta, 
!\l'am vindecat; la pieptul tău mă prin~c. 
Ce.1 de pe urmă oară, nebunia 
În ghiare, zguduindu-mă grozav 
Pănă 'n adâncul oaselor; apoi 
S'ascunse ca un şarpe 'n v1zuin:t 
Mă bucur iarăşi de lumina zilei 
Prin tine Minunată-i voia zânei! 
Asemenea unei icoane sfinte, 
De care, din porunca unui zeu, 
Pe veci legată-i a cetăţii soartă. 

Te-a dus pe tine, ocrotitoarea casei, 
Şi te-a ţinut aici în taină sfântă 

Spre fericirea noastr' a tuturor 
Când se părea că nu e chip pe lume 
De mântuire, iată, tu ne mântui 
Intoarce-ţi sufletul spre pace, Doamne! 
Şi n'o opn să 'ndeplineasc' acum 
Sfinţirea casei părinteşti, să-mi pună 

Pe frunte, ea, coroana strămoşească 1 
O, răsplăteşte binecuvântarea 
Ce ţi-a adus şi dă-ne-o iarăş nouă 1 
Puterea, viclenia, toată slava 
Bărbaţilor, făcută-i de ruşine 
Prin sufletul acesta preacurat, 
Şi 'ncrederea frumoasă de copil 
Într'un om vrednic îşi găseşte plata. 

lfigeni a. 

Gândeşte la cuvântul tău şi lasă 

Să te înduplece aceste vorbe 
Din gura lui 1 Priveşte-ne 1 Tu n'ai 
Ades prilej de-o fapt' aşa frumoasă. 

Nu poţi să n'o faci; fă-o mai curând! 

Toas. 

Plecaţi deci! 
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I fi gen ia. 

Nu aşa, o Doamne 1 Nu vreau 
Să plec fără de binecuvântare. 
Nu ne alunga 1 Frumoasă ospeţ1e 
Sa. fie între noi. a,şa nu sunrem 
Pe veci în~trăill<lti. Iubit ŞI scump. 
Cum mi·a fost t.1ta, astfel îmi e~ti tu; 
Şi tot aşa-mi vei 1 a.mânea in suflet. 
Când cel din urmă dm poporul ta.u 
Îmi va aduce la ureche graiul 
Ce m'am deprins s'aud la VOI, ori când 
Un cerşetor ven1-va 'n portul vostru, 
Îl vom prim1 ca pe un zeu, eu însăm1 
Îi voiu aşterne patul, 1 oi pofti 

Pe scaun lângă foc, şi-o să-1 întreb 
Numai de tme şi de soarta ta, 
Sa. t1 răspla.t<::ască zeii din belşug 
Pentru 'ndurarea ta şi-a tale fapte! 
Rămâ1 cu bine 1 O, întoarce te 
Şi da.-ne-un drag cuvânt de bun rămas! 
Mai dulce-atunci umAa va vântul pânz,l, 
Mai line p1cura-vor lacnmlie 
Din ochi atunci. Ra.ma1 ru b1ne 1 'ntmde 1111, 

În semn de veche prietenie. dreapta 

Toas. 

Plecaţi cu bine! 
(Sfir~il.) 

Trad. de J. 6orcia. 

Un sffirşit. 
Sch1ţa . -

În casa la pupa l•heurgho e tot mai nlu. 
l'reutea~a Anica nu mai dă pe afară; nu-i 

mai vede lumea oclui arşi de focul lacrimilor 
şi chipul galbin-galhin. i'a ele filimină. Numai 
pupa Gheorghe o ma1 1·ede - o Yede şi trece 
in altii odaie şi plânge de i se umeze~te barba 
~i se inmoaie hule ceasloYului. in biel~ug de 
lacrimi. 

:-;:i au trecut luni intregi de când d-şuara Amţa 
apas;\ perma înflorită cu mâna e1. 

... U umbră uşoară. <'R o 'edenie din alte 
lumi, cu faţa albă ca de giolgiu, usrată, sub cu
nuna de păr negru, incâlcit, cu uch11 man, afun
daţi sub dunga frunţii. stinvi. impămjeniţi, cu 
lumina slaba, pierdută, par'că in departiiri ne
l'lipnnsc. 

Ntii aşa inlemnit<î, învăluiti( in hainele u~uarc, 
m;indrc cum ~e cade unei fete de popă, croite 
in ('lipe de fericire, de vi~are, do mldejde a 
traiului de flon ce avea să \"ÎDă cândva, -
nveit să Yină ...• ,i nu spune o vorbă. Buzele 
usl·ate - foiţe de floare atinse de brumă -
stau strânse şi nu se de fac numa1 pentru pa
harul cu apă racoritoare. 

f'e topeşte aşa pe încetul, se sfârşeşte sub 
orbii preotesi1, - se sfârşeşte ... 

- Aniţă maică, Ani ţii, te duci, te du-u-u-<'Î.. 
~i se inăduşa; ochii i se aprind bobotaie şi cade 
cu capul pe perină alături de capul Aniţei ... 

- nu mai poate plânge, ~imtc cum 1 se des
face imma în două ... 

- Părinte, Gheorghe, dragă, adă cartea, pă

rinte, <'ea~lovu ş1 te roagă ă ţi-se desfacă inima 
şi-ţi mântuiei;lte fata ... şi preoteasa ... 

A.niţa e mişc~l. roteşte ochii mari ţ;i un pictlr 
de murgăntur se desface din colţul ochiului, de 
sub pleoapa de hârtie. 

Popa Gheorghe alătun ca de piatrit, cn pa
tratind după cap, l'll ha1 ba l'ăruntă proptita pc 
ceask>\T se roagă ... Glasul nu i ~e aude, bu
zele-i sunt de lemn; . och1i de pară, să-i trea<·ă 

prm ceaslov la vale. 
- Te roagă, parinte, te roagă de- ţi mântuie 

fata :;;1 preotea,a, părinte ... 
Şi Anira, preoteasa, geme 
Parintele-i de piatrit. 
Domn1şoara se stin~e .. 
O unrifi lina de Yânt aduce >!;las du foi t'C 

tremura.. O rază de lumină dela soarele ce 
asfinţeşte e topeşte pe ochiul ferestrii din faţă, 

se duce - s'n dus. O frântură din glas de 
clopot de vecernie ce moare ... 

'Mâne sunt Sânzienele. 
l\1aria lui Glig-or Florea din YeCJDI aruncă cu

nuni de flori galbme, pe copenşul casei. A run('ă 
~i asrulta. 

- l\1ăi Gligore, e rău la popa Gheor~~:be. e 
rău tare. e stinge şi domnişoara A mţa .. 
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~ărara prcoteasll, n'are noroc lu copii. Au rei 
Joarmo de doi ani împliniţi in tilrăini şi An1ţa 

se duce acum. 

~i plân~e lelea ~Jarie cu hohot "ti (;Jigor Flor~·a 
\'CC'Jnul. trece spre şura, ~ter~ându-şi ochii CII 

mâneca tărnăşii .. . 
Te omoară jelea, mă Ciligore ... dumni"toam 

Aniţa se d~o~co. 

Tu, ce-adaugi clipei lanţul 

Vremilor ce nu mai sunt, -

Straniu adăpost de forme 

Ce n'au umbră pe pământ. 

Cad mereu mai marii lumii 

Genii şi uiteji pe rând; 

Ci tu dai puteri gândirii 

Sa-i deştepte ori şi când, 

Şi ne 'ngădui tainic sfatul 

Cu-orice suflet strălucit, 

Cum ne 'ngădui şi pe-al celor 

Ce-au fost mici, dar ne-au iubit. -

Foc de pae ni-i prezentul, 

Pân' s'aprinde-a şi trecut, -

Dar tu poli să-i dai uăpaia 

Flacărilor din trecut; 

Şi poti da slabului geamat 

Ce abea simţit s'a stâns, 

Tol suspinul care doarme 

lntr'al uremurilor plâns. 

Morţii nu-şi mai au fiinţă 

Dorm de ueci, şi totuşi ştii 

Să le dai o uletuire 

Ne 'nteleasă celor uii. 

Simte-se trăind prin gându-mi 

Tata, când îl chem? - ori eu. 

Făr' să ştiu îi simt chemarea, 

Şi-i răspund fără se ureu? 

Amintirea. 
(D<Irll Sulty f'rudhomme.) 

Când hotarul ce-i desparte 

E de ueci nestrabătutul 

Zid, cum pot să stea de uorba 

Ziua de astazi cu trecutul? 

Din noi doi care-i acela 

Care chiamă pe celalt? ... 

Cearcă sufletul să 'ntrebe, 

Dar se-opreşte 'nfricoşat ... 

Ci prin haosul de ueacuri 

Cât priuirile-ţi pătrund, 

Coborî-uei, amintire, 

Cât de mult, cât de afund, 

Iscodind ruini şi biblii, 

Răscolind străuechiul scrum, 

Voi aflâ izuorul căii 

Ce-am fost mers-o păn' acum. 

lnălţându-şi lampa de-aur 

Viata-şi merge drumul ei 

Şi pe-acelaş drum se 'ndreapta 

Făra preget paşii mei, -

După ea, de-alungul unui 

Negru coridor, păşesc, 

Dară nu priuesc 'nainte 

Ci în urma mea priuesc. 

Din cotro uine nebuna, 

Şi 'ncotro şi-o fi 'ndreptând 

Lampa galbenă ce-şi arde 

Focul ueşnic tremurâd? 

f\. Lup ca nu. 

In elernu-mi drum prin haos, 

Luminat de ea nu sunt 

Decât doar în scurta cale 

Dintre leagăn şi mormânt. 

Ci 'naintea uietei de-astăzi 

Alte uieti am fost trăit, 

Şi 'nceput nu-mi am in lume 

Cum nu pot aueâ sfârşit. 

Te 'ncordează, amintire, 

Şi întreabă 'n stâns trecut: 

Câtor seri le ştiu lumina, 

Şi câti tărmi am strabatut? 

Ce-am ştiut din taina sorti-mi 

Pănă nu m'am fost născut? 

lntrebărei ăştia, ueşnic 

Graiul tău rămâne mut, 

Şi priuirea-ti uisătoare 

Rătăceşte 'n zari mereu, 

Ne 'ncercând sa eate firul 

Din colo decât uăd eu. 

Cercetând zadarnic taina 

Sortilor uitate 'n drum 

Simt cum mi se 'ncheie 'n noapte 

Lantul anilor de-acum. 

Şi ... istoria nu-mi spune 

Din cotro am fost uenit ... 

Şi nicicând n'a spus pământul 

Unde merg cei ce-au murit ... 

Elena Farago. 
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Sentinţe. 

Nu-ti răzima gândirea pe putredele arme 
Ce-şi făureşte 'n noapte şi 'n taină, gândul rău 

În care nu-i iubire şi nu e Dumnezeu: 
Cetatea lor măreaţă, în praf o să se darme. 

Tu lupţi, te vezi atletul de adevăr în lume, 
Şi crezi că din cu11ântu-ţi străfulgerează legi 
Dar inima p-e seacă şi nu poti să 'ntelegi 
Că frământarea urei atât culege: spume! 

Ostaşilor minciunei. 

Întoarce-ţi conştiinţa spre Cela ce pe cruce 
Şi-a pironit durerea ca să te facă bun, 
Sau smulge-ţi toga iarăş Kaiafo, zH nebun, 
Striveşte adevărul, - el tot mai viu străluce. 

A! Ochiul ce se 'nva!ă în besnă să privească 

E orb privind lumina? îl doare raza ei? 
- Strecoară-atunci prin gene, divinele-i scântei, 
Jar inima, invaţ-o cu 'ncetul, să iubească! 

Pegas 

Din mila ta? sărmane! Din mila ta crezi oare 
Că muza se hrăneşte c'o laudă deşartă? 
Crezi tu, când are cerul senin, măreţul soare 
Mai cere oglindirea în ciob d'oglindă spartă? 

Crezi tu frumosul Pegas când dorul îl avântă, 

În cale se opreşte de-o piedecă năroadă? 
El are pentru stele doi ochi, lumină sfântă, 
Iar pentru musculiţe şi viespi, stufoasa cuadă! 

defracforilor şi ispililorilor sai. 

El are piept de stâncă duşmanii să-i răstoarne 

Copite de oţele să-şi scapere mănia, 
Din rătăciri ideia drept pinten să-I înloarne, 
Jar frânele-i de aur le strânge Poezia. 

Zadarnic te apropii de-acest fugar sălbatec 

Ca să-I îmbii spre tine c'o amăgire 'n palmă 

Căci hrana-i, e văpaia din sorii de jaratec 
Jar setea, şi-o adapă sorbind din marea calmă. 

friveşte-1 cu 'ngrijire de vreai să-I vezi mai bine: 

Drm11 afani in gn\r.lim\, 
Supt o ~tre~ma ue şură ... 
Firea ,. ue farme•· pllll<l, -
\'niPa basmul şi-1 murmura . 

Xoaptea-1 li111i; 

ţii intinde peste nune 
1 n,telate aripi oare 
Cu dulci visun să m'ahnP 
Printre frnnze-o caldă hoare 

Mulcom vine ... 

1'~ coline da ocoal" -
Spice anrli prin Iazuri 
Ll'BKiiD<i cu hrntu-i moale, 
!.~ •lesmeardiL hn cu glasuri 

Dulci, domoale. 

Nu suferă, oricine să-i stea 'n apropiere; 
Jar dacă te loveşte, - fii fericit în tine, 
Că mâne sboară 'n veacuri, te lasă în tăcere. 

O noapte de vartl. 
lloinanml aşa pnbeaga 
Pre~tP lannri şi pădur~, 

Tot rlonwşte-o doină r.lrag;i, 
Pană Sflmnul o să fure 

Firea 'ntreaga. 

~liS pe deaJ, (>C SCărrŞOUT<I, 

Cant de Jhter se 'nlinpă .. 
Yiersul jalnic se strecoar;i, 
Gl'lll" fmnza, corlru 'n pnpi1 

~~ 'nfioară 

Luna 'n cer, hălaia fată, 

()up' a norilor pe11lele, 
Hta şi~a~cult:\ 'ugfindurată, -
f'c•apiirrîod din ochi mii stelo 

Pltin!, de-o<lnhi 

[ar in cortul tufei, frânti\ 
De dor, zhucrumare mult;\, 
li pn<iglutonr~ cânta; 
l<'lonle <ofioa,e-asculta 

Duinn sf;inta. 

Plopi cu frunza argmtata 
Ta1n1c frearnatil in cale, 
Umbra lor întuo~cata 
Oglmdindu-se in vale 

~e uesfat.1 ... 

A tăcut priviglutoarea: 
\alea şoapta-şi domolisc, 
Doanne dusa ş• cieoarea 
Cu pleoapele închise ... 

Plâuge zarea; 

D. Nanu. 

Caei arum e 'n \·ăc.hn~irP, 

I-a murit prin ţiui ~trl\inr, 

Noarole, Iubitul mirt', 
Nu l' cine sa 'nsanino 

TrL,ta-i lire. 

Tace znnul dela moară; 
Zboară su!letu-mi la tine,
Pe aripa sa uşoara 
Pe furiş şi somnul Yinc, 

~lă 'mpresonră. 

Vasile f\lbu. 
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Expoziţiu de urUI din Veneţiu (1907). 

Sala Emiliană. 
Printre multele tablouri, can nu-mi plac, admir 

•Doctorul ~atului< de Discovolo. Imi aduc 
aminte de tabloul expus de dân~ul la ~lilano: 

•Casa suspmelor , o ca~ă albă bătută de lună 

in miezul nopţiÎ. Nimw mat stmplu <;>i cu toate 
a~tP!l nu pot uiti\ impre,ia ce am a\ut pri
vind al'enstă lumină albă, plutind in aerul \'iolet 
pp,.tc casn adormită! Acera~i impresie am aYut 
acum l'areca figura este iluminată d(' o lu
lllinu tnternă sau de reflexul unet liirnpt pu~c 

iunpoi. Oi ~ir.ionismul, bine interpretat, dă efe<' te 
Jli'Î, nea~tPptntP. Ora zi o" i e şi sculptor. !'tc
lllllit• lui suut uniforme ra t·tdoare deşl de 
un realism extraordinar. 711 iti-/, an e t t 1 iar 
cu petsage tantastice, Oi u s t 1 un pot tret cu 
bună technică dar cnrios ca atttudme. 

Sala Lombardă (mică). 
C'n tel de pasaj in care Hlllt dtel'a tablouri 

adel'ărate b1jute1 ii. Toate peisa!!'ele pline de aer 
ale defunctului Gtgnous, tamice lumint~un de 
păd un, snu râuleţP pierzându-. e prin tufişuri, 

câmpuri smălţnte tie flori, sau enlugărite târân
du-şi plidiseala şi urâtul pe poteci şerpuite pe 
suh a1 bori seeul~n ... Un nud de ]!; mi 1 i o O o la 
şi admirabilele monotipii ale lui Pompeo 1Jnriani. 
PP plăl'i de metal. pe pânză, sau pe hârtie, In 
ac·n1relă, ulei ,au incitiiune Marl!lllt prinde ru 
acec>ni)i delieateţă de contur. cu aceeaşi eterirn 
tinetă toate tipurile femenine, fie ele In restau
rant, la teatru, In studtu, pe strndă, in pădure. 
în buduar. pe ploae sau pe r.ăpadă, pe ,oa re sau 
suh lumina felinarelor! Tot c h i c ul parisiane
lot cu fruh·u-urile de mătăsuri il et~lenză in 
c'ftl<'l'a atingeri ru penelul, toată grnţia holnară 

a unui profil sub voalul str1hPziu o Pl'oacă cu 
dnuă linii! lmpre~ionism, dn, dar de Il intpe
cahi lă siţ;u ranţă în desemn, in t'Olon t, in nle
geren atitudinilor! 

~i totul e n•rhiu, e spu de mii tie ori tiar 
şi în pictnră ca şi în amor, aceleHşi vorbe ro
~tite de mii de ani au un nou farmee, aceleu\li 
~ensnţii pnr altele, par noi pentru fiecare suflet, 
arelaş c·ântec vibrează altfel dobântiind noi ar· 
monii! Ce a rămas oare neexprimat pe pânză? ... 
ÎnRu fil.'rare •impre~iune r~te şi rea intima in-

(llrman•.) 

terpretată de artist. in fiecare tablou ghiceşti un 
sentiment, un mod propriu de a vedea şi de a 
inţelege natura. un fel invitiual de a simţi. ~~ 

PompPo :llariani, Ggo \'aleri, George Belloni 
simt motiernitatea, !iimt naţa aetuală vibrantă 

agitată, ner"'oasă, t'omplexă! (;eorge Belluni, 
pictorul sentimental şi nsător, căruia jJ. :'-'. Re)!ele 
ii cumpărase In Milano: , Cosa bella mt•rtnl 
passa enon dura• *) şi >foanma•, i-a arătat din 
nou deplina sa admiraţie, cumpărându-i colerţia 

de monotipii: •manne• - •Splendori Alpestrrc 
~;;i • Yiaţa in purt«, l'ari sunt adevărate splentlori! 

In sala rl.'a mare sunt ~i tllllue cunoscute dar 
afaru de C h i e ~a care in tab! , Pietas• simbohl', 
şi .Qdibnn \'agabondului• aratu că deşi ituit<1 
oarecum pe Mentess1 totuşi i~i păstrează Ni
ginalitatea sa artistiră, ceilalţi se mărp;inesc n 
zugrlil'i apusuri ~i răsărituri. colţuri de pădnn. 
canale şi mări infinite! 

Şi dacă toţi ar avei1 retina luridă ~i imţul 

culoarei just ar fi delicios, dar cei mai mulţi ... 
L o n goni pictează nu mat gheţare, Leonardo 

Ba z zar o de~i pictor mnre :se repetă cu scenr 
din CltiOI{gia Car ca n o, cap tie şcoală prezintii 
lucrări slabe, obosite. 

llă opresc mult in fMţa peisagelor lui Cat·ozzt 
care pune un ce mtstic şi vaporos in • Yăilc 
Credinţei•- •Bnmbina• lni Alebnrcli r cu 
faţa nr~a de o prea preroce durere ... 

Sala Toscană. 
Şi aict sunt mulţt bunr dar şi mulţi pe cari 

e inutil su-i numesc. '\'re au să fac cunoscute 
operile frumoase şi să eaut a impune întru râtl'a 
numele pil'lorilor de valoare. Lui g i G i o 1 i ru 
•Bătaia gdului• şi •Târg de vite• îmi atroge 
imedlnt atenţin şi motinl lui tie a picta imi 
place mat mult decât al fratelui seu Francesro, 
eare e prea minuţios. O . .d. Lo ri a prins .Iti
mirabil lumina in: >Brădetul !Minte şi după 

soare•,- ~(arzi Ezio, cu o •Bătrână • ador
mita pe .~caun, m'a incântnt. E perfectă din toate 
punctele de ""edere. Raţele lui >fommosi• sunt 
vii. Yi ner in •llarmura galbenă din munti• 
a ghicit tonul auriu, just. 

*) Lncnt {nun o~, muritor, tre(,'il şi uu dnrtoaza ... 
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Sala inlernationalil. 

Arta ~" i s ul11 i. 

Aeest nume pompos . 'a dal unei săli în care 
an expus toţi tinerii cun rac parte dm no11a 
societate numită •Owvane Etruria•. 

Toţi are:;;ti pictori au rupt-o eu toate manierele 
de a pieta. Ei sunt sensibilişti, simbolişt1 ocul
tişti, intimişti, puntinişti, cllvizionişti, impresio
ni-şti, mistiCI, sintetişti ... atâtt>a şi ntâtea nume 
re s'a11 dat sutelor de aberaţii a celor ce, ostemţi 
de a crrii ceva ele arfă sau incapabili de a se 
reinol, s'1111 amuzat a minun;\ pnhlir11l profan şi 

ind11i>:cllt! •Artr dPI ;;ognn <lr li o artă dP 
vizilllll', de fanblZIP, dP uleallzHe, de simhnl ctt·. 
~i eând intri in ~ali\ te nştcpti să vezi ceva 
etPrir, fanta, tir, cc,·n rare să inalţP spiritul in 
regiuni HN'unosc11te. să te exalte, .ă vezi visuri 
aievea dar. . e greu. .d. r trebui o ''astă cul
tură, o sensibilitate ex.traord111ară şi o extra
ordinară imaginaţie pentr11 a putea fixa pe pânză 
necunoscutul, nevă:tntul. A1ci sunt 11umai pro
ducţii holnave schimonosiri de forme şi culori, 
ne~aţiuni ale simţului e tetic. Parecă arta vi
suim• ar fi bună numai . ă sperie pe copiii ne
ascnltătnri cu gogonţe şi cn ,Joimăriţe! ... 

Cu toate a~tea şi aici imi plare ,(faribaldi• 
de Pliniu Xomellini. Compoziţiunea~i ati
tudllll'R ltu eroică şi inspirată unt inemerite. 
Găsesc ln>'ă c·ă acest pidor fonrte talentat reu
şeşte mai bine in picturi sănătoase ca •Anime 
e fronde• unde petele de soare făeute ele razele 
tremuriinde prin frunziş sunt ai e 'ea. 

Toate celelalte ale aceluiaşi de aici sunt mo
notone, prolixe, subiectele variate. dar modul 
acelaş. •Călugării cu orbitele goale•. >Câmpul 
o~ând1ţilor• şi • uriozitate• rle li ari u s de 
j(a r ia ~unt foarte bune Colori tu! pare a fi 
an tie; ima~inatia putemieă ŞI străină. Pare a fi 
in~p11·at de poemele lui Bandelairc şi Edgar 
l'oi;. Renumitul "'alter Crane expune un •Pro
meteuc prea ticluit, germanul t\tuck o •Salome• 
(rare c acum la ordinea zilei) prea cadavenră. 

Zwint~cher idilic Mar U> R i g snnv şi armonios 
in tahlonl •:::ialcie plângătoare• 'al vin o T <l 
fan ari Pxpune un tablou colosal. •Esenţa vieţeic. 
i\n prea am înţele!'. ele ce •esenţa•! Două miini 
<·olosale cari ar fi miinile Destinului strive c un 
furnirar de nanH'lll ~trânşi între spini pănă le 
d~ 'iinţPie! 

Poate că ar fi ce•a dacă n'ar li tut iutt u
C<•Ioare galbenă, de;;emnute groaznic, tnate cor
purile poei te 1 Dar o •arta del sogno şi se vpdc 
că unt creaturi visate! Macchiati, ilustrator la 
Pari , e bun în •Originea fnce1• de~l nu se 
prea inţelege ... Dar •Charlotte Corday a bel
gJanulul De G ro n x? o compar cu cele 1·echi 
de Duchesne şi A viat! Desvalliere~. DeniH, etc ... 
Di,·agări aşternute pe b1ata pânză răbdătoare!! 

ra\.lilionul Belgiei. 
Helgienu an t11111t ~ă tie separaţi ŞI au con

struit un pavilion pe Rtânga l'tlrll intri in gră

diD<L Foarte simplu, l"tl 11111iiP r·orecte :;;i sobn', 
rle departe recniH>S<' stil ni a1 hitectulu1 Leon 
, 'neyers pe care l-am mai lăudat ~i la expoz1(ia 
d1n llllano. lnăuntrn un lllH' •fet rl'eat1• stlfuls 
intre lespezi de marmură galhină (r·himi<·ă) ră

coreşte atriul. La intrare iar faimoasele statui 
•Debardeur• sau descărcător, :p1 .Sămănătorul• 

de C . .\1 e t1 1 ner, opere deja celebre precum şi 

• Plantatorul drapel ni• rle ,impaticul sculptor 
Van B1 broeck, modelat cu multă vigoare. 

Comisarul general, prof. Fierens Gevaert a 
a1·ut dela g-uvern permisiunea de a alege ta
blounle celebre din Pinacoteci, astfel incâ.t această 
expoziţie să dea o idee de arta belgiană. in sala 
dela n11jloc coloşala pânză a lui Ci am b e r 1 an 1: 
•8ă onorăm pământul<. Cam acelaş Stlillect ca 
in • V1aţa senină• expusă la :.\Iilano. P1ctează 

in genul lu1 Pnvis de Chavannes, dar mai plin, 
linia mae toa 'ă, figurile mai cărnoase, colontnl 
mai pierdut. Admir mult această nouă direc
ţiune a artei decora ti ve rurale, şi cred că ar fi 
timpul ·ă e cultive iarăşi acest gen pe care 
G10tto, Ghirlandaio, Palma, Tintoretto, Tizmno, 
r eronese, Lura GIOrdano, In timpuri glo
rioa e îl ridirase pe culmi nealln~e de artă 

neperitoare! 
•Danţulc rle Fa b r y destinat teatrul ni dela 

f!Iormaie din Bruxelles e energi(', impetuos, de 
nn rolorit viu. Cel mai splendid peisaj este 
•Desgbeţulla Gandc de Baertson deja vândut 
la Luxemburg. Pe un canal be desghiată apa ... 
N1mic mai simplu! Dar ce fineţe, ce transparenţă 
vitroasă are apa. ce simplicitate ca tehn1că! E 
nn adevărat cap de operă! Şi mai sunt multe 
pe1sagii dela Ostenrle, Bruges, LonYain, Gand. 
\'ictor Gilsoul >Ora ve~pertină • , DeiYin 
>Iarna, ~J a rcettc Spre zon•. Adevăn1te n•-
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velari sunt tablourile lui Evenepoel care a 
murit la Paris acum 5 ani. Se expune celebrul: 
Spaniol la Paris, :\loulin rouge, Omul în roşu şi 
•Taverna Soleil d'or•. In fundul sălei •Lectmac 
de Theo van Rysselberghe. Tehnica di
vizionistă minuţioasă, modul de a lucrii numai 
in puncte verzi, galbine şi roşii te uimeşte vă

zând extraordrnarele efecte de lumină şi umbră 
ce se dobândesc cu orice manieră dacă e exe
cutat de un artist! Poetul Verbaeren ceteşte 

transportat versuri; împrejurul mesei stau in 
divers<: atitudini, ascultând cu atenţie poeţii: 

l\1aeterlinck, Fenllon Villle Griffin, Gheun, Andr6 
fiille toţi simbolişti şi de cari am anrt norocul 
de a reti versmi inedite in reviRta internaţională 
•l'oe~ia • a poetului Marinetti, care revi tă apare 
rr~ulat la ~lilano in 4-5 limbi, astfel lncât ai 
aYnntajnl de a gusl!l fiecare poezie nesrălciatii 

de traduceri ~i acela, ele a vedea reun1te într'a
relaş fascicol numele cele mai celebre din Europa. 
Tabluul Lectura a fost expus şi la •Salon• la 
Paris. 

,J am e s E n s o r·, un simpatic •A prinzator de 
Himpi•, Knopff •Bruges• cn catedralele; gotice 
obscure, Opsomer in tabloul •Curnetre• se 
revelii fin observator, de o ironie muşcătoare, 

amintind oarecum pc spaniolul Zuloaga. Aquarele 
şi arC[ueforte de Rops, Rasenfo~~e, Deh·ifle etc. 

Sala îrancezcl. 
Nume muri, tablouri cle!;ante. ~coală carr d(•

notă imcuiat o cultură veche, mult artificiu ŞI 

multă artă . CarolusDnrnn,celebrul măestru, 
a ajuns la acel •artificiu de calrul c - de l-aşi 

puteii. numi astfel - care imp1ns mai departe, 
rade in superficial. Portretnl in care par'că i se 
ceteşte pe frunte cugetarea e bun de tot dar 
nudul • \roluptate• prea alb, prea voit, prea 
>rer·hercho • - J. B 1 an c h e cn •Cheruhin • alât 

de graţios ~i de rafinat şi cu seducătoarea • Că

lătoare •. C h a r 1 e s C o t te t pictorul care a 
plimbat pe toţi cu dânsul prin incântătoarele 

peisage ale Franţei şi ale Spaniei, expune de 
data asta un portret sugestiv. Fantin Latour 
atât de recunoscut acum după moarte, ~i care pe 
vremuri. pe rând etil 'arac şi pict<i splendori ca 
•Scena tinală din Rhe1ngolrl •, era discutat, pe 
care Zola 1-a descris în romanul I'Oeuvre. figu
rează aic1 cu o curioasă •Eva• ~i cn un por
tret Je femee. H of f bau e r foarte pretenţios 

şi cu mult fast in •Triumful Conclotierului • 
prinde bine ambientul. La Gandara suhtilul 
portretist modern care n intrunit farmecul, p<'r
\'ersitatea şi friYolitatea parisianei, pictorul, atât 
de răsfăţat la ·Raion•, prinde pe o ptlnză toată 

graţia elegantă a unei femei blonde. A 1 b c r t 
8 e s n ar ti a pictat pe Exc. Sa Ambasatlorul 
Franţei la Roma, Cam ilie Barrere. C 1 e mentin n 
Du fan suge ti vă in tabloul •In grădinele An
dalu ieic. Câtă seducţinne şi câtă perfidie in ochii 
langnro\li ai Spuniolei! •Tânăra mamă• de Ga
ston La Touche, adorabilă. ,z, de vnră c 

imprumutat de Luxemburg, graţie stăruinţelor 

directorului L6once Benedile, revelă arta 11:inga~ă 
a lui Lucien Rimon şi >Dragonnlc lui Rol! 
reaminteşte tablounle eroice de după lo70! 
H.affal!lli idealir.enă pănă J.t extrem şi el, 
pictorul • tipunlor din Paris de>ine cam tad 
în portretul femeii blonde de atri. :Şi inră mulţi 

ra ~!()nard gentii.Laurens, Hillotte \'url
lard, Lebong Lepi"•re etc. Bijuteriile create 
cn atât gnst, cn atâta fanta:de, pieptenii de fildeş 

sculptat, Ralcâmul • rm~e• diafan, împletit pe brnşi 
san diademe, toată origin11litatea pe earr a pus-o 
La 1 i q ne în bijuterii pare a fi inventat-o doar 
pentru figuri cn trasuri perfecte distinse şi ma
iestoase! 

Zoe Giirbea. 
(Yn urma 1 

cronic a. 
"Asoeiaţinnfa". Frumoase prilejun de ,..ethatori cul

turale sunt pentru noi adunarile generale ale o,\so
cinţiuoii• şi ale ·Bocietăţit rentru crearea unui fond de 
teatm român• . Aceste doui\ iostituţiuni culturale in fie
care an coliudil dtn oraş in oraş, 11\st\nd in urma lot· vinţn 
şi iosulleţire. 

•A&ociatmnea• anul nce~ta şi-a tumt rulunarea g~nernlă 
1n oraşul llistriţa, in care ashiz• t> a fo~rte frumoa ·,\ 
cunună de cărturari ramiim, con~tii ue chemarea Iar. 
Dr. G 'fripon, Dr. \". 1 lnişor şi pratopopul (;. Domide 
unt oameni insunet•li pentm cultura românească şi im

pt·etwi\ en c-eilalţi fruntaşi ni acelui oraş l)psfn~ură o fru-
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tot aşa de bine cercetat ca şi teatrul. Bineinteles doinele 
J'(J!lHÎOeşti cuntate de d-şoarele Virginia flall, Valena Papp 
şi de frumn~elul cur al reuninmi de cîmtari din Bistnţa 

au st<irmt aplausele cele mai put~rowe. () ·urprindcre a 
fost Imnul regal• dm România, executat de orchestra 
militară. 

Intr'o bala mica ·Reuniunea femeilor dm Hunedoara• 
a aranjat şi o expoziţie tie cusături şi ţesături, e~tte din 
atelterul din Orăşhe. Minunatele produse ale ace,tui ate
lier de ~ub conducerea d-şoaret Barcianu au fost admirate 
de pubtic şi de ţarancele din împrejunmile apropiate. cu 
portul corcit de inllumţa săsească. 

La serln\rtle poporale s'a jucat •Caluşerul• şi •Batuta• 
tie uo"prezece flăcăt ziuan. Âpoi •· omeşana• şi •ltomaua•. 
~·au imvarţtt mai multe sute de hroşnn dtu •Btbltoteca 
pupora);\ a A~lu..:iaţmuii• şi numere dm .. T<tra nunstni" 
~~· ztc·u c:t o nou<t ordonanţă ministenala opte~t~ ŞI an·~t 
nt~jluc• dt• a msp<indi cartea intre popor şi ca comitetul 
tim H"tnţa vf\ ti pedepsit pentru transgresinne. 

flnpu adunat·e oacpeţii s'au împrăştiat c-nr~ iucntmu, 
tar un grup de tineri a pelerinat la l:lord;tu, locul de na
ştere al poetulUI Co~buc. 

Şi-aşa, cu bune cu rele, adunarea generala dm Bistriţa 
a fost totuşi u o n d i o t re ce 1 e mai f r u m o as c serhări 
naţwnale. 

* 
Adevi\r. Cronica noastra •Fraţte• din nr. lG a intim

pinat apruhan generale. Oamem cu greutate in \'laţa 

noastră pul•hcă au găsit de cnYiinţa sa ne fehcite pentru 
ideile juste spuse cu smcentate ~~ chtar cu oarecare pa
rere de ratt Cu părere de rău, fimdca noua nt-a.r placeit, 
da•·a petsonahtatea dlui Iorga ar răm:iue;, curata, daca nu 
s'ar pulverizA in frarmînt:\nle marunte ŞI trecatoare ale 
oamellllor cari nu ştiu niciodata ce neau. Şi daca toţ• 

p rietmii sinceri şi adeYăraţi ai dlm Iorga ar a\'ea curajul 
datonet ca să-I smulga la vreme din pnbuiul totentulm de 
patimi istontoa.r~, ar face ~el mai sfânt senrmu ştunţri 

ŞI Jumu romiine~ti. A opri pe dl lorga sa cutreere ca un 
meteor prin toate ţmuturile locuite de l.{om:im, amest•
C<indu-'e în zavem vieţii noroioasa, e o datorie a tuturor 
celorce sttmeaza ŞI admira forţa de muncă a dsale. Noi 
ne-am împlimt această datorie, cătcâud peste sentimentele 
noastre de recuuoştintă ŞI riscânct chtar ŞI supararea 
ului Iorga Dovada acestei supaniri " •tacerea meşteşu
f(tla• a dlur Iorga şt articolul despre adunarea Asociaţiumi 
in Bistriţa, pe eare il incheie: •Petrecere buna, fraţilor, 

~~ l'a rog nu Ya gândiţt la nune. al vosttu veehiu j.llletin. 
pe eare l-aţi scos la pensie pe dreptate•. 

Ln •pen ie pe dreptate•, în vtaţa puhbca, nu te pot 
scoate decut propriile greşeli. :\unent altul! :;ii am uea 
~a fim profeţi mincmoşi, când ne-aşteptam ca azt-mâne, 
ul Iorga, urmilnd acelaş drum, să-şt ia adio, rând pe 
nind, dela Bucovrua, Basarabta, Macetlonia şi - în "rârşit 
- olela l{omânia. ~uartea meteorilor o au toţi reforma
turii ncţti soctale cati se lasa robiţi ue inima, caci logica 
inimii e capriciOasa, nestatornica; niciodata nu şttt îu 
vederea căror tezultate îţi stoarce putt'rtle minţii. 

La cronica uonstm ~·raţie• a răspuns, tot cu supamre, 
dl 1 t;;lavict iu •Tribuna• nr. 191-1907. Xe ncuză de 
uptlUIISllt şubred, susţiuand ca noi voim ,a api\ră01 pe cei 

cari •vad raul şi tac•. Ferească-ne D-zeu 1 .Am hărţuit ŞI 

no1 destule t·elo şi dar·a am avea libertatea cuvllntulnt 
am şh sa !--l:<Hmonim şi mat multe. Dar nu vom (·;\~ 

deit in greşala ~eueralll.anlor inchipumdtl-nH ea la "',j 
toate sunt rele, liindca asta nu este adevarat. Du,-adi\ 
că şi dl Slavici s'a îuspaimântat de generalizanle larute 
jo ·~eamul Româoe~c·. 

•:llai e apot iu darea de seamă din •Lu~eafarul• ŞI 1111 

ueade,·!\J·c - ZICe ul , 'laYtci in •Tr1buna•. 
•Niciodata eu n'am YOII>it de •prPoţi nemernici şi ar

!JterPt vânduţi strămilor•. 
Drept ra.~pnns citam cu\'unt eu CU\'unt seriselr dlui. ln

vtci din ·Xeamnl Rom•ineS<·• nr. 23fl90/ · 
Dal'il e 1·orba dt: cultura relil(tOa,a. la care eu atât 

de mult ţao 1 ma margutP.sl· a.-ţ1 face nuuturisirPa, ca ma 
tem :-;â tnă duc ~i ~a·mi dnc eol'iit la biserica a~t:i (111 

Homâ01a), unde lwl•· ePie 'linte suut luate îu ltat.ltc de 
joc, prtofli xnnt 111~1, sluyt tu'Jiuruir_·f, iara urlurn u an 
ajuns wu·llt• ale unor oamPlll in~lolina(i U•• IP!(PS Jllll'IU

ţilor no~tri•. 

E limped•• pe partea cut t' mit riir~tl! Ne va re rau e:\ 
n'am greşit noi. fiinuca vârst.'\ noastra supoarlt\ mai u,or 
poticni riie. 

Sa mai dăm o lămurire . .ldmitem in parte şi 1101 ca 
•lucrurile man nu poruc>c în lumea aceasta din mint~a 

rece. ~i din ininnle insulleţtte•, dar e tot at<it de adp,·arat 
ca numai cu iusuOeţtrea uu s'a rewh·at nici o problem. 
de viaţă a rre-unui popur dm lume. Că I'Om ~trigit Ho
mâniei oot ardelenn de tci, bucovinenn ~~ basarJbenii 
de dincolo: 

•G riii.Hjt rezol,-area t be>ttunu agrare !• 
.Grăbiţi rezoll'!u·ea thestiumi rehgioa,e !• 

desigur că nu 1·om fenci RonHinia .~fit:t e numai o pa
rada <le v01·be, nai\"n şi iuut1hl! 

* 
Ştiri. t t:l u Il y P r ud h o 111111 P. lu Franţa >'a 't"" 

poetnl hlosof, podul 'lncl't al dragostei l'eşuice, al lil.,..r
taţii şt al dreptaţii, ::Sully Prudhomme. Activitatea literara 
şi-a inceput-o cu o traducere din Lucretius, care pare n 
fi un fel de introducere a operilor sale. Intre alt.ele a 
scris poemele; Dreptatea (Ju>ticeJ. pe care o cautâ in 
tol unil'er,.ul şi n'o l?>lseşte. in cele dm urma, dec:Ot în 
conştltnja omului, apoi Fencirea (Bonheur) pe eare fi 

alia numat în jHtf<\. In scrierile ,-ale se arată intocmai 
cum erit in viata. X1mtc uu e minciună., nimic auescnsca sa 
placa, să seduca. Erit stuc'PI' in toat~ creaţmniiP lui. 
Toata naţa şi toata lilusufia lui a fost numai dragoste. 
Dragoste de oameni, d~ toate Yteţuttoar~le, dragoste •lu 
artii. ~~ drago~te de hine. 

* Traducatorul carţu •Educaţia foinţit• despre care am 
>orbit in Nr. 16, ne anunţă că a prezmtat Teatrului -·a
ţtonal din Bucure~ti o drama originala, Uliimul Vlilstur, 
care l'a aparea in cunind şi in editura •:llmerva•. 

• Domnul 'Il. 'l!ontandon pul•lica in •Bulletin de l'Art 
aocien et moderne• un ar!Icnl din pnleJul morţn lut !h1· 
gorescn. Ctmoscutul u·iti<· de at ta apreciază in tcrmiui 
elogtOŞI talentul uemunturulm pictor român . Dl ~outanrlon 
şi dl W. f{ttter, nit eri tit• da arh\- !'are in voi. :<au •Etw1,•s 
d'.\rt etrauget·c ~i in wnsta ·La Cromqup Ul'S 1rts• nre ar-
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tiCt,Je d~~pre (1rigure~cn se neupa. de multa vreme L'U 

pnhhearea unui \lhum 1irigorescu, insotit dP un eomentat 
critic. - .\şa ne spunea in anii trecuţi un vriehn mtim 
al pidorulu1. - !le ce n'ar aduc~ România un a>;emeuea 
prino' un ma dintre c(•i mat mari fit ni bat ·1 

• La a•lunar .. a eereuala a ile•parţamnntului Cluj al 
\-.m wţiunii, tinuta in comuna Ilezmir. unul dmtr~ ~..·at· 

turat , inn'n •l1scuţw, a :-.ptt-- un nu::!mento l'araett>ri~tic: 

.:-;u \a arataţ1 colţii!• Iar uu-llacau mat 'cuturat, in joc, 

il'-a stngat domnilor cari se Jesfatau pe 'mpn·pn: 

:llult ma nur. 
Ca in llezmir 
\lar toţi dţi au invaţat 
Ct•lţit şi r-all aratat -

In l;uzeta ole LJnmineca• dm Şimlen cettm ile atistucra

tismul •lomnilor noştri, cari ered că fac un sacri!iciu cân<l 
se •dimit• sa stea Je vorha cu poporul ş1 sa-r !lea poveţe 

ţ:i dte nll s'ar mai pute:, adăug;, la aceste pacate ale 

•iutelJgenili• noastre! 

• Pru!(resşt dreptate. La'univer>itateadin \'ieuaa 
fost numita doceuta pentru filologia romanka d-ra Elisa 
Hichtt·r. f'·u a•·ea~ta numire. _\.ustria rasl'umpara intt1rzie
fl'a eu •·are, a hin dup;\ Rusia, Hormiuin, Spama, ( Hamla . 
S1a hultlrit a de~t:hide femeilor univer....ttatea Şl tla o stra
lucita dovada de progres şi dreptate. 

~ora d-rei E. Hichter a tradu:s in <t'l'sun metnce l'ro
meteul lui Esdtil - Tot o femeie a scriR o carte. ur1 
stud1u eât so poate de dar şi interesau! despre Leonardo 

da Yinct. "\eeste toate, dupa multele succese femenine drn 
titupurile 111ai aproprat" nu ne pot ded1! bucurii; şi noi 
iuţelego·m fememsmul iotijlept şi cumpătat, dar dormt dro 
sullet rom:\ncclot noastre mai bine u întrecere in a fi 

nanw t·oit ma1 bunt' Şl mai inţPlt!pte. Km de ateste avem 
Jip,a. 

* l'~ntn1 inf11uţarea •Institutului hiblic r"
Hdi ne se• tJe e,1re a1n tJ<.•mtJOit iu numarul H\ dl C. 
.Ali111anaţ'teauu tlw Bucul"e., ti a d~ntit - prin ·~eamul 

rom;uw ... c•, - ~nma 1lc 5000 Lei. ~ece:-<Jtatl•a act~tui tn· 

'htut va gasi et·huu ~i in sutletul c~lor dela nur 't llonatorii 
marinimo~t ar pute:, trinute sumele la As u c 1 ati u u e, 
tare e tea mai chemata sa tipareaoca şi să raspândeasca 
intru ţaram Dihlia. 

• In ar·m,t numar he •Lir"Şeşte traducerea lfrge

u i e 1 Je J ;o .. tlll', facuta de dl 1. Burc1a. .h•tpra a''e>!PI 
iu PJJln,\tc opere, }'C t:ar~;~ tJ as~m aeum intr'o lrovhtcL•rc 
aşa du huna, vom reveni în numr·ri!e viitoa.rt•. 

• \tm~cm ah·nţiunea cehtorilor asupra poPziei Cronita 
r imat.\ , in care poetul 1 {T. Snricu sattnzeaza moravurile 
hterare de ~lazi. Hevi~tcle litetare de clica dtn tara ar 
putea-u reprodu('a pentru protejatii ou >'chelalatt tle vulpe•. 

• .HrOfJPIII ofrn(/unra OnfJr. uo~fri celituri asupra 
roluuu'./or dit~ editorf1 nou ... ·tra d1• JH' t1ltiuur )Htgi't" ·''pe
rdm rrf !H(i hiof'roilorii n ri .... tr.i IWflslrr ror r·rfulr; sil f, 
,·r~oi!II1Utl" r-u"wU'fl{ilor, r·n rlr srÎ sr rfi.,Juiot!rn.~Ni, l'/)
ltnuu/ l'or. .. ; i r/r (h·{tlrlrnt fingo rr fost prt-mirtl "" 
.Lirwlrmia Homr!IIH, ia,· rohtJilfif.' l>f.'/rr farri tit' {r,,. 
. lfJtirUiceonu ~·i il nm tJ r i de ZahariP 1/tir.,au au fo:-;1 

di~tinsr f·lf JW"fllhd Anthti't 1/un,~innu, pe cnre l."rH·ia
(itolf'rt nrmslrrf il rit! in fi,·rrtn au r·l'/or lllfll rlr sr>rtntrf 

olrft. nprfrufl' /" uoi. 

('in t ,. om 011 d ri 1 o ai r ro 1 u rr1 r 1 t", prim r ş It Il 11 

rabnt d•· 80°/0 • 

... lrriud ~prijinttl ;mblir·trlui rom l"tJJiflnlff; oliluro, j)l' 

r·ffrt' am {o:.:.f sili(i ... ri n inln·roprm. 

l\ " i z. 
l ntrând in ultimul qua rtal, rugăm pc abonaţti 

noştri râmaşi in intârziere cu achitarea abona
mentului ~a bine,·oiasră a ne trimite c u lntoar
l'erea poştei suma ce ne datoreaza, altfel vom 
fi siliţi a o incasa pe altă rale. 

Totodată aducem la cuuoşlin(a cetitorilor cel. 
rererile pentru schimbarea adresei, dacă 1tu ror fi 
Însoţite de taxa de 20 jile1·i, 1111 t•or fi luate În 
considerare. * 

La administra(ia 1/oasfrii se gă..,?.şfe d" t•ân::arl' 
Crisfos de p e cupoln Catedralei din Sibiiu 
pictat de Octal'ian Sm~ghel8clu, rPproriu~ În co/f)
rile originak 
Incadrat în rame aurite cosfd 
iar cu passe-parfout În rame mai fine . 
expediat ji·anco. 

Redactat" OCT. C. T~\SLĂ.C'.L'I/0. 

Cor. 2.50 
4.-

" 

Bibliotec(l Copiilor. 
Uolum. T şi TT din 

.,10ib lioteca C!opiilor şi a tinerimei" 
'e vinde, Jela 1 , ept~mhrc ot. n cu 1 cor. 10 til. in 
luc de 1 130 in tlnl(arta iar in Homauia 150 în loc de 2 ler. 

În Octombre va apare şt ,·oi III. cu numeroase ilu 
straţtUni şi minunate poveşti pentru copii dt> toale vâr•tele 
şi istorisiri pentru tinerimc. 

Grigorescu. 
La tu.lministraţi a revistei noa~tre ~c a fl ă de vânzare 
stampe după tablourile cele mai ren um ite ale 
decedatului pil'to t· N. Grigorescu. Aceste stampe, 
puse în rame cu passe-pa rtout, pot impodobi 

ori ce salon. e vând: 
Car cu boi . cor -.20 
Visul unui eioltnn -.25 
O dimineaţă de \ ară -.20 

robrâtu l oi l11r . -.20 
şi 10 fileri porto. 

Ce1 ee comandă toate 4 stampele, le p rimesc 
franco trimi ţând n umai 80 fi leri . 



În editura noastră au apărut şi se pot comanda dela administraţia noastră: 

'1'. Bredrceanu : ~luzica "Sera.tei etnografice·', 
Caetul I Cor. 3.- 1 Lei 4.-} 

11 3. -, • 4.- imprcună Cor. 10.-, Lni 12.-
III 5.-, • 6.-

Ioan .Agârbiceanu: Dela Tara . . 
Ion Bân;anul Primele Vl'r~ nri 
Zabarie Bârsan : Ramur i . 
Ioan Ciocârlun: Traiul No~tr·u 
Alex. Ciura: Icoane 
El. Faraţio (Fntma)· Versm·i 
Oct. Goga: Poezii 

A. O. ~laior: 

1 ~ • , ,, 

G ;)1urnu: 

Eri. pe hârtie olanc!Pză 
Bibliott>ca Copiilor, Voi. 1. 
Cu o poveste medită de 
Carmen Syln1 21 ilustraţii 
Biblioteca Co11iilor "oi [ 1. 
lliada, 12 r·ânturi traduse 
in hexametri', rn ilnstr 

Ioan :-:>Ia viei: )Iara (roman' 
i\lnxirn Gorkîi · Nuvele 
Ilustra te româneşti (heliografii' 1 :2 bucăţi 
Număru l iubilar Carol 

Din edituri străine: 

cor. bani 
1 50 şi 10 p11rto 

-.60 10 " 
2- 10 
1.50 1 o 
1.20 1 o 
1.50 10 
2.- ,. 10 1' 

3.- 20 

1- :20 
l.- 20 

4.- 20 
2 50 :!0 
1.- 10 
1.60 10 
1.- 10 

A lex. \'lahuţă: România pitort'ască 3.50 20 
~1inerva Cu'ma: Album de brodin·ii ~i ţesături române~ ti 1 ti.- ,, 72 

Carţde se i'Ot comaoda 'au dela administraţia noastra 'au dela lioraroile' În Honulnia' 
Bttcureşti: Ltbrana naţională, tiocecu et comp .. L. A leal a~·. C ~frtea, I. Yasluianu; in pro
Yincie : la~i. PloP~ ti. Cra1ova : , 'ocecu et comp.; Caracal: Librăria cooperativă i Hraila' Dumitru 
Ioue,cu.; l·alaţl: XPgueS<:U et llaoiţiu; Bâ.rla·l X. retrolf; Iloto~ani: Ltbrilria cooperati>a. 

In Au$tr<J-lJo~aria: Suc~aYa Şcoala rom<ina; Hl~tj: Libra1ia archtd1ecezana: Braşo,· 
.\. ~lureş1auu. J. Ciurcu, Ribnu: W. KraJrt, Lturaria arcllldlecezană; Oraviţa' I. Ţterean; Ca
tan,eheş · L•hrăria rlo~cezana; Xa~ăuu · :U Onişor. 

I\dministraţîa şi redacţia: Sibiiu (Nagyszeben). 

< tb, j 
COIIl}llett' . Colfc tiile "Luceafărul" 

' . Leglturl elegantl In pinzl. 

.·1 nul l, epuizat. 
_Inul Il, ( 1903) 40 cor . 

Mllre Surprizil. 
N u s \l mai întâmplă o a s tf <:!l al:! ocazii:! 

600 obiecte numai ptntru n. us. 
. Inul lll, (1904) . 30 
_\nul IT, (1905) 40 " 
.\nul V, (Hl06) Ed. simpla 16 
.Inul Y, tHl06) Ed. de lux 23 ,, 

Toatecolecţiileîmpreunăed. Simplă C 120; ed.lux C 130 

Colecţii incomplet(:'. 
RPrll. Il, 1!103, (nrele !l-23) 
~em . II. 1 !1(}1, (orele 11-:?-iJ 
~en1 . IT. 1905, (nrelu 11-241. 

Cumpărăm " JJuceafărul". 

:J <•or. 
3 .. 

3 " 

1 superb ceasormc aurit cu lanţ, mergând cu prr
cizmoe, ~:arautat pe 2 ani; o cramta moderna de mă
tase pentru domni; 3 hatiste fioe; un ineântător ioel 
hălbatesc cu imitaţie de piatn\. ~reţioasa; o ferme
catoare ;;armtum de podoabe pentru damă. ~-oostând 
dintr'un superb colier de perle orientale, foarte mo
dern l'U io<·hizaton bune, patentate; 2 elegante bra\a• e: 
o pan·<·he de 'l:ercei, o minunata oglinda d<J buzunar 
pentru toalet<>; 1 portmoneu de piele; o vereche butoni 
de mao~ete: :3 but uni dublu auri ţi; un sublim album 
de carti poştale ilustrate; ecl~ mai frumoase carjt 
ilu~t1ate dm lume; 3 cutii de jocuri foarte distractive, 
pentru tiueri şi b;;tnim; o foarte pradiea carttl de 
scrisori tie tlntgoste pentru domni. doamnu şi domni
şoare; 20 obiect•• de corespondenta şi in că ne-o 500 
obiecte utile de intreloninţat in casa. 

Anul l. (1002), compleei sau numerele. 2, 3, fi, 
S, !1, 10. J]o dPosebi nrele 3 şi !l-10.1 

Inul 11, (19031, 2, 4, 7 şi 2.!. 
.:\nul III, 1 1904), :! şi 5 . 
. \nul IV, (l!l05), 1, 2, 4. G, 8 ş1 10. 

R se adresa administraţiei noastre. 

Toate, impreuna cu cea.·ml, care singur valoreaza 
toata suma, costă numat ti. 1.95. Se trimite cu ram
bm·s, sau avansâodu-se suma, de <·atre casa centrala 
\'leneza de expedrţte: 

r. LUST, Krakau. 
In t'RZ d" opmnlt*mir~ S" În1p~inza uauit 

Cumpăraţi numărul jubilar Carol 1. Pretul 1 cor. 10 bani. 
1 • 

TIPARUL Lvl W. KRAFfT'""",jffiiliH! 

r 
o., 

lJ 
Q 
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