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Urme preţioase.

In turneurile mele de teatru făcute în ultimul timpţ

l prin Ardeal şi Bănat,. simţeam o bucurie nespusă 
-când întâlneam pe câte un bătrân, care îmi povestiâ cu 
însufleţire despre trupele din România, cari colindau 
pe vremuri prin orăşelele noastre. în gesturi, în ochi 

| -şi în figura lui întreagă ceteam, ca într’o carte des- 
-chisă, fericirea produsă „atunci de acei călători propo- 
văduitori de limbă şi de sentimente româneşti. Mi-se 

, povesteâ despre figuri de artişti, mulţi trecuţi astăzi 
pe ceea lume, despre viaţa lor, atâta cât a putut fi- 
cunoscută în trecerea lor scurtă, despre jocul lor şi . 
despre diferite scene cari prin frumseţea lor au rămas 
Incă vii în amintirea celor ce au avut parte să le vadă. 
Toate aceste descoperiri, atât de preţioase pentru noi,

} tirmaşi modeşti pe aceeaşi cale, îmi înălţau sufletul, mă în- 
- curajau şi mă îndemnau la munca atât de anevoioasă a 

\ începutului întru pornirea teatrului românesc. De multe-
I -ori, pe stradă şi pe scenă, îmi treceau fugitiv prin

miinte figurile acelor mari visători, cari au călcat pe 
unde calc eu acuma şi cari de pe aceleaşi scânduri au 
împărtăşit publicul cu darurile talentului lor.

fi noi astăzi dacă s’ar fî
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Mă gândeam: Unde am 
vcontînuat de atunci mişcarea noastră teatrală? Am
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nublic pregătit şi pricepător, literatura noastră

fi cunoscută de masaaveâ un
Hrflmatică atâta câtă o avem, ardramatica, ^ sentimente bune s’ar fi furişat pe

celor-ce s’ar fi grăbit s asculte
Ipoporului şi

• " neştiute în sufletele
graiul limpede al actorilor.

împrejurările însă au fost vitrege şi activitatea. 
teatrală de abiâ începută a trebuit să se mtrerupa.

Acum prin turneurile mele am avut marea man- 
reamintesc vremurile de altădata şi mulţ.,. 

S“'ându ne iucând, s’au coborît în adâncul amlor şt 
V au adus aminte de Millo, Pascaly, Manolescu, Io-
Lcu, Pe.cu.escu ş. T?i’Bcut

r\ldeu£‘âcei.rr>oî PO«.e «« «. •*» j
0 "’TtââdTS c« ta curând, una după «l.a, se !

vor şterge toate urmee, can ş. toate amin.
văd, despre ace'e mcep 0dată cu cei ce i-au
Std"toda noastră cuituraiă ar fi o pierdere

f

i
f
:)

oed deci că e «mpul şuţ«n,Ji şe gatadeasjă

ce °r cari au văzut acest început* din aminttrea unora, ^ ^ cu chib-
acum până mai e vre« începutului teatruluţ •
zuinţă să întruch.peze o isto mai comp1ectă şi \
românesc dela no., cat se poa
mai adevărată. t£atrU ar {ace bine s».

Societatea pentru fond şi fară amâ-
pună un premiu pentru acea - vom şti maî

ââ"«««s.« unuiom,ta

enormă.

cineva
din gura

l
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•care să aibă toată încrederea că va muncî cu tragere 
de inimă, va alergâ de colo până colo să adune, să 
aleaga tot ce mai e posibil să se adune.

Ce frumos începuse odată bătrânul actor* Petre 
Vellescu să-mi povestească despre un turneu al lui 
prin Transilvania. Eram pe scenă la o repetiţie, Ia 
Teatrul Naţional. L-am rugat să-mi îngăduie să viu 
'într’o după amează acasă la dânsul, să-mi spue mai 
cu de-amăruntul. Şi n’am avut parte să merg; nenea 
Vellescu a căzut la pat şi în câteva zile... s’a dus.

Câte n’ar fi ştiut el să povestească!
Prin Ardeal am întâlnit pe mulţi, cari ştiu să po- 

vestească despre trupele dela 70 şi 71. La Deva am 
îgăsit 2 scrisori de-ale lui Grigorie Manolescu. La Ora- 
viţa am văzut nişte afişe dela 77, când jucâ trupa 
actorilor asociaţi din Craiova. D1 şi dna Fărcăşianu 
Irăiesc şi ne-ar puteâ povestî preţioase lucruri. Trăieşte 
lon Petrescu dela Teatrul Naţional, care a luat parte 
în turneul lui Manolescu din 80, dacă nu mă înşel. 
Trăieşte Margareta Alexandrescu, o bătrână simpatică, 
mai joacă şî astăzi, care pe la 70, 71, a încercat să-şi 
formeze trupa din dileranţi studenţi dela Cluj. Trăieşte 
Halmăgianca cea frumoasă, din trupa Iui Petculescu, 
azi artistă la laşi şi alţii...

Din spusele acestea s’ar puteâ culege preţioase 
date şi amintiri pentru istoria teatrului.

Cel care va luâ în mână lucrarea aş dorî să 
•aibă darul povestirei, să fie un scriitor de talent, ca 
să facă o operă trainică şi frumoasă la cetit.

Credem că societatea noastră de teatru va primî 
bucurie aceasta idee şi va luâ grabnic măsurile 

tfiecesare pentru realizarea ei.
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• Ce 1 din urmă actor »de meseriec, care a colindat 
prin Bănat -şi Ardeal, a fost lugojanul Petculescu,. 

f Amintirea lui e mai răsărită în mmtea publiculu. ş. de 
mi-s’a povestit următoarea întâmplare: »Se 

O dramă ce făceâ mari furori pe-

î
t

multe-ori
jucâ Luarea Plevnei. 
atunci. Se zice că într’o învălmăşeală, un turc se apro- 
piâ pe furiş să-1 lovească pe un. român în cap cu patul 
puştii. Un ţaran din public, care luâ parte cu tot sufletul 
la scena asta, când văzu că turcul are gând serios!! 
şi e gata să dea, isbucnî într’un strigăt din adâncub
pieptului:

»Griji măi, că te toacă în cap!«
După Petcuîescu teatrul cade pe mânile diletanţilor. 

Dascali şi preoţi, reîntorşi dela şcoli, din oraşe, şi alţi- 
oameni mai ridicaţi, conduceau aceste reprezentaţii- 
hrănind masa publicului cu literatura dramatică la modăr 
cu piese româneşti şi localizări din alte limhi.

Acest diletantism a pătruns şi s’a lăţit până şî:
la sate.

Din >Anuarul« Societăţii de teatru, care a început 
să apară de pe la 1898, se poate vedeâ repertoriul şl 
numărul aproximativ al reprezentaţiilor ce s’au dat an 
de an de diletanţii mai mult sau mai puţin pricepuţi...

Câteva - comedii de valoare locală de I. Vulcanr 
apoi Alexandri, Negruţi, Speranţă, V. A. Ureche, Millo,, 
Bogdan, Th. Alexi, Ţânţariu, A. Popp; localizări după 
Kotzebue şi altele şi peste toate astea »Vlăduţul 
care s’a jucat şi se joacă de nenumărate ori.

Ici-colo vezi şî reprezentaţii mai ridicate: ConuK. 
Leonida, Noaptea furtunoasă şi chiar şi Năpasta une- 
ori. Apoi Doctorul fără voie (medicul fără voie, după- 
afişul din Oraviţa), Hoţii de Schiller şi chiar şî actuk

;

mamn«r
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al lui Shakespeare (studentiial treilea din luliu Caesar 
dela Nasăud).

Cum vor fi fost interpretate 
nu se ştie. Eu cred c’a fost mai mult o 
dută. Diletanţii nu pot să’şi dea seama 
unui rol; ei îndrăznesc totul, ca copm!

că s’a jucat odată »Avarul«

aceste roluri grele, 
vreme pier- 

de importanta.x
La Braşov, se zice 

de Moliere. Extraordinar!

de adevăr. Lumea petreceâ ş. apoi obos.tă dens cee 
porniau din sală. La sfârşit ma. remaseserăm vre-o 

2—3 N’aşi fi plecat, doamne fereşte. Era o rePr®“ 
taţie preţioasă, n’ai norocul s’o vez. întotdeauna. Cand 
s’a sfârşit, erau 2 şi ceva după m.ezul nopţn.

Câtă muncă de pomană!
Altădată tot la Braşov. Cel mai tipic caz, pe care ,.am v“fse i«ca .şi.an HndiCu- d. Mo,(u„ o

dramă. Cum vor fi priceput diletanţ.. p.esa, cun,

vsszs rrf■
,io.se, aprinse, decurgeau iuţr'o

° cuvintelor. Vî pute(i tnchipuî ceva ma. ridicol 1 ? Şi 

iumea petreceii O g.ne««
tam-nisam o

?
!

' cete;

i
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i La sfârşit, o

Un caz, pe care 1-am văzut cu ochn.
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Si de sigŢur vor fi multe de felul acestuia, în acti-

vitatea diletantismului nostru teatral. Ş. de a.c. s a por-
nit răul. Teatrul a ajuns sinomm cu comedie.

Dacă dilentanţii ar fi rămas la comedn uşoare de 
conversaţie simplă, la comedii de situaţie, tot ar fi 
f0St ceva, dar îndrăzneala lor de a întra în >->camctere« 
i-a făcut să calce alăturea cu drumul şi a împ.ns pu-
blicul într’o rătăcire completă.

între astfel de împrejurări, un turneu de teatru 
repertoriu mai mult dramatic erâ o

cu totul

rJ
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prin Ardeal cu un
încercare, o cutezanţă. Ţineam însa să distrug 
ideea că teatrul e o »comedie& şi de aceea aproape 
toate reprezentaţiile mele mi-le începeam cu o piesă 
serioasă. Câte n’a trebuit să îndur 1 De câte-ori cele 
mai subtile momente dramatice nu erau nimicite de 
câte un rţs cu hohot. D,e câte-ori în unele roluri nu-mi 
erâ teamă să fac tot ce-ar trebui, ca nu cumva publi- 
cul neobişnuit să înceapă să petreacă! în »Năpasta«, 
publicul găsiâ că trebuie să rîdă, fiindcă Ion-nebunul 
mâncâ şî el săracul o bucată de pâne! Iată un caz! 
Şi câte altele! în »Don Pietro Carusso«, admirabila 
dramă a lui Bracco, într’un moment adânc dramatic, 
când tatăl alcooiic în disperarea lui, se repede la sticla 
de cognac şi bea... întotdeauna erâ mare veseiie în sala!

Scriu aceste impresii de drum, de oameni şi de 
teatru din cele patru turneuri ale mele, în credinţa că 
vor fi o lectură plăcută pentru cetitori şi o interesantă 
ogiindă pentru cei ce mai târziu vor dorî să privească 
în începutul teatrului ardelean.

/



In vara anului
1906.

Aveam să ple- 
căm dela Braşov. 

f nu ştiu în ce zi,
dar ştiu că erâ o

zi mare. Erâ ziua de veşnică pomenire, când zăpăcitorul 
de minţi, Bufallo Bill, americanul, îşi intinsese corturile 
De câmpul de după cetăţuia Braşovului.

Străzile bătrânei cetăţi erau pline de lume pe care 
zilele. Năvălise *provinţa<- din ae-

'P

t

n'o vezi în toate

f
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părtări mari să vadă pe Indienii călareţi şi s auda 
strigătele lor sălbatice. Braşovul aveâ un aspect in- 
pestriţat. Femeile mai cu seamă... Cum să spui, par’ca 
de grabă îşi puseseră corsetele de-a dindăratele aşa 
de puţin se potriviau pe taliile deprinse în lărgimea 
aierului dela ţară.

Stam !a o cafenea şi mă uitam Ia tot furnicarul 
ăsta. Eram năcăjit de mama focului. Pe a doua zi, 

erâ anunţată reprezentaţia la Făgăraş şi nici oseara,
trăsura nu voiâ să mă ducă.

— Câştigăm aici 10—15 fl., — îmi spuneâ fie- 
care birjar — nu putem!

Ce erâ însă mai ciudat: Căutam trăsură şi nu 
aveam nici un ban în buzunar. Şi stam aşa la cafenea 
cu cafeaua dinainte — prietena mea de ceasuri grele 
— şi cu cei 3 tovarăşi de drum alături. Ne uitam 
unul la altul. Şi treceâ vremea şi nu veneâ norocul de 
nicăiri. Unul dintre noi cum priviâ lung a jale îngânâ 
trist dând din cap:

Unde eşti Societate?
. Tu, cu îondul tău cu tot!?

Şi isbucnirăm toţi în rîs.
Pe cer începură norii să se întindă tot mai deşi. 

Se simţiâ apropierea unei furtuni. Dar ori cât ar fi de 
puternic ceriul, o furtună mâi mare ca în buzunarele 
mele nu-mi puteâ arătâ. Nu ştiam ce să mă fac. Mă 
gândiam la fel şi fel de combinaţii, şi mai mult... nu 
mă gândiam la nimic. în astfel de situaţii nici nu mai 
poţi să te gândeşti. Stai aşa, parc’ai aşteptâ să-ţi cadă 
norocul din cer.

Am găsit înspre seară iin om de inimă, care ne-a 
împrumutat atâta ca să putem pornl. Cu ce să pleci?

----------------------j
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Trăsură nu găsiam. Şi cum umblam zăpăcit prin piaţă, 
cu banii în buzunar, iacă popa dela noi.

— Părinte, îţi dau trei liturghii, nu mă Iăsâ! 
îi povesti toală încurcătura.
— Cum ajungi acasă trimite-mi căruţa noastrăj 

alta, ori care, trebuie să fiu la Făgăraş mâne dunineaţa. 
— Fii liniştit, îmi zise părintele, la Q va fi căruţaaicL 
M’am dus iar la cafenea, unde îmi lăsasem to-

sau

varăşii.
— S’a făcut!
Am mai cerut o cafea de bucurie.
Ceriul se înorase întreg şi în curând începu să 

cadă nişte picuri rari şi mari şi apoi o ploaie toren- 
ţială. în fundul zării întunecat s’alungau fulgerele, ca 
nişte bice de foc. Frumoasă vreme pentru o călătorie 
cu căruţa de câteva ceasuri — şi noaptea.

La 9 seara a venit căruţa. Până ne-am pregătit s au 
făcut 12. Când să pornim unul dintre noi zor-nevoie să 

cufăr mare din şeriglă un afiş de teatru.

f

lipească pe un
— Să ştie Vlădărenii cine suntem, că trecem pe

acolo, nu?
Şi am pornit.
Am eşit din oraş şi y .

pului. Ploaia contenise şi norii se îngrămadiseră în- 
spre munţii Făgăraşului, chiemându-ne par’că cu câte 
un durduit puternic. Un vânt destul de rece se fur.şa 
pe lângă noi şuerându-şi cântecul. lu. de vagabond 
Uruitul căruţii şi trapul cailor dimpreună cu sunetul 
clopotului dela cel din dreapta, re’nviau par’că aceasta 

noapte mohorîtă.
Când se

doborîţi de somn. Am făcut un popas 
Satul erâ pustiu. Câte un băieţel care

întrat în întuneceala câm-am

■

h

făceâ ziuă, eram la Vlădeni, îngheţaţi şi
de un cias. 

aduceâ caii de.î

.f
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undeva, dela păşune, treceâ călare pe lângă noi, dându- 
ne »bună dimineaţa*. Câte-un lătrat de câine s auzeâ 
prin apropriere şi câte-o pisică trecea somnoroasâ 
drumul, legănându-se, ca o cucoană care vine dela bal.

Pornirăm. Drumul erâ înoroiat, ploase mult pe 
ceriul erâ învăluit în ceaţă şi parc’ă sta să cadă

■ . #

semne,
pe pământ. Şi nu se mai sfîrşîâ drumul până la Per- 
şani. Mai cu seamă pe o astfel de vreme e de o mo- 
notonie grozavă.

Norocul însă ne protejâ; ploaia mergeâ tot îna-

l

intea noastră; o vedeam aproape.
într’un târziu se zăriâ »Mândra«, cu casele mici 

şi sărăcăcioase şi din ea eşiâ un român venindu-ne 
în cale, cu paşii mari, cu o ţundră gata să i-o ia vântul, 
cu o căciulă dată cam pe ceafă şi cu nasul ridicat a 
mândrie. Ştiţi cineerâ? Badea Cârţan. S’ar fi putut să 
nu-1 întâlnim? Unde nu-1 întâlneşti pe Badea Cârţan, 
pribeagul? Am oprit căruţa.

— Noroc să dea Dumnezeu Bade! Da încotro? 
— La Braşeu ?
— D’apoi pe jos?'
—- Mă tot duc până o-i ajunge! Am ceva treabă 

cu domnii. Ştiţi poate, cu [cărţile mele, mi-leau luat. 
— Am auzit.

Să fac ce-oi face şi să mi-le aduc acasă. De 
le-ar cetî şî ei, n’aşj mai zice, c’ar vedeâ şî ei cine 
tem. Da le-au aruncat într’un pod. Le cetesc şoarecii

Şi dupăce a mai îndrugat multe, dupăce şi-a mai 
adus aminte unde şi

sun-
• • •

m’a cunoscut la Bucureşti 
T *n*ro sear^ I°an> la un prieten, care-şi serbâ
ziua, am tras cu Badea Cârţan un chef şi ne-a cântat 
el >Pe o stâncă neagră« şi »Oştile stau faţă ’n faţăc

cum

1
/
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alta ne-am trezit— dupăce ne-a întrebat de una 
deodata:

a fost mai mare,sZău, ce ziceţi D-voastră. cine 
Traian ori Napoleon?

erâ frământat bietul om! îi. cunoşteam obi- 
mă mai întrebase odată în gară la Bucureşti

De ce
ceiul ăsta; .
de-a fost mai mare Rousseau sau Voltaire?

_ ,Ce mai întrebi şî d-ta — îi răspunde unul 
dintre noi, — toată lumea ştie că Traian erâ mai înalt!

Bătrânul dipî din ochi şiret, îşi trase puţin căciula 
pe ochi şi pornî în drumul lui.

mai departe şi pe la 10 şi ceva întrarăm 
toate cuferile şi îngheţaţi şi

Noi
în Făgăraşul strâmt cu 
zdrobiţi de zdruncinarea căruţei.

II.a
I Reprezentaţia dela Făgăraş. O sală mică, dar sim- 

patică şi o scenă destul de potrivită pentru prestaţiu- 
nile noastre simple. De ar fi fost mai mare nu era 
rău, că din mare poţi să faci mic, dar dm mic ce sa 
mai faci? Oameni entuziasmaţi de ideea teatrului ne-au 
făcut toate pregătirile, ne-au pus la dispoziţie tot ce 
ne trebuiâ pentru reprezentaţie. O primire simplă, dar 

place totdeauna mai mult decât îmbrăţi-

■îi
'i
%

'■D

i. sinceră, care 
şarile de formă. . o D

Am jucat »SacrificiuI«, drama lui R. Bracco, s a
declamat poezia lui Vlahu|ă »La Icoană* şi apoi »Fur-
tuna Casnică«, comedie. #
“ Am fost ascultaţi cu destul interes şi aplaudaţi. 
în deosebi declamatia şi Furtuna Casnică au plăcut mult.

petrecut în cercul priete-

ni
5r

ll După reprezentajie . 
până târziu, pe când tineretul juca m sala. O cu-

amr •
nilorlnî

\
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riositate: Am avut fericirea s’aud pe unul povestind 
de o eântăreatâ mare cu numele Agata Bârsescu. 
>A petrecut câtă-va vreme la mine la stână. Cântâ, 
d-le dragă, de înghetau apeie!«

Tot în noaptea asta Gheorge, băiatul nostru — a 
plecat Ia Sebeşul-Sâsesc să pregătească reprezentaţia 
pentru Sâmbăta viitoare. Ceilalti am rămas încă 
vre-o 3 zile.

în cameriie noastre de hotel toate erau resturnate 
de par’că trecuseră turcii. De prin hârtii şi cărti risi- 
pite răsăriâ câte o perucă sburlită.

Dimineaţa lucram la piesa lui Goldoni, »Sluga la 
2 stăpâni«, pe care aici în Făgăraş am acomodat-o 
pentru turneul nostru, reducându-o la 5 persoane.

După amiaz făceam plimbări însoţiţi de cunoscuţi 
şi de prieteni. Serile petreceam iarăşi câteva ceasuri în 
societatea lor vorbind de una, de alta şi mai cu seamă 
de viitorul teatrului nostru.

Am plecat Miercurea des de dimineaţă. Ne cul- 
caserăm târziu — fusese seara_ de adio — şi acum ne 
doborâ somnul. Eram bucuroşi că găsirăm vre-o două 
cupee goale. Până la Sibiiu avem să dormim liniştiţi, ne 
gândiam, şi ne lungirăm ca la noi acasâ. De abiâ apucase 
să ne fure somnul şi la staţia viitoare mi-se pare, s’a 
•urcat o femeie cu o ceată de copii. Acum ţine-te gură!

Alergau, săreau, ţipau pe coridor, pe la uşa cu- 
peului nostru. Mai mult, începură să se uite înlăuntru, 
să se strâmbe şi la urmă unul mai deştept a deschis 
uşa frumuşel şi m’a tras de păr, cum dormeam cu 
<^pul înspre uşă. M’âm făcut că dorm dus şi iari-am 
simţit mânuţa cea mică prin capul meu şi apoi i-a 
chiemat şî pe ceilalţi şi să fi văzut jucăria dracului! 
Aşa am hodinit.

;

1
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Prin ferestrele aburite străbăteâ lumina zilei tot mai 
albă. Din când în când, în fuga trenului se zăreâ câte 
un pom sau câfe un coperiş de casă.

Deodată, într’o staţie aud o voce cunoscută. Eră 
doctorul I. Nu ne văzusem de mult şi în aceste îm- 
prejurări somnoroase mi-a căzut bine societatea lui. 
Mi-se plângeâ de necredinţa poporului în doctori.

La Sibiiu i-am lăsat pe tovarăşii mei să meargă 
mai departe la Sebeş, iar eu m’am oprit acî până 
după amiază să văd şi să întreb dacă nu s'ar 
puteâ să dăm vre-o două reprezentaţii.

La cafenea m’am întâlnit cu cunoscuţi.
— Am auzit că faci un turneu î
— Daî

. >

— Apoi pe la noi nu vii? Se poate să treci aşa? 
— Tocmai aveam de gând...
— De sigur.
Am petrecut apoi un ceas cu Goga, cu de ale 

noastre şi am plecat la gară.
O căldură de nesuferit. Dogoriau plafoanele

cupeului.
Iacă şî doctorul din Sălişte, un tip de român 

voinic şi vioi, cum nu-i găseşti păreche. Tocmai sufe- 
riam de câteva zile de un junghiu în dreptul inimii.

— Doctore — zic — de vre-o câteva zile... şi 
pui mâna la inimă î

— Iar eşti amorezat! — mă întrerupe el râzând.
— Nu... dar nu ştiu ce am
— N’ai nimic, mă întrerupe el.
Eu ce să mai zic? Dacă mi-a spus el că n’am 

nimic, ce eră să-i mai spui ce am.
Ne apropiam tot mai mult de munţi şi un amurg 

frumos răcoreâ câmpurile. Lucrau la fân femei chipeşe
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cu faţa arsă de soare şi auziam fragmente de cântec 

pierdeâ în liniştea înfiorată de uruitul trenului.
La opt şi ceva eram la Sebeş într’o cameră de 

hotel mare cât o şură. Mirosiâ a sărăcie şi a băfrâ- 
neţe. Aici am studiat piesa »SIuga la 2 stăpâni«. Sâm- 
bătă erâ s’o jucăm... Când erâ frumos, făceam repe- 
tiţie în grădina Hotelului. Iarbă verde, pomi şi un cer 
limpede de-asupra. îţi veniâ mai mult să stai trântit, 
să visezi, decât să te trudeşti cu nimicurile frumoase 
ale lui Goldoni.

La teatru lume puţină. E o lume indiferentă, nu 
se încălzeşte de de-al de astea, onoare escepţiunilor! 
Am avut însă o scenă superbă, ridicată pe nişte bu- 
toaie de bere... goale. Şi-apoi decorurile... admirabile 
nici uşe nici ne-uşe, ieşeai pe unde vreai, în sfârşit te 
simţeai în cel mai larg larg posibil. Ce-ar puteâ 
să voiască mai mult un suflet setos de libertate?!!

Mă mâhniau toate astea. De ce societatea de 
teatru nu se gândeşte: în fiecare loc unde-şi ţine 
adunarea generală, din banii încasaţi, de ce să nu lase 
2-^3 sute de coroane pentru ridicarea unei scene? 
Dac’ar fi făcut lucrul acesta dela început, am aveâ 
astăzi în multe locuri scene potrivite trebuinţelor 
noastre. N’ar fi fost bine? De sigur că da. Ba ar fi 
împiedicat prin aceasta şî patima beţiei. Căci poate 
să-ţi zică cârciumarul:

Vreţi teatru? Bine! Să-mi beţi întâiu berea, altfel 
n’am de unde să vă dau butoaie. Iar noi doritori de 
teatru român ce să ne facem ? Hai pe chef, băeţi; 
scopul scuză mijloacele.

De altfel la Sebeş am petrecut de multe-ori cea- 
suri frumoase. Şi apoi mai am şî alte reminiscenţe 
plăcute: Aici a hotărît adunarea generală a societăţii

ce se '' m
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să-mi deâ bursa pentru străinătate. Sublim ceas î Şt 
tot aici am jucat odată o reprezentaţie şi-am avut un 
venit de 1 fl. 20 cr. în cap. Prost ceas!

Mi-aduc aminte: erâ o zi mohorîta. Umblam singur 
de colo până colo pe uliţa mare. Mi-erâ urît de moarte. 
Aud un marş funebru şi la un colţ de stradă iată un 
convoi cu toată negura. — A trecut pe lângă mine 
şi nu ştiu cum, m’am amestecat printre jalnicii urmaşi. 
Vorba erâ să treacă vremea. Şi Pam însoţit şi eu pe 
bietul creştin, dimpreună cu tot venitul reprezentaţiei 
mele, până la cimitir. Cine o fi fost, cine nu? Nu 
ştiu! Am făcut şî eu ce-am putut. Dumnezeu să-1 ierte!

A doua zi, Dumineca, jucam la Selişte. Am plecat 
cii un tren de 2 noaptea.

In sală se jucâ de foc, iar noi ne despărţiam de 
prietenii noştri.

III.
Gara erâ pustie; doar vorbele noastre răsunau în 

" toate sălile ei înguste. Frig. Am ieşit pe peron şi peste 
puţin zăream trenul care se întorceâ greoi dela Vinţ 
Ne-am urcat într’un vagon de clasa Ill-a, ne-am tolănit 
fie-care cum am putut şi am aţipit fie-care în cântecul 
de flaut al unuia dintre noi.

M-a trezit Iumina zilei, care pătrundeâ sfioasă prin 
ferestrele cupeuluî. Erâ o zi senină; par’că şî cerul 
ştia că e zi de sărbătoare, zi de Duminecă, atât erâ 
de limpede şi de proaspătă. Pe culmile munţilor soa- 
rele îşi anunţă ivirea îmbrăcând zarea într’o haină de 
foc. Vedeai par’că cum se trezesc câmpiile şi cum se 
scutură pădurile de întuneric. Şi încet, încet vedeam 
cum se ridică soarele şi se uită peste câmpuri să vadă 
dacă i-a fugit noaptea din drum.

2
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mi-sc scăldâ totErâ un răsărit splendid în care

sufletul.
trei trăsuri hodorogite, maiSălişte. La gară vre-o

mult hodorogite decât trăsuri, cu nişte ca» somnoroşt
de siăteau să cadă.

»Sunteţi liber, măi?
pâni a-i trăsurilor.

»Nu domnule, noi avem să ducem pe domnn ata,
cari fac teatru astăzi la noi«.

»Aşa? Atunci e bine«.
Ne-am aşezat cu toate bagajele noastre şi am por- 

nit-o spre satul adăpostit la poalele munţilor. Aierul 
răcoros al dimineţii ne înviorâ. Se vedeâ turnul bise- 
ricii sclipind în răsăritul soarelui şi din ce mergeam 
se deschideâ tot mai larg cuprinsul de coperişe din 
acest sat vestit al Ardealului.

pe uliţi erâ linişte. Câte o femeie întrâ pe câte o 
poartă cu doniţile cu apă, legănându-se. Totul i\i 
făceâ o impresie curată şi dinspre munţi coborâ par’că 
pe valuri uşoare de vânt sănătatea.

Să ne odihnim; cea dintâi grijă. Dar ce odihnăî 
Prieteni, cunoscuţi, foşti colegi de şcoală, înştiinţaţi de 
venirea noastră, ne cercetâ unul câte unul. Toţi 
erau veseli şi bucuroşi de revedere. Cu ochii de jumă- 
tate închişi de somn Ie-am spus ce ne tiebuie pentru 
reprezentaţie; au alergat în toate părţile şi au adunat 
cele necesare. Toţi au arătat un deosebit interes pen- 
tru reuşita spectacolului.

Când m’am dus după ameazi la sală, toate lucru- 
rile erau aranjate, decorurile puse, în sfârşit nu ne 
rămâneâ decât să începem.

Am făcut o repetiţie scurtă şi-am plecat la plim- 
bare. 'Toţi eram veseli de dragostea ce ni-se arătâ.

— întrebai pe bănuiţii stă-

i
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Uliţile par’că erau împodobite de flori, aşa de frumoase 
grupurile de fete şi femei îmbrăcate îri hainele-erau

vde sărbătoare.
Mă simţiam obosit şi-am plecat acasă să dorm 

ceas_două, înainte de reprezentaţie. în faţa camerii, 
peste râu, erâ însă »horă« mare în pavilion. Am stat 
,.până înspre seară privind acel joc ca de fiuturi şi as- 
cultând strigăturile flăcăilor.

un

Reprezentaţia. Jocul actorului, şi mai cu seamă 
.^1 celui tînăr, depinde totdeauna de dispoziţie, şi dis- 
poziţia o crează împrejurările. Vedeam însufleţirea tu- 
durora, scena curată, un public de sărbătoare, toate 
,astea m’au dispus să fac muîte comedii în »SIuga la 
doi stăpâni«, mă distram şî eu. în comedie m’am ferit 
iotdeuna de exagerări, m’am ferit de a scoate efectele 
,din strâmbături; un natural simplu, cât se poate de 
simplu, m’a condus totdeauna.

Au urmat apoi declamaţii şi monologul »Greva 
'fierarilor«, pe care 1-am spus Ia dorinţa unor prieteni.

La urmă »Furtuna Casnică«.
După reprezentaţie, voie bună. Aşa sunt Săliştenii, 

când te prind nu te mai lasă. Am găsit câteva suflete 
deschise şi-am stat cu ele până cătră ziuă. Răsunâ 
pavilonul dela hotel de cântece:

»Astăzi beau, mâne-mi petrec 
Poimâne de-aicea plec...
Astăzi plec pe drum de ţară,
Ştii Dumnezeu când vin iară,

Ano, Leano, şi Mărie ...«

Am stat la Sălişte până Vineri seara. A fost o 
•serbătoare. Serile mai cu seamă, seri frumoase de vară, 
•steteam la fereastră ascultând murmurul râului şi glas 
•duios de fluier, ce se furişâ sfîos din parcul adormiL

I
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Cine-o fi cântat, nu ştiu. Par’că îmi sunâ mie cântecul: 
acela, atât se potriviâ de bine cu viaţa mea de hai-huL 

într’o după ameazi ne-am urcat la »Neted«. Ce 
veselie! Toţi erau ca nişte copii sburdalnici. Treceau 
ploştile din mână în mână. N’a lipsit nici... focul şi 
nici mielul, la care ne uitam de ne lăsâ gura apă, cum 
sfârăe în frigare şi s’au pornit apoi cântece şi hore- 
până de cătră seară.

într’o altă zi pe un amurgit frumos ne-am dus 
în »Va!e«, 'un sat lângă Sălişte, un sat strâmb de nici 

şti când eşti în deal şi când în vale.
Târziu, aproape de miezui nopţii ne-am întors acasă. 
Dimineţile studiam drama lui Bang »Fraţii«, în 

sala de teatru dela şcoală. O pregăteam pentru Sibiiu. 
Mă ocupam şî cu admirabila poezie a lui Goga, »Clă- 
caşii«, pe care aveam de gând s’o declam prin toate 
părţile.' - ^

I

I

nu

i

Vineri seara am plecat la Sibîiu, ducând cu noi 
cele mai frumoase impresii.

întrat în ,Sibiiu. Am călcat cu stângul când am 
oraş, ori ne-am întâlnit cu vre-un popă. Mai ştiu şî eu l 
Te pomeneşti că vor fi fost amândouă, că prea ne-a 

bine. Repetiţii peste repetiţii, afişe mari, mici, 
alergături pe la tipografie, pe la primărie, pe la frizer,. 
în sfârşit o osteneală straşnică.

Seara nimic. Aşteptâ sala luminată ca de sărbătoare,- 
aşteptam şî noi, dar de geaba. Erau 8 fără 5 minute , 
şi în sală vre-o 7 persoane. »Au mai venit doi... a 
mai venit unul!« Cele mai enorme ştiri de senzaţie,- 
cari ni-se raportau.

Pentru ridicarea cortinei erâ »Noaptea de Octom^ 
vrie« de A.Musset.îmi pusesem o perucă blondă, care-rru

mers

I1
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-veneâ de minune. îmi ziceam: Am să le întorc capul 
la toate fetele dela şcoala de menaj!... Hei când, n’are 
omul noroc!...

Opt ceasuri. Steteam cu toţii pe scenă, îmbrăcaţi 
gata. Trîstă comedie! Cunoşteam publicul sibiian; 
dacă nu vine la ora fixată, s’a isprăvit. Şi minutele 
treceau !... Din sală ne veneau mereu vestitorii; nu 
vine lume. Ne uitam unul la altul. Ce triste ne-au pă- 
rut atunci decorurile şi ce pustie scena! Şi în liniştea 
asta chinuitoare zice unul:

»Hai să ridicăm cortina, să le spui sibiienilor două 
vorbe... dar vorbe!...«

Iar altul:
»Ba să aruncăm un scaun în sală şi să fugim«.
Toţi râdeau... eu fluieram.
Opt şi şapte minute... Opt şi 10. Trimit vorbă 

"în sală că nu se joacă. Publicul se împrăştie murmu- 
rând. Coborîm în cabină să ne desbrăcăm. Şi mi-am 
'scos peruca blondă şi-am rămas tot eu şi mi-au trecut 
toată supărarea.

Şi unde nu stăteâ puiul rumenit, pregătit pentru 
»Sluga la 2 stăpâni!« Mă uitam la el şi îmi veneâ să-i 
dau un picior să sboare cu farfurie cu tot, să rămâie 
de pomină. Mai ales că »băiatul nostru« mă tot întrebâ: 
»Dar puiu?... Ce să fac cu el? Să-I duc acasă? Ori 
să mă duc să-1 dau înapoi!?«

în sfârşit câţiva prieteni au rămas în sală şi 
dupăce am stat puţin de poveşti, d-şoara Braşoveanu 
le-a declamat »Harpista« de D. Zamfirescu, a declamat 
Băilă şi am recitat şî eu Carol al IX-lea de G. Coşbuc. 
O serată intimă. Pe urmă ne-am dus cu toţii la masă, 
iar băiatul cu puiul subţioară, a luat-o spre hotel, prin 
iploaie, fluierând şî el o sărăcie de cântec...
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.■/ -i sculat hotărît. Ce fericire; eranv 'A doua zi m’am

şî eu hotarît odată. .....................
Ş De bucurie că puteam f. hotar.t era ma. sa-m, 
schimb hotărârea... dar nu mi-am sch.mbat-o; am tn- 
mis vorbă că nu se joacă n.c. a doua reprezenta .e 
Unii, cari n’au auzit, au venit seara la »casa naţ,onala«..
Scuzele mele!

Dumineca am petrecut o în familia Cosma. ^
adunat toţi Ia cafenea să ne sfâtuim-

i
‘

i
■

, 1!
Seara ne-am

Unul dintre tovarăşi îmi spune că nu mai merge mau 
departe, că s’a plictisit,.>Eo viaţă grea,imposibila...c

uitâîn j>mersul trenu-

:
,

. 'jŞi în timp cât tovarăşul se 
rilor« să vadă când ar puteâ plecâ mai bine, eu ma. 
gândiam la luncile mele de acasă, la păraiele şerpuitoare 
şi limpezi, la pădurea din faţa satului şt la toată poe- 
zia aceea curată, pe care am lăsat-o de ani mulţi, aru’ 
lăsat-o ca să rătăcesc pe drumuri de colo-colo. Şi-o- 
vedeam par’că şî pe mama bătrânâ, urcând scările re- 
dacţiei să întrebe pe dl Păulică dela Gazetă, pe unde-i- 
mai umblă feciorul? Şi-am avut atunci un moment de 
şovăire, dar m’am recules curând. I-am dat tovarăşuluh 
bani de drum şi a plecat cu un tren de noapte.

A doua zi Luni, i-am expediat pe ceilalţi la Oră- 
ştie — tocmai bine mi-au ajuns banii — iar eu arrt 

% plecat cu un tren de după ameazi, dupăce am găsit 
pe-un creştin care mi-a priceput situaţia şi mi-a îm- 
prumutat el dela el cu multă sfială 5 fl.
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JM’am ghemiiit într’un vagon de clasa a Ill-a pe-o> 

căldură imposibilă şi înainte cu Dumnezeu.
O fi fost frumos amurgul acela, frumoase vor fi’ 

. fost câmpurile şi pasări vor fi cântat răsfăţându-se în>v 
văzduhuri... Habar n’am. Nu vedeam, n’auziam

•i
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Fumam! în rotogoale de fum ceteam multe, şi multe 
vedeam eu !...

De pe la Sălişte încolo mi-au pierit toate gându- 
rile. Toate gările până la Vinţ erau pline de lumej 
plecau feciorii în cătănie. Ce jelanie şi ce frumoasă 
poezie!. Eşiseră satele... şi îmbrăţişeri şi sărutări şi 
lacrimi! Multe lacrimi am văzut în ziua aceea. Bătrânii 
îşi scoteau banul din fundul şerparului, mamele îşi 
desfăceau colţurile dela năframă, ca să aibă apoi 
se şterge la ochi, fetele cete-cete stăteau încremenite 
şi grămezi de copii, cari plângeau şî ei de jalea tutu- 

. Plecau voinicii, plecau stâlpii caselor, toiagul bă- 
irânilor, mândria mamelor, bucuria copiilor şi dragostea 
fetelor. Se duceau să slujască la împăratul.

Şi când trenul se puneâ în mişcare, se porneâ ca 
adus de vânt un urlet de jale care mă pătrundeâ 
adânc în inimă şi mă cutremurâ. Erâ clipa când se 
frângeau inimile. Şi rămâneau în urmă bătrânii gârbovi 
de greul vieţii, cu feţele supte şi înegrite de focul su- 
dorii, cu gândurile întunecate... rămâneau mamele 
şi fetele cu inimile pustii, rămâneau nemişcaţi, împie- 
triţi de durere şi din uruitul trenului, care se depărtâ, 
se desluşiau tot mai limpezi cânteceie de jale ale voi- 
nicilor:

cu ce

rora

«Pământe face-te-ai os 
Cum mănânci omul frumos

într’o gară aproape de Sebeş, o 
bătrână şi slabă nu se puteâ despărţi nici-de-cum de 
iecior. Plecâ feciorul înspre tren, ea-1 chemâ, îl 
chemâ mereu. Plângeâ biata şi-i tot spuneâ. 
trânul o tot trăgeâ de mânecă, gata să-1 înece plânsul. 
Un jandarm intervine înjurând. O împinge pe bătrâna 
de erâ gata să cadă.

biată mamă

Bă-
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»Du-te la Rumunia, dacă nu place.
— »Da dle dragă, numai unu am, dle...
»HaIgaş1 şi iar o înjurătură. Trenul plecă şi

bătrâna cade în genunchi, înalţă ochii la cer şi-şi face
tot încearca s’o ridice...

dus în cântecele Ior

r
r:
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şi plânge. Bătrânul se 
Şi până la Orăştie m’am

cruce f
)'■A de jale.

mei m’aştepfau în gura unei uşi — 
dela gară nu-i lăsâ să între pe peron — şi ma cautau 
cu ochii, aplecaţi înainte ca nişte pui, cari Siau în 
gura cuibului.

Ne-am dus pe jos până în oraş pe-o luncă ne- 
de frumos luminată de lună.

Erau 9 ceasuri şi ceva când am ajuns. Tovarăşii
un domn d’ăia

!

I

■■î
;spus
i■■•!■

i
1.IV.f: î

:Stau la o masă, în faţa hotelului din piaţă. Nu-ţi 
mai vine să te culci, aşa-i de frumoasă noaptea. Prie- 
teni, pe cari nu-i mai văzusem de ani de zile răsar 
unul câte unul. Toţi m’asigură că lumea e bucuroasă 
de venirea noastră. Eram hotărît, dacă ne-o merge şl 
aici în sec, acasă cu noi... nu mai aveam altă cale; 
încă o învingere, ca cea dela Sibiiu şi eram pierduţi.

Piaţa ne sta în faţă, pustie cum e, scăldată de 
razele Iunii. Ici colo câte un felinar ofticos, îşi risipîâ 
lumina galbenă. Ferestrele toate erau întunecate şi 
întrio tăcere nesfârşită răsunau vorbele noastre, ca 
nişte cântece de colindători rătaciţi.

Unul ziceâ că n’are nici un senz să-ţi prăpădeşti 
viaţa cu teatru, în mijlocul unui public puţin pregătit; 
e o jertfă. Tu n’ai nici o siguranţă. Pune cazul că te 
îmbolnăveşti. Ce-i pasă publicului de tine?

j
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entuziasm de vremurile luiAltul, povesteâ cu . . „
Millo. »Câte-o săptămână, două steteâ trupa aici şî 
jucâ. Alergâ lumea de prin depărtări. Curgeau căruţeje 
de prin împrejurimi cu toate fetele de popă şi de dascăl. 
Erau alte vremuri. Orăştia erâ un centru românesc 
mare. Noi, eram vre-o câţiva copii, cum scâpam dela 
şcoală, ne duceam pe unde ştiam că stau actorii şt 
aşteptam pe afară până ne chemâ să le ducem hainele 
la teatru. în schimbul acestui serviciu, aveam întrarea
liberă«.

A doua zi si-a treia zi, Miercurea, ziua de Sf. Ilie, 
făcut repetiţii la »Fraţii«, am îngrijit de sală, am 

aşezat scaune, le-am numerotat şi-am făcut toate pre- 
gătirile pentru seară. După amiazi un domn dela Deva 
ne învită să jucăm Duminecă acolo. Expediăm imediat 
anunţuri pe la gazete şi scriem vre-o 200 de adrese 
pe nişte învitări, pe cari le aveam gata. De abiâ 
terminat până seara. Le-am trimis la poştă şi ne-am 
apucat să ne îmbrăcăm pentru reprezintaţie.

în odaie — ne îmbrăcam în hotel — erâ o ză- 
păceală enormă. Unul îşi încreţeâ părul arzindu-se din 
când în când cu fierul, ca să mai ţipe — asta ca va- 

sulemeneâ într’un ciob de oglindă,

am

am

riaţie aitul se 
altul îşi întorceâ cântând manşetele pe partea nepurtata. 
Şi împrejurul nostru steteâ o ceată de prieteni în pi- 
cioare, că nu erâ chip să-şi găsească vre-un loc; pe 
pat, pe canapea, pe scaune erau aruncate, ba haine, 
ba cutii, ba vre-un păpuc strâmb de greutatea vremii, 
şi obraznic, ca un proşt, care se vede şi el între 
oameni. .

Gata. Coborâm. Pe scenă aşezăm ba un 
" ba masa sau vre-o plantă, care nu ne păreâ la loc. 

O ochire repede peste toate şi . . . »începem băeţiU

scaun
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Suflerul dă busna la locul lui, după o culisă, şi cum 
erâ întuneric, se isbeşte săracul de-o namilă de pian 
uitat de Dumnezeu şi de oameni.

— Auleo!. . .
— Cei?
— Nimic!
Cum nimic? . . . Stai neamţule, nu trage cortina!
Se ridică toţi dela locul lor şi după o scenă de- 

mângăiere în prezenţa hodorogitului pian, suflerul se 
împacă cu soarta şi . . . Cortina se ridică:

Mahomet e al meu nume,
Din Iemen, din ceea lume,
Din cel neam Asra numit,
Neam de-apururea ursit 
Să iubeascâ-odata doară 
Şi iubind . , . iubind să moară . . .

ţ:
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Dşoara Braşoveanu spune versurile lui Heine fru- 

mos şi ademenitor. în sală se face linişte şi piesa se 
desfăşură stăpânind tot mai mult publicul. în scena 
penultimă când, fratele mai mare e gata să se piardă 
sub farmecul ademenirilor celei care îl minţise odată, 
un om din public, care urmarise bine piesa şi văzuse 
falşitatea femeii acesteia, nemaiputându-se stăpânî 
strigă; »dă-o afară, dă-i palme!

-Publicul se mişcă, murmură, râde şi iarăşi se liniş- 
teşte. Mi-a plăcut întâmplarea asta şi am felicitat pe 
d-şoara Braşoveanu de efectul ce 1-a făcut; eiâ cel 
adevărat.

1: - . i
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Au urrriat apoi declamaţii şi la urmă comedia. 
-" »Furtuna casnică«.

După teatru . . . voie bună. Artiştii, vor fi ei, cum 
vor fi, dar sunt simpatici totdeauna. Le place
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cântecul şi unde-i cântec şi inimă bună s’adună cei carr 
au suflet. Şi s’a întins o masă lungă-lungă şi-a fost a 
petrecere de s’a dus pomina.

Ne-am despărţit în zorile zilei; ne mustrau razele
soarelui.

Toată ziua am fost obosiţi. Seara am petrecut-o 
în camera cu prietenul meu Horia. Mi-a cetit o piesă 
de teatru din viaţa noastră, din Ardeaî, o piesă scrisă 
de curând. Lungit pe pat ascultam cetirea lui sfioasă 
şi nervoasâ. Ne-am pierdut apoi în discuţii lungi 
despre o viitoare literatură dramatică a noastră.

Numai atunci ar fi întreagă miscarea teatrală, când 
puteâ să jucam piese luate din viaţa noastră, cu 

năcazurile şi bucuriile ei. Şi am credinţa că scriitorii
vor îndemnâ la muncă.

vom

noştri, puţini câţi sunt, se 
pentru mine ar fi o mândrie să iau în reportoriu piese 
originale dela noi şi mişcarea teatrală ar face un mare 
paş înainte.

Ne-am despărţit pe la miezul nopţii, ca să nu ne 
mai vedem cine ştie câta vreme.

De-abiâ aţipisem şi mă trezeşte o bătaie la uşă
Cine e?
— îVin dela Deva şi am să-ţi spui ceva impor- 

tant«, îmi răspunse un glas de bătrân.
Aprind lumina şi-1 poftesc înlăuntru.
— Auzisem că plecaţi mâine dimineaţa. Viu dela 

Deva. Să nu mergeţi . . . E timpul scurt . . . Nu se 
poate pregătî lumea . . . S’a făcut o greşală, că v’a 
învitat.

_ Dar bine, s’au trimis vre-o două sute de în-
vitări. O să vie lumea de prin împrejurimi. E anunţat 
peste tot şi nu mai e timp să se desmintă.
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— Atâta sunt însărcinat să Vă spui, — noapte 
bună. Faceţi cum gânditi.

— Noapte bună!
După puţină chibzuială mă hotărăsc totuşi sâ 

mergem. îmi erâ de oamenii de prin împrejurimi; să 
bată drumul de pomană. Nu e bine să înşeli publicul . 
nici odată.

Şi-am plecat a doua zi dimineaţa.
Deva o mai văzusem odată, când cu adunarea 

generală dela Brad. Erâ o zi de ploaie şi eram bolnav. . 
Mi-a făcut o impresie rea.

Şi acum erâ tot cea veche. O piaţă murdară şi 
un om beat căzut pe pământ, la care se uitau ruinele 
cetăţuei, de pe deal cu toată cuminţenia lor bătrână.

Am uitat să spun. La Orăştie mi-a mai plecat 
unul din trupă. Se simţise nedreptăţit cu darea de 
seamă dela »Libertatea«. De acî încolo repertorul nos- 
tru erâ redus şi turneul aveâ să fie mai mult o excur- 
ziune teatrală. Cu Jean-Marie, în care jucam amândouă 
rolurile, cu »Furtuna casnică«, cu Satira a 3-a, şi 
doina lui Eminescu, cu »La icoană« de Vlăhuţa, cu 
»IdeaU de Coşbuc, ne-am continuat drumul mai 
departe.

La Deva ce zăpăceală! Erâ Şâmbătă seară şi nici o 
pregătire. Duminecă dimineaţa se pornesc câtiva oameni 
de inimă, iau permisiunea, angajează sala, aducem 
scaune, le aşezăm în timp ce câţiva întruchipează scena. 
Ne da fiecare câteceva, un scaun, o canapea, un covor 
etc... Pe la 4 p._ m. tot erâ gata. Sala erâ mare, cât 
un ogor şi pustie; doar o sevitoare nespălată cocoţată 
pe o fereastră se făceâ, că şterge geamurile. Să ferească 

umnezeu! Dac’ar fi să fac şi eu nu ştiu ce, ca să
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mă inchidă »Donitiii«, apoi numai în sala de teatru 
dela Deva să nu mă închidă! Mare vorbă!

Şi apoi scena. Cum să spui? . . . O gaoace de 
ou. Ca să fii şî în fund şî în faţă, n’aveai decât să 
stai la mijloc. O canapea, un scaun şi o masă şi de 
abeâ încăpeau. Fundalul erâ o faţadă de casă, dar nu 
ştiu.dacă erâ de casă; aveâ o uşă mică, scundă, Ia 
mijloc, noroc că nu ne foloseam de ea, fiindcă erâ 
răzemată de părete. Culisele erau luminate de 2 lămpi 
ameţite. Şi apoi cortina nu se lăsâ nici moartă; păcat 
de sforile ei noduroase. Dela scenă până la păreţi erau 
nişte draperii mari antidiluviane, roase pe dedesubt, 
roase bine de tot că ni-se vedeau picioarele până din 

de genunchi. Pe aceste draperii erau nişte picturi 
şterse de vremuri şi prăfuite. Păcat! Cine ştie ce 
mână de meşter! Dar te pui cu vremea!? Erâ pe o 
parte un fel de castel, care dacă n’ar fi fost ... aşa 

erâ, m’aşi fi pomenit cu gândul taman prin evul 
mediu. Pe cealaltă parte un nenorocit călare pe un fel 
de măgar antic, care — să fie vorba între noi — tot 
măgar rămânea, înaintâ spre o poartă. Dupăce erâ 
totul gata mă întreabă părintele, arătându-mi cu capul 
toată şandramaua:

— Ei, ce zici?
Superb, aşa ceva mai rar. Să plăteşti să vezi, 

nu alta!
Am rîs amândoi şi ne-am despărţit. Am jnceput 

să mă îmbrac. Publicul se adunâ. Eram gata. îmi tre- 
buiâ o şapcă pentru rolul marinarului. Când mă bă- 
team cu gândul unde-aş puteâ s’o găsesc, un prieten 

venise tocmai din Hunedoara, băgă capul pe sub

. <

sus

cum

care
draperie:

— Noroc şi bine!
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>Dumnezeu te-a adus, Vasile! Dă-mi şapca! Şî 
-fără multe forme îi iau şapca din cap.c

Aşa. Steteam gata se începem. Publicul vorbia . 
-de-ale vieţii. S'auziâ bine. Clopoţelul şi sus cortina! 
Tracc.... să rupe sfoara. Pauză!

încă un nod; unde a mers mia, meargă şî suta! 
Rîsete în sală, rîsete după enormele draperii. Sfânta 
cruce . . . şi înc’odată . . . sus! încet . . . aşa. Ră- 
suflăm şi începem.

Primul pas şi scândura scârţâie; vorbiâ în limba 
ei. Să respectăm limba fiecăruia! îşi exprimâ mirarea, 
de sigur. Drăcii de astea nu mai văzuse, săraca. întrăm 
!n acţiune. Vorbiam noi cum vorbiam, da scândurile 
să. porniseră pe un taifas ... de-a dragu! Şi aşa a mers.

Se sfârşeste. Cortina jos. Aş! ţi-ai găsit! Erâ cu 
năbădai. Nici sus nici jos nu voiâ. îmi veniâ să-1 imit 
pe eroul dela Tohan, care într’o situaţie de astea se 
încheiă frumos la haină şi zise:

Onorat public, să-mi daţi voie s’o bat oţăr cu

!M »
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ciocănelul!«
în sfârşit ademenită de mâniie noastre se îndură 

capricioasa şi cade.
O, divină seară! Să mori şi să n’o uiţi!
După reprezentaţie ne-am adunat cu toţii la o 

berărie, la poveşti.
Mi-aduc aminte că povesteâ unul de-o reprezen- 

taţie a coanei Chiriţa, nu ştiu bine cine făcuse drăcia, 
Millo sau Ionescu. Văzuse pe stradă pe-o cucoană 
bine cunoscută publicului şi de aceea mă şi feresc 
să-i spui numele, şi seara în rolul coanei Chiriţa, îi 
•copiază îmbrăcămintea până în cele mai mici amănunte. 
Cocoana în chestie stăteâ în faţă, în rândul întâi, îm- 
popoţonată şi mândră. Actorul travestit întră, publicul

i
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rămâne o clipă mirat şi-apoi se porneşte pe un rîs 
homeric şi cocoana din stal să moară de ciudă. 

într’un târziu mă întreabă Vasile:
— Unde mergeti de aici?
— La Brad.
— Când jucaţi ?
— Sâmbătă.
— Şi până atunci?...
— Nu ştiu.
— Veniţi Ia Hunedoară. Vă odihni{i. Să fiţi

ca acasă.
Ne-am învoit.
A doua zi după ameazi a trimis pe băiatul nostru 

cu tot bagajul la Brad c’o trăsură, iar noi am pornitTo 
spre Hunedoara.

V.
Cu chiu, cu vaî ajungem la Hunedoara. Erâ 

tren... cum să-i zic?..
un

. Mai bine să nu-i mai zic nimic, 
de teamă să-nu-i zic ceva de rău. Şi Ia urma urmei 
ÎŞÎ aveâ Ş» el hazul lui; ţi-se păreâ ca te duce mai 
mulMnapoi decât înainte.

în sfârşit ajungem. Erâ pe la aprinsul Iuminărilor.
Câteva zile de odihnă.
La gară suntem întâmpinaţi de prieteni. Pomim 

în oraş. Străzi cotite, întunecate. Câte un felinar ici-colo.
Iată-ne într’o piaţă. Trecem un pod şi peste puţin 

ne oprim. Nici nu ştim cum am ajuns: hazul lui Va- 
sile a făcut să ni-se pară scurtă calea.

»Bună seara! Bine aţi venit... Bine v’am găsit...« 
şi d’al de astea.

în sfârşit, iată-ne într’o casă de oameni aşezaţi! 
O atmosferă de linişte şi de bună înţelegere. Deia bi-
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la cele mai neînsemnate lucruri, toate 

aveau ceva din viaţa echilibrată şi patriarhall O sen- 
zatie de mângăiere simţiam că m«-se funşeaza m suflet. | 
Păreâ că m’am întors de pe un.drum lung, osten.tor, , 1 

la vatra uitată de mult. Inconjurat de

bliotecă până

m:
dragoste 'şf'de vorbe bune simţiam, că mă cuprinde 

mea.
fost zilele petrecute aici! Excur-

jalea de toată viaţa
Ce frumoase au .

ziuni în munţi, în acea imensitate de frumseţe şi poezie, 
urcând tot mai sus, parc’am fi voit să ne urcămliberi, 

în cer.
Şi-apoi seara osteniţi revenim acasă, nu să dor- 

mim, ci să vorbim ceasuri întregi până aproape de 
ziuă. în faţa unei sticle cu vin, rămâneam cu Vasile, 
uitaţi, pierduţi în discuţii nesfârşite, intime, ridicând 
văl cu văl de pe sufletele noastre. . .

Nopţi neuitate! Nu ne întâlniserăm de mult şi 
aveam atâtea să ne spunem. în toată casa nu mai erau 
treji decât noi şi ceasul din părete... şi pe ăsta nu-1
băgam în seamă.

Vorbeam de literatură, de avântul ce 1-a luat in 
timpul din urmă. »Luceafărul«, cea mai frumoasă revistă 
pe care a avut-o vre-odată Ardealul, a făcut minuni. 
Cu o conducere cuminte şi sprijinită de cele mai fru- 
moase talente, a dat pagini de-o înaltă valoare literară.

»Tu ce-ai mai scris?« mă întrebă Vasile într’un

Erâ o întrebare grea pentru mine, erâ grea, tocmai 
fiindcă trebuiâ să-i răspund într’un singur cuvânt: 
»nimic«.

- Când faci teatru în condiţiile, în cari îl făceam eu, 
nu mai ai răgaz să te laşi visurilor. Nici o clipă de 
linişte! Nu mai ai vreme să simţi, nu mai ai răgaz
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să-ţi aseulţi sufletuL Eşti veşnic pe drum, veşnic preo- 
cupat, îngrijat... nesigur.

»Dar cu teatrul cum merge?
— Tocmai erâ s’aduc vorba — zisei eu. — Vezi, 

eu îmi gasesc poezie şî în viaţa mea de călător. Sunt 
clipe, cari îmi rămân scumpe, neuitate. Ai conştiinţa, 
că faci bine şi asta-ţi dă o mângăiere nesfârşită. Toată 
mâhnirea mea e că nu pot sa lucrez aşa cum aşi vrea, 
îmi lipsesc condiţiunile! Libertatea mai cu seamă«.

Am vorbit apoi mult despre Ioan Nebunul din 
Năpasta şi despre rolul nebuniei în literatura dramatică.

Nebunia a fost din cele mai vechi timpuri un 
element de frunte al scenei teatrale. O prîvire scurtă 
asupra istoriei literaturii dramatice ne va arătâ evoluţia 
acestui element în teatru — căci există o evoluţie.

Dela Eracle de Euripide şi dela Aiax de Sofocle, 
unde această stare tulbure de suflet e descrisă în ver- 
suri sculpturale, o mai întâlnim apoi la Schakespeare 
în regele Lear, în Titnone, în Ofelia, în Lady Mac- 
beth şi în Hamlet, prezintată în fel de fel de forme, 
ce cad în responsabilitatea interpreţilor.

în scrierile dramatice de după Schakespeare, ne- 
bunia devine din ce în ce mai rară. în piesele lui Les- 
sing şi Schiller nici nu apare, iar la Goethe răsare 
câteva clipe în sufletul Margaretei.

Cel din urmă dintre marii dramaturgi, cari au adus 
nebunia pe scenă, a fost Ibsen, personificându-o în- 
tr’un mod magistral în Oswald din »Strigoii«.

Privind acum natura intimă a nebuniei, reprezin- 
tată de scriitorii mari în diferitele epoci, vom vedeâ 
că ea e direct o influenţă a timpului; e izvorîtă din 
diferitele concepţiuni despre lume şi viaţă, cari au do- 
minat în epocile în cari au scris respectivii autori.

3
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ln antica tragedie attică, nebunia nu erâ isvorită 

dintr’o stare internă a personagiului, din vre-o pasiune 
nerealizabilă, ci aveâ o origine cu totul supraomenească; 
motivul ei erâ curat mitologic.

La Schakespeare motivul nebuniei e cu totul psi- 
hologic; el izvoreşte din adânca sguduire a unui sufleţ. 
Lear ajunge în acea stare de exaltare, dupăce fu lovit 
în orgoliul său regal şi înşelat în sentimenteie de pă- 
rinte. Lady Machbeth îşi ascunde sufletul şi-1 chinueşte, 
cercând să-l ţie tot mai afund ascuns, până când într’o 
noapte explodează pe nesimţite şi-i produce acea stare 
tulbure de minte.

La Ibsen nebunia are o cauză sociologică. Ea răs- 
' punde pulsaţiunilor timpului în care a scris marele 

norvegian: Oswald reprezintă »ereditatea patologică« 
transmisă dela un tată care a trăit în orgii şi desfrâ- 
nări. E1 e victima nevinovată a'greşelelor altuia.

în linii simple, aceasta ar fi evoluţia nebuniei pe 
scenă. E o temă interesantă şi atrăgătoare, care s’ar 
puteâ tratâ pe larg de cei ce se ocupă în special cu 
astfel de chestiuni.

Şi acum Ion din Năpasta în care categorie de 
nebunie s’ar puteâ clasâ?
/ E o temă interesantă de rezolvat, pe care o amin- 

tesc în treacăt şi trec mai departe la impresiile mele.
După-amezile le petrecem în fundul grădinei, ră- 

sturnat într’un hamac, cu o periniţă sub cap şi cu 
câte-o carte, de care-mi uitam iute... iute... şi rămâ- 

cu ochii pierduţi pe întinsul senin al 
cerului. Ce molcom adiâ vântul furişându-se printre 
frunzele pomilor şi paserile ce sburdalnice fermecau 
cuprinsul cu cântecele lor nevinovate! Şi prin aier 
pluteâ un miros fraged de iarbă şi de floare, iar sus...
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-rsus se clătinau împânzirile de arşiţă, destrămate de 
.rzborul rotitor al rândunelelor. în această linişte fără 
margini îmi lăsam pleoapele încet... încet să-mi aco- 

:,pere ochii, mă ascundeam în mine însu-mi şi-mi lăsam 
sufletul să se odihnească.

In spre amurg începeau să vie prietenii, unul 
■ câte unul, mă treziau din somn şi ne dam poveştilor 
. .leneşe şi rîsului alungător de gânduri.

Şi când eram cu toţii adunaţi, numai ce-I vedem 
şî pe Vasile, mititel cum e, crescând printre tufele de 
pe cărare. Toţi ne bucuram. Ne veniâ cel dîn urmâ,

• dar întotdeauna cu câte-o veste nouă.
>Copii, azi a fost o zi mare — nici n’ajungea 

bine şi începeâ — azi a fost o zi de mândrie 
maţională!

— Ce? Ce-a fost? întrebăm noi toţi.
— Sunt fericit, pe onoarea mea!«
Vasile vorbeşte rar şi cu vocea joasă şi ştie să 

povestească frumos şi cu haz.
Ceva teribil, ascultaţi. . . Sunt fericit. . . Când am 

trecut adineaori prin piaţă am văzut un om mai rnic 
decăt mine. L’am privit de sus pe nenorocitul; I-am 
sfidatl... A trecut ca un iepure, nici nu s’a uitat... — 
şi apoi adaugă într’un fel ce nu se poate reproduce 
— cred şi eu, nu-i da mâna să se compare!«

Numai cine I-a auzit pe Vasile povestind — iac’aşa 
•■de trecere de vreme — poate să-şi dea seama de far- 
mecul ce ştie să dea vorbelor şi de hazul ce 1-a făcut 

-•cu povestea asta.
Peste puţin nu ştiu cum se întoarce vorba despre 

'-expoziţia din Bucureşti şi de-aci despre expoziţia din 
JParis şi peste tot despre voiajuri.

3*
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>Staţi să vă spui şî eu una! — zice Vasile, şî; 
zimbet îi luminează faţa, o clipă numai şi apoi se 

face serios, încruntat.
E Iucru mare! Ascultă şî tu puiuţ!... aşa-i zice- 

el cucoanii«... şi continuă:
»E într’un Ioc o masă mare. Tot domni de-i 

mari şi cucoane şî mai mari şi mai mărunte, de toată 
mâna. Acu să vedeţi cum se face treaba asta. între 
domni erâ unul care cum făcuse, cum nu, da vorba-i 
că se rătăcise şî el pe la expoziţia aia mare din Paris,. 
la, un voiaj, şî el! Din una în alta tăbăreşte lumea 
pe el să povestească... iacă ce-a văzut pe acolo. 
Domnul ăsta erâ mare cât un deal şi tăcut lucru mare.

— Cum erâ? întrebă unul dela masă şi toţi sar 
cu întrebările: Da, da... cum erâ, cum erâ?!«
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Voiajorul nostru se uită la ei, s’aşează bine pe 
scaun, tuşeşte, zimbeşte puţin şi apoi serios:

»Foarte frumos!
— Bine, bine zice altul. Da vorba e cum, ce erâ j 

acolo? Toţi sar cu gura: da, da... ce erâ?«
Voiajorul repetă jocul dela început şi răspunde. {

I
\

iar grav: 'i•i'

'î>Foarte frumos!
— Bine, bine dar.
— Foarte frumos !__
în sfârşit văzând că nu e chip să-1 facă să spue | 

ceva, 1-au lăsat în pace.
Tocmai într’un târziu se tr^zeşte voiajorul meu j 

ca şub o inspiraţie bruscă:
A! Staţi-să vă spui!... încJnipuiţi-vă curiozitatea

Voiajorul îi tăie vorba:-': :■

!.«

\
i :I;•; ;i

tuturor. i
Iacă ce-i... Când am 'trecut prin Elveţia am ; 

văzut pe Unu care arâ cu o vacă!
f

« :

!

I

\
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Rasuna
"grădina de
rîs ;şi voie
bunăînacel
amurg ne-
.uitat, a că-
rui amintire
de multe

ori ne-a fă-
cut să rî-

dem în dru-
mul nostru
de mai apoi.

începeâ
să se înse-
reze... O
servitoare
alergă pe

cărarea din-
spre casă strl-
gând: La telefon,
la telefonl...

Dăm fuga cu
toţii. Vasile
vorbeşte:

»AIlo, AIlo!...
— Brad?
— D-ta eşti

‘dle... ?
— Da e aici.

Vă salută.
Pe Sâm-

Mtă!
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— Pe Duminecă nu se poate, e anunţat AbruduL-
— Aşa rămâne...
— E sănătoasă. Mulţamesc de întrebare.

A sosit băiatul cu bagajul?

\\

;
-— Dle

-- Bine. Faceţi toate bune! I
— Aşa!
— Bârsan? Vineri seara.
— Salutare!...« şi întorcându-se spre mine r 
Zice că să te duci sănătos. lVI.

JTot la Hunedoam. în una din zile erâ hotărîtă a> 
excurziune în munţi. Luăm masa mai de vreme şi-o- 
pornim Ia gară; trebuiâ să plecăm cu un tren de munte.- 
Mergem încet, ne dedăm la vorbe, la glume şi pierdem. 
trenul; ne fuge de dinaintea nasului.

Ca să ne coborîm în oraş şi să venim iară la 
trenul de după ameazi, erâ cam peste mână. Ne hotă- 
rîm să ne petrecem vremea într’o grădină din apropiere.

La umbră, fiecare cum îi veniâ mai bine, stăm de 
poveşti. Vorbim de câte în lună şi în stele. Vine vorba.. 
de teatru, de arta interpretării.

f
l

J
gi

s
Autorul dramatic şi actorul trebuie să trăiască în- 

tr o veşnică bună înţelegere, într’o continuă îngăduire 
de sfaturi, lucru pe care 1-au priceput mulţi autori;. 
Victorien Sardou, unul dintre cei mai mari meşteri de 
teatru în totdeauna, înainte de-a da 
blicului, i 
căci oricât de

l

Iopera sa pu-
o supuneâ judecăţii unui actor de talentr. 

mare ar fi un scriitor, tot nu poate să 
cunoasca publicul în toate privinţele, cum îl cunoaşte- 
actorul, care în fiecare zi stă în faţa lui şi-i cumpăneşte 
gustul şi puterea de suflet.
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Şi apoi o opera scrisă anume pentru teatru, numai 
atunci e întreagă, când îşi .ajunge scopul, când 
prezentată în faţa lumii, când e înviată din viaţa in- 
terpreţilor. Şi pentru această desăvârşire a operei auto- 
rului, actorul colaborează cu toată comoara lui de 
experienţă de viaţă, cu tot meşteşugul şi cu toată 
cunoştinţa ce o are de sufletul omenesc. Elîşi consacră 
pentru învierea operei toată puterea lui de pasiune, tot 
entuziasmul intelîgenţei şi toată gama sensibilităţii 
fletului său. Experienţa actorului, îl costă Jacrimi, sforţări, 
osteneală şi multă viaţă consumată, şi prin aceste jertfe 
aduse pentru întregirea operei teatrale, oricine trebuie 
să admită că actorul se ridică la cinstea de colaborator 
absolut, pentru ajungerea scopului unei opere de teatru.

e re*

su-

La noi ? La noi se mai pot spune multe şi fru- 
moase lucruri despre rolul unui actor conştient.

Venise soarele în locul unde steteam şi a trebuit. 
să ne căutam altă umbră; erâ şî soareie rău odată.

Unul dintre noi scoate din buzunar un volum de 
Poezii, dragi nouă tuturora şi începe să cetească. Erau 
versurile Iuf Victor Bontescu, un poet delicat şi ori- 
ginal, pe care-I cunoaşte aşa de puţin publicul.

Un sentimental, un inamorat de poezia noastră 
poporală. Cetiţi poezia >Cheful« şi vă veţi convinge 
cât de frumos şi cât de adânc simte el poezia popo- 
rului şi cât de artistic îşi întregeşte cu ea cântecele 
lui sincere scrise într’o aleasă limbă românească.

In sfârşit o persoană, care se vede că nu prea
se împacă cu poezia de pe lumea asta oftează lung 
ş\ zice:

•— Ah! Cum m-am plictisit! Nu ne-am mirat de 
loc, fiindcă făcusem cunoştinţa cu domnia ei de mai
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înainte, când întrebase dacă munţii pe cari-i vedeam 
înaintea noastră sunt tot Carpaţu dm Romania?... _ 

Trecem peste excurziunea făcută, ar trebui sa ma 
descrieri de culmi, de văi şi de cer

\;'

pierd prea mult în A %
senin, a căror frumuseţe totdeauna va rămanea mai mare, 
dacă va fi lăsată aşa cum e ea acolo, la locul ei, în 
natura singură adevărată.

Pe drum spre casă ne povesteşte Vasile difente 
întâmplări hazlii, pe cari le-a văzut el pe la reprezen- 
taţiile de diletanţi.

»Să vă' spui — zice el — 
teatru... cu nevastă-mea. Acu se făceâ că domnia-ei 
să-şi schimbe rochia. în vremea asta eu aveam să zic 
o parte singur. Zic eu, zic... Şi isprăvesc. Da cu- 

.. pace. Nici gând n’aveâ să între. Am înghieţat. 
Mai pui dela mine şi trag cu ochiu între culise. Cu- 
coana se_ chinuiâ de mama focului să se îtnbuinbe. 
Erâ o roch'îe de alea de modă, de se îmbumbâ la spate. 
în sfârşit nTaşez pe un scaun şi aştept. Da vorba- 
că trebuiâ să zic ceva. Ce să zic? şi numai încep:

$

• •*

jucat şî eu odată ' 0am

coana.

— Apoi, ce vreai ? Ia aşa-s cucoanele... mai în- 
târzie. Până-şi fac toaleta, până una alta... se mai 
îmbumbâ, mai ştiu eu ce«. •

Şi ia aşa... A fost un rîs de gândiam că mă 
prăpădesc. Rîdeâ publicul, rîdeâ nevastă-mea între cu- 
lise, şi rîdeam şi eu... Da, a fost perfect!

Reprezentaţia dela Brad se amânase pe Duminecă 
şi cea dela Abrud pe Luni, zi de târg.

Vinerea după ameazi, pe-o zi de ploaie, plecâm 
dela Hunedoara cu trăsura. Ne despărţim de prieteni 
scumpi, cari ne-au arătat atâta dragoste.

Imprejur câmpurile erau pustii, numai brazdele 
proaspete păreau că cresc subt atmosfera umedâ. Ici-

i
i

p

*

4
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coio câte un muncitor harnic răsăriâ departe pe la 
jumătatea holdii, înălţându-se şi aplecându-se. Câte-un 
car pe la capul locului cu caii legaţi la şerigla de 
dinainte, somnoroşi şi slabi, sta uitat în bătaia ploii. 
Un copilaş bucălat şi frumos, îmbrăcat într’o cămăşuţă 
scurtă steteâ mândru pe-o lădiţă dintr’un car adăpostit 
subt o umbrelă mare.. mare...

Se înserează curând spre părerea noastră de rău, 
se înserează tocmai când e s’ajungem la locuri mai 
trumoase. O beznă, de nu vezi la doi paşi. Caii obo- 

trăsura se sdruncinâ de credeam că se rupe. Şi-isesc,
greu drumul pe malul Mureşului.

Cărăuşul, un fecior frumos şi voinic îşi îndeamnă 
caii şi fumează într’una. Din când în când îngână 
câte-o frântură de doină care piere înghiţîtă de lăcomia
întunericului. >

— Ce zici, voinice, o să ajungem pe la opt-nouă
la Brad?

—' Nu ştiu zău măria-ta, că-i drumul greu al 
draculni...

Şi ne-am tot dus până n’am mai ştiut pe ce vreme 
suntem. N’aveam nici unul ceas.

intr’un târziu poposim la o crâşmă de drum de 
ţară subt un şopron mare,unde de-abiâ ne facem pu- 
ţin loc printre alte care îngrămădite. Erâ sinistră curtea 
asta înecată de întuneric, cu crâşma adormită, cu şoap- 
tele călătorilor ascunşi subt covâltirile înalte de sub 
cari apăreâ din când în când câte-o figură spălată de 
galbenul luminei dela felinare.

Ni-se făcuse foame. Î1 rog pe cărăuşul nostru să 
întrebe în crâşmă dacă are 
duce ... dar n’avem noroc :

ceva de mâncare. Se
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încercat în toate felurile, dardesS’a culcat... am

Seab!L?euPpitădşaiUflănină, dacă nu-i cu supărare! 

■___ sBine, dar poate nu-ţi ajunge D-ta!e!
măria-ta. Mi-am luat merinue— ^Aşa, mi-ajunge ....

şi pe mâine... luaţi numai că mâine dimineaţa o să-mi
cumpăr eu dela Brad.

Şi iată-ne la masă. Doar »poftă bună« n avea cine 
să ne zică. N’am să uit nici-odată cina asta ş.i pâinea 
grunjoasă care ne trosnea în dinţi de par’c’ar fi fost
făcută cu nisip. . .

Un om beat borboroseşte mereu prin prejurul
trăsurii şi s’aproprie tot mai mult de noi. Ni-a spus 
fel de fel de comedii şi din când în când îşi mai uita 
bietul om şi trîntea şi câte-o vorbă .... mai aşa.

Peste vre-o trei sferturi de' ceas pornim mai de- 
parte. Drumul începe să urce.Ia deal. Mergem tncet» 
Din când în când caii se opresc să resufle. Ploaia se 
contenise, dar cuprinsul întreg era ca un fum negru 
şî greu. Ici-colo pe marginea drumului se sbătea câte-o 
rază de lumină, pe care o lăsam în urmă. Ghemuiţi 
în coşul trăsurii, sdrobiţi de sdruncin nu mai ştiam 
cum să stăm, nu ne mai găsiam loc. Căutam şi tot 
mai rău nimeream.

I

t

După vreme multă, multă de tot, zice cărăuşul: 
Am ajuns în deal.. . de-acum mergem tot ia vale.. * 

v Bucuria noastră.
Dar cărăuşul continuă:
— Da şi la vâle-i greu pe vremea asta!... 
în sfîrşit după puţină vreme ajungem la Brad. De 

sigur era pe-aproape de miezul nopţii. Straşnic drum !
Oraşul adormit şi pustiu. Pe la ferestre nici o lu- 

mină, -în nici o parte. După mai multe cotituri pe străzi
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strimte şi întunecate iată-ne în faţa hotelului. Sar jos 
din trăsură, întru în curte.... nici un semn deviaţa. 
De sonerie nici vorbă. Printr’o perdea dela o fereastra 
ghîcesc c’ar fi lumină înăuntru. Bat şi întru. Gasesc 
o biată femeie bătrână, care îmi spune, 
o cameră liberă şi că pe băiatul nostru ~ 
aşa şi-aşa, cum îl descriam eu — nici nu 1 ar fi vazu
pe-acolo.

câ nu e nici 
un băiat

Ce era de făcut? Piecăm cu trăsura la un alt ho- 
tel. încuiat tun. Batem pe la uşi, pe la ferestre, facem 
gură. De geaba. Nu ne rămânea alta decât sa dormirrv 
în trăsură până dimineaţa, lucru nu tocmai plăcut dupa 
un drum aşa de obositor. Şi apoi era şi frig.

Cărăuşul nostru mai ştia un hotel, dar nu prea 
stia bine unde e. Hai să-1 căutăm. După puţmă rata- 
cire vedem lumină la o crâşmă. Intru. O atmosferate- 
ribilă. O lampă mică, afumată ... şi doi oamem.

oameni buni!« Ei mă priviră curioşi.»Bună sara _ .
— Bună sara. Nu ştiţi cum-va vre-un hotel prinapro-
piere ? — NuUnul;dintre ei se uită lung la mine şizice.
eşti dta dl Bârsan?

— Ba eu sunt, n’aş mai fi!
Le povestii toată întâmplarea. Oameni bum, cum 

erau, ne fac rost de mâncare, de ţigări şi de-o carnera. 
Până să se pregătească toate am stat puţ.n cu danş.i

»

de vorbă.
Zice cârciumarul: »Cum ai tntrat te-am cunoscuţ. 

Ştii după ce? Ţi-am văzut chipul în călmdarul >Mi- 
nervei«, şi se porneşte pe râs.

Ne-a spus apoi tot rostul gospodâriei lui, mi-a 
lăudat pe cucoana şi pe copile şi a întrat puţintel şi

i
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Şi-apoi de-odată cuîn micile intrigi ale orăşelului... 

giasnUidicat: ^ ^ concentra(i aici!? Bravas !
Asta ne pare bine, cum s’ar zice . • • ■ Am sa v.u 
feu;u nevastă-mea, zău am să viu. la aşa sa ma. 
vedem şi noi! De altfel au mai fost pe aicea doi, de-au 
concentrat. Tot din România erau. Jucau, irasn.-.-ar Şt„ 
aşa cum să danţează, de-şi aruncau p.c.oareie pană la 
„as ,. Nu-i aşa mă? .... întreabă pe tovaraşul sau dm 
dreapta — şi — „apoi iar cătră mine: Şi D-voastra con- 
centraţi în haine naţionale?

căscată. Ostenit şi flămândRămăsesem cu gura 
cum eram nici nu puteam să râd.

Pe la a treia sticlă de bere, nici mai mult nici mai 
puţin, >să le cânt una*. Hei, asta le-a pus vârf! Toc- 
mai bun eram de cântat. Cu mare greutate scap din 
încurcătură şi mergem să ne culcăm.

A doua zi ne" luăm rămas bun dela cârciumarul 
— om bun... în felul lui — şi. când -să ieşim pe
uşă zice:

Stai!...
Ce-o mai fi? mă gândeam. !1 văd cum ia o carte 

dintr’o firidă şi vine la mine:
— Iacă ... ăsta-i călindaru... — râde iar din 

toată inima şi continuă ... De-aici te-am cunoscut!...
După ameazi am făcut o plimbare la Ţebea şî 

ne-am întors tocmai seara târziu.
A doua zi seara, Dumineca, am concentrat, dar nu 

în haine naţionale, spre marea părere de rău a priete- 
nului.

După reprezentanţie am stat cu lumea de poveşti, 
am petrecut vre-o 2 ceasuri în mijlocul unor oameni
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buni şi cum se cade, cu cântece şi glume şi la 2 după 
miezul nopţii am pornit cu trăsura spre Abrud, spre 
munţii cei sfinţi ai noştri.

VII.
zorile dimineţii. Lăsăm înRăcoarea se îndulciâ cu ......

urmă sate sărace, foarte sărace la vedere şi intram tot 
mult în tăcerea îngândurată a munţilor.
Imi alergau ochii în toate părţile, voind par’că sa 

cuprindă tot şi să înţeleagă. Erau munjii la can mă 
gândisem de-atâtea ori, munţii, pe car. .. vazusem 
mintea mea scuturându-şi culmele de v.jel.e, munţu 
cari ne vorbesc nouă tuturora.

Ce trişti erau acuma! Pustietatea se întindea peste 
ei ca o enormă pânză de paiangen, şi culm.le pareu 
asa de liniştite ca5n ascultarea unui cantec de jale. N 
ştiu cum mi-se furişâ în suflet o tristeţe fără de seaman. 
Mi-se păreâ că întru într’o biserică rnare . mare ... 
Mare şi sfântă slujbă s’a ma. salaşlu.t odata . . 
acest altar al nostru!

mai

. în

ţ soarele, poposim la crâşma din
servească, dar .Pe când răsărea

drum. Intraiu. O femeie sta gata să ne 
să uită la noi cam nedumerita.

_ Domnii sunt din ţara romaneasca?
întrebă unul din noi.

*

_ Cam “ °că sunteţi deacolo, că prea
— Apoi a 

grăiţi frumos.
Am lăsat-o 

dacă ne poate da
— Cum să nu — 

proaspete. Poftiţi încoa! 
Ne scoate pe uşa

să creadă ce voieşte şi am întrebat-o, 
pahar de lapte.

z*lce __ ba şi cafă avem şi ouă 

de cătra curte şi ne-arată o

un
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femeiea să ne dea unprispă în bătaia soarelui. Umbla 

loc ceva mai extra — după feţele noastre simandicoase. 
^Suiţi coloN ne zice( arătându-ne o scară de

(

i.scânduri.
Bucuroşi, că putem să stăm puţin la soare, ne ur- 

câm şi ne aşezăm la o mescioară. Aproape de noi 
saltea veche şi rupfă pe ici pe colo, dormia un 
... Să-1 lăsăm să odihnească.
In faţă curgea o vălcea scăldându-şi valurile în 

razele soarelui şi mai încolo doi boi slabi culegeau 
câte-un fir de iarbă răsărit în ţelina pietroasă. Lângă 
casă o sobă, la.care îşi desmorţia — vorba vine — 
oasele un biet schilod. La câţiva paşi dela el un ro- 
>mân înalt, slab, cu căciula pe ochi şi c’o pipăîngură. 
W jucau ochii în cap câ la un ţigan. Se tot uită la noi 
şi — apoi vorbiâ în şoapte cu schilodul.

i*
pe-o 
om .

;
<

v

— Ascultă bade, îl agrăiesceu, d-ta I-aiapucatpe
Iancu ?

— Da cum nu, răspunse el, cum să nu-I apuc!? 
Hei, ce om! Când a murit ne-a dat zece butoaie de 
ghinars!

Mi-se părea că n’am auzit bine. Nu se potrivia de 
loc răspunsul ăsta cu sfinţenia, cu care făcusem eu în- 
trebarea. L-am Iăsat în pace — ba era să-i mai zic 
vre-o câte-va.

Când veni femeiea cu laptele, o .întrebarăm indig- 
naţi, ce soi de român e ăla de vorbeşte aşa de iancu.

_ - la un ţigan acolo - zice - lua-l’ar dracu să-1 
ia de beţiv,. că toată ziua se învârteşte pe-aci.

Am pnceput. Bietul ţigan, de ce-ar fi putut el să-şi 
aduca aminte?!

Pe la nouă ceasuri ajungem la Abrud. Erâ Luni, zi 
de targ. Piaţa plină de lume. Noroi. O impresie cu

<!u
f
t

1
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1otul particulară. Par’că eram în altă lume. M’aşteptam 
la altceva. Nu erâ nimic din ce-mi imaginasem eu. 
Aşa păţeşti întotdeauna când îţi facî iluzii dinainte.

Hotel Detunata. Un coridor pustiu şi întunecat şî 
nişte odăi mari şi friguroase. — Băiatul de afaceri 
pleacă să-şi vadă de treabă. Noi, osteniţi de nesomn, 
ne culcăm.

Când s’aţipesc vine unul. Ne întrebam de sănă- 
tate şi hai la vorbă. Pleacă ăsta, vine altul, un vechiu 
prieten, cu care îmi împărţisem viaţa mea frumoasă 
dela gimnaziul din Braşov. Cum se schimbase! Insurat, 
cu 4 copii. Nu mai semănâ de loc cu prietenul meu 
de altă-dată. Intr’un târzu zice:

»Iacă... n’o să pot să stau pe deseară.
— De ce?
— Am lucrători şimâine...
— Bine, bine... mâine-i mâine şi azi e azi...
— Nu, că.
— Nu-i nimic, zic eu, tot omul le ştie ale lui. îţi 

mulţămesc că ai venit să mă vezi
Şi a plecat.
Peste puţin, când s’aţipesc, iară altul. Mă chiamă 

• să văd scena, dacă e bună şi să punem scaunele în rând. 
îi spui, că peste un ceas îi stau la dispozîţie.

Pleacă.
Hei, în sfârşit! Să dorm puţin. Ţi-ai găsit; mi-se 

speriase somnul. Mă trudesc în toate felurile, mă 
gândesc la Ianuri de grâu Iegănate de vânt, dar. în 
zadar. In sfârşit, mă scol, mă îmbrac şi ies în coridor.

Nu ştiam unde-i sala. O iau pe coridor înainte şi 
dau de-o uşă deschisă. întru. Eram pe galerie.

Lângă o masă, o femeie trântită jos. O fi durmind, 
oameni năcăjiţi!... Şi vorba aia; respecţi gustul fie-
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face cu... »ăştia de jos«. , . ,
p,ec Mă gândeam; ori poaie a ven.t feme.a de

să-şi ocupe locpentru deseară. Te pomeneşt.!? 
Cu greu nimeresc în sală. Le spui la nişte oamen.

de femeia de sus. Zice unul.
_ lar s’a îmbătat, bat-o
M’am lămurit.
Muncim din greu până seara. .

Iumea... potrivit. Vin şi dela Câmpen. cateva fam.ln, 
cu toate că acolo e un concert în seara asta.

In sală entuziasm şi aplauze. Un public serios; 
ascultă drama cu mult interes şi-o simte.

Actorul pricepe numai decât cu ce public are
de-a face.

Lucrul acesta s’a văzut şi când am jucat m turneul 
al II-Iea >Năpasta«. Momentele când se aplaudâ, ne 
convingeâ pe noi cât de inteligent e ascultată şi sim- 
ţită de public drama lui Caragiale. La Abrud ne-am 
convins de asta mai mult, decât în multe alte părţi.

După teatru, convenire şi joc. Ce femei frumoase î 
Câtă viaţă şi câtă sănătate e în feţele abrudencelor.

Se petrece până târziu^ până aproape de ziuă.
Stau de vorbă cu părintele Agârbiceanu, talentatul 

nostru nuvelist. îmi place să-i ascult glasul lui mân- 
găios şi să-i urmăresc gesturile şi mişcarea degetelor 
lui ca de femeie.

A doua zi o petrecem în casă obosiţi. Erau două 
nopţi nedormite. Seara' ne culcăm de vreme ca sa 
putem plecâ a doua zi la 3 dimineaţa.

Părăsim munţii cu părere de rău, că n’am putut să 
facem nici o excursiune, nu erâ timp.

vreme

• • •

Incepe să vie

j
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A doua zi Ia 10 şi ceva suntem înapoi la Brad. 
La 1 p. m. luăm un tren şi seara suntem la ‘Arad. 
îi las pe băieţi la un hotel, lângă gară, şi eu plec în - 
oraş. Mă întorc târziu... dar bine ca m’am întors; 
băiatul meu durmiâ pe canapea îmbrăcat şi pe mes- 
cioara de lângă pat, luminarea pe sfârşite ardeâ. 
dar ardeâ cu hârtie cu tot, erâ 9 flacără, aproape- 
aproape s’ajungă la perdelele patului. Dar ce ne păsâ ? 
Aveam parale să plătim tot hotelul; că se fac bani nu 
glumă, într’un turneu de-astea de teatru!!!

La şase dimineaţa erâ să plecăm spre Lugoj. Mă 
trezeşte băiatul, dar nu erâ chip să mă mişc din pat. 
Eram ostenit de moarte.

Ii trimit pe ei înainte şi eu să vin cu trenul de 
11, să mă pot odihnî puţin.

Pe la 3 p. m. ajung şi eu la Lugoj. Hotel »Con- 
cordia«. Ce frumoase ceasuri am petrecut cu lugojenii 
în hotelul acesta. Dar nu acum... altă-dată; când mă 
dusesem pentru prima oară. Acum mi-a mers rău de 
tot, lumea se pregăteâ de expoziţie... nici nu sta de 
vorbă.

Şi-apoi 0 mulţime de formalităţi, pe cari eu nu le 
prea fac, fiindcă... nu-mi vin' în minte.

In sfârşit văzând că lumea stă în cumpănă, ne-am 
văzut de drum.

Băieţii, Joia, au plecat Ia Caransebeş, iar eu în 
urma unei scrisori dela Lipova, am plecat la Lipova.

Am ajuns seara. La o consfătuire am stabilit 
programul pentru reprezentaţia ce trebuie dată cu 
ocazia adunării generale a Societăţii de teatru, am lăsat 
rolurile cari trebuiau învăţate de diletanţi, şi dimineaţa 
am pornit spre Caransebeş.

k.
>Jr

1-

4
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VIII.
O ploaie necontenită ne-a făcut să ne petrecem 

vremea mai mult în casă.
Şi aici nimerim rău; în sala de teatru se face re- 

paraţie. Nu ne rămâne altceva, decât să improvizăm o 
scenă într’un pavilion de vară — cafenea, lung, scund 
şi strîmt. Nu ne prea veniâ la socoteală, dar n’aveam 
ce face.

\

Duminecă dimineaţa. Eram în pavilionul acesta şi 
supraveghiam întruchiparea scenei. Imi aduc aminte 
cu ce poftă am rîs, când unul dintre meşteri, umblâ 
să aşeze un părete cu o uşă la mijloc, în locul 
cortinei.

1
»Dar bine, bre, eu pe unde o să ies ca să mă 

vază lumea? îl întreb«.
»Apoi, ia pe uşa asta, îmi răspunse el năcăjit, 

deschizând uşa îţi lături.
Scena gata. n’ar h mai isprăvit-o! N’am fost 

nici-odată pretenţios. Am jucat întotdeauna cu plăcere 
pe tot felu! de scene. Şi-apoi mai cu seamă în împre- 
juiările noastre nici n’ar aveâ Ioc pretenţiile. Dar când 
nu se poate, nu se poate. 
posibilă

I
şi gata. Erâ o scenă im- 

ca Pen*ru păpuşi. Şi-apoi hotelierul n’aveâ 
alt loca1 pentru cafenea; toată lumea din cafenea, cu 
oa e ţig ri e de foi, cu toţi chelnării, cu toate cescile 
e cafea trebuiau să aziste la spectacol. In împreju-

de pomlnă "" “ ^ ^ Munca n°astră erâ mUncă

v
/
'

. S

Lăţim^vestea că nu se joacă. In loc de spectacol
mai denar^M^6 vesela §* Lunia după ameazi plecăm
S niîP n!' ■ °P:im ce,s '» pwntele din la- 
Dlaniţa. Dc a,a ,o,bim p,i„ idefo„ ou Bozoviciu si

ţinem o
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•cu Oraviţa. Dela oraviceni primim răspuns amical, că 
ne aşteaptă cu dragoste.

Pe Ia cinci p. m. pornim cu o trăsură spre Bo- 
.zoviciu. Inchipuiţi-vă: o trăsură prafuită, un cufăr cât 
toate zilele legat înapoi, pe scaunelul din faţă două 
.geamantane în picioare, prin coşul trăsurii câteva cutii, 
pe capră băiatul nostru cu o pelerină pe spate şi cu 
-Un beţigaş de trestie în mână, lângă el vizitiul şi alte 
mărunţişuri, şi toate astea târîte de doi cai numai 
pielea şi osul.

Până s’a înserat ne mai distram privind în dreapta 
şi în stânga — erau Iocuri necunoscute pentru noi.

Pe-aproape de 10 întram în Bozoviciul adormit.
*Să ne duci Ia un hotel — îi spui cărăuşului, şi 

înaintam la pas pe uliţa întunecată. Lângă o apă, în 
faţa unei case, zărim vre-o câţiva tineri la o Iuminare, 
jucau cărţi. Nici nu ne-au simţit când am trecut.

Trecem podul şi peste puţin dăm de — un han — 
hotel. Obloanele închise, nici un semn de viaţă. Cio- 
cănim Ia poartă, odată, de două-ori, de nu ştiu câte-ori.

In sfârşit un glas dinăuntru:
— Cine-i?
— Oameni buni, călători
— Nu ştiu.
— Cum nu ştii?
— Stai să văd... şi se depărtează.
In timpul acesta doi păzitori cu sărici mari şi cu 

puştile târîş se apropie de noi şi le spunem ce vrem.
Glasul dinăuntru: — Nu sunt!...
— Aideţi cu noi, zice unul din panduri, şi-o 

pornim iar înainte cu tot avutul nostru.
Intuneric beznă. Unul dintre noi aprinde un muc 

de Iuminare, un pandur i-o ia şi porneşte cu ea înainte.

Aveţi odăi ?

4* '

fc
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Noi după el, după sfânta lumină. N?am să uit nici-odată 
ce convoiu sinistru făceam noi pe uliţa Bozoviciului.

Ajungem la altă cârciumă. Batem pe Ia uşi, pe la 
ferestre... De geaba. Unu! din panduri strigă cât se 
poate: »ScoaIă jidane, că arde casa ! Mare vorbă, dar... 
tot de geaba. Şi iarăşi pornim înainte după sfânta 
lumină...

Dăm de un hotel; casă nouă, cu etaj. Intrăm în 
curte, facem sgomot, batem pe la toate uşile 
Nimeni. •

;
t
/

• • i*

Intr’un târziu găsesc nişte trepte şi mă urc, dau 
de-o uşă, o .deschid; eram într’un coridor. Deasupra 
mea o Iampă de gaz aerian; o aprind şi coridorul se 
luminează. Pui mâna pe-o cleanţă dela uşă, o deschid 
încet aşteptându-mă s’aud pe cineva ţipând şi strigând : 
hoţii! Nimic. Deschid uşa de tot; o odaie goală... 
mulţumescu-ţi Doamne! Intru înlăuntru şi aprind o 
luminare de pe’masă.

Până se urcăm bagajele, mă iau cu pandurii prin 
sat să vedem nu găsim vre-un 
ciuma de lângă vale.

s-Tocmai vă aşteptam — zice cârciumarul — şi 
v am oprit şi odăi«. Mă mir că n’am băgat de seamă 
când aţi trecut!

Transportăm tot bagajul aici şi în sfârşit, iată-ne

\

i

.1

om. Ajungem la câr-

aşezaţi. i
Stăm vre-o două zile. Cârciumarul un om foarte 

cum se cade, ne-a îngrijit şi ne-a dat o atenţie deo-
se i a. De jucat nJam putut să jucăm din mai multe 
motive locale.

' Joia, mi-se

!

n PareJ dimineaţa Ia 4 ore plecăm spre
raviţa. Dupăce am ieşit din sat, erâ să ne lovim de 

un car, ce ne veniâ în faţă.
!

I
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*Griji măi, că mă bagi în taligraf! strigă românul 
şi după puţină sfadă ne vedem de cale.

Un drum splendid, cel mai frumos, pe care I-am 
umblat vre-odată. La dreapta munţi, cu stânci înclinate 
peste drum, Ia stânga o apă limpede, saltând pe pie- 
trele acoperite de muşchi. La fiecare cotitură, un alt 
peisagiu, care de care mai pitoresc. Multe stânci îşi 
aveau legendele lor, pe cari ni-le povesteâ cărăuşul.

Ne întâlnim cu un alt român care !îl întreabâ pe 
cărăuşul nostru:

•— »Măi, n’ai găsit zăbunu lui tată-meu ? L-a 
pierdut aseară din car, când a plecat din Bozoviciu...«

— >Ba găsitu-l’a dracu«, răspunde ăsta năcăjit
Mai încolo ne întâlnim cu doi moţî, >cu cercuri 

şi cu ciuberec încărcate pe doi cai prăpădiţi. fntrăm 
cu ei în vorbă. Ne spun că sunt de 5 săptămâni duşi 
de-acasă. Erau slabi şi osteniţi şi în ochii lor se res- 
frângeâ tot amarul doinei: >hi la deal şi hi la vale!< 
Le dau o coroană să bea ceva şî unul din ei mă 
'întreabă:

— Da d-ta cine eşti?
— Sunt român şi eu, le-am răspuns şi le-am dat 

o carte de vizită.
— Când veţi ajunge acasă, — zic, — să-i arătaţi 

biletul ăsta popii dela d-voastră şi poate are să vă 
spuie cine sunt.

— Aşa aşa... Dumnezeu să te trăiască, zice 
unul aşezându-şi biletul în fundul şerparului. S’au uitat 
apoi mult după noi, până am dispărut după 
titură de munte.

0 co-

Pe-aproape de 11 ajungem sus Ia frumoasa sta- 
ţiune climaterică »La Marilla«. Un parc splendid în
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mijlocul pădurii de brad. Vre-o câţiva oaspeţi resfiraţfc 
pe cărări...

O linişte nesfârşită.
De* abia începuserăm să coborîm şî se vedeâ Oraviţaf 

adunată departe într’o vale strîmtă. Cu casele ei bătute 
de soare, păreâ o îngrămădire de scoici, alunecate de^ 
pe coaste.

Ajungem. Oraşul are un aspect particular. Străzî' 
strîmte şi cotite'... de altfel ne face o impresie veselă. 
şi curată.

Cum ajungem la hotel, primim vizite. Toţi ne 
arătau dragoste şi ne asigurau că are să fie bine. 
Tinerii erau entuziasmaţi.

Aici găsirăm un teatru mic, dar frumos şi pro- 
văzut cu toate cele de lipsă. E unul dintre cele mai. 
vechi teatre din ţară, al 2-lea mi-se pare. Reprezentaţia. 
e ascultată cu interes şi mult aplaudată.

^ De atâţia ani n’a mai trecut pe aici un actor, 
îmi spuneâ cineva. Aici la noi se făceau stagiuni mai 
mari de artişti din România. Millo şi Ionescu şi apor 
trupa asociată dela Craiova steteâ aici câte 2—3 săptă- 
mâni. Apoi... nu ştiu cum s’au schimbat vremurile. 
acă acuma sunt atâţia mari de ani de când n’a mai 
venit nimeni. Ii drept că suntem cam Ia o parte noi
a,ci, dar ne place teatru şi ne bucurăm că te-ai gândit 
să dai şi pe Ia noi — «.

Ne-am simţit aici ca la noi acasă. Au ceva oa- 
menu din parţile astea, că te împrieteneşti cu ei numat 

eca. Sunt inimi deschise. Vorbesc sincer şi energic. 
ŞI se entuziasmează pentru Iucruri frumoase.

UP^ rePrezentaţie stăm un ceas de poveşti ci* 
oa a umea şi la 2 după miezul nopţii plecăm spre 
ipova. La gară căutând un vagon, dau de şeful de-

i
!

v;

!
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tren şi-1 rog în nemţeşte să ne dea un loc mai cinstit. 
Dânsul mă agrăieşte în româneşte:

— Nu eşti d-ta dl Z. Bârsan? Cum aş fi vrut să 
vin şi eu. Dar uite cu slujba. Dar cred c’o să mai 
veniţi şi altă-dată, nu-î aşa? Mult aş fi vrut să vin şi 
eu dar n’am putut...«

Işi poate închipuî oricine ce bine ne-au căzut 
nouă vorbele lui.

IX.
Adunarea Societăţii de teatru. Ajungem Ia 

Lipova Lunia, pe-aproape de amiazi, în preziua sf. 
Marie. La gară ne întâmpină câţiva tineri cu cocarde; 
făceau parte din comitetul de primire. Unul ne înso- 
ţeşte până la hotel, unde ni-se reservaseră camere.

— A venit lume? — îi întreb.
— Puţină până acuma. Pe după amiazi aşteptăm 

comitetul şi pe dl preşedinte.
Toată după amiaza o petrecem în casă, încercând 

să ne odihnim ... dar vine unul, vine altul şi nu e 
chip să închidem ochii. Cătră seara facem o repetiţie 
cu diletanţii în camera dela hotel. Merge binişor, ro- 
lurile le ştiu ... suntem mai liniştiţi.

La 9 ore seara mergem la >seara de cunoştinţă.< 
Lume multă la mese, animată şi vorbăreaţă. Incep dis- 
cursurile ... nesfârşite toasturi. Eu nu le prea ascult, 
cum nu Ie ascult niciodată. De unul îmi aduc aminte, 
de un orator; a început de dinainte de potop, a trecut 
peste Constantin-cel-mare şi foarte emoţionat sJa oprit 
în Macedonia, împlorându-ne să vărsăm cu toţii câte-o 
lacrămă pentru fraţii noştri. A vorbit frumos, cu tem- 
perament şi lumea 1-a aplaudat!!!

Ghiuţ dela Abrud trăgea nişte doine din vioară,
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de-ţi se frângea inima. Inalt, cu o ţinută destul de 
dreaptă pentru etatea Iui, c’o faţă bună şi veşnic som- 
noroasă, acest artist-Iautar rămâne simpatic şi dragtu- 
turor cari l7au auzit vre-odată. Nu vezi niinic meşteşugit 
la dânsul; cântă simplu, cum simte şi redă mai lim- 
pede decât oricare răsfăţul cântecului românesc. In ochii 
lui se vede toată dragostea de vioară şi se mai vede 
o viaţă întreagă de nopţi nedormite ... de dragul 
altora.

i

Obosit, cum eram, am plecat mai de vreme.
A doua zi, steteam la o masă, în faţa cafenelii de 

pe malul Murăşului. Erâ o zi frumoasă. Lumea îmbră- 
cată de sărbătoare ... redingote peste redingote. Toţi 
umblau grăbiţi, preocupaţi. De-odată văd un şir de 
trăsuri, credeam că-i o nuntă. Erâ Iumea care mergea 
la vizite. -

Mai târziu trecu spre Maria-Radna o procesiune 
cântând. Bărbaţi, femei de toate etăţile şi copii, mulţi 
cu câte-o legătură în mână înaitau obosiţi spre bise- 
rica făcătoare de minuni. Cine ştie de pe unde veneau? 
Glasurile lor, înfioratede credinţă se pierdeau sfioase 
în atmosfera de sărbătoare. Cum îi priveam, par’că mâ 
cufundam într’o lume uitată de mult... departe ... de- 
parte...

IDupă amiazi mai facem o scurtă repetiţie şi co- 
borâm în sală să vedem scena. Erâ o scenă improvi- 
zată, mare. în mijloc un pian. Am uitat să spui că în 
antracte erâ concert, cânta odşoară, o artistăconştientă 
de sine şi foarte mândră de arta sa.

Pianul în mijlocul scenei ne incomoda mult pe 
noi, în mişcările noastre. Nu ştiam cum să facem mai 
bine. în sfârşit convenim sa-I aşezăm jos, imediat în
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faţa scenei, în credinta că dşoara, artistă cunoscătoare 
de teatru, va vedeâ că nu se poate altfel.

Seara însă, înainte de reprezentanţie, erâ mai gata 
să ne certăm din pricina pianului. Dşoara cântărea(ă 
se face foc şi pară ... că ea nu cântă, că ea e artistă, 
că ea ... şi altele. în sfârşit noi, nişte bieţi comedianţi 
străini prin partea locului ce erâ să mai zicem în faţa ^
acestei artiste supărate? Am lăsat să suie pianul pe 
scenă.

Ne îmbrăcam într’o odăiţă strâmtă, în dosul 
nei. Toate lucrurile erau îngrămădite unele peste altele. 
Şi apoi uşile veşinic se închideau şi se deschideau. 
Trecea lumea ca prin târg.

Dşoara artistă aveâ o altă cameră vecină 
noastră, dar nu ştiu cum se făcea, că erâ mai mult la noi. 
A băut nişte ouă proaspete şi găocile le-a Iăsat pe 
masa noastră. Vai de hainele noastre! Ei, dar ce să-i 
faci: păcatele cântăreţilor. Intr’un rând trimite lamine 
vorbă să nu mai fumez. Eu ştiindu-mă în cabina 
stăpân, n’am ascultat-o. Şi apoi erâ şi greu; să mă 
lipesc de ţigară, tocmai în momente de astea?... 
Pe zei! Ar însemna să-i tai părul lui Samson, să-i tai 
puterea. Şi apoi la urma urmei să ştie: fiecare îşi are^ 
obiceiul lui: unii beau ouă, alţii beau tutun ...

în sfârşit în tot decursul representaţiei n’am schim- 
bat nici o vorbă; noi eram prea mici ca să avem 
curajul... dânsa erâ prea olimpică să se îndure să ne 
agrăiască.

sce-

cu a

mea

{

Pe la sfârşitul programului — se terminase par- 
tea de cocert — întru în cuşcă să şoptesc două poezii 
dşoarei Braşoveanu, care aveâ să declame. Cortina se 
ridică, lumea se linişteşte... Eu aştept s’o văd pe 
dşoara Braşoveanu apărând. O vedeam cum stă gata
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din fund... deodafă văd că, se des-să între prin uşa 

chide uşa şi apare d-şoara cântăreaţă. Mă gândeam r 
are să mai cânte ceva. Trece mândră peste scena prin 
faţa mea, umilitul din cuşcă, îmi aruncă o privire... 
nu ştiu cum... şi trece spre rampă. După dânsa o.

şi apoi o alta şi alta, rude, pe semne, de-ale 
Dniaei. în sfârşit nu ştiu câte au fost, că mie mi-se 
păreâ că nu se mai sfârşesc. Tinerii cavaleri din sală 

politicoşi, le dau mâna şi pe una câte una le co- 
boară între muritori. Aşa-i la provincie!!!

Se declama îdoina lui Eminescu«.
După declamaţie, în cabină, d-ra Braşoveanu is- 

bucneşte în plâns şi ne povesteşte, cum stătea gata să 
între în scenă, şi cum de odată se simţi îmbrâncită de

aîta ...

sar

!
!

lângă uşe ...
Nouă ni-a părut ciudat acest procedeu, mai cu 

seamă că între noi, comedianţi umiliţi, nu se practică 
astfel de lucruri. Ei, dar ce erâ să facem? Străîni prin 
partea locului, cum am zis, ne împăcăm cu toate. 
Şi-apoi dela o artistă mare primeşti ori şi ce şi ţi-aduci 
în totdeauna cu drag aminte, până şi de dispreţul ei.

Dar şi noi, ori cum am fi, ne avem partea noastră 
bună; ştim româneşte şi ne trudim să propovăduim prin
toate părţile frumuseţa limbei noastre. Şi în vederea 
acestui scop, iertăm pe toţl şi pe toate şi trecem mai 
departe.

i

A doua zi, în fa(a cafenelii de pe malul Murăşu- 
lui la o masăun prieten gazetar îmi spune câtevataine 
din culisele şedinţelor societăţii, cari toate mă priveau 
de aproape. într’acea se apropie şi s’aşează la masa 
•noastră un domn din comitet care îmi spune că toată 
reprezentaţia mea din preseară n’a plătit o ceapă de- 

f gerată.
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— De ce? întreb eu mirat.
— Fiind-că Dta nu cauţi să faci naţionalism.
— Adecă cum ? îl întreb eu.
— Pe Spiridon din *Sluga la doi stăpânk, puteai' 

foarte bine să-1 îmbraci româneşte. — Zice. —
— Aşa? ... va să zică ... Dta .... ceva cioareci . 

şi gata naţionalismul.
— De sigur...
— Un car de mulţumiri dle ... şi dă-mi voie să 

te felicit! ...

• •

Seara ne-am plimbat cu Iuntrea pe Murăş. Erâ se~ 
nin şi o Iinişte nemărginită. Luna îşi scutura pulberea 
pe dealurile de prin prejur şi reflexul ei ca o şuviţă 
de păr de argint făcea punte peste apă. Nu s’auzea 
decât răsfăţul somnuros al valurilor şi cântecul dulce 
al picurilor de apă ce alunecau de pe lopeţi.

— Ascultă bade — îl agrăieşte unul dintre noi pe 
Iopătarul. — D-ta când vezi nopţi de astea frumoase, 
nu-ţi vine să te închini lui D-zeu?!

— Da, cum nu, măria-ta, cum să nu-mi vie, că 
pe Dumnezeu drăguţu l’avem şi noi, ţucu-i talpa... 
Şi-apoi vezi, măria-ta, noi suptem tot cu moartea lângă 
noi cu apa asta ...

— Da când e câte-o vreme tare, tare şi vine Mu- 
răşul mare, te ’nchini?

— Mă ’nchin!
— Care rugăciune o zici?
— Apoi ... ia aşa ...
— Care?...
— Nu ştiu măria-ta ... că, vezi, că ...
— Cum? Nu şti nici o rugăciune?
— Am ştiut mai de mult, şi mi-am uitat.
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v.0— Apoi cum te ’nchini?

— Ia, zic şi eu .... Doamne nu mă lăsa! Şi-apoi 
nici nu mai şti cum să crezi în ziua de azi măria-ta, 
•că unii-’s papchistaşi, alţii mucări... alţii... Zău mă- 
ria-ta, cum să crezi, cum e mai bine, c’acum măria-ta 
trebuie să ştii ?!...

: ■' ,)

i

Părintele — erâ un popă cel care vorbia cu lo- 
pătarul — rămâne puţin pe gânduri şi — apoi îi răs- 
punde: -

— Să crezi bade aşa cum ai apucat din părinţi, 
c’aşa-i frumos şi-aşa îi place Iui D-zeu.

. i — - »Aşa ... aşa« îngână vîslaşul... şi luntrea 
alunecâ înainte pe apa liniştită, despicând cu blândeţe 
pacea de pe Murăş.

*

Seara erâ bal. Lume multă, multă şi veselă. O 
doamnă tânără, frumoasă ca în poveşti, trece prin faţa 
mea; nu ştiu cine o fi fost. Erâ îmbrăcată în haine 
naţionale. Nici odată nu mi-s’a părut portul românesc 
mai frumos. Brună, pieptănată cu cărare !a mijloc, cu 
nişte ochi adânci, ca adâncul umbros al pădurii se- 
măna cu o domniţă de pe vremuri.

*
* *

A doua zi spre seară ne-am dus la o vie. Se ve- 
deâ oraşul în vale şi Murăşul învăluit într’un neuitat 
apus de soare. Am stat până târziu aici, cu vin bun 
şi cu masă întinsă, cântând şi glumind, pe când pâ- 
zitorii viei trăgeu din când în când focuri de puşcă. 
Erâ între noi un bătrân sprinten, glumeţ şi foarte in- 
teligent pe care-I ascultam cu multă dragoste. Veni 
vorba despre aplauzele ne mai sfârşite dela teatru.

'y



61

Numai ce*I auzim pe bătrânul: »Să nu va supăraţi zău,. 
dar aşa-i românul'; te aplaudă, pân’ te batjocoreşte!« 

A doua zi, — spre Blaj.

X.
Cu trenul de 5 după ameazi luăm drumul spre

Ardeal. La stânga dealuri şi munţi pleşuvi, la dreapta 
Murăşul, Iegănând jalea Ardealului spre ţara ungu- 
reasca. Soarele coboară încet pe ceriul bogat în iu- 
piuziri de arşiţă. Ieşim dîn cuprinsul de case al Radnei,. 
lăsăm în urmă cetatea Şoimuşuluî, infiptă pe un colţ 
de stâncă, ameninţând să se prăvălească peste noi şi 
ne furişăm în sus pe valea Murăşului.

Vorbim de serbările dela Lipova şi ne aducem 
aminte cu strângere de inimă de multe. Rîdem cu poftă 
de unul care ţinând un discurs erâ gata-gata să coh- 
funde pe Constantin-cel-Mare cu Alexandru Machedon.

Amurgul se lasă pripit şi când ajungem Ia Ilia, e 
seară de-abinele.

Intreb pe un bătrân care erâ cu noi şi care erâ 
membru la Societatea de teatru, ce s’a mai hotărît Ia 
adunarea aceasta?

— Ce să se hotărească?— îmi răspunde bătrânul 
— ia, nimic, umblăm şi noi de colo până colo, să 
zicem că facem ceva. S’au adunat vre-o câteva mii de 
coroane.

— Ei, tot e ceva! — îi răspund eu, mai mult ca 
să-1 îndemn la vorbă.

— Ceva e, ce-i drept, dar nu e ce-ar trebui să 
fie! Noi vrem teatru şi în loc să căutăm să-1 facem, 
ne pierdem în socoteli, în chibzuiri de ani de zile şi 
în paragrafe.
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— Cam aşa!
— Aşa e! Nu vezi d-ta? Până să luăm o hotărîre 

ne adunăm de o sută de ori şi învârtim un Iucru pe 
şaptezeci de părti. Asta-i vreme pierdută, domnule! Nu 
se procedează aşa când e vorba să urneşti căru{a

^ din loc....

!

Trenul scăpat Ia larg ne duceâ în sbor, sguduin- 
du-ne cu putere. Bătrânul continuă:

— »E un păcat al nostru! Şi aşa facem în toate, 
să nu crezi d-ta!... In toate! In loc să pornim singuri,

i

aşteptăm să ne înpingă vremea dela spate. Toată lumea 
vrea teatru şi noi nu ! Că paragraful nostru zice...Şi
îac’aşa,! N’avem puterea să pornim. Şi ştii de ce? 
Fîindcă suntem ca melcii; avem casă şi ce ne mai 
pasă'de mergem ori stăm pe loc. Şi noi am fost şi 
suntem şi vom fi nîşte melci domunle şi asta o să fie 
nenorocirea noastră.

Melcu se trudeşte şi el până îşi face căscioara şi 
apoi tune şi fulgere, nu-i mai pasă. Şi-aşa suntem noil 
S’o ştii dela mine!

— Bine, bine — zic eu — dar... d-ta eşti puţin 
aspru în judecata d-tale. Gândeşte-te că ne lip--cam

seşte cea dintâi condiţie ca.să putem pornî 
lipseşte libertatea.

ne• • •

că nici melcul n’are— Ei, Domnule, nu-i asta. 
aripi, da... tot ar puteâ să meargă mai repede!

Ne apropiem de Deva. Se văd lumini în depăr- 
tare. Grupuri-grupuri, trec români tineri şi bătrâni pe 
drumul de lângă calea ferată strigându-se unii pe alţii 
prin întunerec sau cântând.

Tovarăşii moţăie în câte un colţ al cupeului, mă 
uit la feţele lor obosite şi la părul ce le flutură pe
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frunte desmierdat de vântul furişat pe fereastra des- 
chisă a vagonului.

La Piski, bătrânul se dă jos şi porneşte spre re- 
staurant. Se mai întoarce odată la mine:

»Aşa tinere, nişte melci suntem, să fi-i minte 
vorba mea!« — şi se pierde cu geamantanul Iui 
printre călătorii cari dedeau unii peste alţii.

Ajungem la Blaj după miezul nopţii. O trăsură 
ne duce la hotelul >Univers«.

A doua zi, mă scol cam târziu şi ies pe stradă. 
Erâ ziua de întâi Septemvrie, deschiderea şcolilor. Un 
furnicar de Iume: părinţi, cari îşi aduseră copiiî Ia 
şcolile cele vestite. O iau dela hotel la dreapta pe-o 
stradă strîmtă şi prăfoasă şi dau într’o piaţă mare pă- 
trată. Aici erâ mişcare multă şi în faţă Ia stânga 
rând de casemari, cari îmifac o impresie serioasă, de 
şcoală. In rândul lor biserica impozantă, care veghiază 
cu evlavie peste tot cuprinsul. Aici şi-a strigat Băr- 
nuţiu cel cumpănit la cuvânt acea vorbire memorabilă 
care a ţinut dela 10 până Ia 3 după ameazi. Aici au 
bătut inimile românilor şi s’au înfrăţit prin Iegătură 
de lacrimi cu dorul de libertate. Văd piatra din faţa 
casei Domnului de pe care în acea sfântă fprimăvară 
a neamului nostru, tînărul întru cele sfinte, Papiu Ila- 
rian, îmbrăcat în haine albe, a vorbit poporului cu 
vorbe de arhanghel. Văd şcolile pe coridoarele cărora 
şi-au purtat dragostea de neam atâţi bărbaţi ilustrii, 
cari au sfârticat şi-au spulberat negurile, ce apăsau - 
greu pe poporul nostru uitat de D-zeu. Şi în faţa tuturor 
inima mea îngenunche şi se Iasă furată de vremuri 
trecute.

un
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Seara, lume multă, de de-abia încape.

zi suntem învitaţi în spaţioasa sală deA doua
gimnastică, unde ne aşteaptă toţi şcolarii Blajului. De- 
clamăm »Dela Nistru pân’ la Tisa« şi Satira a III de 
Eminescu. Doi elevi distinşi declamă şi ei poezii. A 
fost mai mult un dor al băieţilor de-a mă vedeâ. Nu 

îi voi fi mulţămit. Pe unul însă ştiu că 1-amştiu cum
distrat grozav şi are să mă ţină minte. Era un băieţel, 
îmbrăcat româneşte, care steteâ înghesuit pe-o galerie, 

picior trecut peste balustradă, cu gâtul întins 
şi cu ochii mari, şi toată vremea cât am declamat a 
chichotit şi-a petrecut. Ştrengarul!

Intr’o zi ne-am dus pe Târnave în jos şi toată 
după amiaza am petrecut-o într’o pădurice de pe 
malul tulburei ape.

Seara, la reîntoarcere am trecut peste cârnpul Li- 
bertăţii, eu aş zice al »Nădejdii«, căci numai cu nă-

rămas de atunci şi până acuma.

cu un

!
’

dejdea de libertate am 
Erâ lună şi Târnava îşi arătâ argintul apei până de- 
parte. Blajul dormiâ deasupra şi tot cuprinsul erâ 
stăpânit de-o linişte nesfârşită. Stele se desprindeau de 
sus şi se stingeau în nemărginit. Şi în mijlocul asestei 
tăceri, în fruntea unui loc de cucuruz răsăreâ rece şi 
înegrită de ploi >piatra Libertăţii« ce păreâ o fiinţă 
nedumerită.

i

Ajungem la Haţeg într’o după amiază înorată. 
Petrecem zile frumoase în societatea prietenilor Bon- 
tescu. * .

Intr’o- zi luăm o trăsură şi pornim prin valea 
nespus de pitorească a Haţegului, spre Grădişte, spre 
Sarmiseghetuza cea frumoasă de altă-dată. Trecem
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peste drumul lui Traian, care taie valea de-a curme- 
zişul. Departe se vedeâ »Retezatul«, ca un gigant bă- 
trân pleşuv, care par’că stăpâneşte valea cu nişte ochi 
stinşi de viforul veacurilor, şi înaintam cu sufletul în- 
fiorat pe locurile, pe cari Traian învingătorul îşi plimbă 
falnic calul său împărătesc.

— »Vezi claia ceea de fân?« mă întreabă un 
prieten, arătându-mi cu mâna drept înainte. »AcoIo e 
Gradiştea!

Ce groaznică întorsătură a vremurilor! In locul 
bogăţiei de altă-dată, azi e un sat sărac cu casele mici 
acoperite cu paie şi numai pietrile, din cari ţăranii 
şi-au făcut ziduri aşezându-le una peste alta, numai 
pietrele mai vorbesc de strălucirea vremurilor apuse. 
Şi în mijlocul amfiteatrului din capul satului stă mândră 
claia de fân plouat, la care se uitâ locurile şi logile 
de piatră, pe cari au stat odată romanii îmbrăcaţi în 
toga cea falnică.

In faţa acestor locuri te cuprinde o adâncă dis- 
perare şi simţi cum ţi-se clatină toată credinţa în trai- 
nicia Iumii acesteia. \

A doua zi, reprezentaţia. Aminteam vremuri tre- 
cute, când trupe din România răsbăteau ţinuturile 
acestea aducând zile de sărbătoare.

De aici plecăm spre Braşov, la serbările Asocia- 
ţiunii pentru cultura poporului român. Aici toată lumea 
agitată. Erau zile mari, şi veneau românii din toate 
părţile. Mulţi treceau spre Bucureşti, atraşi de marea 
expoziţie din capitala României.

Jucăm actul al V-lea din Ovidiu, cu costume dela 
Teatrul naţional din Bucureşti şi localizarea mea după 
Goldoni »Slugă la doi stăpâni*.

5
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Cu aceasta reprezentaţie încheiu cel dintâi turneu 
■de teatru pornit într’o căruţă simplă dela ţară, făcut 
cu multe nopţi nedormite şi sfârşit cu ajutorul lui 
D-zeu după două luni de pribegie.
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' Al ll-Iea
/ turneu.

Toamna^
târziu, pe-

I aproapedeSf. Du-
, /7 mitru pornesc aF. 
II doilea turneu, cu gân- 

dul să-mi adun o sumă
de bani, cu care să pot plecâ
pentru câtă-va vreme în Ita-
lia pentru completarea stu-
diilor mele dramatice. Ince-
pem cu Blajul, trecem apoF
la Sibiiu, Orăştie, Hune-

5*

]
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doara, Abrud, Lipova, Arad, Oraviţa, Haţeg şi după' 
o lună şi zece zile ne întoarcem la Braşov.

Incercai de data asta să joc câte două sări într’un 
loc, lucru nou prin părţile noastre unde se dau repre- 
sentaţii de diletanţi din Paşti în Crăciun. Şi am jucat. 
şi în zile de lacru, ceea-ce erâ cu totul neobişnuit în 
Ardeal, unde se fac astfel de serate numai Dumineca. 
şi în zile de sărbători.

Jucam Năpasta, Instinctul; Mărioara de Carmen 
Sylva, Siuga la doi stâpâni şi alte comedii mai mici.

Nu voi descrie turneul acesta, în care dimpreună. 
cu tovarăşii mei am indurat mult frig şi multe năca- 
zuri din cauza drumurilor rele, a hotelurilor scumpe 
şi îngheţate din oraşelele noastre, ci voi povesti nu- 
mai câte-va întâmplări trăite sau auzite de pe la alţii

Intr’un amurg, mergeam cu trăsura dela Deva la 
Brad. La o cotitură vizitiul opreşte caii să mai răsufle. 
Alături, o grădină mare cu pruni. Atârnau ramurile în- 
cărcate peste gard. Ispitit, unul dintre noi sare din 
trasură să ia câte-va prune. Tocmai prinsese o ramură, 
când zăreşte prîn grădină o româncă certându-se cu 
nişte porci. Prins cu ocaua mică lasă ramura şi por- 
neşte spre trăsura. Românca noastră, inimă bună ... _ 
îi zice: »Ia, Domnule, ia ... că şi-aşa le mânâncă porcii!!«

1
i
I

U

l-

;

Pe drum spre Abrud. Sus, la dealul mare ne oprinr 
să odihnească caii, mai erau două cară încărcate şi doi 
moţi voinici, cari îşi făceau ţigară. Când aprind, mă. 
dau şi eu jos şi îi rog să-mi dea şi 

Intreb: »Mai
mie foc.

e mult până Ia Abrud?«
- * . »Amu, merem uşor, că merem tot la vale«*. 

imi raspunde cel mai bălrân.
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Apoi uitându-se la. mine, la trăsură şi iar lamine

Nu eşti Dta, D1 ăl de face teatru la Abrud ?
— »Ba eu sunt.«
— »D1 Zaharie Bârsan?«
— » Da!«
Se mai uită odată la trăsură, se mai uită la mine

s’a dus înainte?«

intrebă:

şi zice:
Da ... povoara

La băile dela Sângiorgiul-român. Intr’o după amiază 
-caldă. Prin parc, nici suîlet de om. Merg la un isvor 
să beau apă. N’aveam păhar şi mă chinuiam să beau 
-din pumni. De-odată mă trezesc cu un <ăran lângă mine: 

»Stai să-ţi aduc un păhar, Dle Bârsan!
Dă fuga şi se’ntoarce cu păharul:

_ sunt ăl de-a aşezat băncile în sală. Când 
.am auzit că vii... ’mi-aspus d-nulînvăţător.... m’am 
dus la tovăraşul meu ... poate-1 ştii... Ala de-aajutat 
şi an ... şi i-am spus să vie şi el să puie mânacă... 
mai ese ceva. Da el, nu! Că ne-a făcut’o acu an o 
doamnă de i-am adus ... âla... de cântă pe el... si 
nmblâ să nu ne dea nimic. Da eu i-am spus că Dta 

eşti d’ăia să-ţi facă omul treabă şi să nu vreai să
ştîi. • . * , , . .

— »Ei, lăsaţi, acum doamna aia numai vine pe-aici,
.s’a măritat!« t

__ »Mărită-se dracului, Doamne iartă-mă, că tare
râu ne-a cătrănit... s’a măniat şi tovarăşul pe mine, 
<că tot eu 1-am chemat şi-atunci...«

După ce băui, îi dădui păharul: Când erâ gata

— Eu

ÎIU

âă plec:
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— ’Acu.V. Dumineca mai vine-o doamnâ.
— îCine? - 
—: >Nu ştiu !
— »Dar... ce vreâ? ...

»Ia... sâ horească şi ia... spuneâ dnul învăţătorf

■

:

i

*
* *

. Jucasem »Popa Lebonard« la Sibiiu. Piesa plăcuse- 
mult şi înduioşase lumea până la Iacrămi. Mă desbră- 
cam în cabină. Veniseră o mulţime de prieteni să mă 
felicite. De-odată se deschide uşa şi întră servitoruE 
dela Seminar, care ne-ajutase la recuisită. Venise să-şi 
ta nişte lucruri. Erâ un vâjgan de român 
îurn, şi’I întrebă unul:

— »Ei, tu ai plâns Ioane?
E1 împachetându-şi lucrurile şi Iuând această în-

irebare drept o batjocură, raspunde scurt şi îndesatn
— »Da, ce? Sunt prost?

!

mare cât urk

•
*

* *

In cancelaria unui advocat. Intră o ţărancă, năcăr 
jită de mama focului:

— >Bună ziua, Măria ta!
j-Bună ziua — răspunde advocatul. — Ce te-a 

adus la oraş?
»D’apoi Măria ta... ia cu sărântocul cela de- 

să facă bine Domnu să-I chiarbfcNiculae Lungu. 
oţâr şi să'l câsngiască că tare m’o ciufulit 

— »Da ce ţi-a zis ?
D’apoi Măria-ta ... m’o făcut măimucă d’ăle' 

de s’arată la comegie pe doi bănuţi... Să facă ghine: 
Domnu să-I chiarbă oţâr şi să-I căsngiască

• •
|

*
* *

\
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ln aceaşi cancelarie. Un grup de ţărani şi între er 
oîemeie bătrână, uitată de Dzeu. Erâ slabă^de de-ab.a 
se ţinea pe picioare. Toţi vorbiau de-odată, panndu- 

unul c’ar fi dat foc şi bătrâna l’ar fi vazuţ. Biata
din satul ei, era aşa de 

Numai când o
Pe
femeie, care nu ieşise poate 
străină de tot ce se petrecea în juru-i. 
întrebau cu toţii: Aşa-i, aşa-i că l’ai vazut ? ea dadea rar 
din cap şi’şi deschidea pe jumătate ochu stinşi, pier- 
duţi în orbite. Advocatul după ce mai ascultă pu m 
conchise cu glas tare: »Trebuie să jureU Toţ. rş n- 
toarseră privirile spre dânsa. Ea, care n auz.se cuv 
tele advocatului, mirată de privirile tuturor, u >"treb 
cu capul ce este. Un ţăran îi str.ga la ureche: »Trebu.e 

P cutremură toată, făcu och.i man-
ca de pe altăsă juri!« — Bătrâna se 

mari şi înaintând în faţa advocatului grăi
1Umei Ce să mai jur Măria ta ... că bătrână-s eu ca 

jurămăntul l /« *
nu*mi aducLa Orăştie. După reprezentaţie — 

aminte ce jucasem - mă nimeresc la masa cu un 
bătrân, pe care-1 întreb cum i-a plăcut p.esa? E1 im.

răspunde^ aş ^ răspund la întrebare, fiindrâ 

noi suntem fermecaţi dela început de felul cum vorbiţi 
d-voastră romăneşte şi nici nu mai cautam sa inţe 

legem ce spuneţi. #

Imi spuneâ cineva că într’un turneu lui Petculescu 
j-a mers foarte rău şi amărît s’a întors cu trupa la 
Lugoj, sperând să se reabiliteze în oraşul său natal. 
Anunţă o serie de reprezentaţii din repertor.ul de pe 
vremuri. Publicul însă nu vine la teatru şi z. cu z.
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artiştii cei mai buni din trupă îl părăsesc 
Petculescu, din motive uşoare de înţeles.

In ziua din urmă — erâ o Duminecă — se vând 
biletele ca pâinea caldă. Petculescu erâ nenorocit că 
nu mai are cu cine să joace o piesă mai mare o 
idee! Vorbeşte cu câţiva cismari, tovarăşi de-ai Iui de 
Pe vremea când făceâ şi el aceeaşi meserie, şi-i roagâ 
să-i dea concursul. .

Pe bietul

t
!
i

— Seara cismarii erau să fie nişte turci, cari furau 
pe-o domniţă şi unul dintre ei o treceâ într’un 
peste scenă însoţit de ceilalţi. Petculescu aveâ să-i în- 
tâmpine şi.sâ Ie strige »staţi!« La urmă aveâ să 
un foc şi turcii neascultători să cadă 
mânt. Şi aşa se sfârşiâ actul!

sac

tragă 
cu toţii la pă-

Ce să întâmplă? Petculescu le ieseînainte, şi strigă 
tunătoare: »Staţi!, turcii vreau să treacă, 

Petculescu scoate pistolul, trage, dar arma nu ia foc. 
Turcii când au auzit ţăcănitura s’au şi trântit jos, 

aşa li-se spusese — Petculescu nemai ştiind ce face 
trânţeşte arma de pământ, arma ia foc, un tunet pu- 
ternic._ şi turcii zăpăciţi sar drept în picioare. Inalta 
Domniţă scoate capul din sac speriată, Petculescu 
turbează şi publicul se tăvăleşte de rîs. Şi toată seara 
a fost un hohot. Când e omul s’o păţească!

cu vocea

i

La Abrud Intre acte declam Satira Ill-a de Emi- 
nescu. In fund în sală, erau o mulţime de băieşi, eari 
steteau în picioare. După-ce termin părintele N. se duce 
la ei să le explice poezia şi să le povestească despre 

Jupta dela Rovine.
Unul: Domnule, da când a fost asta ?
Părjntele: Acu vre-o. cinci-şase sute de ani

(



73

Altul: Şi unde a fost,. aici ia noî, ori în ţara ro-
mânească ?

Părintele: Ba în ţara românească! şi toţi 
întrebările de-1 ameţesc pe bietul părinte. Atunci unul 

stătuse mai înapoî, îşi face loc printre cei-

sar cu
;

chipeş, ce
lalţi, se apropie de popa şi-1 întreabă dârz:

fost mai tare: noiDa... vorba e care a• • •

Noil răspunde părintele, iar moţul mulţămit
încheie discuţia apăsat: .. ' —

— Noa... atunci e bine !

La Hanedoam,. La marginea orăşelului, un român
făceă.bătrân se trudeâ să bată un par în pământ^ --

Pe semne nimerise într’o piatră, că parul
şi nu-iun gard. — .

nu întrâ. Se mai uitâ el... mai dâ cu maiul . 
mai cel văd că-şi dă pălăria pe ceafă, fiuieră şi zice:

unde ne-ai mai adus

• • •

căTroiane, Troiane. 
nici ţâruşul nu întră !...

La Haţeg. Jucaserăm »!nstinctul«. A doua zi di- 
mineata eram în cafenea cu mai mulţi prieteni. Intră 
un ţăran, cunoscut de cei de acolo — erâ servitor la 

_ Intre altele îl întreabă unulbancă mi-se pare. 
dintre noi:

ţi-a plăcut aseară ?— Ei, bade... cum 
Românul răspunde indiferent şi plictisit:

văzut eu de astea!— Apoi... am 
- Da?
— Am mai văziit!.

Devii... Da erau mulţi de ăştia.
Astă toamnă... pe şesul 

ci că erau vre-a
t •

• •



I 74
j

şi strigau şi săreau prin cercuri, de1rei sute
gândeai că-s dracu!

— Ai fost şi d-ta? 'i— Inlăuntru n’am fost... da mi-a spus unul. 
eu i-am văzut cum băteau un tăniş... Vre-o cinci- 

şi nu grăiâ nici o vorbă

• « • • »

Şi apoi. 
s’auzeau de afară cum urlă.

sprezece 
ăia aveau şi cai... şi

\• ••
I• • • • •

— Şi ăştia au avut cai bade — zic eu — dar 
acum întră în iarnă şi i-au vândut pentru datorii

Apoi mă miram eu că nu-s că- 
lare — şi plecă badea, multămit cu această explicaţie.

• • •
— Aşa aşa

*
* *

La Abrud. Ajungem seara târziu. Ploaîe şi întu- 
neric. Eram sdrobiţi de drum. Trăsura se opreşte şî 
un om înalt, îmbrăcat gros şi cu o faţă somnoroasă 
ne cere aproape răstît să-i plătim vamă. Când să 
pornim unul dintre noi îl întreabă:

— Toată lumea plăteşte d-Ie?
=— Toată lumea! — răspunde bătrânul mirat şi 

plictisit de întrebarea asta.
— Nu-i adevărat!
— Ba, toată lumea!
Dar frate-meu nu plăteşte, iacă!
— Ba plăteşte!

' — Nu plăteşte domnule!
— Musai să plătească! — îşi ieşise bătrânul dirr 

fire..Şi când tovarăşul îi spuse:
— Nu plăteşte, câ frate-meu nu trece nicl-odatâ 

pe aicil — bătrânul păcălit se uită la el să-l mânânce 
şi plecă bombănind de ciudă.

.. *'*>' 1
♦
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Se zice că doi ţărani din creerul munţilor pornirâ 
într’o bună zi pe jos la Sibiiu, cu nu ştiu ce ]alba la 
Vlădica Şaguna. Vin ei, vin... nu ştiu cate ^ ş 
aiung la Sibiiu într’o dimineaţăde de-abia se facea ziuă. 
Indreptaţi de unul şi de altul se opresc la poarta mi- 
tropoUtului. Erau albi de praf şi sdrobiţ. de osteneala 
Unul fără socoteală muită bate de câteva on putermc 
cu măciuca în poartă. Un servitor apare la o fereast.ă
dela etaj supărat:

— Ce vreţi măi?
— Acasă-i Măria Sa Vlăghica? — strigă mun-

teanul de jos de răsună toată uliţa.
— răspunde servitorul uluit de atata— Acasă! 

îndrăzneală.
— Noa... zî-i să ghie oţîr colea |la vraniţă! (la

să vie?..*portiţă).
_ Cum o să vie mă, trăzniv’ar, cumo 

Să veniţi voi sus... staţi să vă deschid poarta.
Le deschise, urcă scara şi când ajung într’un co- 

ridor dau nas în nas cu un servitor, care ducea pe-o 
tavă un păhar de apă rece. A1 doilea mun ea s 
cum erâ se repede şi ia păharul, servitorul fow
la el:

— E al Vlădicului, măăă!...
— Că doar nici el n’o chi spurcat 

ţăranul mirat şi băîi păharul până în fund.
adause

Erau anunţate 2 reprezentaţii cari ^ 
din Arad al biserici#

unul din

nuLa Arad.
s’au jucat, fiindcă marele păstor 
s’a opus din toate puterile.

Dau aici următorul intervîew, pe care

m
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f iovarăşii noştri 1-a avut cu Prea Sf. Sa, episcopul Papp 

al Aradului.
— Vă rog Preasfinţite să Vă daţi consimţământu! 

şi Prea Sfinţia Voastră la reprezentaţiile teatrale dela 
28 şi 29 1. c., în »Casa Naţională*, cu atât mai vârtos, 
că la aceste reprezenţaţiuni, nu va fi nici muzică nici 
joc, — ci simplu teatru românesc.

(Prea Sf. _Sa citeşte scrisoarea dlui Oncu şi-o 
aruncă pe masă :)

— Asta nu se poate! Iar aţi venit să demon- 
straţi ?_ Eu, capul bisericii, nu pot permite să se facă 
comedie în post. Das geht nicht, was glauben Sie 
denn? Şi ehiar în »Casa Naţională!«

L-am lămurit pe Prea Sf. Sa asupra motivelor, 
cari au îndemnat comitetul tînerimii să anunţe în în- 
vitări că va fi şi dans: să nu ni-se pună piedeci din 
partea organelor oficiale. I-am explicat că nu facem 
■comedie, ci artă!

— Chiar artă să fie, dramă sau ce-o fi, eu sunt 
capul bisericii şi trebuie să păzesc morala. Ce vor 
zice credincioşii mei din Pârneava, dacă pe ei îi 
opresc să facă în post petreceri, iar domnilor le-o 
permit ?

,— Aceleaşi piese sunt anunţate şi în Oraviţa şi 
în Abrud şi s’au jucat şi prin alte părţi. Cred că nici 
românii de prin părţile acelea nu vor fi credincioşi mai 
răi, decât cei de aici, cu toate că au luat şi vor luâ 

" parte la reprezentaţiile teatrale.
— »Ce fac cei din Oraviţa, nu-mi pasă. Eu însă 

nu vreau să mi-se spele capul cum li-se va spălâ 
celor de acolo la vremea sa!«

Am încercat să-1 conving pe Prea Sf. Sa că nu

V*
11 •
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1
păcătuim contra moralei, dacă luăm parte la reprezen- 
taţii artistice. Teatrul încă e o şcoală, în care. .. etc., e c.

— »lmi pare rău, dar în »Casa Natională« nu- 
permit să se joace nici un îel de comedie în post. Nu 
pot permite ca fâră ştirea mea să se facă ceva aici. 

— Şi dacă reprezentaţiile s’ar da în altă sală?
— N’am nimic în contră!
— Vă

■i

I)

f
daţi însă Prea Sf. Voastră consimţământul, 
seminariali, preoţii şi profesorii să ia parte ?ca şi elevii

— Asta nu! Dacă vreţi ca sala să rămână goala,,
elev, nici un profesor, 

va merge. 1-amjucaţi. Să ştiţi însă că nici 
şi nici unul dela consistorul meu 
oprit şi-i opresc.

— Atunci... am terminat.

un
nui

\
;
! dela antreu iese Prea Sf. Sa t.\ Când eram la uşa 

_ »Mă închin de sănătate d-lui Bârsan şi la ai săi.
;
/

— Mersi!
1
i întors veseli şi întăriţiDin turneul acesta ne-am .

în credinţa că mişcarea teatrală pornită de mine prinde 
şi publicul ne aşteaptă tot cu mai mult drag, preţu- 
indu-ne osteneala. Faptul c’am putut juca şi peste 
săptămână, însemna un pas înainte în dragostea pu- 
blicului nostru faţă de teatrul românesc.

Cu cele câteva sute de franci, ce mi-au rămas, 
am plecat pentru câteva luni în Italia, cu dorul de-a 
revenî în curând şi de a-mi continuâ opera incepută.

s’au ridicat din public glasuri,.
iiu-mi dă'

!

iili
i !;

In timpul acesta
cari au întrebat Societatea de teatru, de ce _ 
ajutor la mişcarea aceasta şi de ce nu lucrez mana ift
mână cu societatea?

i
i

l
{

î.
r:/
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Afunci a apărut în »Gaz. Transilvanieit sub titlul 
sLămurirk un articol lung, lung... scris de dl 
cretar al societăţii, dl prof. Dr. Blaga, ca un răspuns 
la aceste întrebări, şi care s’ar puteâ resuma:

se- *

i . »
»Fiindcă dl Bârsan, în timpul de 10 luni cât

un atestat
a

fost la Viena şi Berlin, nu ne-a adus nici 
şi nici un document c’ar fi făcut ceva pe acolo. Şi din 
■cauza aceasta s’a ivit neînţelegeri!«

Am răspuns imediat din Florenţa la aceste 
murirU, dar »Gazeta Transiivaniei< n’a vrut să publice 
articolul.

i

ili
!i Răspund acum în câteva cuvinte. N’am adus ate- 

state, fiindcă nu m’am dus în străinătate pentru ate- 
state. M’am dus să văd, şi-am văzut. Eram omul care 
aveam ochii deschişi şi nyaveam nevoie să mi-i deschidâ 
nimeni! Societatea m’a crezut un copil şi de aici toată 
neînţelegerea noastră.

Şî... am pornit singur mişcarea teatraiă... aşa 
cum am ştiut şi cum am putut.

Publicul nTa îmbrăţişat, presa mi-a venit în ajutor 
•şi toţi oamenii de bine m’au ajutat de-am străbătut 
Ardealul şi Bănatul cu câţiva tovarăşi, cari s’au încu- 
rmetat să vie cu mine.

Spre vara anului 1907, reviu din Italia şi anunţ al 
111-lea turneu. Primesc o mulţime de scrisori din toate 
părţile că m’aşteaptă cu dragoste, scrisori, cari mi-au 
întărit cu desăvârşire credinţa că teatrul în Ardeal e o 
necesitate.

. I •

; .’i
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Societatea de teatru se convinge în sfârşit că miş- 

xarea e pornită, şi că reprezentaţiile mele sunt fapte 
reale şi-mi dă pentru acest al 3-lea turneu şi pentru

*
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-cele ce le voiu mai întreprinde un ajutor de câte 1200
icoroane. 1E un ’pas de apropiere între noi şi eu am spe-- 

ranţa că nu va trece mult şi vom lucrâ mână în mână 
pentru teatrul nostru.
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Al lll-lea 
turneu.

i.
Cu un reper- 

toriu mai mult de 
comedie, piese 

traduse şi locali- 
^/ zate din italiene- 

şte, am pornit în 
ziua de sf. 

^ Petru al treilea
_ \ spre

de teatru prin Ardeal. Am pornit din Braşov v
ca toţi caiitumeu

joi seara la 11, cuo trăsură cu trei cai.... 
din Braşov: slabi şi nevoiaşi. Te uiţi la ei şi vrei, nu

6
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vrei, trebuie să-ţi faci cruce, că ştie Dumnezeu de-ajungî 
unde ţi-e gândul.

O noapte întunecată, mohorîtă fără nici o stea şî 
fără nici o rază de lună. Norii grei încremeniseră par’că
de-asupra şi doar câte-un durduit îndepărtat ne mai 
aducea aminte de enorma viaţă ce se svârcolia în 1

-Iînălţime.
■

Lăsăm bariera dela Braşov cu dealul furcilor cu 
tot, îi zicem noapte bună Ghimbavului adormit la stânga 
şi până să băgăm de seamă, ne trezim în Codlea, satul 
cu lumina electrică. Adăpăm caii şi mergem mai de-

. i'
:/
:)

parte spre Vlădeni.
Aprindem un rest de luminare, rămasă dela hotel, 

ne întindem un pardisiu pe picioare şi punem masa
Nu ştiu ce aveam; eram trişti cu toţii şi numai 

după-ce gustarăm puţin vin ni-se mai deslegă limba. 
Şi unul una, altul alta, pătrundeam încet prin desimea 
întunerecului în huruitul trăsurii îndulcit de sunetul 
clopotelor dela cai. Din când în când vîzîtiul fredona 
câte-un sfârşit de cântec, care se stingea în umezeala 
liniştei nesfârşite.

într’o vreme ne-apucarăm şi noi să cântăm câte 
ceva, dar prinse să ne ademenească somnul şi încet 
încet ne înghemuirăm tot mai mult fiecare în câte-un 
colţ al trăsurii. Şi-apoi e ştiut: când e locul strâmt, 
nici-odată nu-ţi găseşti locui... şi numai ne trezirăm că 

câte-o mână, ori câte-un picior pe te-

-

î1

$ ••

f.

r
?• ne mai scoatem 

reastra Iandaului; numai auziai pe câte unul.
»Auleu!.
— »Ce-i ?«
— Mi-a amorţit piciorul!
— Ce?
— Piciorul...

r
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îŞi... linişte. Nimeni nu comenta; era aşa de na-
:>tural să-ţi amorţească piciorul

Trecem prin Viădeni, Perşiani şi pe 
zilei ne oprim pe câte-va momente în Şercaia.

Trecem apoi prin Mândra, care fie zis înţre noi,. 
. numai mândră nu-i şi peste puţin zărim vârfunle plo-

la revărsatul

pilor dela Făgăraş. . . ,A
Soarele spărsese vălul întunecat de non şi starnea

,acum negurile de prin văile munţilor. Le vedeam curn 
se ridică încet-încet şi culmile apăreau ca mşte frunţi 

-îngândurate în faţa razelor vesele.
Aiungem. Pe uliţi lume multă; erâ sărbătoare şi zi 

de târg. Piaţa părea un muşinoi de furnici harnice. 
D’abia urcăm în camere, la hotel, şi pnmim vizite.

cari nu-i mai văzuserâm de unanaUîmrPTrLuUmViPdomoliţi; vremea şireată îşi stre- 
nesimţite umbrele pe feţele desmerdate alta-coară pe

- dată de seninătatea tinereţii.
Mi-se povesteşte despre succesul ce 

-letanţii când au jucat »Sluga la doi stăpâni*, localizarea
după Ooldoni. „
Seara, spectacolul început cu puţina teama - nu

— a urmat frumos,

1-au avut di-

• mea

mai jucaserăm aproape de un an 
publicul a rîs mult şi ne-a răsplătit cu aplauze smcere.

A doua zi ne trezim că ne cheamă la primărie. In 
unui ordin ministerial - se zicea — trebuiâ să 

legitimăm că suntem cetăţeni unguri. ln caz contrar 
,„u puteam să mai jucăm decât cu concesie mm.ste- 

j Tja|â Vre-o câţiva dintre noi neputându-se conforma 
j acelui ordin, am fost siliţi să renunţăm la reprezentaţia

.a doua, ce erâ să se joace Dumineca. ^ .
stam în drum. Ni se rupsese caruţa. Ce

curma
. ne

Şi-acum. 
~erâ de fâcut?‘ 6*

j

f
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Duinineca dimineaţa ne-am dus prin câteva sate 
din apropiere cu trăsurile. Satele păreau nişie grădini 
văzute de departe. Ţăranii au o purtare foarte cuviin- 
cioasă şi aşezată, o vedem după felul cum se sculau i 

- în picioare şi ne salutau. Ne-am oprit câteva momente 
Ia un preot cuminte, un om vial, mare vânător şi bun 1 
gospodar.

La 1 după amiazi eram înapoi la Făgăraş.
— »Ei, ce facem copii? Mergem înainte, ori ne 1 

întoarcem la cafenea, la Braşov?«
~ Ba să mergem Ia Sălişte, — erâ al doilea loc. 

în programul turneului — şi să ne mai gândim«.
Bine, să mergem la Sălişte!
La Sălişte e frumos şi când eşti năcăjit. Haideţî

if

_ la Sălişte!
Pachetarăm în grabă şi cu trenul de 4 p. m. ple- j

carăm.
Noaptea am dormit în Sibiiu, iar doua zi dimi- ] 

neaţa ne-am dus Ia Sălişte.
Până ne-am gândit, până ne-am chibzuit au trecut j 

vre-o zece zile. în sfârşit am aflat soluţia. M?am în- 3 
surat şi astfel mi-am făcut logodnica cetăţiană maghiară. / 
Un tovarăş câştigat şi pentru viaţă şi pentru mişcarea 
noastră teatrala. Ne-am dus la primărie într’o bună Joi 
după ameazi. Ne-a cununat notarul Chirca şi am avut de- j 
martori pe dr. Comşia şi pe profesorul Lupaş.

Retrăiesc clipele de atunci. Mă văd în trăsură- | 
mergând spre primărie. Văd lumea cum iese prin porţi 
şi se uită mirată !a cei doi străini cari au avut noro- 
cul să-şi dea mână pentru totdeauna, în Săliştea^ cea 
frumoasă, încunjuraţi de prietini buni şi de nesfârşha. 
poezie a naturei. Ceriul erâ atât de limpede şi atâta^ | 
pace erâ în atmosfera acelui amurg neuitat. j

■
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La primarie eram veseli ca nişte copii şi unirea 
•noastră s’a făcut cu seninătate şi cu zimbet pe buzele 
tuturor. .

• ■ •

y .f
:i

. !
Seara a fost pentru noi o surprinza neuitată. Am 

fost conduşi în pavilionul hotelului unde erâ o masă 
întinsă şi toată lumea de inimă a Săliştei. Cea dintâiu 
care ne-a felicitat a fost d-na Comşia, femeia aceea fru- 
moasă şi cu minte, cumpănită la vorbă şi cu ceva 
măreţ în toată înfăţişarea. Au urmat apoi celelalte doamne 
şi domni după vârstă. Eram aşa de pătrunşi de dra- 

_gostea ce ni-se arătâ, că nu găsiam cuvântul de mul- 
ţumire.

Ij

Sunt sigur că dacă a-ş fi zis cevâ, m’ar fi înecat 
lacrimile bucuriei.

Ne-am aşezat apoi la masă între'd-na şi dl Comşa, 
cel care nu mai îmbătrâneşte... şi erâ dragoste, poezie 
şi veselie şi în cer şi pe pământ. Aveam câte-odată 

‘impresia, cum mă uitam în nesfârşitul cerului albastru 
că ploauă din el petale de trandafiri albi.

A vorbit dl Comşa, într’un ton avântat. Nu-mi 
miai aduc aminte ce a spus, dar ştiu c’a vorbit cu 
ftoată sinceritatea inimei lui.

Corul a cântat cântece de sărbătoare, directorul 
Lepădatu erâ de o vervă uimitoare şi toată lumea erâ 

“veselă.

i

:

:
1

A vorbit apoi profesorul Lupaş cu dragostea unui 
;prieten vechiu, cu inima unui frate.

Luna apăruse la straşina povilionului, aşa de fru- 
mioasă cum n’am mai vâzut-o niciodată. Nu ştiu cum 
în seara aceea aveâ asupra mea o putere de vrajă; vor- 
biam eu, ascultam ce spun ceialalţi şi numai raă. tre- 

^ziam că mă uit la ea, perdut, fermecat. .. ;
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2-Lună, lună, tu eşti de vină la toate!...« Şi luna^ 
par’că zimbeâ mulţumită ca o mamă fericită.

Târziu după miezul nopţii ne-am despărţit.
Nu voiu uita niciodată serbătoarea, pe care au: 

sfinţit-o săliştenii cu iubire şi bucurie sinceră, de draguF 
celor doi călători.

Noi, actorii Ardealului, suntem rândunelele dor- 
nice de primăvară. Vremurile de azi sunt vremurile de' 
trecere peste marea înfuriată. O auzim cum se zbu- 
ciumă sub noi şi ostenite zărim departe catargul uneT 
corăbii. Alergăm acolo, să ne mai odihnim, că dru- < 
mu-i lung până Ia ţărmul înflorit. Ne aşezăm pe ca- 
targ şi cântăm vesele cu glasul pe care ni 1-a dat D-zeu.

■' Sbuciumă-se marea cât va voî până catargul va fi sus„, 
nu ne vom teme.

Acel catarg e iubirea poporului românesc pentnr

r-
A
* j

i.teatru.
iDe vreţi să ajungem la ţărm, primiţi rândunelele,, 

pe catargul cel adăpostit de furia valurilor! i *

II.
Am jucat Sâmbătă şi Duminecă înainte de sf. Ilie;. 

Amândouă reprezentaţiile au fost foarte bine cerce-- 
tate; am reuşit — după cum am auzit — să atrag îrv 
partea mea pe mulţi, cari în vara trecută, în primul- 
turneu, n’au prea fost mulţămiţi cu repertorul şi poate- . 
nici cu prestaţiile noastre. E foarte simplu: e aşa de uşor 
să nu placă cuiva o piesă sau un artist într'un roL 
oare-care. Dar artistul, care n’are altceva decât talentul' 
nu trebuie să se descurajeze, ci să arate publicului c’a 
fost un singur moment de indispoziţie şi că părerea.- 
formată despre dânsul a fost greşită.

• (
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Am văzut şi vad zilnic artişti, care din cine ştie 
ce cauze n’au plăcut la primul debut şi cari au rămas 
multă vreme apăsaţi de opinia ce şi-a format-o pu- 
blicul atunci. După Iuni sau ani de zile însă, când 
i-se dă ocazia să păşească iar pe scândurile scenei, 
favorizat de-o dispozijie bună, el îşi câştigă toate sim- 
patiile pe partea lui şi doboară astfel toată părerea 
greşit întemeiată de mai înainte.

In una din zile a fost petrecere poporală la »Ne- 
ted«. Cete cete urcâ lumea pe la fântâna cea din Grui* 
cântată de duioasa Maria Cunţan. Sus erâ lume multă 
şi veselie. Fete frumoase şi voinici şi un prisos de 
viaţă şi de tinereţe se desfăşurâ în mijlocul naturii în- 
verzîte. Când s’a jucat »Căluşerul« copiii s’au urcat 
prin arbori şi erau aşa de frumoşi în cămăşuţele lor 
albe încinse cu treicolor.

Un biet bătrân, — ţigan erâ mi-se pare — se 
cârciumarului să vadă şi el. Mic deurcase pe masa 

stat cu pălăria pleoştită şi trasă pe ochi steteâ uitat 
aşa cu un mare pahar de vin în mână. Cârciumarul îl 
vede şi cu o mişcare uşoară îl împinge jos. S’a uitat 
speriat la pahar şi văzând că nu i-s’a vărsat, ;începu 
să rîdă de bucurie.

In altă zi ne-am dus la Sibiiu. Promenada dela 
cafenea erâ pustie, doar câte un bătrân steteâ pe câte-o 
bancă, bucurându-se de soarele proaspăt ce începuse 
să se ridice. In faţa cafenelii, la o masă găsirăm pe un 
prieten, cetind gazetele.

— Ce sunt ghetele astea, — mă întreabă el, ui- 
tându-se la sandalele mele.

■— Ce vrei ? Calc a apostol prietene, — îi răs- 
punsei — ca mâine ai să mă vezi şi desculţ,, colindând 
Ardealul, de colo, colo.

■ j
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) .,Ne-a arătat apoi câteva gazete ungureşti, cari 

vorbeau despre turneu şi comentau cam glumeţ că- 
sătoria noastră dela Sălişte. — S’a mai scris în foile 
ungureşti despre încercările noastre de teatru, dar con- 
vingându-se că nu facem nici o agitaţie şi că propa- 
ganda noastră e curat culturală, tonul lor a fost liniştît 
şi în multe părţi s?au adus chiar elogii jocuîui şi felului 
nostru de interpretare.

Mercurea .spre seara am plecat din Sălişte, ducând 
cu noi cele mai frumoase amintiri şi multă încurajare 
pentru drumul de mai apoi.

11
4
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Spre Vinţ, într’un tren hodorogit, pe un drum 
prăpăstios, înaintam încet în amurgul liniştit. Se vedeau 
satele în vale cu căscioarele adunate ca nişte ouă într’un 
cuib. Pe drumuri câte un car se legănâ îngreunat şi 
pe câmp câte un muncitor întârziat se pregăteâ să 
plece acasă.

— Şi ţi-au plâcut săliştenii? întrebai pe un to- 
varăş, care nu mai fusese prin părţiJe noastre.

— Un neam de oameni isteţi şi frumoşi — răs- 
punse prietenul.

— »Dar păţariia cu popa Lungu, o ştiţi? sări »in- 
trigantuU trupii cu vorba.

Ascultaţi: Un român dintr’un sat de pe aici într’o 
bună dîmineaţă a plecat în America. A avut el ce a 
avut cu popa Lungu, care se zice că erâ un om cam 
al... Doamne iartă-mă! şi cum zic, s’a dus românu! 
în America. După vre-un an şi ceva, nu ştiu cum, se 
lăţeşte vestea prin sat că ar fi murit omul. Nevastă-sa 
să se prăpădească şi toate rudele 1-au jelit şi 1-au bocit 
cum le-a venit la gură. Popa Lungu se bucurâ că a 
scăpat...

;
1

:

Toate neamurile, dupăce au ţinut sfat s’au dus Ia
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popa să i facă slujbă, să-1 prohodească ca şi când 1-ar 
îngropâ acolo. Popa, bucuros. Şi... a murit Toader şî 
s’a isprăvit cu el.

După vre-o lună, într’o dimineaţă. Mergeâ părin- 
tele la biserică. La o cotitură de ulifă se întâlneşte cu 
Toader fa(ă în fată. Veneâ românul din America cu 
dăsagii în spinare şi în suflet cu dorul de ai lui. Când 
1-a văzut popa, a încremenit.

— Ce, n’ai murit? — îl întreabă uluit părintele.
Toader care credeâ că iar e vre-o răutate din 

partea popii îi răspunde şiret:
— »Ba am murit«.
— Apoi cum? — întrebă popa iar.
— »Să vezi cum a fost - porneşte românul să-i' 

spuie. De murit, am murit, dacă zici d-ta... dar uite 
cum s’a întâmplat: Cum am văzut că... s’a isprăvit, 
păcătos cum mă ştiam, am luat-o încet, pe jos, spre 
poarta iadului. Intru înlăuntru şi dau să-mi găsesc şi

loc. Nici vorbă; n’aveam nici unde să-mi pui 
dăsagii. Erâ iadul aşa de plin că, vorba aia, de-ai fi 
aruncat un ac... Mă uit eu, mă învârtesc şi găsii un 
locşor după poartă. M’aşezai în colţ, de de-abia ma 
vedeam. Nici n’apucai să-mi sucesc bine ţigara şi iacă 
Scaraoski cu furcoiul ăl lung şi numai ce se răsteşte 
la mine gata să-mi scoată ochii:

— Fugi!... Ăsta e locul lui popa Lungu, auzi-

eu un

fu-m’ai! ?
Popa strîmbă din nas şi pleacă pe-aici ’ncolo, iar 

românul, rîzând şiret pe sub mustăţi se îndreaptă spre 
unde*l duceâ dorul.

Ajungem la Vinţ pe la nouă ceasuri o staţie mîcă- 
şi pustie. Luăm ceva şi ne mai odihnim.

casa
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Peste puţîn .‘plecăm spre Teiuş. Aici avem să’ 
aşteptăm un ceas. Erâ cam răcoare, ne tot uitam la 
ceas; mai sunt 20 minute, mai sunt cincisprezece... 
Un funcţionar venî cu vestea că e o întârziere de 3 
ceasuri. Bravo! Asta-i bună.

Erâ o linişte binecuvântaiă de pustie ce erâ şi-o 
lună splendidă. D-voastră domnilor, cari vă petreceţi 
vremea pe la Nizza şi pe la Mira-mare, d-voastră habar 
n’aveţi de frumuseţea unei nopfi cu lună în gară la 
Teiuş. Să nu muriţi şi să-o trăiţi şi pe asta: să vedeţi 
ce frumos v’apucă moţăiala şi cum vă înghiaţa pi- 
cioarele, şi v’apucă apoi un urît, să nu-1 daţi pentru 
un colţ de ţară şi apoi o ciudă pe vremea care trece 
cu iuţeala unui melc.

i
i
î

Tovarăşii mei îşi mai lăsară capul pe masă, le erâ 
ruşine să^ se culce pe jos şi în.sala de aşteptare se 
instalaseră pe fiecare bancă câte unul d?ăia cu felinarul 
şi dormeau duşi. Cu capul pe masă, ori-cum, erâ ceva.

Eu tot comandam ceai după ceai şi fumam. Nu 
ştiu ce-aveam în seara aceea că-mi placea luna grozav. 
Când n’ai ce face e bună şi ea săraca; ia, mai caşti 
gura şi trece vremea.

Dela un timp se apropie de mine un bătrân, numai. 
barbă şi întrarăm în vorbă. Că cine sunt, că unde mă 
duc şi alte multe întrebări făcute toate cu un ton mi- 

. sterios şi ciudat.
Ii spusei că sunt un negustor de vinuri de pe la

Braşov.
— Cum merg afacerile, viile peanul ăsta? mă mai 

întreabă el.
— Bine moşule... toate-s bune, îi răspund.
Să^ mai uită la mine, mă măsoară de câteva-ori din 

-cap până în picioare şi aplecându-se tainic mă întreabă:

■■
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— Eşti căsătorit?...
— Nu până acuma... nici nu m’am gândit..^ 

Afacerile astea nu-ţi mai dau răgaz... ştii D-ta.
— Aşa, aşa, îngâna bătrânul.
Şi-apoi după o pauză, adaugă cu un ton ridicat:
— >Zău, de ce nu vii odată şi pe la noi ? la 

numai aşa... să zici c’ai fost.
— Dar de ce să viu?...
Bătrânul se aplecă mai mult spre mine şoptindu-mi:
— Am o fată!
— Să trăiască!
— Să te-auză Dumnezeu !... Cum zic am ofată: 

de ţi-o plăcea... cine ştie...
— Dar de unde eşti D-ta?...
Mi-a spus numele unui sat, pe care l’am uitat, uns 

sat, mi-se pare, de prin prejurul Sebeşului.
— Apoi ştii că n’ar fi rău, îi spui eu hotărît.
Mai stă bătrânul, se mai uită la mine şi începe să 

rîdă de bucurie.
— De ce rîzi? îl întreb.
— Vreai s’o vezi ?
— Pe cine?
— Pe Susana.
— Ce Susană?
— Fata mea.
începuse să mă ia cu călduri.
— Unde-i ?
— Colea în sala de aşteptare. Doarme drăguţa. 

Când a auzit că-i întârziere s’a dus de s’a culcat 
Stai__s’o vezi... O aduc... Vin acum.

Şi pleacă bătrânul vesel şi rîzând.
Acum e acum, mă gândiam. Ce să mă fac? Imi 

vineâ să fug şi să mă ascund. In timpul ăsta iacă trenul.
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— »Sus băieţf, că mă ’nsor Ia Teiuş> sus!!,.. 
Hai, nevastă, ascunde-mă în tren, că allfel mă mai 
’nsor odafă:

Nimeni nu pricepea ce spun eu; punem mânile 
pe bagaje şi fuga.

In tren le-am povestit toată păţania şi de pe fe- 
reastra vagonului ne uitam la moşul care mă căuta în 
ruptul capului umblând de colo, colo cu o fată som- 
noroasă de mână.

' :|

1
Ş aşa s’a isprăvit. Păcat de luna aia frumoasă!.
A fost apoi un drum Iung, nesfârşit. Nici nu îmî 

aduc aminte. Ştîu numai că a doua zi seara la 11, 
după un drum de 23 de ceasuri am ajuns la Cluj. 
Până la Sângeorgiu erâ încă multă cale.

:
'

III.
î

Vineri dimineafa în ziua de Sf. Ilie plecâm din 
Cluj peste Apahida cea cu turtă de săcară şi o Iuăm 
în sus pe Valea Someşului. Mi-aduceam aminte de-acum 
9 sau 10 ani, când tot pe drumul acesta, băiat cu 
dorul de-o Iume nouă, mergeam la şcolile dela Năsăud 
Un geamantan măricel şi dorul de cei 
lăsat plângând în gară la Braşov, atâta duceam

■>

pe cari i-am 
cu mine.

Treceam pe la Gherla cea fioroasă, unde ştiam c’a 
ost şi unul de prin părţile noastre, trecem pe la Deş-ul

cel şovimst ş| după pufin ne coborîm la Beclean să 
schimbăm trenul.

*
Ilva-micăUrCăm mtr UnUl mititel> care ne ducea Până 'a

tinle ^nef de Năsăud mă năPădesc
pr etin» H "T136 UÎtate' Mi'aduc aminte ^ prietinu me. de-atunc, de petrecerile noastre tăinuite
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în câte-o cârciumă uitată din 5ntrădam-ul cel jidoves<v 
mi-aduc aminte de cele două fete ale cârciumarului de 
lângă pod şi de bietul meu ceas lăsat amanet pe-acolo.. 
Eram vre-o patru-cinci nedespărţiţi, toţi cântareţi şi 
bâieţi buni. Când se desprimăvărase rătăciam cântând 
pe dealurile din preajma Năsâudului şi făceam să ră- 
sune văzduhul pe quartetele noastre împrovizate. Odată 
am făcut un lucru, de care întotdeauna mi-a fost frică, 
amintindu-mi-1. Se desgheţase Someşul şi massele de 
ghiaţă se ţineau sprijinite una pe alta, gata să por-" 
nească. In mijloc era o masă fixă, mai mare, şi noi 
sărind de pe una pe alta, ajungem aici şi ne aşezăm 
cu nu ştiu câte sticle de rachiu. Pe vremea mea se 
bea numai rachiu pe la Năsăud ; acum nu ştiu. Erâ aşa 
de uşor să se desfacă masa pe care şedeam şi s’o 
pornim cu D-zeu. Ei, ce vreţi? Eram în vârsta aceea 
frumoasă, când omul îndrăzneşte tot. Cine sta să se 
mai gândească!? Cântam şi rîdeam de par’că am fi 
stat pe cine ştie ce plai cu flori şi cu iarbă verde.

Imi mai aminteam de-o căscioară acoperită cu şin- 
dilă din capul uliţei de din jos şi de-o fată frumoasă^ 
pe care o văzusem în căscioara asta, la răsboi, scăl- 
dată de razele proaspete ale unei dimineţi de primă- 
vară. Apoi de-o dragoste, soră cu florile, ursită să 
moară odată cu ele şi de-o seară de bal din sala de 
gimnastică, de unde m’a dat afară directorul gimna- 
ziului, fiindcă mă găsise fumând un muc de ţigară. A 
fost cea mai urîtă seară din tinereţea mea; mă făcuse 
de rîs în faţa fetelor.

Şi multe altele îmi veneau în minte.
Trenul se opreşte în gară la Năsăud, mă întâlnesc cu 

prieteni de pe vremuri, unii ne însoţesc până la Sân- 
giorgiu, alţii îmi promit că vin pe zilele reprezentaţiilon.
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irenul nostru mititel printreInaintăm, furişindu-ne cu 

dealuri, tot pe lângă Someş şi pe la 2 p. m. ajungem
la Ilva-mică.

Un ţaran bătrân, dar voinic întreabă de mine cu 
tare şi mă caută printre lume.'voce

Eu sunt! zic.
— Eu sunt ăl cu cocia dela Hotel.
— Sâ fii sănătos.
Incărcaiu bagajele şi pornim spre Sângiorgiu. So- 

îtieşul curgeâ la vale, întunecat de limpede şi de curat 
ca toate apele de munte. La stânga se ridic^u culmi 
.pleşuve şi sterpe şi din când în când se iveau pe 
vârfuri colţuri pietroase, cum îi iese omului sărac părul 
prin căciulă.

Cărăuşul nostru, erâ un bătrân bun de gură, 
glumeţ şi simpatic.

N’aţi mai fost pe-acî, aşa-i?
— Nu moşule, n’am mai fost. E lume multă?
— E bugăt, că îs mulţi pe lumea asta, cari n’au 

de lucru. Aţi nimerit chiar bine. E astă-seară la hotel 
. asta... ştii o doamnă d’astea care cântă.

Vorbea de concertul din seara aceea.
Trecem pe sub nişte poduri acoperite, mai se 

ceartă'bătrânul cu nişte ovrei, cari nu dădeau cu că- 
ruţele din drum, mai cotim la dreapta, la stânga şi 
'întrăm în Sângeorgiul-român. Un sat mare şi curat, 
cu case multe de lemn şi cu multe grădini.

O casă mare şi simplă, un fel de casarmă veche, 
cu coridoare strîmte şi cu nişte odăi mari şi puţin 
prietinoase, foarte economic mobilate — erâ hotelul 
băilor. Lavoarele sămănau cu acelea rămase într’o casă 
din vremuri bătrâne, iar scaunele şi celelalte mobile 
.miroseau a muced şi a bătrâneţe.

aşa o..
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In faţa hotelului un parc destul de frumos, brădet 
<mult şi grupuri, grupuri de oameni, cari stăteau de 
poveşti unii, alţii jucau carţi. Câte un grup de tineri, 
fete şi băieţi, ceteau uitimele noutăţi de prin puţinele 
gazete ce pătrund aici, la polul nordic.

Vin cunoscuţi şi ne spun despre pregătirile fă- 
•cute, despre felul cum a fost aranjat concertul de cu 
.seară şi de popa din sat care n’a fost înţeles de po- 
poreni.

Le zisese popa Ia ieşirea din biseră să stea puţin 
înaintea Casei Domnului să le spuie ceva, şi-a ieşit 
popa:

»Oamenii buni, a venit aici artistul Ardealului, un 
tînăr care a secerat lauri... etc.«

Lumea se întrebâ:
— Ce-a secerat mă, ce-a secerat?
Şi dupăce termină părintele întreabă unul:
»Da cât se plăteşte dle?
— O coroană!
>Ba să ne lase dle mai ieftin. Cu o coroană plă- 

tim un cosac dle...
E tipică îmtâplare. La noi se întâmplă adese-ori 

de vorbesc »domnii« prea pe sus ca să-i poată înţe- 
lege bieţii ţărani.

Seara mergem la concert. O sală pătrată, un podiu 
şi lume multă... multă. Pe uşa de geam a sălii o 
Tiârtie pe care văd scris între altele:

Aria din... cutare prin d-şoara X. Mama de 
Coşbuc prin d-şoara Y. Romanţă prin dl Z.

E ciudat să mai vezi astfel de scris la 1907!
Concertul se începe. Artista are o înfăţişare im- 

.pozantă şi simpatică, voce plină şi puternică. In bu-

</■—
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căţile româneşti însă pronuntă rău limba noastră fru- 
moasă. Sperăm că pe viitor va dâ mai multă grijă 
pronuntiei româneşti şi va aveâ mai multă milă de 
farmecul versurilor noastre poporale.

Declamatia »Mamei« de Coşbuc a fost simplu 
dar destul de mulţumitor pentru o diletantă.

Di cu romanţa »Cât te-am iubit« însă a făcut o 
greşală; o voce care sună bine în berărie de cele mai 
multe-ori nu se potriveşte pe scenă.

- După concert a fost voie bună. Noi însă osteniţi 
de drum ne-am dus şi ne-am culcat.

A doua zi ne-am dus la izvor şi am făcut şi noi 
ce fac ceialalţî, am băut apă, am înconjurat dealul şi 

venit iar la izvor. Am mai băut odată şi iar am 
pornit-o pe după deal... Ce să faci? Trebue să te ţîi 
în rînd cu lumea; ci-că aşa ar. fi de leac apa asta.

La baie dăm peste un bătrân c’o gură cât... ho- 
telul bailor. Să ne ia pe sus nu altceva. Era servitor 
acolo... şi stăpân. Băuse el ceva săracul şi ne lua de 
sus de tot. Am început eu şi mai tare, că glas 
mulţumesc lui D-zeu, am — şi Tam potolit.

Când ieşim la izvor erâ muzică şi veselie. Tineri 
şi fete frumoase se lăsau îmbiate cu apa tămăduitoare, 
se făceau glume şi se rîdea cu hohote. Era un prisos 
de viaţă, ce se risipia în atmosfera curată şi patriarhală.

Seara jucăm. Pentru întâia-oară se jucâ teatru ro- 
mânesc prin părţile astea. Aveam o scenă mică şi Şu‘ 
bredă, improvizată.

Spectacolul a decurs frumos şi s’a sfârşit şi mai 
frumos. Am jucat »Furtuna casnică«. In mijlocul scenei 
la stânga aveam o canapea mare de piele, demnă de 
marele hotel. Aveâ o apariţie trainică. Noi sfârşim 
piesa printr’un joc improvizat: îi arăt brăţara şi

am

1
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-după mobilă. Doamna după mine. Mă urc pe canapea,
• doamna vine şi dânsa şi încercându-se să-mi ia bră- 
ţara ne lăsăm uşor pe spatele canapelii, care se desface 
şi mă răstorn cu nevastă-mea de gât şi încet, frumos 
ne trezim jos. Incepem să rîdem cu hohot, cortina se 
lasa şi publicul se depărtează mulţumit de acest sfârşit 
aşa de potrivit pentru piesa aceasta. Cei mai mul(i 
credeau că într’adevăr aşa trebuiâ să fie.

Un prietin al nostru care se îngrijise de mobilă 
venî rîzând să ne spuie ceva, dar nu puteâ; rîdeâ cu 
o poftă nespusă. Dupăce se mai potolî ne povestî, că 
directorul i-ar fi zis, când a cerut canapea:

— V’o dau bucuros, dar vedeţi de-o mai rezimaţi

i

!

de ceva.
— Nici nu m’am gândit ce vrea să zică cu asta. 

Ha. ha, ha... Acum am înţeles, ha, ha, ha. .. şi rîdeâ 
prietinul meu de nu se mai puteâ oprî, iar noi rîdeam 
ca nişte nebuni de rîsul lui.

După puţin de-abia stăpânindu-se:
»Asta a fost bună! Aşa teatru zic şi eu. Aşa n’am

-mai rîs de când sunt!
A doua zi, Dumineca, a venit o Iume imensă. 

Mulţi n’au mai putut să între; nu mai era loc, deşî 
steleau mai mulţi în picioare.

Ar fi bine ca direcţia băilor să se hotărască să 
facă o scenă convenabilă pentru viitor, când vom^re- 
venî iarăşi cu drag la cei cari ne-au arătat dragoste 

rămas mulţumiţi de_ prestaţiile noastre artistice.

i
I

-şi au
ir

IV.
Duminecă, la a doua reprezentaţie, suntem rugaţi 

să repetăm ^Furtuna casnică«. Ne-am ferit de canapea 
de ucigă-1 crucea şi-abia acum a priceput mare parte7

-vca
2[
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<3in public c’a fost o întâmplare sfârşitul piesei dirp 
seara trecută.

A doua zi, Luni, am rămas acî şi ne-am odihnit 
Ne-am dus la izvorul tămăduitor, am băut apă, am în-- 
conjurat dealul, şi-am stat de vorbă cu lumea din parc.

După masă ne-am dus Ia Someş, Am stat câte-va 
ceasuri pe ţărmul Iui pietros privind undele Iimpezi şv 
discutând cu prietenul O. multe chestiuni culturale şv 
literare. Am vorbit şi de literatura noastră dramatică 
aşa de.săracă.

»N’avem ce face. Trebuie să ne mulţumim 
Iocalizări de-ocamdată.

— Dar Carageale?
— Comedîa lui Carageale la noi şi-ar pierde ju- 

mătate din farmec. Sunt situaţii şi personagii streine 
de publicul nostru. Singura dramă >Năpastac ar mai 
înerge. Am şi jucat-o aproape prin toate părţile. Văd 
că diletanţii noştri joacă pe ici, pe colo comedii de 
Carageale: Conul Leonida, Noaptea furtunoasă şi a.- 
Grozav mi-ar plăcea să văd şi eu o astfel de pre- 

zentajie.

CU'

Tot aşa cu comediile Iui Alexandri, sunt 
pentru vremea lor, decât să mai poată mulţumî azî 
publicul nostru mai ridicat.

^ S ar potrivi Ia noi şi cred că ar fi adevărate săr- 
bători, când s’ar juca Despot-Vodă, Răzvan şi Vidra, 
Vlaicu-Vodă şi mai cu seamă Vilhelm Tell, dar deo-
camdată n avem nici personalul necesar nici scene po- 
trivite.

prea .

Ne rămân deci localizările, făcute cu dibăcie, într’o 
>m a românească curată. Propovăduirea unei limbi fru-

deo^amdat"310"3 n°aStră imediată singura posibilă.
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Ar fi un mare noroc, se înţelege dacă am aveâ 
piesele noastre originale ardeleneşti.

Şi cum şedeam aşa pe malul apei vorbind despre câte 
şi mai câte Iucruri. Dincolo, pe ţărmul din faţă o casă 
cu acoperişul de paie, pornită s’o ia într’o parte, sta 
singură ascultând par’că murmurul valurilor. Un porc 
se răsfăţa şi el cum puteâ, scărpinându-se de-un colt 
de peatră, ieşit din pământ.

In amurg am revenit în parc şi la o masă ascul- 
lam poveştile fermecătoare ale unui domn de prin părţile 
locului, care ne ţine o adevărată conferinţă despre viaţa 
casnică. Dă să plece şi iar vine şi noi ne bucurăm şi-I 
ascultăm cu drag. Are miere în vorbă şi o dibăcie 
surprinzătoare în trecerea uşoară dela o chestiune la alta.

Lumea începe să se ridice, pornind spre sala de 
mâncare. Parcul devine tot mai liniştit, aşteptând par’că 
întunerecul ce cobora din ascunzişurile munţilor.

Un român desculţ, c’o pălărie mică dată pe ceafă, 
în gură c’un muc de ţigară, trece prin faţa noastră 
mândru. In spate purtâ o scară strâmbă cu patru cuie, 
dar strâmbă cum n’am mai văzut, par’că ar fi făcut-o 
anume, şi în mână o tinichea. Erâ aprinzătorul de 
lămpi, mă rog! Işi răzimâ scăriţa de stâlpul unui felinar, 
trage odată cu coada ochiului la noi, mai trage şi din 
muc odată şi se urcă... la datorie. Erâ cel mai inte- 
resant aprinzător pe care-1 văzusem şi cea mai intere- 
santă figură din băile dela Sângeorgiu.

Lumina felinarului se trudeâ nevoiaşe prin întu- 
nerecul ce se lăsase, iar de depârte se auziau cânte- 
cele sinistre ale ovreilor, cari îşi făceau rugăciunea 
într’o casă... undeva.

A doua zi plecarea. Iar vorbe, iar îmbrăţişări, iar 
despărjire.

(:

/

i(

i1
7*



100

Porniin iar cu moşul de vorbă, irecem pe sub 
păduri acoperite, 'întâlnim români cu topoarele pe umăr 
şi românce cu furca în brâu mergând cu câte doi-trei 
copilaşi ce li-se ţineau de cătrinţă.

Luăm trenul la Ilva-mică şi o pornim Ia vale. In- 
traiu în vorbă cu d-na unui profesor dela Năsăud şi 
din una în alta ajungem la teatru de diletanţi.

— »Erâ o piesă antialcoolistă — povesteşte d-na 
— şi combăteâ fumatul. A fost într’un sat. Jucâ şi fe- 
ciorui popii, un tînăr de vre-o şaptesprezece ani. La 
urmă, lumeâ aplaudâ, iar preoteasa încântată de băiatul 
eî, scoate din sân, o cutie de tutun şi i-o dă odorului, 
aşa ca s’o vadă lumea. Par’că ar.fi voit să zică: »Poţi 
să fumezi, mamă, că eşti- vrednic«.

Un bătrân, nu ştiu cine o fi fost, povestî şi el 
cum a ţinut odată într’un sat o conferinţa în contra 
alcoolului. Şi alcoolul în sus şi alcoolul în jos şi apoi 
la urmă se duce la un ţăran mai cu stare. Erâ poftit 
la masă.

!

'■-! •

— Da ştiu c’ai vorbit dle — două ceasuri şi mai ' 
bine — mă mir că nu ţi-s’a sfârşit glasul. Alcool aşa, 
alcool pe dincolea... mai dă-1 şi ’n foc, că te-ai 
ostenit şi ia de pofteşte un păhar de răchie să-ţi mai 
prinzi sufletul!

Lăsăm.Nâsăudul, schimbăm trenul la Beclean şi 
.pornim spre Apahicla, cea cu turtă dulce.

In trenul de cătră Bistriţa întâtnesc un vechiu 
coleg de şcoală şî dupăce ne povestim în fugă ispră- 
vile ce le-am făcut, de când nu ne-am mai văzut, ne 
reluam iarăşi vorba despre diferite întâmplări de teatru.

Apoi să vă spui şi eu una. A fost o producţiune 
»de astea cu concert şi cu declamaţii. Ridicăm noi o 
»bină«, dar la păretele din dreapta nu ne-a mai ajuns

;
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pânza şi a ramas o gaură, o spărtură mare îri colţ, 
Erâ lume de nu puteai să te mişti. Nici lăutarii n’aveau 
unde să şadă. S’au furişat tocmai în colţul acela* după 
culise aşa că-i vedeâ publicul. In dreptul spărturii erâ 
o mescioară cu o luminare aprinsă. Aici erâ să declam 
eu monologul din Despot.

Mă urc şi m’aşez la masă într’o poziţie îngrozi- 
toare. Se face linişte, numai ţîganii din stânga mea mai 
vorbeau, nu ştiu de ce se certau.

Incep eu:
— >0, soarte schimbătoare« ...
Un ţigan: Du-te dracului să se bage în tine...
— »Nebun cine se urcă pe-al muntelui suiş...
Ţîganul: Prostule! şi scuipaodată de răsună sala.
Eu tot zic înainte şi ţiganii se ceartă şi scuipă.
Deodată cum declamam eu pierdut, văd că-mi

trece pe la nas o mână neagră şi păroasă ; ţiganul, 
frate, umblâ să-şi aprindă ţigara la luminarea de pe 
masă. M’a apucat un rîs de nu mă mai puteam oprî 
şi s’a pornit - şi publicul. Ăsta succes! M’am şi tă- 
măduit de atunci. Nu mă mai suiu pe podiu să-mi dai 

un colţ de ţară.
Ajungem !a Dej. In gară ne întâlnim cu cunoscuţi 

şi cu dl Dr. Mihali. Fixam o zi pentru o reprezentaţie 
Ia Dej, ziua de sf. Marie şi mergem mai departe.

La Apahida aşteptăm o jumătâte de ceas. Soarele- 
se coborâ şi dealurile din faţă ondulau în umbre şi 
lumine. O turmă de oi păşteâ pe coaste. Păreau nişte 
bulgări de zăpadă în acel amurg de seară.

In gară o lume sărăcăcioasă, ovrei vagabonzi cu 
legătura în spate şi cerşitori. Unul bătrân, schiop şi 
slab de de-abia se ţineâ se apropie de mine şi cerer

— Un zlot vrei, ţi-ajunge? îl întreb.

i
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Rămâne încremenit o clipă, şi o fluturare de zimbet 
î-se risipeşte pe faţă numai creţe. Lumea de prin prejur 
se uită curioasă.

— Ei, dacă-ţi ajunge un zlot, bine. Ţi-aş da mai 
mult dar n’am mărunt. Spune ţi-ajunge ?

N'am văzut. nici-odată o figură mai zăpăcită de 
mirare şi nehotărîre.

— Mi-ajunge Măria Ta — de-abia îndrăznî să 
îngâne moşneagul.

îi pun în palmă 2 fileri. Când îi vede începe
să rîză:

— Ha, ha... apoi ştiam eu ... Ha, ha... ştiam
şi pornî răzimat îneu că mă inceiuie Măria Sa.

cârje dispărând după — casă.
Un altul cu piciorul de lemn s’apropie şi-mî 

. şopteşte aproape la ureche:
— »S’a dus în vendeglâu«, să bea. E un beţiv. 
— Dar tu nu beai ? îl întrerup.
E1 se uită puţin Ia mine şi-mi răspunde dând 

din umăr.
— Ba beau... când am. Beau al dracului I
Trenul. O minută. Unul o geantă, altul mando- 

îina, altul o cutie de pălării legată c’o sfoară care se 
tot desfăceâ. Trenul erâ pe linia a treia. »Intrigantulc 
cu un geamantan cât toate zilele se împiedecă de o 
şină şi cade. Lumea rîde...

Gata. Pornim.
In tren linişte. Ne simţiam 'uşuraţi de câte-ori 

ajungeam într’un tren de linie principală.
Amorezul scoate din buzunar o piatră şi îricepe 

să-şi ascută briceagul. Intrigantul rupe tăcerea.
— Să-1 ia dracu geamantan. Am să-1 dau la hamal 

de acî încolo.

!;
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— Fugi de acoio Wurm — numele intrigantuluî 
'din *Kabale und Liebe« — fugi de acolo şi fă eco- 
nomie.

— Nu pot măi, că-i prea mare. 
vpauză: ori am să-1 dau la bagaj...

— Atunci să iai cutia.
— Cutia nu, că se tot desface şi mă îa »signorac 

-de urechi...
Simţii că mă fură somnul şi peste puţin aţipii în 

•colţul canapelii.
M’am trezit aproape de Deva în cântecul intrigan- 

-tului, cântecul Iui favorit:

şi după o

«Vai de mine, vai de dracu 
Că fetele 'mi pune capul...»

— Las-o mă, las-o încolo ... că m’ai asurzit, sare 
amorezul supărat

— Tu ce ştii — răspunde cestălalt — tu nici nu 
poţi pricepe doinele noastre.

— Aşa cum le cânţi tu, de sigur că nu!
Intrigantul indignat îşi ascunde capuL sub pardi- 

'.siul atârnat lângă fereastră şi fredonează mai departe*
Amorezul ia mandolina şi cântă: >0 sole mio«, 

'Barcarola, Doina Oltului şi altele. Trenul străbate în- 
^dârjit întunerecul.

Piski. Aşteptăm 10 minute. Funcţionari de gară, 
•călători, furnică pe peron. Paşii şi vorbele lor sunăîn 
;.pustiul nopţii.

Iată-ne în trenul vicinal, spre Hunedoara. Mergeru 
încet. In toate gările ne suceşte şi ne poartă în sus şî 
m jos. Par’că trenul ar fi o frunză pe apă, care a că- 
.zut într’un vârtej; o învârteşte şi apoi porneşte mai 
departe.

• • i
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IPe fereastra vagonului se zăresc luminele electrice- 
dela fabrica de fier. Ne apropiem. Trenul îşi ia avânt?.- 
îşi ridică nasul şi întră măreţ în gară.

Trenurile acestea s'aseamănă cu caii ţiganului. Când 
trece pe lângă vre-un om ţiganul le dă bice şi când;. 
întră în sat, întră în galop.

i

i
i

i
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V.
:

La Hunedoara lume puţină, dar prieteni buni toţfc 
câti surit acolo.

A doua zi înainte de ameazi mergem »la bere« 
la hotelul din piaţă. Aici ne întâlnim cu alţi cunoscuţi' 
şi ne pornim pe glume şi poveşti. E o distracţie obiş- 
nuită a orăşelelor din Ardeal.

Venise un chelner nou; mare senzaţie. Unul dintre 
noi îl întrebă:

— Eşti român?
Chelnârul răspunde desolat:
— Mai rău !
— Cum mai rău ?

]

. /

— Jidov!
Vineri spre seară încărcăm toate mobilele din sa~ 

îonul priefenului V. şi pornim şi noi după carul cu 
boî la featru. In piaţă, în faţa unei cârciume ovreeştt
erau

. -t

!

(

o mulţime de români, veniţi la oraş cu carele cu 
lemne de vânzare. Boii dejugaţi rumegau leneşi cul— 
caţi lângă proţap, clipind osteniţi din ochii lor mam 
şi blânzi. Românii ne dau cuviincios bună seara.

V. îi agrăieşte:
— Ce faceţi d-voastră a,stă seară?

Ce să faccm măria-ta, ia mai stăm o leacă de 
^vorbă... şi apoi...

j ••
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— Vreţi să vedeţi ceva frumos astă seară?
— Apoi... ştim noi ? Măria-ta!
Le spune că sunt nişte domnî din România, carf 

vorbesc frumos »numai în pilde« şi să vie s’auză şi ei.
— »Venim măria-ta, venim... dar scump o fi?
— Nu se plăteşte nimic, le spune V.
Seara, la spectacol, vedeam de pe scenă o ceată 

de români în fundul sălii, în picioare. Vedeau şi ei 
teatru românesc. Inalţi, cu căciulele în mână ascultau 
liniştiţi ca nişte şcolari cea dintâi lecţie a dascălului.

După spectacol mi-a povestit casierul despre ei: 
următoarele: .

Au plecat după piesa întâi. S’au oprit într’un 
coridor şi dupăce au ţinut sfat, a venit unul la casăr

— »Să nu fie cu supărare măria-ta, dar să dăm, . 
şi noi ceva pentru domnul... că tare mândru grăieşte*.

— Nu trebuie să daţi nimic, — le spune casierul.
— Ba să dăm şi noi ceva măria-ta, că d’astea 

n’am mai văzut noi nici-odată. Şi pune pe masă 30 
de creiţari, cam dela fiecare câte unul.

— Apoi de ce nu mai staţi?
— Am mai sta noi măria-ta, că tare ne place cum: 

grăîesc domnii, da uite ce-i: să mânie jidovul de nu 
bem şi la el ceva şi ne e teamă că nu ne mai lasă 
să mai stăm cu carăle acolo... că tare e al diavolului 
jidovul, măria-ta.

Spectacolul a reuşit pe deplin şi străinii cari au 
fost acolo au rămas încântaţi de prestaţiunile noastre. 
Gazeta ungurească din localitate a scris despre creaţia 

din »Sacrificiul« cum n’a scris nici-odată o ga-

f',

:
r

f
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K mea
zetă românească.

' Sâmbătă dăm a Il-a reprezentaţie. A fost . lume 
puţină. Am jucat comedie în faţa câtorva prieteni, cart

i
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ţată. Jucam într’o grădină. De-desubtul scenei erâ pa- 
latul... gainilor.

După ameazi se porneşte să plouă şi plouătoată- 
ziua, toată seara şi plouă şi a doua zi şi a treia zi. 
Directorul nostru, maistml, erâ un om voinic şi purtâ 
joben întotdeauna. Steteam disperaţî pe lângă el, ca 
nişte pui pe lângă cloşcă. Nu mai îndrăzneam să ne 
deschidem gura. Steteam acolo în grădina hotelulut 
subt un adăpost de scânduri. Şi plouâ cu nădejde. 
Bani nici vorbă. Maiestrul ne ţineâ pe datorie la ho- 
telier. Erâ amărît, îngrijat de soarta noastră. A patra 
zi plouă, a cincea zi plouă, şi ploua şi a şasea zi. 
Disperarea erâ la culme.

In sfârşit a şaptea zi o vreme splendidă. Maistrul 
erâ vesel, senin. Toţi par’că ieşiserăm din temniţă aşa 
respiram de lacomi aierul proaspăt al aceiei dimineţi.

Maistrul erâ numai treabă. Dă ordin să se puie. 
afişe nouă.

— »

j
\

Băieţi am scăpat, acum pe muncă«, şi de di- 
mineaţa începând întindem o repetiţie până cătră seară. 
Toată trupa erâ de o veselie copilărească. Repetau toţî 
din toată inima.

La 8 ore seara când să se înceapă spectacolul, o 
ploaie torenţială!! Praf şi pulbere de toată veselia 
noastră. • i

Maiestrul nu mai ziceâ nimic; noi ne uitam Ia el 
ş\ stam cu toţii ca fierţi subt acoperişul de scânduri. 
Cu coatele răzimate pe masă, cu jobenul puţin pe 
ochi, maiestru amuţise. Şi după o tăcere lungă de 

şi mai bine, o tăcere grozavă, maiestru* 
îşi ia jobenul din cap şi punându-1 pe masă oftă 
adânc şi îngână fâră să ştie cespune: »UffJ bine c 1 
se mai răcoriil

.
:î!

!
! I* vre-un ceas i

(
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Ne pufnî rîsul pe toţi şi ne uitarăm câteva 
de toată mizeria. clipe-

.
f

Dumineca la Orăştie. A fost o seară admirabilă, 
una din serile în care s’a jucat cu multă dispoziţie; 
Se stabilise între noi şi public o simpatie dela în- 
ceput. Fiecare cuvânt prindeâ şi fiecare parte mai in- 
teresantă erâ acoperită de aplauze. Succesul a fost 
deplin şi la dorinţa generală a trebuit [să mai dăm a 
doua reprezentaţie, Marţia.

De aici plecăm Ia Dobra. In gară surprind urmă- 
toarea conversaţie între două femei ţărance:

— Apoi ce mai e pe aici pe la voi? 
asta erâ străină.

“7 Vai> tu> dragă, să-ţi spui. E aici la Orăştie 
domnişor, domnişorul Zaharie şi cântă tu din gură de 
îngheaţă apele.

— Taci, nu mai grăi!
. ^au a?a- Toată lumea s’a dus să-1 auză. Şi 

apoi are şi muiere. Şi muierea-sa zice din »ceteră« şi 
el din gură, de... ştii.

;

pe semne

un

.

Confuzia cu cetera se explică aşa. Dumineca vii- 
toare erâ anunţată Ia Orăştie d-şoara Adelina Piso; 
dâ un concert cu vioara. Românca noastră, cum o fi . 
auzit din svon, a amestecat lucrurile.

O asemenea confuzie mi-o povestî mai deunăzi 
un prieten din Bucureşti. Spuneâ c’ar fi surprins pe 
tren între doi provinciali mai de jos următoarea con- 
versaţie despre răscoalele ţărăneşti.

Apoi uite d-Ie

.

_ , cum a fost: E la Bucureşti unul:
Coşbuc, unul d’ăia care face poezii 

— Ei. .. , .

i/•-
- Jen
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— Dă-mi voie! Ăsta ci că ar fi făcut o poezie 
■d’alea... »Noi vrem pământ«! Şi cum a făcut poezia 
s’au răscuîat ţăranîi noştri...

— Auzi, al dracului...
— Aşa cum îţi spui.
— Da guvernul? nu 1-a trântit la dubă?
— Ce să-1 trântească frăţioare ?! I-a dat şi două- 

•sprezece mii de franci!
. — Cum dracu ?

— Douăsprezece mii de franci în cap! Douăspre- 
zece hârtii de câte-o mie!

I!

{'

!

— I-a pus Dumnezeu mâna în cap. Copii o fi
având ?

— Nu ştiu... Da să vezi ce-a fâcut. Ăsta 
Coşbuc ăsta, e unul... cam aşa. Cum s’a văzut cu 
banii în buzunar s’a dus la cafenea cu prietenii.

— Şi şi-a mâncat banii!...
— Stai... Cum şedeau aşa la masă a băgat mâna 

în buzunar, a scos banii... şi na şi ţie o sută, na şî 
ţie o sută, na şi ţie, na şi ţie... şi şi-a împărţit toţi 
banii. Lui i-a mai rămas o hârtie şi a beut-o toată cu
prietenii.

AI doilea indignat îşi dădu pălăria pe ceafă: 
— Pfui!! firea-ar al dracului!
Dela Orăştie plecăm la Dobra. Schimbăm trenul 

la Ilia şi peste puţin ajungem. Câţiva cunoscufi ne ies 
înainte Ia gară. -

Seara a fost lume multă, jucam pentru prima 
oară aici. A fost un entuziasm sincer.

După reprezentaţie şedeam la o masă afară în 
liber^ mă întâlnesc cu un fost coleg de şcoală deia 
Năsăud, erâ popă. Imi prezintă pe nevastă-sa şi un 
băieţel drăgălaş, care se luptâ c’o bucată mare de pâine.

!;|

!
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Părintele aveâ un cap mic şi-mi puneâ câte 1G 
întrebări deodată.

— Zău n’am crezut să fi tu n’am crezut. Zic 
către preoteasă: trebuie să mergem să-I văd... să-1 
văd şi eu... E1 o fi? De-o fi el, îl ştiu. 
conşcolar la Năsăud... Şi zău tu eşti!

că mi-a fost

— Eu...
— Bată-te să te bată. Apoi cum de te-ai făcut 

teatralist? Dartu ai avere deacasă... ştiu... ştiu... ai, 
moşii • • •

— Am berechet!
— Ştiu... ştiu, că şi când erai la Năsăud aveai 

multe parale... Tatăl-tău e boier?
— Boier!
— Şi mai ai fraţi, surori 
— Am surori 
— Şi ele sunt boieroaice?
— Boieroaice mari!
— Aşa... aşa... Dar tu ce faci? N’am mai auzit 

de tine nimic

• • •

După o pauză de meditaţie — zice:
— Uite... eu fac o biserică Tu pe acoîo prin 

Bucureşti eşti tot cu boierii. Aşa-i? N’ai puteâ tu să 
faci o colectă? Artiştii ăia de acolo sunt toţi boieri 

aşa-i...?

* • •

Mă tot uitam la el şi tot mâi mult mă miram de 
neorientarea. bietului meu coleg; habar n’avea de lu- 
mea românească "şi de relaţiile vieţii noastre. Par’oă 
pîcase atunci din cine ştie ce planetă.

II întrebai pe urmă, dacă ceteşte ceva, dacă e abo- 
«at la vre-o gazetă românească

Imi răspunde încurcat:
• • •
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— Da, cum să nu!... »LuceafăruI«, cetesc »Lu- 
ceafărul«... din Bucureşti...

In tîmpul acesta se apropie de noi prietenul IC 
un iubitor de teatru, care ne însoţise dela Orăştie şi4 
zic eu părintelui:

— Iată, îţi recomand şi pe dl redactor dela »Lu- 
ceafărul« !

Mă întorc apoi şi-1 întreb zimbind pe K.:
— Unde aveţi redacţia la Bucureşti ?
K. inteligent într’o clipă pătrunde situaţiaşi răspunder
— Ne-am mutat la Iaşi.
Părintele se uitâ Ia noi uluit. O splendidă situaţie 

de comedie!
După-ce mai vorbim despre alte nimicuri, se apleacă 

spre mine şi mă întreabă tainic:
— Frate..., da Goga... Goga are vânâ?
— Are... Ai cetit ceva de el ?

!

!
■ i

-4
;

i

— Am auzit şi eu... am şi cetit ceva. 
pare... şi el e boier, aşa-i... şi el stă tot la Bucureşti ?

Erâ delicios colegul meu Ia început, dar pe urmă 
începuse să fie acru. Să nu creadă on. cetitori că exa- 
gerez ceva; e absolut exactă conversaţia noastră.

Dupăce mi-a mai spus şi m’a întrebat fel de fe! 
de prăpăştii şi-a luat adio:

— »Sunt cu trăsura. Intr’un ceas ajung... Vezr 
cu colecta aia de poţi să faci ceva. Noroc bun frate«...

mi-se

'!
I
!
!
!

şi pleacă.
Peste vre-o zece minute iacătă-1 înapoi cu pălă- 

ria pe ceafă, cu părul lăsat pe frunte, cu ochii holbaţi 
desnădăjduit văitându-se:.

— >Mi-a tăiat hamurile

}
• •' ♦

.
■

şaizeci de zloţi... 
Doamne ce să mă fac! ce se mă fac ?« şi-şi frângea 
bietul om mânile.

!
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Mi-se făcuse milă de el. Scump teatru! Mi-se fâ- 
cuse milă pentru un moment, dar când îmi veniră în 
minte toate prostiiîe ce mi-le spusese mai înainte, mă 
apucă o ciudă şi-mi zisei în mine:

— Bine i-a făcut.
Dupăce se mai potolî şi plecă, un domn bătrân 

deia dreapta mea îmi şoptî laureche:
— A tost o rasbunare!

Cum?
: — La alegeri numai el n’a votat cu noi din păr-
ţile astea. Acum iacă.

Şi atunci îmi zisei încă odată în mine:
— »Bine i a făcut!«-v.

’ "-r-

VI.
Aşteptăm acceieratul la Ilia. E o gară mica, numai 

iederă. Prin faţa noastră trec ţărani, doi câte doi, pur- 
iând pe umeri câte un drug de fier. Se repară linia 
mai la vale.

Peste puţin pornim spre Arad. Lume multă. De 
abia avem loc pe coridorul vagonului. Trenul aleargă 
pe lângă Murăşul liniştit, coteşte pe după dealuri şi 
ne face, fără voie, să ne dam câte odată cu capul de 
pereţii coridorului.

Trecem pe lângă cetatea Şoimuşului, lăsăm Radna 
cu mănăstirea făcătoare de minuni, ne oprim o clipă 
la Lipova şi sburăm mai departe printre viile bine cul- 
tivate.

' Ajungem la 4 şi ceva la Arad. Dau fuga Ia »Tri- 
/- ^unat ma* dau o ştire înainte de încheiere. O re- 

dacţie mica, dar simpatică. E ceva senin în atmosfera, 
acelui interior cu pereţi aibi.
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Mergem să anunţăm la poliţie. Toate actele mele 
de legitimare, cu cari am luat concesie de prin alte 
părţi, la Arad n’au fost bune. Am avut noroc cu un 
paşaport vechiu, pe care, nu ştiu cum I-am uitat la 
mine. Cu el am scăpat.

La reprezentaţiunea dintâi lume puţină. Jucam la 
/»Casa NaţionaIă«, departe de centru, cam pe la capul 

satului. O sală rece, care ne paralizâ orice dispoziţie. 
Şi apoi scaunele goale ne indispunea şi mai mult. Aş 
fi deschis bucuros uşile sălii să între Iumea gratis, dar 
nu erâ cine. Şi ştiţi de ce? Erâ în Arad un orfeu ovre- 
iesc şi ... ori cum, găsea lumea mai multă distracţie 
acolo.

-T

A doua zi după amiazi m’am trezit la hotel cu un 
reporter dela o gazetă ungurească. La întrebările lui 
pricepute de mine cam pe jumătate, eu îi răspundeam 
într’o ungurească ca vai de ea, din care el mai mult 
bănuia decât înţelegea ceva.

Eram doi oameni cari vorbeam pe întuneric şi 
/din toafă conversaţia noastră m’am trezit că apare a 

\ doua zi un articol... prăpăstii, nu altceva. Când mi-l-a 
talmăcit un prietin am râs din toată inima.

A doua zi către seară încărcai într’o trăsură 
lucrurile necesare pentru reprezentaţie şi pornim. La 
>Casa NaţionaIă« ne iese în poartă îngrijitorul, un om 
bătrân şi după-cum se va vedeâ, credincios datoriei 
sale. Ne spune că dl epitrop a dat poruncă straşnică 
să nu ne mai lase să jucăm.

— Cum se poate?
— Aşa dle, câ dl epitrop aşa a zis să mergeţi 

întâi la dumnealui.
Ei, comedie! Dupăce că avem greutăţi cu alţii, ne 

mai stau în cale şi epitropii romănil
8



Unul din noi merge 
laepitrop să-1 convingă 
de nesocotin{a ordinu- 
lui dat, iar noi întrăm 
în sală. Aici scaunele 
erau aruncate într’un 
colt, ca şi când n’ar fi 
nici vorbă de reprezen- 
taţie.

— Te rog aşează 
şcaunele, că; uite, e 
târziu, — îi zic îngri- 

$|p jitorului.
— Că dl epitrop a 

zis să nu fac nimic 
aici, până nu-mi spune 
d-lui — îmi răspunde 
îngrijitorul.

Peste un sfert de oră 
iată şi epitropul. Se uită la noi... 
nu ştiu cum şi ne spune să plătim 
sala înainte.

— Plătim dle şi am fi plătit fără 
să mai fie nevoie să ne oprească !

la poartă.
— Să nu vă supăraţi, dar casa 

asta e a bisericii şi biserica noastră
e săracă.

— Bine, bine dle plătim, puteai 
să fi sigur de asta, Vreai acum îndată dle [epitrop? 

— Acum.
— Foarte bine. Cât? i
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— Apoi să-mi plătiţi 64 de coroane, că şi bise- 
i-;rica noastră e săracă.

Dupăce-i dau banii, îl întreb, dacă-mi dă o chi- 
:4anţă. E1 mă privî zimbind şi-mi spuse că nu-o sa-mi 

. ceară înc’odatâ plata sălii.
— Acum puteţi să faceţi aici ce voiţi — ne zise 

ştiu !! C’am auzit c’ar fi fost aseară aici ceva— acum
jetrecanie şi eu nu ştiusem nimic şi... e săracă şî 
.^iserica noastră şi d’aia ...

— D-zeu să vi-o îmbogăţească!
Epitropul plecă şi dupăce făcu vre-o câţi-va paşi 

;~se întoarse la mine.
— Cu cine am onoare?...
Tovarăşul meu K. rupse atunci o margine dintr’o 

-gazetă, scrise pe ea numele meu şi i-o dâdu :
— E dl Z. Bârsan.
— Să fie sănătos! răspunse epitropul dând din 

.•dimeri şi plecă cu D-zeu.
La reprezentaţie iarăş lume puţină. Aceeaş răceală 

sălii, aceeaş indispoziţie la noi.
Şi să mai spui ceva. Să nu se supere nimeni că 

-spun adevărul. După ce am început, controlorul meu 
vine şi îmi spune, că au întrat în sală mulţi cu bilete 

- din seara trecută.
—- »Mi-a fost ruşine să-i opresc şi am venit să 

-;3ntreb dacă mă laşi să fac un control în sală.«
Se înţelege, că mi-a fost imposibil să fac aşa ceva 

• -din... multe puncte de vedere.
J. J. Rouseau în una din tiradele sale filozofice 

•despre teatrul celor vechi spune, că întrarea în teatru 
erâ gratuită şi toţi cetăţenii aveau dreptul de a întrâ 
îa reprezentaţie fără plată, întocmai după cum aveau 
dreptul de a merge la templu; iar mai târziu când a

8*
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fost nevoie sâ se ceară o mică plată, Pericles prin o 
Iege făcu să se voteze, ca tot cetăţeanul sărac să pri- 
mească la uşe un obol, cu care să-şi plătească întrarea 
în teatru şi consumaţia ce voiâ să facă.

Dacă aş fi fost un Pericles, şi dacă mi-ar fi dat 
mâna să fac ca cei vechi, aş fi făcut-o bucuros şi aş 
face-o!

•;V

I
La Lipova. Lume mulfă, entuziastă pentru ce e ro- 

mânesc. Dela început s’a stabilit între public şi noi 
legătură caldă de simpatie, care garantează întot-acea

deauna succesul unei reprezentaţii. La rugarea publi- 
cului am mai jucat, afară de program comedia »Fur- 
tuna casnică«, reprezentatâ anul trecut la adunarea

i
f;

societăţii de teatru.
Un lucru, pe care 1-am mai spus odată şi-I repet: 

Să se facă prin toate părţile, prin contribuţie sau ori- 
cum, scene mai bune. Ar trebuî societatea de teatru 
să vie în ajutorul acestei chestiuni. Incet-încet, în fie- 
care an câteva şi în curând vom aveâ prin toate 
părţile scene convenabile. La Lipova sperăm pentru 
turneuî viitor să-avem o scenă modestă dar potrivită. 
necesităţilor noastre. Suntem informaţi că au şi luat 
iniţiativa pentru asta, câţiva oameni de inimă. Dorim. 
să-i imiteze şi alţii.

Intr’adevăr, pe scenele noastre improvizate, strimte 
şi înguste te simţi aşa de stângaciu, aşa de ridicol 
nneori, încât dacă n’ai fi pătruns de idealul pe care 
îl urmăreşti, ţi-ai luâ lumea în cap şi te-ai tot duce...

Işi au şi scenele mari inconvenientele lor, e ade- 
vărat şi să-mi daţi voie să vă povestesc o întâmplare, 
care mi-a venit acum în minte:

La teatrul naţional din Bucureşti a fost şi e şi 
astăzi obiceiul fără calcul de-a nu se dubla rolurile;.

■ i

li

•Kl
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se îmbolnăveşte un actor, n’are cine să-1 înlocuiască 
imediat şi rămâi cu reprezentaţia baltă.

Eram prin anul al IIMea de conservator şi jucam 
îa teatrul naţional gratis. Mă trezesc într’o Sâmbătă 
spre seară că mi-se dă un rol într’o piesă meîodra- 
matică de 5 acte şi nu ştiu câte tablouri. Erâ piesa 
>Trei muschetari* după romauul cu acelaş nume. Se 
îmbolnăvise un actor şi acum trebuiâ să fiu gata cu 
rolul pentru a doua zi la 2 p. m. Invăţ eu toată noaptea 
şi a doua zi înainte de ameazi şi la două mă prezînt 
la teatru cu trei acte ştiute cu al patrulea ameţit. Mai 
mult n’am putut, mi-a fost peste putinţă.

Intru în scenă fâră nici o repetiţie. Actul I merge, 
merge şi al doilea, scap şi de-al treilea. De acum în- 
cepeâ chinul. In actul al 4-lea eram pe ţărmul mării, 
pe nişte stâncl tocmai în fundul scenii. Suflerul de 
abia se vedeâ, da să se mai auză.

Un actor, care erâ cu mine, jucase rolul meu 
.altădată şi m’asigură că are să-mi mai şoptească el 
câte ceva. Bun! Se ridică cortina. Noi în fundul scenii, 
pe stânci, vre-o 5 inşi. La ţărmul mării o barcă şi în- 
colo scena mare, pustie şi întunecată.

Vorbim noi, vorbim şi la un loc s’a terminat cu 
:ştiinţa. Actorul care mă asigurase că are să mă ajute, 
erâ aşa de îngrijat de partea lui, Incât îşi uitase de 
mine. Suflerul cum zic, erâ departe. îmi ascut eu ure- 

<chile; de geaba. Eră o situaţie penibilă. Toţi aşteptau 
să zic eu, ca să poată să-mi răspundă. Eu ce erâ să 
zic? Imi fulgeră atunci prin minte, dar foarte nesigur, 
i£ă actul se termină cu:

»Să coborîm în barcă d-lor!
Fără să mai stau pe gânduri strigai dintr’odată:
*Să coborîm în barcă d-Iorl

—



~V--r

I118
Vă închipuiţi mutre Ia camarazii mei! Increme-

niseră...
Eu repet: A
>Să coborîm în barcă d-Ior! şi cobor de pe stancă*

şi sar cu un picior în barcă.
Unul dintre actori îmi şopteşte năcăjit:
— Ce faci nene?...

:

Zăresc în timpul acesta şi figura suflerului lumi- - 
nată şi strîmbă de rîs şi cu o voce cu totul catego- 
rică strig camarazilor:

— »Vă rog să coborîm în barcă!...
Şi veniră actorii unul câte unul în barcă, fiecare-

jos

l

făcându-mi reproşuri... clopoţelul sună şi 
cortina. S’a isprăvit!

Publicul nu ştiâ nimic, între culise se porni un rîs- 
general, actorii, cari fuseseră cu mine bufniau de ciudă- 
că Ie-am tăiat efectele şi directorul, dupăce i-se po~ 
vestiră împrejurările, în cari jucam rolul, rîse din toat& 
inima şi mă felicită.

VII.
Seara, târziu, ajungem în Oraviţa. Gândul de a? 

ne revedeâ curând cu pretinii buni, a făcut să ne pară--. 
lung drumul de la gară până la Hotel. Aici personaluL- 
ne întimpină şi ne salută cu bucurie, eram persoane:' 
cunoscute.

Noaptea am dormit*o liniştiţi. La Oraviţa nici 
se poate altfel; eşti sigur de succes întotdeauna. E- 
un cuib de oamenî aici însufleţiţi de ceeace facem nor 
şi de toate manifestaţiile româneşti. In felul cum îţL 
diu mâna, cum îţi vorbesc, cum te primesc în mijlo- 
cul lor e o pornire sinceră de prietenie. Imi pare în*~

nu>
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totdeauna că vor să mă ia în braţe şi să mă sărute. , 
Ce aşi puteă pretinde mai mult pentru nizuinţele mele ?!

»Să vă simţiţi bine la noi, să jucaţi cu dispoziţiet 
Incolo să nu vă mai îngrijiţi de nimic, e grijea noastră!«

Acestea sunt vorbele, pe cari ni-le spun orăviţenii.
Şi suntem vecinic învitaţi sau prin cancelariile advoca> 
ţilor sau acasă la ei, sau ne dăm întâlnire după orele 
de birou la cafenea, unde petrecem un ceas, poves- 
tind. Ei discută pe faţă, laudă cei de lăudat şi înfie- 
rează greşelile societăţii noastre Stau în curent cu 
presa şi cu tot ce e românesc. Ii vezi totdeauna cu 
revistele din România în buzunar, cu >Sămănătorulc,, 
»Viaţa literarăc, şi >Viaţa românească«.

La reprezentaţii toţi ne sar în ajutor, ne pun la 
dispoziţie tot ce ne trebuie, ne ajută la îmbrăcat şi 
când totul e gata ne întreabă:

— Gata tot?
— Gata, răspundem noi, iar ei prietinoşi:
— Şi noi suntem gata; sala e plină. Să începem.
Piesele sunt ascultate cu dragoste şi pricepere.
Aici nu merge să tulbure cineva spectacolul 

printr’un rîs ne-la locul lui sau prin altceva.
Când jucam >Năpastac, îmi aduc aminte, un co- 

pil dela galerie, înspăimântat de apariţia lui Ion ne- 
bunul, a început să plângă. Imediat, nîci nu s’a simţit, 

fost dat afară dimpreună cu părinţii lui şi spectaco- 
lul s’a continuat într’o linişte de biserică.

Despre publicul din Oraviţa şi împrejurimi ce să 
naaî spui? să mai amintesc un singur caz, caracteristic:

Erâ gata să începem >Năpasta« când ne trezim 
pierdut piesa. Şi ştiţi unde am găsit un exemplar?

venise cu ea în buzunar,

a

c’am
La un ţăran din sală, care 
să controleze şi să citească între acte.
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E limpede ce fel de public avem noi la Oraviţaî 
S’au jucat trei reprezentaţii şi după a treia cu tre- 

nul de două după miezul nopţii trebuia să plecăm
spre Dej.

Eram cu toţii la berărie la Novac. Intre alţii se 
ridică şi un bătrân cu ochii bunî, blând şi dulce la 
graiu şi spune: >Am avut norocul să ajung dela Milo 
Ia Bârsan. Dzeu să vă dea viaţă lungă s’ajungeţi şi 
voi dela Bârsan la urmaşii Iui« !

In vorbele bătrânului a fost o profeţie. La câteva 
săptămâni după plecarea noastră, am auzit c’a murit. 
Nu ştiu cine o fi fost, nici cum îl chemâ. Ştiu numai 
că erâ blând la înfăţişare şi bun la suflet. Graiul 

' lui erâ mângăios şi tremurâ de sinceritate. Paşnică săi- 
fie odihna!

..

Tot în seara aceea sosi la Oraviţa Tiberiu Bredi- 
ceanu, în colindarea lui prin Ardeal, după cântece ro- 
mâneşti. 1

Plecam la 2 după miezul nopfii, ajungem a doua 
zi noaptea Ia Cluj, dormim câteva ceasuri şi dimineaţa 
plecăm spre Dej. Ajungem la 11 a. m.

A fost un drum greu peste măsură.
La gară suntem'aşteptaţi de prietini şi conduşî 

la hotcl. Aici după mai multe ezitări ni-se spune că 
n’a/em scenă!

.1

— Ce e de făcut atunci, cum o să jucăm ?
— Un »podiu U
— Pe podiu nu se poate face teatru. Vom declamâ 

câteva poezii şi gata socoteala.
— Nu se poate, pubîicul ştie că e teatru.
— Dar bine oameni buni, de trei săptămâni nu 

s’ar fi putut întruchipâ o scenă, pentru Dumnezeu ? I 
— Apoi că • • •
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— Nu jucăm, e peste putinţă.
Au plecat şi au făcut ce au făcut şi-au pomit ri- 

dicarea unei scene. S’a tot lucrat până seara şi au 
■ajuns cu ajutorul lui Dzeu până la cortină. Mai mult 
nu s’a putut, începuse să vină publicul. Dupăce se 
umpluse sala erâ tixită, îşi făcu apariţia şi cassierul. 
Erâ prea simpatic decât să te mai superi pe el. La 
întrebarea de ce a venit aşa târziu ne răspunse:

— Imi dădusem hainele la călcat şi numai acum 
mi-Ie-a adus.

Mai puteai ză zici ceva? Şi să fi putut, nu i-ai fi 
zis; erâ grozav de simpatic şi pace!

Şi am jucat aşa pe o scenă de 2 paşi, fără exa- 
gerare, şi fără cortină. Lumea de pe galerii din sală 
vedeă tot pintre culise. Erâ penibil.

Să nu uit, au concentrat} pardon, au concertat şî 
teologiî din Gherla. Au cântat frumos, cum ştîu ei 
să cânte. Lumea i-a răsplâtit cu aplauze binemeritate.

La hotel, înainte de reprezentaţie voiam să-mi dau 
nişte haine la un croitor să mi-le calce. Sun şi vine 
o femeie, femeia dela hotel.

— E vre-un croitor pe aici pe aproape?
Femeia înhoalbă ochi la mine:
— Un scriitor?
— Un croitor, repet eu, e pe aici pe aproape ?
— Nu-e Măria-Ta, nu-e. 

x — Dar e departe?
— Departe, Măria Ta, departe.
— Ai fi aşa de bună să te duci până acolo cu

ştii să le tăglăzească...
_ D’apoi că e sabău colea în ocol, Măria Ta,

îmi răspunse femeia veselă.

r ,

hainele astea să mi-le calce • • •
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Ce erâ să-i mai zici, erâ simpatică şi asta, bat-o-
norocu!

A doua zi rămânem Ia Dej, petrecând ciasuri fru- 
moase în societatea familiei Mihali.

După ameazi mergem la Saline, ne îmbrăcăm ca . 
nişte irozi, — păcat că nu ne-am fotografat! — şi lă- 
sându-ne conduşi de un călăuz, ne pierdem tot mar 
mult în întrarea din ce în ce mai umedă şi mai întu- 
necoasă a Salinei. Un uruit lugubru ne făcu să ne 
dăm Ia o parte, să ne lipim de zidul mucegăit şi peste 
puţin trecu pe lângă noi, întâi un cal nenorocit şi 
după el o vsgonetă încărcată, în care sta un om şi 
mai nenorocit, la aparenţă decât calul. Imi aduceam 
aminte de paginile măiestre din >GerminaU al lui Zola.

Nu mă extind mai mult în descrierea Salinei, ne- 
potrivindu-se aceasta în cadrul impresiilor mele.

A doua zi plecăm spre Blaj. Aici mi-s’a întâmplat 
ceva foarte nevinovat:

Mi-se pierduse un cufăr; îl dădusem dela Oravija 
la Blaj şi nu-mi sosise. II rog pe dl deputat Maniu 
să-mi dea trăsura să mă duc până la gară. Se înţelege 
mi-o pune imediat la dispoziţie. Vine cu mine prieti- 
nul Iulius şi pornim. Trecem întâi pe la bancă să ia 
de acolo nişte afişe, pe cari să le ducă la primărie. 
Venim cu trăsura în faţa primăriei. lulius se urcă sus* 
eu rămân în trăsură. In piaţa Blajului erâ un circ. Un 
individ, cocoţat tocmai pe vârf, lega acolo nu ştiu ce.

Caii tineri nu vor să stea locului. Vizitiul începe 
să mă plimbe prin piaţă, prin jurul circului. II încon- 
joară odată.. jîl mai înconjoară odată... Eu mă simţiam 
grozav de ridicol, c’o şapcă în eap, ras de mustăţi şî 
cu un păr, plete nu altceva, ocolind un circ mizerabil 
prin piaţa prafoasă a Blajului. Mă uitam prin toate

ţ
\
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părjile nu cumva sa mă vadă cineva. Norocul meu c» 
erâ după ameaz şi nu pr.ea erâ lume multă pe acolo.

Vizitiul meu, adecă al dlui dr. Maniu, să nu mint,. 
porneşte şi-a treia-oară şi înconjoară şandrainaua. Erâ' 
grozav!:

Ne oprim iar în faţa primăriei. Privind amândot 
la invidiul cocoţat pe circ, zic eu aşa ca să zic ceva

— Grea muncă şi asta!
— Grea, zău! îmi răspunde vizitiul şi după 

pauză se întoarse spre mine.
— D-ta ai mai fost în Biaj?
— Am mai fost. Am fost şi vara trecută şi ast£

f

îoamnă.
— Mă mir că nu te-am văzut.
— Dar — tl întreb eu — D-ta eşti de mult în Blap ,
— O, ho! de 15 ani!
— Aşa?!
Apoi după o pauză mă întrebă el:
— Staţi mult aici?
— Până Marţi, — erâ Sâmbătă.
— Numai până Marţi? mă intrebă mirat — şî 

măsurând odată şandramaua de jos până sus adaugă r
- Şi vi-o fi trebuit o grămadă de vreme până 

aţi ridicat teatrul ăsta!
N’am mai putut să-i răspund; îngheţasem. Bietuf 

om! Acum pricepui: el credea că-mi face o plăcere, 
plimbându-mă prin jurul circului. Ce erâ să-i mai zic ? 
Erâ simpatic şi ăsta şi pace!!

VIII.
Lăsăm Blajul să-şi urmeze viaţa Iui liniştită de 

despărţim de oameni, cari ar voî să nemuncă, ne
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;ţină veşnîc lângă dânşii şi de prietini buni şi pornim 
spre Hafegul cel romantic.

Se lăsaseră negurile de pe munţi. De pe câte o 
’culme se risipeau norii, ca nişte şuviţe de păr aib de 
pe-o frunte bătrână. Câmpul dormia Iiniştit subt at- 
jmosfera umedă şi grea.

După două reprezentaţii şi după câteva zile de 
odihnă, pornim spre Bradul cel ascuns în vâile mun- 

. ţilor şi aşa de puţin atins de adieriie unei vieţî mai 
moderne. Trecem prin locuri aproape pustiî, printre 
case resfirate pe dealuri şi pe drum întâlnim o mul- 
ţime de cerşitori şi schilozi şi de oameni bieţi carî se 
întorceau din Brad, dela târgul de săptămână. Păreâ 
că se leagănă drumul de legănarea lor, aşa erau de 

■ mulţi. Unul — ce i-o venit, ştie D-zeu — când tre- 
curăm cu trăsura pe lângă el ne ameninţă cu o mă- 
ciucă cât toate zilele.

Ajungem la Brad către seară. Piaţa erâ pustie, 
-doar nişte hârtii să mai mişcau pe jos suflate de vânt 
;şi câteva dărîmături de setre stăteau mai Ia o parte.

Găsim o cameră mizerabilă, cea mai bună din 
tot hotelul. Obosiţi voim să ne culcăm de vreme, dar 
vecin cu noi, într’o altă odae, diletanţii jidovi, făceau 
repetiţie. Unde erâ chip să aţipeşti ? Rîdeâ una, o diva, 
rîdeâ aşa de graţios de-ţi veneâ să pleci în Iume. De 
afară se auzeâ o ceartă straşnică; oamenii bieţi cari 
găsiseră cu cale să se răfulască sub fereastra noastră. 
Ce mai serenadâ!

A doua zi, ziua de reprezentaţie, vine antepreno- 
jrul hotelului şi ne întreabă: să joacă sau nu?

— Apoi cum, d-ta nu eşti anunţat ?
— Am cam auzit ceva, dar nu sunt tocmai sigur I

i
!
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— Şi erâ reprezentaţia anunţată cu trei săptămânr 
înainte, şi mai mult, se jucâ în folosul gimnaziului 
din Brad.

Pe noi ne a surprins foarte mult această lipsă to-‘ 
tală de pregătire.

Se fac în pripă nişte bilete împrovizate şi tineretul- 
duce vestea prin toate părţile.

A fost o reclamă nemai pomenită. Un singur afiş- 
s’a făcut, dar ce afiş! Pe uşa de geam a cârciumii erâ 
iipită o jumătate de coală de hârtie mototolită pe care 
sta scris cu litere de aur..'. pardon, cu creion albastru:.

Teatru dlui Z. Bărsati!
»Veniţi fraţi 
Artă gustaţi!

Atât! Original, nu? In altă parte acest afiş ar fi 
fost ridicol, la Brad însă se potrivea.

La reprezentaţie public puţin: se jucâ în folosul 
-gimnaziului! Noroc cu câţiva fruntaşi, cari au dat 
suprataxe şi au salvat situaţia, altfel cădeam în baltă 
cu reprezentaţia noastră de binefacere.

Dimineaţa, după o noapte chinuită, tulburată de 
sgomot şi de chiuituri plecai spre Abrud. Se desluşiau 
tot mai mult în întunerec căscioarele de pe marginea 
drumului şi de pe coaste. Grupuri sau singuratici în- 

lucrătorii de fabrici şi de mine, cari veneau
merindea subsuoară.

tâlneam
din depărtări de chilometri cu 
Ne priviau aşa de neîncrezăfori şi rar ne dădeâ câte
unul bună dimineaţa.

Se vedeâ Vulcanul departe cu pietrile lui înegrite, 
ca un gigant stăpânitor al împrejurimii. Pe drumul 
serpentin urcam încet, îi ocolim şi ajungem deasupra.
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Coborîm printr’o pădure seculară, pe drumul 
si proaspăt după ploaie.

Ajungem la bariera Abrudului. Un bătrân, cu în- 
aspră vine să ne ceară taxa.

toată lumea plăteşte? îl întreabă unul

um- <;

bros

■ iăţişarea
— Aici

dintre noi.
Bătrânul învechit 

faţa acestei întrebări şi răspunde scurt:
_ Toată lumea.
— Apoi frate-meu nu plăteşte.
_ Ba plâteşte, zău!
_ Ba nu plăteşte!
_ Bătrânul ia un ton sentenţios:
_ Toată lumea trebuie să plătească.
_ Dar frate-meu de ce nu plăteşte ?
_ Plăteşte şi el, adaugă moşul năcăjit.
_ Tovarăşul atunci încheie serios:
— Frate-meu nu plăteşte, fiindcă nu

în meseria lui rămâne mirat în

trece nici-

odată pe aici. w ît_
Bătrânul a făcut ochi mari şi erâ gata sa ne in-

jure, şi-a luat însă de searnă, a făcut stânga imprejur

La'AbrudTîar'soare, iar oameni senini. Păreâ c’am 

-venit tot pe pietriş şi am dat de verdeaţă. !

/

Peste câteva zile laBistriţa, Adunarea Asoc.aţ.um..
S’au pornit împrejurimile cu tot Nâsăudul m frun e Ş. 
au venit la această frumoasâ. sărbare culturală. t 
Bistriţei săseşti erau pline de viaţă, de ns ş
voie bunâ. ^aimlui ‘ ;

în seara reprezentaţiei stam pe terasa _
£râ pe la 5 ore. în sală fusese banchetul ş.

I ^
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scoteau mesele şi se aşezau scaunele. Un băieţel de 
^vre-o 13 ani, mic şi îndesat c'o pălăriuţă pe vârful 
capului se tot învârteâ pe lângă mine. Cu [mâna în 
buzunarul pantalonilor tot săreâ într’un picior şi 
furâ cu coada ochiului. Deodată 
sărută mâna.

— Sunt al strajameşterului Irimie.
— Să trăieşti! ...
Se depărtează puţin, se mai învârteşte de vre-o 

două-ori într’un picior şi iar s’apropie.
— O chi ceva colea...? şi arătă cu capul înspre

mă
se apropie şi-mi

sală.
— O chi măi băiete... Dar de ce mă întrebi tu?
— Apoi numa aşa!
Se mai depărtează el, fără să mă slăbească din 

ochii şi iar vine:
— Da ce o chi colea înlăuntru?
— Teatru!
îi rîdea toată faţa de bucurie şi apoi iar se în-

grijorâ:
— Şi vine Iume multă, tot domni d’ăi mari, aşa-i? 
— Ba vin şi d’ăi mici, îi răspund —■ dacă vreaî 

poţi să vii şi tu.
— D’apoi n’am ţudulă.
— Cumpăra-ţi una.
— N’am bani... Cât e una?
— 20 de creiţari!
- 20!!! îngână el scărpinându-se după ureche. 
— In sfârşit îi dădui 20 de creiţari să-şi cumpere

bilet.
Ce fericit erâ! mi-a sărutat încă odată mâna şi 

s’a depărtat uitându-se mereu la mine. Nişte preoji cari 
urmăriseră scena îl întrebară: *

1
II

/
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— Ştii cu cine ai vorbit măi băiete, ştii tu cine 
{i-a dat banii?

— Domnul Părinte, răspunse el, arătându-mă cu 
degetul.

Uatn urmărît apoi cum încet-încet s’a apropiat de 
uşa sălii, a privit sfios înăuntru şi a întrat. S’a strecu- 
rat printre scaune şi a ajuns tocmai lângă orchestră. 
Când a văzut că începe să vie lumea a sărit în orchestră 
şi-a stat aici tot timpul spectacolului. Mă trăsese pe 
sfoară; întrase fără {udulă.

Pe când jucam vedeam pe cineva la rampă 
tot îşi scotea capul şi iar dispărea.

cum

La spectacol a fost un rîs fenomenal. Se juca o 
dramă şi poporul zicea că se ceartă domnii.

. După reprezentaţie îmi spune cineva între altele:
— Nu ştiu al cui dracu o fi fost un băiat carc 

se tot trudia să sară pe scenă.
Erâ ştrengarul meu!
A doua zi iar spre seară, erâ seara de concert, 

eram iar pe terasa teatrului. II văd că vine iar c’o fe- 
tiţă de mână, mai mică decât el:

— E soru-mea; — mi-o recomanda.
, — Să trăiţi amândoi!

Mai scânceşte el, se mai uită în dreapta, în stânga 
şi mă întreabă:

“ Şi astă-sară o chi?
— Şi... dar a seară ai fost?

D’apoi nu mai văzut? se grăbi aproape supărat 
să-mi răspundă.

— Nu te-am văzut.
~ Eu te-am văzut!
— Bine.
~ N’am ţudulă.

:

i
\
\

şi vreai să mergi astăseară?

'■ < I
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— Dar aseară ai avut?
intrebarea asta 1-a zăpăcit dar şi-a luat inima în 

-vdinţ şi-a trântit minciuna:
— Am avut!
M’am lăsat tras pe sfoară şi i-am mai dat 20 de 

•^creiţari să meargă şi la concert.

6
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Al IV-Iea tur- 
neu. 1908.
La Crăciun,anul 

1Q08, încerc al 
4-lea turneu şi mă 
gândesc să încep 
cu Braşovul. Pe 
a treia zi erâ pusă 
reprezentatia. Au- 
torităţile însă nu 
voiesc să mă lase 

'V'â să joc, sub cuvânt că sunt artist de 
ţ ' profesie, şi ca atare, trebuie să am con- 

cesie dela ministru. S’au făcut inter- 
veniri peste interveniri de cătră români

9*
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cu vază din Braşov, dar totul a fost înzadar Seara tarzrn 
în ziua de spectacol, a venit ordinul poliţiei, că făra 
concesie ministerială nu mă lasâ să joc.

Concediez tovarăşii şi eu plec la Pesta, dupa
zile, şi cu mare greutate,dreptăţi. Stau aici vre-o 

alergând dela minister la minister, obţin o concesie 
penîru mine şi pentru nevastă mea. Joc două repre- 
zentaţii la Braşov şi amân turneul pentru Paşti. Trec 
pentru două seri la Sibiiu, apoi la Săiişte şi de aicija 
Orăştie, unde o întâmplare neprevăzută ne opreşte în 
loc şi ne sileşte să amânăm totul până la vară.

Aveam în repertoriu, Scânteia lui Pailleron, Su- 
pliciul lui Gerardin, Drepturile sufletului de Giacosa şi 
alte comedii mai mărunte.

zece

i

Vara pornim pe drumul obişnuit, Fâgăraş, Haţeg, 
Abrud, Sângiorgiu, ne abatem pe la Şiinleu la adu- 
narea generală a Asociaţiunii, fără să jucăm însă şi 
coborîm peste Arad la Lipova. De aici la Orăştie, 
jucăm într’o Vineri seara şi după reprezentaţie cu 
tren dela 10 şi jumătate pornim spre Bănat, la Oraviţa, 
unde aveam să jucăm a doua zi seara. Ajungem după 
ameazi la cinci, după un drum de şaptesprezece 
ceasuri.

Un birjar ne spune că Dl... a dat poruncă să 
mergem cu tot bagajul de-adreptul la teatru. Şi mergem. 
Aici suntem întâmpinaţi de prieteni disperaţi. Ce se 

■ întâmplase? In preziuă, comitetul aranjator a! serbă- 
rilor dela adunarea generală a societăţii de teatru, ho- 
tărîse să se joace şi un matineu. Noi nu ştiam nimic. 
Şi ne ia din trăsură mai cu de-a sîla, mai cu de bună 
voie şi ne duce în cabine. Erâ punctul din urmă al 
programului pe care trebuiâ să-i jucăm noi. Nespălaţi, 
sdrobiţi de osteneală, ne îmbrăcăm repede, dăm peste

un

i
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îeţele înegrite de iren grimele şi pudra, şi în 7 minute 
eram în scenă în faţa unei sâli arhipiine.

Seara se repetă spectacolul pe care-I încheiem 
Tioi cu »Ursul«, frumoasa comedie a lui Cehov şi de 
abiâ mai ţinându-ne pe picioare de osteniţi pornim... - 
unde?... Nu ştiam. N’aveam casă unde să dormim şi 
am fost siliţi să aşteptăm până la două după miezul 
nopţii, până la plecarea unui tren, când s’a liberat o 
mizerabilă cameră dela hotel. In sfârşit ne întindeam 
şi noi oasele după aproape 48 de ceasuri!

Şi toată osteneala asta ne-a fost răsplătită cu 30 
de coroane, după ce ne-am detras cheltuielile din suma 
de 200, pe care comitetul dela Oraviţa, a avut ama- 
bilitatea să ne-o ofere.

Pornim de aici la Blaj şi apoi la Sibiiu, unde în- 
cheiem turneul acesta nenorocos început de două-ori 
şi de abia acum, a treia oară, cu multe năcazuri, dus 
până la capăt.

La unsprezece noaptea ne lăsăm duşi înspre
lasâ tot maiCopşa-micâ de un tren hodorogit, care 

Hiult în urmă noaptea luminată de electricitate a Si-
biiului.

Peste un ceas şi ceva suntem în acceleratul^ de 
strabate întunerecul bufnind îndârjit. 

Mediaşul, Sighişoara şi când prinde să se facă 
valea Homorodului. Plouă. Oltul, ive-

Braşov, care 
Trecem
ziuă suntem pe
nind dinspre Săcuime alunecă pe lângă lime şerpuin- 
du-şi apele spre Ţara Făgăraşului. E tulbure ş. umflaţ 
de ploi. Molatic se furişează pe sub malur. să-şi ma.
lărgească împărăţia.

La stânga lăsăm în urmă satul cel mare romanesc 
Caţa şi ne apropiem tot mai mult de Iocuri cunos- 
cute. Aduceri aminte ne împrăştie osteneala. I recem
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Ipe lângă Feldioara aşezată pe deal la dreapta, privim 
la cele câteva rămăşiţi de ziduri ale cetăţii, undeacum 

patru sute şi ceva de ani neastâmpăratul Petru-vre-o
Vodă-Rareş a sdrobit oastea cea mare a saşilor ar«
deleni. Iîntrăm în oraşul frumos al Bârsei, cu luncile lui 
întinse cunoscute aşa debine sufletului meu. Negurile 
se împrăştie sfârticate de soarele ce se ridică mândru 
de [după tâmpa Braşovului. Lăsăm Bodul pitulat în 
vale şi sburăm printre strupini, prin fânaţele ce se în- 
tind până departe spre Sân-Petru, aşezat la capul unui 
deal. Se vede biserica săsească răsărind greoaie din 
îngrămădirea de case şi şuri, iar mai în vale turnul 
bisericei româneşti mic şi sfios, însemnând şi el o 
pată albă printre celelalte. Vâd mai încoace moriie, 
cari îmi aduc aminte de poezia copilăriei mele. Văd 
grindul din capul satului cu gropile lui Iutoase, în cari 
am învăţat, în tovărăşia altor voinici ca mine, să fac 
ţigară şi să fumez din tutunul furat dela tata.

Braşovl Un tren-tranwai ne duce în oraş şi în- 
trăm într’o cafenea din piaţă. Erâ cafeneaua, de unde 

• am pornit cel dintâiu turneu de teatru cu căruţa noastră 
dela ţară. Inaintea unei cafele, îmi trec prin minte toate 
năcazurile îndurate, cari dispar repede subt vălul iubirei, 
-cu care m’a primit lumea prin toate părţile.

Incheiu cu câteva citaţii dintr’o scrisoare pe care 
prietina mea de călătorie şi de viaţă, o srcie surorii 
sale la sfârşitul turneului al II-Iea:

»Scriu din Braşov. S’a terminat şi turneul "ăsta, şî 
vezi, parecă simt o părere de rău; îmi vin în minte 
toate amintirile de pe unde am cutrierat. Ce frumoasă 
şi senină impresie mi-au lăsat cuiburile româneşti dirt 
cuprinsul Ardealuluil

■ m
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Ne-am strecurat binişor şi linîştiţi, animaţi de uîi 
^dor sfânt, înţeleşi de cei ce ne-au încurajatc. ^

Şi apoi în altă parte:
— >îmi vine în minte sala din Lipova, unde am 

•jucat în frig şi fum, din care cauză şi publicul ne-a 
îngăduit prezentarea programului anunţat. Imi vin în 
minte scenele mici şi improvizate şi sălile Iipsîte de 
acustică şi fără decorurile necesare! Am trecut peste 
ioate aceste inconveniente, căci tocmai unde erâ mai 
puţină pregătire formală, unde au fost scene impro- 
vizate, tocmai acolo lumea a fost mai doritoare de 
teatru şi în orăşelele unde drumul a fost mai greu, cu 
.şoselele şi străzile mai strîmte şi mai înoroiate, sufle- 
tele au fost mai curate şi mai doritoare de Iumina 
irumosuluic.

In activitatea mea din Ardeal, de până acum, am 
cavut următorul repertoriu:

1. Jean-Niarie, dramă 1 act de A. Theuriet.
2. Greva Fierarilor, de Fr. Coppee.
3. Don Piedro Carusso, dramă 1 act de R. Bracco.
4. Fraţii, dramă 1 act de H. Bang.
5. Mărioara, idilă dram. 2 acte de Carmen Sylva. 

Năpasta, 2 acte de Caragiale.
7. Suplictul unei femei, 3 acte de Oirardin.
8. Drepturile sujietului, 1 act de Giacosa.
9. Instinctul, 3 acte de Kestemaekers.

10. Fântâna Blandusiei, 3 acte de V. AîexandrL
11. Necinstiţii, 3 acte de G. Rovetta.
12. Papa Lebonard, 4 acte de Jean Aicard.
13. La Turnu Măgurele, 1 act de Alexandri..
14. Ovidiu, (act. V) de Alexandri.

..——



A’* •

1136 ■ i I
1 act de Fr. Coppee-15. Lăutarul din Cremona,

Trecătorul, 1 act de Fr. Copee.
de Odomvrie, de A. de Musset. 

1 act de Richepin ş\ Oill,

!(
16.

' 17. Noaptea
18. Steaua,
19. Scânteia1 act, de Paiileron.
20. Trei pălârii, de damă, 3 acte, localizare.
21. Furtuna casnicâ, 1 act de P. Ferieu.
22. LZ/'sa/, 1 act de A. Cehov.
23. Cârlanii, de Negruzzi.
24. intre patru ochi, 1 act de Fulda. #
25. Nâzdrăvăniile divorţului, 3 acte de Labiche;.
26. Răzbunarea amorului, 1 act.
27. Herşcu Boccegiul, de Alexandri.
28. Sărutarea, de Banville.
29. Dela Nord la Sud.
30. Câinele şi Pisica.
31. Capriciul unui tată.
32. Invăţata.

■V.

i

Comedii în câte un> 
act traduse şi ioca- 
lizate de mine dinr; 
italieneşte şi îran- 

ţuzeşte.

33. Steaua mea.
34. Cântecul cocoşului.
35. Nervosul.
36. Slugă la 2 stăpâni.
37. Luna de miere.
38. Un prieten.
,39. Drepturile sufletului.
Am fost învinuit că unele din piesele acestea^ 

mi-a oferit nimeni una moraîa>sunt imorale, dar nu 
s’o iau în repertoriu. Şi am jucat cu aceste piese, aşa> 

sunt, peste două sute de reprezentaţii.
Mişcarea erâ pornita, pornitâ de mine şi socie*' 

ajutat în ultimele două turneuri, într’unufc
Acesta e ade-

cum

tatea m’a
cu 1200 şi în celalalt cu 1500 coroane. 
vărull Nu cum se spune — am auzit — în anuam^

7TT~,
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urmă al Societăţii că >Societateaa fâcutîn ultimuf
contribuit şi Z. Bărsatu.din

timp un real progres Ia care a 
Invers 1 • Z. Bârsan a făcut în ultimul timp o mişcare

două turnee, iar !a ce!e-teatrală, pornind cele dintăi 
din urmă două, venindu-i societatea în ajutor cu su- 
mele mai sus citate. Acesta e adevărul, pe care nu-l 
poate contesta nimeni!

Mie îmi pare foarte rău că Societatea n’a primif
mă oferiam să-i facplanul meu de activitate în care

fiecare de câte 2 luni, deci o stagiune 
îi ceream 600 cor.

3 turnee pe an,
de teatru de 6 luni de zile pe .
pe lună pentru mine, nevastă-mea şi bursierul de- 
atunci al societăţii, A. P. Banuţiu; pentru fiecare Cate 
două sute de coroane. Pe an veniâ 7200. Mai eeream 
încă 200 de coroane pentru începutul fiecărui turneu,. 
deci în total 600+7200=7800. Mai ceream încă câte 
o sută de coroane pe lună pentru alte 2—3 persoane 
pe cari le-am fi luat cu noi, dar namai pe timpul 
tumeelor. Să zicem deci penfru trei persoane: ar fr 
venit pe şase luni 1800 cor., cari adaugate la 7800 fac

an.

9600 cor.
cerut-o eu Socie^Aceasta este suma pe care am 

tătii din venitul ei de aproape 30.000 cor., şl nu cum 
a zis nu ştiu cine, în adunarea dela Oravita, c’am 
ridicat o pretenţiede 17.000!!! Zău, ce sunt aceste...
exagerări, aruncate în opinia publică?!!

d-Iui secretar Dr. IosifŞi mai mult: I-am spus 
Blaga, că sunt gata să reîntorc societăţii această sumg 
în parfe, sau întreagă, sau poate şi mai mult, dându-5 
jumătate din venitul fiecărei reprezentaţii, remâindu-ne- 
nouă cealaltă jumătate pentru acoperirea cheltuielelor.

Faptul rămâne însă acesta: M'am oferit să fac 
6 luni de teatru în Ardeal în schimbul sutnei de
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aproape 10.000 cor., din venitul fondului de 25—30.000. 
Societatea n’a primit. De ce? Nu ştiu !

Societatea vrea diletantism şi susţine că nu e 
tncă timpul cel puţin 20 de ani pentru o trupă am- 
bulantă. Motivul ?

Eu cred că vremea a sosit, publicul aşteaptă şi o 
trupă mică ambulantă ar puteâ să facă mult, pentru 
-cultura românească. Cele 4 turnee ale mele susţin 
îndestul credinţa mea!

Dar... Nu ne înţelegem. Şi nu ne rămâne decât 
să mergem fiecare pe căi osebite. Inainte cu D*zeu ! 
Şi cine ştie... dacă ne vom întâlnî vre-odată!!...

-j
■ I

!
/

' )
' 1

■•-M

i

■■ i
j

i•.

!

3>

i1

i

>

' wtf'V.'x;



----
C' — V

Voci de presă.
Câte-va frag- 

mente din dările 
^H^de seamă, pe cari 

le am la îndemână 
despre reprezenta- 
ţiile noastre maî. 
însemnate:

(Sieb. D. Tgbltt) De un şir de ani, de când am 
avut ocaziune să urmărim prestaţiunile artistului dra~
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matic Z. Bârsan, a trebuit întotdeauna să>i aducem 
laudă. Astfel de laude, se cuvin şi pentru reprezen- 
taţia de Vineri seara. In rolul lui Papa Lebonard, dl 
Z. B. a jucat cu atâta căldură şi naturaleţă încât şi-a 
câştigar în sbor laurii serii.

*
In Năpasta de Caragiale dl Bârsan a jucat rolul 

lui Ion Nebunul cu un naturalism sfâşietor, o creaţie 
proprie a tînărului nostru artist, care n’a avut ocazia 
a se conforma vre-unui model şi astfel ne oferî o 
figură cu totul originală.

- *

Debutul de aseară a lui Bârsan a fost un ade-
vărat triiimf. Este un privilegiu al talentelor superioare 
de a se şti identificâ cu individualitatea personagiuluî 
ce reprezintă, aşa încât nici o notă discordantă să nu 
iulbure plăcerea estetică. Şi Bârsan a făcut o aceasta 
cu atâta desăvârşire, încât a transportat publicul într’un 
adevărat delir de admiraţie.

In scena din act. II unde L. aduce pe cei 2 amoroşi 
sfioşi laolaltă şi le spune sa se ia, B. e de-o gingăşie 
neîntrecută. Cum şade el pe scaun la o parte şi se 

- uitâ când la tînăra păreche fericită, când înaintea sa, 
îngrijat par’că de consecinţele îndrăznelii sale — mi- 
mica liii Bârsan, ţinuta lui ireproşabilă, elocvenţa mută 
a faptei nobile ce a săvârşit, fac din el un lip clasic 
al tatălui bun şi oropsit.

Şi caracterul lui Lebonard în interpretarea dată de 
Bârsan evoluează mereu în faţa publicului, energia lui 
capătă consistenţă şi când în act. III dupâ un sbucium 
negrăit, se avântă la eroismul suprem de care e capabil 
nn suflet rănit şi spune nevestei sale, care se împo- 
triveşte căsătoriei cu

7

bastard, că şi fiul ei Robertun

k m
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<e tot un bastard; când Lebonard îi răgneşte Iui Ro- 
bert ce vine să insulte pe tatăl său — că e un copil 
născut din adulter şi sare la el să-1 sugrume, efectul 
dramatic şi-a ajuns culminaţia!

Apoi act. IV cu împăcarea şi căinţa şi din o parte 
ş\ din alta — unde să găseşti zugrăvire mai fidelă a 
'faptelor şi patimilor omeneşti în fluxul şi refluxul lor, 
ca aici, şi cine ar puteâ interpretâ transiţia dela vijelie 
şi cataclismă — la soare şi linişte, cu măiestria cu 
care a făcut-o Zaharie Bârsan aseară?

»Gaz. Trans.c Delaletca.

Distinsul nostru prozator, părintele I. Agârbiceanu 
despre Ion nebunul: Infăţişarea e nespus de trudită. 
Un trup slab îmbătrânit, aplecat înainte în cămaşa 
iungă, deschide încet uşa fricos, tremurând par-că din 
genunchi întră în casă, unde e Anca. Un fior de groază 
îţi trimite deja arătarea lui. Dar când începe să vor- 
beascâ, — glasul acela stâns, amărât, moale câte-odată 
ca al unui copil fricos, — ca suliţi reci îţi pătrund în 
inimă. Cere aşa de curios, aşa de »nebuneşte« săzic,— 
dar un nebun liniştit — să-i dee ceva de mâncare. 
Ochii rătăciţi a lui Ion nu ştiu unde să privească, — 
el începe îndată să mânce. Povestea lui cum a scăpat 
dela ocne, e clasică şi în scrisul d-lui Caragiale şi în 
predarea lui Bârsan. Ca fineţă şi pătrundere desăvâr- 
şită e partea unde Ion Nebunul spune şi arată cum 

Ta călăuzit veveriţa, trimisă de Maica Domnului.^
Cu mânile slabe imitează salturile veveriţii, iar 

când o vede pe aceasta, privirile lui lon strălucesc 
par’că s’ar aprinde, — ai convingerea că într’adevăr 
Jon vede şi acum ochii veveriţii. Când ii spune lui

-
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Dragomir povesiea din ocne, cum un frate vine şi ia 
osânda frafelui vinovat în omorul părintelui, d-1 Bârsanu 
a fost o duioşie afât de mare, încât ochii multora 
erau plini de lacrămi şi fotuşi nu putea nimeni să 
apîaudeze. Voibele acelea »Vezi măi frate aşa erâ unul 
îa noi în ocne...« umpleau de groază pe Dragomir,. 
deşi le spunea aşa de lînfştit. O singură dată în Ion 
mbunul a putut recunoaşte ori-cine pe d-1 Z. Bârsan 
din Greva Ferarilor, când Anca-i spune, arătându-i pe 
Dragomir: EI e ucigaşul! Atunci glasul adânc, puter- 
nic şi înfiorător al nebunului se aude şi el, Ion, se 
hăpusteşte asupra lui Dragomîr.

* *
Ca încheiere, dau rândurile ce urmează găsite în 

»Lupta« şi scrise de-un corespondent dela Sângior- 
giul-românesc: -

Reprezentaţiile teatrale ale dlui Z. Bârsan. 
Poate nicicând nu s’a strâns în Sângiorgiul ro- 

mânesc atâta lume românească din toate părţile ca 
tocmai în cele două zile cari au urmat după săibătoarea 
Sfântului Ilie, când aceste părţi de sus ale Transilvaniei 
au putut avea în mijlocul Ior pe tot mai mult iubitul 
artist dramatic, pe dl Zaharie Bârsan, care venea, pentru 
întâia oară pe aici, cu mica sa trupă teafrală în frun- 
tea căreia şi-a mai luat un tovarăş nedespărţit, pe cu- 
noscuta artistă Olîmpia Braşoveanu, azi spre bucuria 
tuturora, domna Olimpia Z. Bârsan.
. De?' din oarecare neprevedere, ca să-i zic aşa, 
rn ziua de Stântul Ilie a fost şi un concert interna- 
ţional aici, al dşoarei Valeiia Papp, vestea venirei dlui 
Barsan a adunat la olaltă mai mult public doritor de 
teaţru decât s’ar fi crezut. Dl. B. s’a putut încredinţa 
aici, poate mai bine ca în cele mai multe locuri, nu numai
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de dragostea neclintită ce i-o poartă lumea românească dîrr 
întreaga noastră ţară, dar totodată şi de dragostea pentru 
artă, care, încoljită odaiă, se desvoaltă cu o putere, în 
adevăr, încântătoare. Din depărtâri uimitor de mari a 
venit Iume doritoare de teatru ca să ia parte Ia săr- 
bătorile artistice pe cari le pune la cale, cu o râvnă. 
din ce în ce tot mai mare, însufleţitul închinător af 
întârziatei noastre Thalii române, şi n’a fost cel 
să plece cu o rază de nemulţumire sau de indiferentism.

Fiecare simţea că teatrul român dela noi a luat 
Jiinfă, că dacă publicul românesc a ajuns pretutinde- 
nea la o treaptă culturală atât de înaltă încât să simtă 
nevoîa sufletească a teatrului, a ajuns şi acesta încât 
să aibă artişti de seamă cari să mulţumească pe de- 

plin această nevoie. Un lucru mai întârzie, şi el nu e 
departe de realizare: o înţelegere între dl B. şi socie- 
tatea pentru fond de teatru, pentru ca să se poată or- 

ganiza o mişcare pretutindenea, şi o mişcare puternică 
de care să nu rămâie neatinse mai cu seamă acele- 
părţi româneşti încremenite unde oficialitatea a înghiţit 
orice viaţă naţională mai puternică, şi unde, prin ur- 

mare, e mai mare ntvoie de o lumină.
Scriitorul acestor rânduri are o convingere foarte 

sigură că zorile teatruiui nostru s’au arătat şi că cei 
chiemaţi nu vor mai tândăli, despicând fire de păr şi 
încurcând lucruri cari de mult trebuiau dcscurcate şi 
limpezite. Adunarea fondului de teatru care se va ţinea 
în anul ecesfa e datoare în faţa opiniei publice să reali- 
zeze ceva concret în ce priveşte acel »PIan de acţiune«^ 
devenit banal în urma atâtor vorbe fără nici o ispravă. 
Ea va şti să pornească acum o acţiune care să dove- 
dească cum că nici la noi arta nu e condamnată la 
soarta de miloagă, care stă înaintea uşilor, cerşind milă.

care
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se uită cu dispreţ la ţă um ■ 0Şi încă ceva. Cine nu
îmbulzesc pela ferestrile salelor de repre.en- 

unde stau ceasuri întregi mulţumindu-se să vadă 
simplu coiţişor de scenă, va înţelege că 

mai trebiii lăsată în bra-

cari se 
ia\\\, .
*măcar un
nici ţărănimea noastră 
ţeie ignoranţei de veacuri ci va trebui scoasă din ea 
şi prin ajutorul teatrului care moralizează şi cultivă. 
Şi va trebui pus întru câtva capăt, şi dilentantisnmliiL 
atât de diletant, care la ţară e de cele mai multeon 
o adevărătă pacoste şi pentru. diletanţi şi pentru cei 
.cariîi privesc numaicasă rădăde câteo nâzbâtie 
bădă şi să poată spune că au, fost la teatru. Dacă 
tcatrul e o şcoală, desigur că e vremea ca şi aceia 
cari ÎL fac să aibă puţină şcoală.

y.
fî
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nu va
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s 3Deşi un talent pronunţat dramatic, dl B. joacă 

deosebită uşurlnţă şi în comedie. Cine 1-a văzut
1
.1cu 0

în Sângiorgiu nu-1 va uitâ pentru minunata satiră a 
Ill-a a lui Eminescu în care s’a urcat Ia un grad de 
interpretare cu nimic mai pe jos de acela al nemuri- 
torului poet care a eternizat figura războinică a lui 
Mircea cel Bătrân, - nu-1 va uitâ peritru cele două 
roluri din Jean Marie a lui A. Theuriet, cari au stârnît 
lacrămi, — pentru rolul din comedia »Un prieten« în 
care, totuşi, e mai multă duioşie decât orice altceva, 
duioşie pe care dl B. a interpretat-o storcând lacrămi 
din ochii ascultâtorilor. Şi nu-I va uitâ nici pentru 
a cea lirnbă curată, pentru aiea pronunţie aleasă şifinâ 
■care pentru orice obişnuit cu accentul dur ardelenesc 
e o adevărată revelaţie pe lângă un puternic îndernn. 
.spre curăţirea limbii atât de plină de barbarisme.
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;1 DE AGELAŞ:i

„Visuri de noroc“, poezii, 1903, editura »Minervei«
epuizat.

Luceafărului«, volum premiat„Ramuri“, proză editura * .
de »Asociaţiunea pentru literatura şi cultura po-
porului român din Ardeal».

volum, editura »Minervei« 1907.„Poezii“, un 
„Salomea", dramă într’un act de O. Vilde. Traducere 

în »Biblioteca pentru toţi«.


