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I t Episcopul GRIGORIE COMŞA I 
.. ~ 

S'a rostogolit depe pisc, tocmai în clipa 
tn care era înconjurat de unanimă admi-

."ţl roţie! , 
..... '-;~- .~-__ ~ Mlădiţă sănătoasă, a unei familii in-

-. teJedualizak prin traditie, Comşa Gheor-
f ghe mai târziu episcopul Grigorie al I1ra-
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dului, a fost hărăzit păstor sufldesc al 
nr~i eparhii dela cea mai năpăstuită gra
niţă. Recunoscut factor combativ - de 
cetl mai aceentuată formă, contra seda
rismului - ne-a venit la ftrad tocmai în 
virtutea acestei trăsături, socotite carade
ii~i;(.c. Că va fi izbutit sau nu în marea 
lui misiune, -:onstatarea române în sarcina 
celor chemaţi să scrie cândva istoria ace-
ski eparhii. , 

ftradul întreg a asistat la un specta
col, pe cât de fastuos, pe atât de trag ic. 

Deznodământul a fost uluitor şi înclinăm 
a crede că însăşi Moartea va fi fost sur
prinsă de-un triumf atât de neghiob! 

Şi-acum, când emotivitatea s'a retran
şat în forma presupus iniţială, dispărând 
odată cu fastul şi ultima scenă a tragicu-

lui, ne revine sarcina de-a ~vorbi peste 
mormântuJ proaspăt închis. Şi sarcina este 
cu atât mai grea, cu ceH ni se fixează ro
lul nu prea plăcut, de-a vorbi oamenilor 
despre "om fi ! 

Episcopul Grigorie a suflat singur în 
făclia vieţii, la o etate în care majoritatea 
oamenilor ii a1toeşte şi mai mult lumină, 
simţindu-se fiecare abia în preajma depli. 
nei maturităţi. 

Pirandello, la 46 de ani, nu ieşise încă 
din anonimaţ, iar Bernard Shaw nici nu 
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visa poate, culmile gloriei de mai târziu. 
Că vor fi urmărit aceste ţinte nu i se 
poate aduce nici ° irvinuire, fiecare om 
fiind stăpân să-şi fixeze cu anticipaţie 
drumuri încununate cu apoteoze! 

Episcopul Grigorie a urmărit şi el o 
ţintă, nebănuind nici el că sorţii de izbdndă 
vor fi împrăştiaţi atât de uşor de vdltoa
rea u raganului ce i-a destrămat fiinţa, 
pdnă la readucerea ei în forma de dincolo 
de • început/' ! 

Există o lege care spune că, glontele 
ca să ajungă la tinta dinainte fixată, are 
nevoe de-un aer cât mai puţin dens. I1nu
lând aeeastă lege, omul nu bonueşte că-şi 
complică propria situaţie: cazul episco
pului Grigorie. 

Exponentul Bisericii se identifica tot 
mal' accentuat pe drumurile sortite "reali
tăWor omeneşti'" - acolo unde patimile 
se strivcsc întrc ele - şi nu în rare ca
zuri rămânând numai "om'", continua să-şi 
facă loc împrumutând tinuta lumei in 
care se afla. lşi dedubla personalitatea pe 
culmi diametral opuse, desconsiderând spa
ţiul, de dragul unei victorii imaginare nu
mGi. Se rătăcea, mai bine zis în viaţa lai
cului, croită cotidian după cerinţe impuse 
de moment, cari in cele mai dese cazuri 
prejudiciază morala. Dacă şi aci a Încer
cat să pună suflet ca-in tot locul unde 
era, sorţii nu l-au ajutat. 

Entuziast, mulţumită tinereţei; curagios 
mai mult ca oricare altul, fixat într'o si
tuaţie aMt de înaltă, era născut pentru 
ceiace se chiamă adevăratul animator". 
Nestăpânind îndeaj;ns procesul ini~ativei, 
- din cauza terenului îngrădit, în care 
era chemat să activeze - lucrând nu de
stul de concentrat, - în virtutea faptului 

- .. -.--

că simţea nevoia unei evadclri din codrul 
aceluiaş teren; n'a reuşit să'şi definitiveze 
tinuta "creatorului Il, aşa cum urmărea în 
ceasurile de activitate scriitoricească. 

fbimilându-şi o cultură demnă de in
vidiat, găsea în tot momentul o frază de 
"fast"; făcea să zboare cu uşurinţă un 
spirit, din cele multe înmagazinate în me
morie; ştia să pună altoi binefăcător ori
cărei dureri şi avc:m siguranţa că dacă ar 
fi trăit, continuând să-şi exercite gdndirea 
spre profunzimele în care nu odată a În
cercat să se avânte, îi stăteau în cale 
porti largi deschise spre culmi spirituale. 
accesibile numai adevăratului inspirat. 

Străfulgerat pe-o culme, în urcuşul că-
reia nu-şi deschisese ochii nici pe jumă-
tate, ni se pare stupidă fatalitate! "Omul" 
avea în cale infinite posibilităţi de reali
zare, iar "episcopul" trecuse peste greu
tăţile impuse de anumite ritualuri. Cel din 
urmă era deja o "realizare" şi dacă s'a 
întâmplat ca "omul ll să-i rămână în urmă, 
înfrângerea este a noastră, faţă de-o vic
torie mai mult CI Bisericei. 

I1m scris aceste rânduri pentru episco-
pul pe care l-am iubit ca pe-o făşie de 
lumină izvorîtă de dincolo de închipuir"ea 
nostră, ca şi pentru omul atât de greu în
cercat într'o lume în care iluzionarii con
tinuă să rătăcească fără a fi deplini în
ţe/eşi! 

Vorba noastră din urmă de "Dumnezeu 
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să-l ierte"t să fieinterprdată ca obiceiu 1:

rămas din strămoşi, episcopul Grigorie ....... 
. ~~j 

fiind asemeni copilulUI, pentru care o ast-
fel de vorbă este pccentui unui suspin în 
care cuvântul e luat la întâmplare. 

fiI. Negură. 
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HOTARUL -
Penl,u Cartea' şi 

Cull"ra Românească. 
Cuvânf la inaugurarea "Săpfămânei Cărfii.'t 

Fundaţiile Culturale de sub directivele auguste ciri să se extindă ca o cangrenli, este tocmai Car
tea, - înţeleg: Cartea deraiată dela destinul ei 
cel dintru început. 

ale Majestăţii Sale Regelui-Voevod al Culturii ro, 
mâneşti, au luat iniţiativa, adresându-se şi Biblio
tecii Palatu lui cultural de aici, să organizeze "Săp
t~milna Cârţii" şi o exposiţie totodată, Şi pentruca r---- serbarea să fie mai la înăltime, conducerea Pala-

In loc de o expunere sistematicli a problemei, 
Vă înfăţişez o comparaţie culturală. Acum nouă
sprezece veacuri, Mântuitorul mustra ignoranta 
religioasă a vremii Sale, cu aceste cuvinte îndrep
tate sectei Saducheilor din propriul Său neam: 

. tulul Cultural s'a adresat P. Sf. Sale Episcopului r Grigorie, să inaugureze această Întrunire culturală, 
t dimpreună cu expoziţia ce i-se ataşează Spre 

r -Te'~retul obştesc, P. Sf, Sa este suferind Astfel, 
onorifica misiunea mi-a transmis-o mie. In această 
c~l1Tate am onoarea să Vă adresez câteva cuvinte r .- ,~-- d .. la mine. 
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Dacă-mi îngăduiţi, încep cu o notă persenală, 

că, acum doi ani, tot cu un asemenea prilej, am 
avut cinstea şi plăcerea să fac aici apologia Cărţii, 
ca valoare morală şi ca element cultural-tradiţional 
~ vi:lţa românească. Atunci, pelângă ceeace am 
puiUl aduna noi, particularii, din domeniul ma
nuscriselor şi tiparetor vechi româneşti, Palatul 
Cultural a înfăţişat o seamă de piese: manuscrise 
si imprimate, de ale sale, din afară de domeniul 
:speCific al Culturii româneşti, care - prin lipsa 
de mijloace materiale, mereu permanentizată
n'a reuşit încă să fie reprezentată, în biblioteca 
acestui Palat, prin cărţi româneşti, suficiente ca 
număr şi calitate, şi potrivit interesului şi presti
giului nostru cultural şi naţionali) Constatarea 
această încidentală să ne deie indemn de reparaţie. 

Dar revenind la datoria zilei şi a momentului, 
na'ş vrea să cad azi în repeţiri, cu riscul de a 
uerde titlul la îngăduinţa şi răbdarea DV. Deci 

'" cCDtinuu a Vă spune că organizatorii înjghebării 
de azi au ţinut să evite de a Vă veni în faţă cu 
li~!.:aşi piese şi cu aceleaşi gânduri din trecut. 

Aşa fiind, primul nostru gând este: să ne în
dreptăm, cu recunoştinţă in suflete, cătră Regele 
no~tru, subliniind în cugetele noastre frumuseţa 
morală şi utilitatea culturală.naţională a apostola
fu!t!i, la care s'au angajat Fundaţiile culturale re-

_ <T"le. 
--~. Şi-ar mai fi un lucru de făcut: să medităm 
puţin asupra rostului Culturii şi al Cărţii româneşti 
şi, mai ales, să revenim asupra concepţiei noastre 
culturale şi a calităţii morale a Cărţii noastre 

~azi. 
In aceste privinţe, fără îndoială, sunt mari 

corective de aplicat; de oarece, de o vreme în 
eoaci, Cartea şi Cultura românească au început 
să fie confundate, din nefericire, cu extravaganţa 
şi cu totfeiul de rătăciri, ale simţurilor şi ale gân
direi. Iar mijlocul. prin care incep asemenea rătă-

1) La preluarea Palatului dela unguri. acesta avea namal 
7 elrtl .1 reviste româneştI. unele primite gratuit. 

"Rătăci!i sunteti, pentrucă nu ştiţi scripturile," 
Aşa ni-se redă acest text În Biblia dela Belgrad 
(1648). Ce erau acele "Scripturi"? Erau cărţile 
biblice, pe cari Domnul Hristos le arunca în obra
zele rătăciţi lor Săi conaţionali, cari îl ispitiseră 
despre învierea din morţi într'un senz vulgar şi 
sensual: A cui va fi, după învierea din morţi, 
femeia care, după legea evreiască, s'a căsătorit, 
succesiv, cu şepte fraţi de sânge? 

Vulgarismul şi 5ensuolismul sunt astăzi, nota 
prea multora din cărţile româneşti, cari alimentează, 
- mai bine zis: otrăvesc - suflatul românesc, 
al tineretului adolescent şi al ţăranului fără discer
nământ I~ alegerea cărţii. 

De unde ne vrne această desonorantă şi deso
lantă primejdie? Răspund cu un fapt notorie: Ma
joritatea tipografiilor şi editurilor, infiinţate in Ro
mânia-Mare dela marea Unire politică incoaci, este 
in mâna minoritarilor şi, în special, in mânile ur
maşilor Saducheilor de odinioară, cari nu credeau 
în invierea din morţi, şi cari - cei de azi -
pândesc, cu acceaşi îndoială şi vinovată reavoinţă 
- invierea neamului românesc reîntregit. 

Eu intreb, la acest praznic de reculegere su
f1eteascâ în semnul Culturei noastre, întreb pe ori
care bun Român: Poate fi admis acest curs al 
lucrurilor? şi că, de-I vom tolera cu braţele în 
sîn, care va fi sfârşitul cel din urmă? 

Cartea Saducheilor, popovăduitori de vulga
rism şi sensualism., o declarat războiu Cărţii celei 
bune, Căr{ii chemate, prin destinul ei divin, de 
a li facfof' de lumină şi de propagOf'eo bunătefii. 

Eu nu Vă ţin nici măcar o meditaţie cultu
rală. Ci pun degetul pe o rană, foarte reală şi 
dureroasă, a vieţii româneşti. Căci doară nu Sa
ducheilor, cari spun că nu este înviere, vom în
credinta să propovăduiască dogma reinvierii noa
stre naţionale, care nu este şi a lor?\ Alţi factori, 
decât aceia, au misiunea sfântă ca, între frontierele 
Daco-romane, restabilite cu scump sânge creşti
nesc şi românesc, să zidească restaurarea culturală 
şi reconfortarea Poporului Român, 

Iată, aceasta este misiunea, în primul loc, a 
Fundaţiilor culturale regale române I Ele vin pe 
teren, cu opera lor, de salvare, în clipa supremă. 
Şi bucuria noastră este nemărginită, că opera de 
salvare naţională s'a început deja, prin cărţi bune. 
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prin cărţi ieftine, pl in cărţi de inalt prestigiu şi 
autoritate. 

Aşa fiind, noi cei de aici, dela frontiera apu
seană, und am fost păscuti de multă Carte străină, 
care ispiteşte şi azi, - trebue s'avem, din prile
juI sărbării inaugurale de azi, şi oarecari do
rinţi. Şi anume: 

Să urăm fundaţiilor Culturale regale spor bun, 
pentru a dărui Neamului câf mai multe căf'(i 
hune, pentru a face de prisos Cartea străină, disol
vantă chiar, cu care străinii au început a se furişa 
până prin casele săteni10r noştri, imbiîndu-lG otravă, 
în schimbul banului muncit cu sudoare româ
nească. 

Şi-ar fi de dorit şi a ceea, ca Fundaţiile Cul
turale române să găsească chipul şi mijloacele, 
pentru infiriparea unui eo/pof'taj pe (af'a fnff'eagă, 
prin ce s'ar realiza două lucruri bune: plasarea 
cărţii bune şi adunarea de noui resurse materiale 
pentru alte cărţi bune, în mijlocul poporului no
stru bătut d'atâtea vântoase ale propagandelor 
străine ..• 

Numai aşa făcând, se va putea încinge" hora 
mare şi frumoasă" a Culturei româneşti, pe pă
mântuI nostru - dincolo de lasfuf'ile săl'bălo· 
I'ilol' de zile şi săpfămcJni, şi pe d'osupf'O discul'
sUf'ilol' clocotifoal'e de oocJn! şi de pafos sfel'il, din 
care nu rămâne nimic positiv şi real pentru a 
doua zi. 

• 
Deprins să căntăresc viaţa şi preţul ei după 

realizările cari ii 'dau cuprins, Vă rog să mă 
cinstiţi cu răbdarea DV. încă vreo·câteva minute, 
pentru a Vă face o comunicare realistă şi despre 
partea ce ne priveşte pe noi, pe arădani, în legă
tură cu praznicul Cărpi, sugerat nouă de Funda
ţiile regale. 

Comisiunea incredinţată cu pregătirea lucrări
lor pentru ziua de astăzi şi pentru expoziţia ce 
ne stă în sala de alături, s'a gândit să Vă oferă 
şi ceva concret din Cultura românească a Aradului. 

Exposiţia, însă, care este rodul ostenelilor 
unui singur om am putea spune, care este d. biblio
tecar al Palatului Cultur.al, Vă oferă câteva din 
multele semne şi dovezi de străduinţele culturale 
arădane. 

Ni-am zis adică aşa: Când mai marii - în 
cazul de faţă Fundaţiile Culturale - te cheamă la 
o datorie de cultură, se cuvine să răspunzi "pre
zent" cu ceeace ai produs tu şi înaintaşii, şi cu 
ceeace mai ai de gând să faci. 

Din acest gând a răsărit eIpoziţia noastră, 
lori cât de modestă, dar folositoare. In ea se in
cadrează câteva din semnele unui conştient şi vi
guros trecut românesc de peste un veac, aşa cum 
şi trebuie să fie în acest Arad, cu două şcoale 
naţionale: Normala şi Teologia, trecute, fie care, 
binişor peste vârsta de câte-un veac. 

In această expoziţie, deşi foarle necomplectă, 
veţi vedea tipărituri dela cei dintâi profesori de 
aici Dimitrie Tichindeal şi Constantin Diaconovici
Loga, până in zilele noastre 

Veţi vedea, resumativ, opera culturală a Bi
sericii. mai ales in ipostasulşcoalei poporale con-

fesionale, organizată de pedagogul practician şi 
erudit Dr. Giorgiu Popa şi lucrările de teorie pe
dagogică ale reputaţilor pedagog; şi profesori ară
dani Dr. Lazar Petrovici şi Dr. Petru Pipoş. 

Dar alături de aceste activităţi iniţiale din 
domeniul şcolar, veţi putea remarca şi dovezile 
unei vieţi intelectuale şi in ipostasul periodicelor. 
In această privinţă, teologii nostri dela Arad ni-au 
dat revista "Speranţa" cea dintâi revista biseri
cească la Românii ardeleni. Totaşa, Aradului i s'a 
hărăzit să bătătorescă drum bun, şi drum drept 
românesc şi prin periodicele cu caracter politic şi 
beletristic în parte. El a devenit, pe o vreme chiar 
centrul vieţii politice româneşti din Ardeal, in pra
gul Marei Uniri politice, având la bază strigătul 
lui Ţichindeal, cătră "slăvita naţie românească" 
şi pilda de martiriu alui Moise Nicoară, prigoni
tul refugiat la fraţii din Principatele române de 
atunci. 

Alături de toate aceste semne şi tradiţii, cari 
fac cinstea Aradului deodinioară şi-l îndrumă cătră 
un viitor mai frumos, mai cultura), mai înţelegător 
de ceeace este datoria naţională, mai avem de a 
remarca productele de tipar, considerabile din punct 
de vedere cantitativ şi calitativ, lucrate de oameni 
de şcoală arădani, ori cel puţin ieşite din tiparele 
Aradului, încă mai dina nte de marele războiu. 
Ele, incadrând şi munca unor harnici învăţători 
- autori de şcoală primară, ar putea, singure nu
mai, să deie substratul unei expoziţii culturale 
locale. 

Şi, fără de a fi prea pretenţioşi putem slt ne 
gândim şi la frumoase prestatii de artă: pictură, 
musică s. a., în cari privinţe Aradul a mai pro
gresat deatunci incoaci, de când ne-am regăsi~ 
liberi, cu fraţi scumpi, veniţi de dincolo de Car· 
paţii despărtitori de fraţi oarecândva • . . 

Şi mai departe, pornind dela amintiri de acum 
un veac, când aici se proiecta o editură româ
nească şi scoaterea unui organ Iiterar-beletristic 
(1834-5), am fi vrut ca pentru momentul de azi, 
să vă înfăţişem viaţa tuturor organiz~tijlor româ
neşti - vechi şi noui, - cum erau: bresle]e de 
oarecândva, inclusiv totfelul de societăţi, de orice 
caracter, româneşti, existente in trecut, sau mai 
recen' e, aici in Arad. 

In acest cadru s'ar fj cerut şi infătişerea vieţii 
economice-financiare, aşa de înfloritoare şi mult
binefăcătoare În trecut pentru desvoltarea Româ
nilor din acest ţinut. 

Da, am fi vrut ... Multe vrea omul, şi bun 
e Domnul, care ne va ajuta s'o facem măcar în 
viitor: s'adunăm adică, la un loc, fof ceeace măr
turiseşte despre trecutul şi prestigiul cultural al 
Aradului românesc. 

Această exposiţie, ce o veţi vedea, a fost ini
ţiată numai ca 'ntr'o fugă şi a fost organizată 
rapsodic. Ea, însă, se cere să fie complectată me
todic şi cu răgaz, cu râvnă şi cu jertt\'! de muncă 
şi de ban. . 

Ea înseamnă o mică dare de seamă despre 
rostul vieţii înaintaşilor; şi implică in sine şi 
datoriile celor de azi şi pe ale celor din viitor, 
cătră Cultura românească, care trebuie să-şi pri-
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mească toate posibilităţile materiale, dela au~ori
tăţi şi dela cetăţeni, pentru a spori, cuviincios, 
Cartea bună în acest Palat cultural şi acţiunile 
culturale româneşti. 

Aşa fiind, exposiţia aceasta, În care încadrâm 
şi scrisul condeielor mai proaspete, puse la Arad 
in slujba Culturei româneşti, mai urmăreşte un 
lucru bun. Ea vrea adică să deschidă o paginrJ 
de pedagogie nafiona/ă aplicată: de a-i "evoca 
pe în nain ta şi, acoperindu-i cu o pioasă recuno
ştinţă j - de a merge pe urmele lor încercate, şi 
nu pe ale saducheilor, cari spun că nu este în
viere, - pe urmele acelor inaintaşi visionari, cari 

, 

Jmurg 

In umbre astrale. 
Văd umede gropi. 
- Din zările paIe. 
Mă picură stropi. 

O steauă. - bolnava
Clipeşte şi plânge. 
Inaltă e slava. 
Dar. duhul. se frânge. 

Se clatină creasta 
De gând aplecat. 
- De sea.ra aceasta 
t'\ă simt apăsat... 

Gh. Mafiu 
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au visat o Românie-Mare, pe care noi o trăim şi 
avem datoria de a o perpetua in vecinicie, prin pu
terea sfântă a Slovei şi a Cu!turei noastre româ
neşti şi creştineştL 

Asemenea gânduri au avut ceice au fost de 
acord cu organizarea acestei expoziţii de Ziua 
Cărţii, pe fondul amintirilor culturale arădane. 

După toate aceste frăţeşti lămuriri, am marea 
cinste şi plăcere de a vă saluta pe toţi cei veniţi 
la acest praznic cultural şi să declar această în
trunire, precum şi exposiţia din sala dealături. de 
deschise. 

Oh. Cluhanda. 

cL;a moarlea luz' !/1naz'f Jslrall 

Iată tărâna fratelui meu. Împresurată de pace. 
Găndule pleacă-te, pătruns de IJrerea lui 

[Dumnezeu ... 
A pierit durerea lui şi sbuciumul îi tace, 
S'au risipit truda şi plansul şi tot ce-a fost 

[greu ... 

Ci caşi floarea moartă, Înainte de vreme, 
Aş jderea acesta, de timpuriu s'a dus. 
------------

, --
Peste păm3ntui ce se chinuieşte şi geme, 
Fără de margini e liniştirea, venită de sus. 

. Pampiliu Barhu 
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Intre cinste şi 
v 

manusa. , 
v 

- ,,fhta nu-i cinstit. Ori 
ce aţi spune, nu-i cin-stit" - şi 
pumnul scandd pe masă cele 
două silabe, pentru a le da cât 
mai multă autoritate. 

- "Cinstit?! Da lasă-mă cu 
baliverne de astea. Ce-i aia 
cinste? 

- • Dacă ai ajuns coşcogea
mite doctor "utriusque juris", 
avocat şi deputat şi tot incă nu 
ştii ce i aia cinste, a poi atunci 
îmi pare rău de cunoştinţă, 
dar ... 

- .. Păi tocmai fiindcă a fost 
deputat şi-i avocat nu mai cu
noaşte cinstea ... - vru să fie 
spiritual ca totdeauna glumeţul 
grupului, Oicl!. Perianu. 

- .Da lasă gluma la o parte. 
Când am fost candidat ca tine, 
mai credeam Într'o sacrosanctă 
definiţie a cinstei. Heeei! de
atuncea .. , Ori fi razele cosmice 
relative, dar mai relativă ca 
cinstea ... 

- • Banalitaţi de tribună po
litică" . 

- .. Ce banalitaţi .. ? Se 
vede cât de colo, că nu cunoşti 
viaţa, balicule. Stai să-ţi spun 
o Întâmplare să vezi şi tu in
tuitiv ca la şcoala primară, 
relativitatea cinstei. 

- "No!.. dă-i drumul. 
- .. Chelner, ia umple paha-

rele astea, că-mi face rău vidul. 
l'şa mânzule, nu fii prost cum 
ai fost, ci cuminte, ca. mai 
n'ainte. Bre! mai mult sifon, că 
ne dai gata. l1şa. Prosit fraţilor 
şi când ne-o fi mai rău, să ne 
fie ca acuma • . l'şa şi cum vă 
spuneam, acum 5-6 ani, dacă 
nu mă'nşel în 26 sau 27 vine 
la mine un om din Chereluş. 
Voinic, fain bărbat, curat îmbră
cat şi-mi înşiră o poveste lungă, 
lungă. Un vecin l-a "vătamat" 
la onoare. I-a spus la birt sau 
pe uliţa satului faţă de martori, 
că.i "nătântoc" adică prost şi de 
atunci tot satu râde de el. Şi 
acum vrea să-I dea numCli de
cât în judecată. 

- .. Bine - zic eu - dacă 
ai martori, procesul e ca şi 
câstigat. Numai o să te coste 
timbre, citaţii, cereri, procedură 

şH înşirai o listă întreagă ... 
- .Că te pricepi tu să iei 7 

piei de pe om. 
- .Calomnii frate! Par'că 

dacă ar fi venit la tine nu fă
ceai la fel? 

- "Ba să mă ierţi. Eu l-aşi 
fi trimes acasă şi i-aşi fi spus: 
"fătul meu, îţi perzi, numai 
banii degeaba. Pentru atâta 
lucru nu se merge la lege. 

- .. Şi dacă ai fi făcut aşa, 
ai fi dovedit că eşti slab avocat. 

- "Precum şi este ... glăsui 
Crişan. 

- "Mă ... 
- .. Ho! di. nu sunteţi în şe-

dinţă. 
- Şi de ce aşi fi slab avocat, 

mă rog frumos? 
- .. Pentru ce? Pentrucă omul 

pornit să facă proces, e întoc~ 
ca omul bolnav. Dacă medicul 
nu-i dă o reţetă lungă şi nu-i 
vorbeşte jumătate de oră, pentru 
el e medic prost. Dacă l-aşi fi 
sfătuit să meargă acasă, ar fi 
zis: da. da·, s'ar fi dus la Mla
din şi el i-ar fi luat zece mii, 
nu cinci mii. 

- .Cum i-ai luat cinci mii? 
- "Ba, bine că na, 1"\ plătit 

domneşte. Dar i-am câştigat 
procesul. 

- .. Ei lasă că nu te cred. 
Tu şi. .. 

- .. Pe-onoarea 
arătă sentinţa. 

mea. Iti pot 

. - • Păi cum ai făcut? 
/ 

- .. Ei dragă secret profesio. 
nal. Să vii la mine să te 'nvăţ. 

- .. Bă mă lipsesc. Mai bine 
rămân cu ideile şi cu cinstea 
mea. 

- .. Rămâi dragă. Cât or fi 
mai mulţi ca tine, o să ne 
meargă nouă bine. 

- .. Creed. Dar ce legătură 
are asta cu cinstea. 

- Jmediat. Dacă nu mă lă. 
saţi să termin. 

... Ei şi cum spuneam am 
câştigat procesul. 

- "Repet-o dragă, că rar ţi 
se 'ntâmplă şi ţie una ca asta. 

- .. Nici chiar aşa de rar, 
cum îmi doreşti tu mie. - Şi 
... omul meu) a rămas tare mul
ţumit, de mi· a adus şi o curcă 

ingrăşată de Crăciun. Mă re· 
comanda la toată lumea l'cu 
ce se'ntâmplă. Sciptămâna tre
cut(l vine omul meu din noula 
căntălarie ..... Rună ziua dom
nule avocaL Hei bună să fie, 
baei Costan, dar cu ce treburi 
pe la oraş. - Hei domnule 
avocat, îi mare bai. Şi'ncepe 
omul meu istoria cea veche, dar 
cu date noi. De data asta ches
tiunea era mai gravă şi câştigul 
şi mai sigur. Un vecin altul 
sau tot acela, i-a spus la birt 
faţă de întreg satul, că 
nevastă-sa a trăit cu birăul şi 
cu cine a vrut, iar fată-sa cal
că pe urmele mosii. Că a fost 
de vre-o trei ori la moaşă, de 
a lepădat şi că la ei acasă e 
. .. ca la moară ... 

- .. frumoasă clientelă n'am 
ce zice ... 

- Pfu! moralistu! Ei ce 
mai încolo şi'n coace. Un caz 
că-l câştiga şi Vengely (Vengely 
nu confirma proverbul: era tare 
prost dar şi tare ghinionist. 
Când a câştigat un proces, a 
leşinat de emoţie.) . 

- Ei şi pe urml? 
- li spun eu "Baci Costan 

merge. Martori ai? l\m tot sa
tui, că era doar zi de Duminecă. 
fain. Băgăm acţiunea şi-l fa
cem noi să plătească, de să-i 
meargă untul. Şi pentrucă era 
afacerea sigmă şi omul client 
vechi - îi cer 25000 lei acont. 
Când a auzit omul meu ce-i 
cer, s'a sculat s'a codit ce s'a 
codit şi m,a rugat să-I taxez 
mai lezne. Bine măi omule) a
vem şi noi tariful nostru. De
atunci taxele s'au mai scumpit. 
Ba au mai venit şi timbrele pe 
acţiuni, pentru ctlsa de pensii 
şi-i mai înşir eu câte mi-or ve
nit la îndemână. Degeaba. 
"Dle avocat nu pot plăti şi 
pace. Nu sunt bani Camăta 
m'a dat gata. Piatra mi·a stricat 
grâu!. N'am şi n'am. Inzadar îi 
spun eu. Măi omule, câştigăm 
procesul la sigur şi te despă
gubeşti cu vârf şi îndesat. Ii 
vindem casa, averea îţi scoţi 
banii cu dobândă şi iti speli şi 
ruşinea, Şi-i vorbesc eu şi-i 
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vorbesc. Dar degeba. Dle avo
cat nu mai sunt vremurile cu 
bani. 800 de lei dau, mai mult 
nici o para. Incăpăţinat omul şi 
pL1ce. li spun eu, Boci Costan 
cu 800 de lei, nu-ţi ia procesul 
nimeni, n ci Danciu. 

- "Că mai du-te dracului... 
- "Haha, (şi clipi din ochiu 

cu inţeles) Şi... ştiţi ce-a fă
cut omul meu? EI core s'a su-

p,lrLlt foc acum 5 ani pentrucă 
i-a spus unul II11ătăntoc", azi 
cbnd I-o făcut de rdsul sotului 
ccînd I-o răIHt În tot ce ore mai 
sftÎnt: cinsteo lui şi Q familiei 
lui, dmd i-a batjocorit femeia 
şi fata, trebuie să tacă şi să în
ghită pentrucă n'are bani cu ce 
să ·şi spele ci nska. 11 plecat omul 
acasă şi Q tăcut. Mă, să ştiţi 
dela mine, cinstea-Î lux dom-

Iată, se prăva!e cerul 
pc povârnişul zării; 

şi năvălesc~chemăriî 

ogoarele: 
covoarele 
în care îşi afundă moale 
piciorul înăsprit de drum 
apostolii de-acum, 
ca Dumnezeu odinioară. 

Iată - cai mici tdrăsc la vale 
plug 
şi oameni dornici de: belşug. 
Dar nu ghiceşti danul în declin, 
la margini de hotară, 

şi truda coaptă 
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nesc ca mănuşile şi tilindru 
Cine c1re bani ore şi mănuşi 
şi cinste. 

- Pmdon eu nu umblu cu 
mănuşi, dor aş Viea să văd pe 
ăla, care mi-ar spune că nu-s 
ci nstit. 

Nu spune vorbă 
Nu se ştie cum devine 
să ai nevoie şi tu de 
mea. 

mare. 
c(lzul, 
teoria 

Marcel Olinescu. 

în muşchi şi în mişcarea lor uşoară. 

P. Bogdan 
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Din problemele edilitare ale Aradului: 
(Alimenfarea cu apă) 

Uzina de apă a Municipiului Arad, a fost în- Apa brută se ridica din puţurile captante cu 
fiinţală, sub imperiul Austro'Ungar în anul L89Lajutorul aerului comprimat, prin pompe Mamuth 
de Casa Engleză A. 1. Mayer, în baza unui con- astfel, că ea a fost deja În puţuri amestecată cu 
tract de concesiune, pentru un debit iniţial de aerul în vederea oxidaţiunii şi prin care inten-

. ] 200 m. c. Ia 24 ore, debit calculat pentru cea tionau a provoca eliminarea bioxidului de căr
-:12QOOJQ9.ljlo[i.. consumatori de apă de atunci ai bune agresiv şi trecerea fierului şi manganului 

Aradului, luând ca bază 60 litri pentru 24 ore, de din stare solubilă În stare insolubilă, pentruca 
consumator. astfel, aceste ultime două elemente să poată fi 

Nu se cunosc felul şi numărul sondajelor reţinute prin o filtrare mecanică a apei 
executate În vederea fixării locului potrivit pentru Oxidaţiun.~a reclamând o dur~tă de cel p~tin 
plasarea stabilimentului puţurilor captante, Însă ] .oră, Englezll a.u c~getat s~ obţmă ~cest tImp 
din insemnările rămase, şi apărute în ediţîunea pnn trecerea apel, prm un sistem de filtre com
unui profesor arădan, reiese, că din toate probele puse din plăci de nisip~omprimat, numite "Worms 
de sondaj, atât din punct de vedere cantitativ cât Sandmter PI"ltten". . . 
şi calitativ al apei, sondajele executate pe actua- Având în vedere, că aceste plăci, cum era 
luI stabiliment au fost cele mai satisfăcătoare, în natural să se intâmple, datorită construcţiei nu 
baza cărora apoi, s'a executat 2 puţuri captante prea practice, s'au Înfundat foarte repede, s'a 
de 225 mm. diam., în adâncime de 42 m. dela procurat 2 filtre ra~piQe ~ închise, fiecare de câte 5 
suprafaţa terenului. - - -- ~- m. p. suprafaţă, Înzestrate cu dispozitiv de ame-

Nivelul apelor din aceste puţuri a fost mai stec în vederea spălării nisipului de quartt aşezat 
ridicat decât nivelul apei Mureşului, pe al cărui În el, şi prin care se filtra apa trecută prin ba
mal drept, la o distantă de cca 250 m., se gă- zine, după ce a fost aspirată de pompele desti
seşte stabilimentul, astfel că deja atunci se ştia nate transmiterii apei în reţeaua de conducte. 
că prin aceste puţuri se captează apa aflată sub Apa astfel filtrată, se zice, a fost suficientă 
presiune a unui strat suteran achifer şi nR poate cantitativ şi ireproşabilă din punct de vedere al 
fi vorba de apa Mureşului. " calităţii, până În anul 1918, când uzina, prin in-

Nivelul normal al apei din aceste puţuri, se stalaţiunile de cari mispunean'a mai putut face 
găsea şi se găseşte şi azi la cca 4 m. dela supra- faţă consumului urcat. 
faţa terenului.- - -. Faptul că Uzina de apă În anul 1818 a avuti 

In ceeace priveşte rezultatul analizelor de apă aceeaşi caţ)acitate ca în anul 1896, când se con- \ 
executate de Institut bactereologic din Budapesta, struise, se -atribue imprejurării, că probabil dato
din ultimul raport al acestuia, raport apărut la 13 rită procesului de 10 ani, Între primăria Arad şi 
Martie 1905, reiese că apa tratată În modul ce se casa Engleză concesionară, proces ivit între părţi, 
va descrie în cele ce urmează, a fost limpede, în urma rezilierii din motive financiare. de către 
încoloră, fără gust şi miros particular, lipsită de Primărie a contractului de concesiune la data de 
germenipatogeni, de o duritate de 12°'0 germ, 15 Noemvrie 1896, adică imediat după punerea 
având temperatura de 120 C, un rezidiu fix de În funcţiune a apaductului - englezii nu s'au în-
330 mgr., urme de fier şi mangan, date analitice grijit de majorarea în mod succesiv· şi normal a 
din cari se poate deduce că apa a fost proprie capacităţii iniţiale a Uzinei, în măsură ce se spo- _ 
pentru alimentare, satisfăcând tuturor condiţiuni- Fise populaţi unea şi corespunzător urcării consu-
lor cerute chiar şi de actuala lege sap.itară. mului de apă in general. 

Englezii însărcinaţi cu construirea apaductu- In urma urcării În mod treptat, chiar şi cu 
lui, con ştii de efectele neplăcute ale conţinuturilor incepere dela anul 1914 a consumului de apă~ I I 

de fier şi manga~, şi ale bioxid~lui de ~ărbun~ preciPditatfele de fier. şi mangan, neputând fi reţi- l 
cu caracter agresIv - elemente mconvemente ŞI nute e iltre, au ajuns În reţeaua de conducte, ' 
de cari trebuie să se ţie cont când este vorba de depunându-se pe pereţii conductelor. Această stare .. 1 
alimentarea cu apă a unui oraş, atât din punct de fapt a durat până in 1924, când se luase mă-
de vedere al întrebuinţării apei pentru scopuri sura de a transmite apa brută prin pompe cen
casnice şi industriale, cât şi din punct de vedere trifugale nou instalate, direct În reţeaua de con-
al reţelei de conducte - au dat cuvenita aten- ducte, fără nici o tratare prealabilă, abandonând ~ 
ţiune principiului că: apa transmisă în rateaua de cu totul sistemul introdus de engleji, sistem adap··· :l 
conducte, trebuie lipsită de orice element care ar labil imprejurărilor Uzinei noastre, atât în princi-
putea influenţa defavorabil calîtatea ei şi bunăsta- piu, cât şi În baza resultatelor obţinute. 
rea reţelei de conducte, găsind necesară construi- In anul 1924 începe trista epocă a Uzinei 
rea unei instalaţi uni pentru deferuginarea, deman- ivindu-se reclamaţiunile, cu privire la calitatea 
ganizarea, desactivarea apei, adoptând sistemul apei, cari s'au ţinut lanţ chiar şi până la recenta 
numit "deschis", al cărui principiu a fost urmă- punere în functiune a nouH Uzine de apă tran-
torul : sformată. 
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Apa ajunsă la robinetele consumatorilor a fost 
roşie-violetă, datorită fierului ŞI manganului, luân
du-se măsura de a trata apa brută cu apa de var, 
tratare care a început în anul 1926, la început În 
mod primitiv cu apă de var rezultată din stinge
rea varului, iar mai târziu în 1928, prin o insta
laţiune specială sistem BUcher, insta!aţiune prin 
care producerea şi dosajul apei de var se făcea 
automat. 

Prin aceasta tratare, s'a eliminat bioxidu! de 
cărbune cu caracter agresiv. formându-se în inte
riorul conductelor un strat izolant de carbonat de 
calciu, conţinutulile de fier şi mangan însă au ră. 
mas identice cu cele ale apei brute, astfel că din 
punct de vedere al calităţii, apa a rămas şi pe 
mai departe necorespunzătoare. 

In anu!1931, conducerea Primăriei Munici
piului, dorind a pune capăt reclamaţiunilor şi a 
servi populaţiunei o apă proprie pentru scopuri 
casnice şi industriale, a însărcinat direcţiunea 
Uzinei de apă, cu studierea chestiunei şi întocmi
rea planurilor pentru refacerea Uzinei. 

In baza experimentărilor făcute cu diferite 
sis'eme pentru îmbunătăţirea apei, Direcţ unea 
Uzinelor a întocmit proectele care au fost apro
bate de Consiliul Technic SUIJerior, in primele 
luni ale anului 1932, iar în primăvara aceluiaşi 
an a şi început lucrările de transformare, cari au 
fost terminate în primăvara anului 1934, când 
noua uzină a fost pusă în funcţiune. 

In linii generale, modul de îmbunătăţire al 
. apei. prin actuala uzină transformată este urmă
torul: 

Apa brută se ridică din puţurile captante prin 
pompe centrifuge şi se transmite în 4 camere de 
pulverizare, pentru a fi pulverizată în vederea 
amestecului ei cu aerul atmosferic. 

In urma acestei pulverizări, se elimină bioxi
dul de cărbune agresiv şi gazele conţinute în apă. 
iar sub efectul oxigen'.llui aerului începe procesul 
de oxidaţiune, prin care sărurile de fier şi man
gan trec din stare solubilă in· stare in50lubilă, 
pentru a fi retinute prin următoarele instalaţiurti 
pe cari apa le parcurge prin gravitaţiune. 

Apa pulverizată trece printr'un strat de <:DCS de 
;3 m. grosime) care reţine o mare parte a precipita
telor de fier şi mangan, pentruca după părăsirea 
acestor paturi de cocs, să treacă prin bazinele de 

Cpigramă 
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decan tare, unde se depune de asemenea o mare 
parte a precipitatelor. 

In continuare, apa ajunge asupra filtrelor des~ 
chise, tubulare şi filtrată fiind prin un strat de 
nisip quarţ de 1.3 m. grosime, ajunge în ba zi
nele pentru apa filtrată, de o capacitate de 2500 
m. c. 

Prin intermedierea unui bazin de aspirare, 
apa lipsită de fier şi mangan, se aspiră de un 
nOU grup de pompe centnfuge, pentru a fi refu
Iată prin un grup de filtre închise, sub presiune, 
În reţeaua de conducte. 

Capacitatea actualei uzi ni este de 16.000 m._ 
c la 24 ore, faţă de debitul actual de 4000 m. c. 

Ce Înseamnă această capacitate de 16.000 
m. c.? 

Numărul locuitorilor actuali, cuprins subur-
biile, ai Aradului este d_e_ 80.00Q. __ _ 

Dacă calculăm cu 100 litri şi locuitor la 24 
ore, consumul ar fi, dacă toţi aceşti locuitori ar 
consuma apa apaductului, de 8000 m. c. la 24 
de orc. 

Luând ca bază un spor de 30/" al popu!atiu
nei de 80.000, in anul 1944. numărul locuitorilor 
Aradului va fi de 136.000. 

Dacă calculăm cu 100 litri consum de locui
tor la 24 ore, debitu! necesar în anul 1944 ar fi 
de 13,600 m. c. la ore adică cu mult sub capa
citatea de 16.000 m. c. a nouii Uzini. 

Cum însă, pe lângă reţeaua de conducte 
actuală, nu locuesc decât 54.000 locuitorii şi cum 
consumul actual este de 07 litrii pe locuitor, iar 
de altă parte sporul populaţiei nu ajunge nici un 
procent faţă de--procentul de.3, luat ca bază, ca
pacitatea Uzinei nu va fi epuizată nicipeste __ ;3.Q_ 
de ani. .. 

In ceeace priveşte calitatea apei, rezultată din 
noua uzină transformată, pusă în functiune la data 
de 25 Martie 1934, aceea este ireproşabilă, atât 
în centru, cât şi în punctele terminele ale reţelei, 
datorită faptului, că apa este lipsită de orice ele
ment inconvenient care ar putea influenţa defa
vorabil calitatea ei. 

Datorită acestei calităţi, durităţii foarte reduse 
şi temperaturii de 12° c., apa este proprie ori
cărui scop industrial şi gospodăresc. 

Ing. M. rripa 

I'ăspuns 

dlui 'lbRDIMIR. 

Cucoana strânsă de parale, 
desigur c' ar căta· în van ... 
în dughenifa Dtak, 
dar nu la firma P. Bogdan. 

P. Bogdan 

'i 
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Amintiri despre Eugen Goga. 
In vremea robiei noastre politice 11ra- scopul de a ponegri pe românii inimoşi şi 

dul a fost mai ales în ultimele 4-5 de- cinstiţi din jurul ziarului "Tribnna ll
• 

cenii, locul celor mai aprige lupte politice. Eugen Goga, ca redactor al ziarului 
ll.cest oraş şi judeţ, cultivau unele tradiţii "Tribuna" era unul dintre cei maidârzi 
ungureşti, cari au alimentat un spirit şovi- luptători pentru primenirea preconizată de 
nist, ostil şi nouă, nu numai Vienei habs- românii grupaţi în jurul "Tribunei lf .l1lovit 
burgice. l1tmosfera politică din aceşt oraş fără cruţare cu scrisul său în toţi adversarii. 
a atras şi îndârjit mulţi intelectuali români Mulţi l-au cunoscut greşit, presupunând, că 
într'o luptă înverşunată, contra opresorilor. nu are altă calitate în ziaristică, decât cea 
btensitatea unei lupte cu un duşman mai de frate al bardului Octavian Goga. De aceea 
tare, a contribuit ca în tabăra românească nici nu a fost atcît de pătimaş atacat, ca 
să se creieze o familiaritate, foarte priel- şi ceilalţi colegi de redacţie. De multe ori 
nică pentru desvoltarea unei vieţi sociale ni se plângea împotriva jignirei, ce i se 
mai animate. face cu presupunea, că ar fi bendiciarul 

11ici în ftrad se făcea nu numm unui nume celebru. Ori, cum s'au putut 
şcoala luptelor politice, ci şi a celor cultu- convinge mai târziu şi adversarii bagate
rale, economice şi sociale de tot felul. lizatori, Eugen Goga era un real talent 
Foarte mulţi intelectuali au trecut prin de gazetar, iar după răsboiu a făcut şi 
I1rad şi de aici şi-au început cariera ob- dovada unor însuşiri excepţionale de 
ştească. scriitor. 

l1radul a dat şi cea mai bună presă In scrisul său avea de prea multe ori 
românească pe cari am avut-o, noi ro- ieşiri violente şi nu menaja adversarii po
mânii subjugaţi. Luptătorii cu condeiul din litici; tot aşa şi În discuţii. nu avea pa
redelcţia acestor ziare aproape toţi au avut ciinţă faţă de cei Îl1capllbili de a fi aşa 
roluri importante îp luptele politice de după de sprinteni În gândire ca şi el. O dis
unire, ajungcînd unii Ia situaţiile cele mai cuţie prea lungă o tăia scurt cu o părere 
înalte. sumară, sau trecea [a o notă jovială, aba-

Intre ceice au dus aici o luptă aprigă' tându-o în altă direcţie. 
cu condeiul, ca redactor la ziarul" Tribuna il ll.vea un viguros simţ al demnităţii 
se număra şi regretatul Eugen Goga. EI naţionale, pe care şi'I manifesta În toate 

; făcea parte din generaţia tinără, care nu actele, începcînd dela actele cele mai miei, 
era mulţumită de tactica greoaie a bătrâ- până la articolele de fond, ce le scria În 
nilor dela conducerea partidului naţional ziar. Când Dumineca după cină partiei
român din fosta Ungarie. Pe ceît de ne- pam la concertele orchestrei militare dela 
îndurat era în lupta contra asupritorilor, "Crucea 11lbă" trimitea buchete de flori 
tot atât de neiertător era şi faţă de con- soţiei suedeze a dirigentului Zellner, ca 
ducătorii oficiali ai românilor, din cauza sci'\ oblige pe acesta să ne cânte mai 
greoiciunei cu care luau hotărîrile şi a mult româneşte. Se feria de colegii ma
tardivitătii cu care acţionau. ghiari, pentru a nu fi obligat la conce-

ftm fost martorul luptelor iscate, În siuni gazetăreşti şi chiar şi în orele libere, 
jurul ziarului "Tribuna", cari au produs în clipele de distracţii, tot de problemele 
sciziunea în partidul naţional român, şi mari româneşti era preocupat, preferind 
ştiu motivele cari au provocat-o. O istori- societăţile bărbăteşti, celor feminine. 
sire complectă şi obiectivă a acelor fră- Ii plăcea să-şi petreacă, delectându-ne 
mântări, durere, nu s-a făcut până azi. cu multe doine şi romanţe aduse dela 
Singur Prea Sfinţia Sa Episcopul R. R. Bucureşti, şi pe cari noi dela el le auziam 
Ciorogariu, a avut curajul de Q spune pe pentru întâia dată. Cu astfel de ocasii ţi
nume unele lucruri, şi de a lua lupta con- nea ca societatea improvizată să fie omo
tra unor pamflete pătimaşe răspândite cu genă; de cei trişti ori rezervaţi nu-i plăcea . 
atâta reacredinţă de adversari, numai cu Ori se inglobau toţi în nota veseliei, ori 

; "h s 
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erau f,'!cuţi s'ă înţeleagă, că e mai bine să 
plece. 

In atacurile contra ziarului tlRomcînul" 
era neastc1mpărat de iscoditor, şi râdea cu 
poftă dClcă reuşict să nimeriască unde 
dome mai rău. Când incepuse să se scrie 
numele dlui Goldiş cu literă mică în contra
atacurile "Tribune1'·, pentru a caracteriza 
însuşiri şi atitudini displăcute, Eugen Goga 
nu-i mai slăbea în găsire(l de epitete, cari 
~upărou. 

După se s'a aplanat conflictul dintre 
"Tribuna" ~i IIRomânulu

, cu concursul dlui 
c.. Stere, care a cerut sacrificii prea mari 
din partea grupării "Tribunatl, Eugen Goga 
a plecat în Elveţia, unde s'a înscris Ia 
Universitate. După un timp oareCLUe, reîn
torcându-se în I1rad, îşi manifesta nemulJu
mirea pentru liniştea de cimitir, ce s'a aşe
zat asupra vieţii politice româneşti. li. 
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făcut planul unei· organizaţii iredenk în 
I1rad, cu ramificaţie peste întreaga ţară. 
Discutam cu aprindere acest plan îndrăs
net, făurit de neastâmpăratul nostru prieten 
Geni, care cred că are meritul de CI fi cel 
dintăi cme a pus la cale, o mişcare ire
dentă în l1rad. Intre iniţiatorii acestui cu
rent nu eram în I1rad, decât cinci inşi. 
Organizarea nu a putut fi desăvărşită, 
căci evenimentele ne-au năpădit, realizând 
idealul naţional, - pentru care ne agi
tam, - mai curând decât credeam noi. 

La tot cazul Eugen Goga CI lăsat în 
cercurile cunoştinţelor şi prietenilor injghe
bate aici în l1rad, numai impresii bune; 
toţi ceice am primit vestea de necrezut a 
morţii lui atat de neaşteptate, am fost 
adânc impresionaţi, şi'l regretăm din tot 
sufletul. 

B. Păcuraru. 

C?ânlecu! och'zlo't. trişti 
In apa ochilor clari, zăpezi lunecau spre pomeţi 
In apa ochilor clari, lumini se topeau în tristeţi. 

Privirile noastre încet, cădeau obosite în jos 
Şi 'n plasa de aur şi vânt a genelor tale pre

[lungi 
Săriau in orbite întâi, cu sănii de aur şi os 
Fugeau grăbite apoi, să le vezi şi să nu le 

[ajungi. 

f'iceste pleoape gălbui cu smalţ de vis şi cristal 
Trăesc oşteni adormiţi în orişicare privire 
Lovesc lumina de cer,' şi valul tristetii de mal 
Trăesc apoi dormitând în somn şi în amintire. 

ln apa ochilor clari, stele cădeau către sud 
In apa ochilor clari, lacrima eu o aud. 

Ştefan Badu 
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Stropi din cascada vieţii .. ~ 
Şi tragicul şi comicul nostru, ne arată prietenia 

cu Satana ... inainte de cadere, Adam nu cunoştea 
inrudirea acestor contraste. 

it 

Stiinţa, filozofia şi religia, nu sunt decât o sumă 
de raporturi intre noi şi lucruri, Între noi şi noi, intre 
noi şi Dumnezeu. 

* 
Creştinismul ne inva:ă sa trecem prin lume, im

plinind o singură condiţie: constiinta. Ea e condiţia 
vietii, - el este viata. 

• 
Nu trebue sa semeni cu lumea, Ci cu natura: 

ea este inima lumii. 
* 

Când a inceput sâ-ţi placa liniştea, atuncI, soar
tea tate-a hotărît pentru singurătate. 

• 
Oare nu vrea Dumnezeu. prin floarea soarelui, 

sa ne spuna cât trebuie să iubim lumina? .. 

* 
Geniul este puterea inţelepCiunii; intelepciunea 

este puterea geniului. 
* 

Creştinismul este singura religie, care are şi 
taine şi mistere. 

* 
Oare cu cât s'ar micşora existenta noastră. 

dacă am pierde sentimentul de existenţă? .•. 

* 
Din ce s'ar fi născut a.rtele, 'dacă n'ar fi sufle

tul? Din ce s'ar fi născut sufletul dacă n'ar fi Dum
nezeu? Din ce s'ar fi nascut Dumnezeu, dacă n'ar 
fi fost vre-odată? 

• 
Origina'ltatea multora sta in oareri; originali-

tatea catorva stă În impresii, Originalitatea in idei şi 
setimente, nu o mai găsim aproape la nimeni. fiindcă 
sunt singurele fire, prin cari se leagă sufletul cu 
Adevărul, şi, pe cari, nu le mai desleagă ca sa le 
schimbe. 

* 

Ideile creştine au două 'lumini: pe cea proprie 
şi pe a lui Dumnezeu, 

Dumnezeu este cel mai mare adevăr al creşti
Inism ului; creştinismul este cea mai mare dreptate a 
lui Dumnezeu. 

• 
Cât e de ciudat: Umbra nu-i lumină, şi, totuşi, 

nu-i nici întunerec ... 
• 

Deşi, in Soare este numai lumină, totuşi, umbra 
n 'ar fi fără dănsul ..• 

• 
Astrele şi ochii se lumineaza şi se umbresc 

reciproc; dar sunt şi ochi şi astre care numai lu
minează ... 

• 
Sunt oameni cari nu rostesc rugăciuni de teama 

inălţimei pe care trebuie s'o urce. 
• 

Că! de măreaţă este o convingere zidită pe ra
ţiune. când n'o mai pot răsturna nici sentimentele! 

• 
In naivitate. stă toată tăria copiilor, şi toată slă

biciunea oamenilor. 
• 

Argumentele sunt singurele monede, cu cari 
poti cumpăra cOIlştiinţe treze. 

• 
Oare graniţa intre divin şi deavolesc, să fie 

omenescul? 
• 

In om, ca şi În umbră, este şi lumină şi 1ntu
nerec. 

• 
Dacă-I recunoşti pe om, trebue să-b recunoşti 

şi pe Dumnezeu; daca-u recunoşti pe Dumnezeu. 
trebue sa-I recunoşti şi pe om. 

• 
E greu sa ramani in viaţa, dar să ieşi din ea 

este: imposibil. 
• 

Prin cine ar lupta Satana contra lui Dumnezeu, 
Dacă am şti ca prin ură ne nimicim mai mult, dacă n'ar avea oameni? 

decât prin sacrificii, n a m mai uri atâta. • 
* ..• Creştinismul are aparente de mare tristeţe. A-

Viata e făcuta să stea totdeauna ~esch!sa .. Pa- cestea sunt reflexele destinului nostru asupra lui. 
catul este singurul lacăt sub care se IflchUie viaţa.·' . • 

C * ·Căt adevăr purtăm in noi,- pe care nu-I 
reştlnismul este singut~ religie, care supune cunoaştem I 

gândul. vOinţii, fără ca sa-I intunece. 
• 

Taina este un dar al lui Dumnezeu; misterul 
este un adevar al lui Dumnezeu, De aceea, creşti
nismul e plin de taine şi de mistere. 

• 

• 
f'lelancolie , .. regret ... tristete l ..• Ce cobo

rirt adânci, prin suflet, până la uitarea vieţii I .• , 
• 

bacrimile sunt ploile Vietii. Ele fac Viaţa să 
rodească, 

5 
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In creştinism, dragostea şi viata 
fundă. 

se con- De ce, uneori, prin tristete, ne apropiem de 
Du mnezeu, când ştim ca EI e bucurie? Să nu fie 
oare şi trisieţea un altfel de bucurie? • 

• Oare raţiunea este drumul sentimentului ori sen
timentul e drumul raţiunii? 

* 
Unde b-am mai păstra pe Dumnezeu, dacă 

b-am putea scoate şi din misterii? 

In misterii, de aceea nu incape mintea ome
neasca, findea SUrtt prea pline de dumnezeesc. 

* 

• 
Pe Dumnezeu nu-L putem alunga decât din noi. 

Emoţia şi extazul sunt cele doua zone ale su
fletului, in cari pierzi contactul cu lumea şi-I păstrezi 
numai cu viata. . 

• • 
Şi prin răspunsuri şi prin întrebări, noi despăr

ţim lumea. 
• 

Oare de ce nu se poate el<p!iea viata, nici prin 
existenţa, nici prin durata ei? .. 

. Jn noaptea· ca aLăat~ 

Când steaua ocheşte spre miezul de vreme. 
Din alăute sunete sorb În vine. 
ba masă nimeni pe nume nu mă cheme. 
Fă-te, tristeţe. ghem lângă mine. 

Ca straşini sub ploaie de seară tăcută,' 
Pleoapele'nchid lumea'n legende trăite. 
Topeşte-mi şi graiul pe-arcuş de-alăută 
Ţigane din zodii imbătrânite. 

Ospătul ne fie fără pereche. 
Plăcerea - bolnavă ca'n toamnă stejarii. 
Bunicele jocuri le vreau azi În arii 
Din vremea moldavă de cronică veche. 

Şi-apoi către zorii muiaţi În culoare 
De foc ridicat din şa:pe de ape. 
Ne-om duce, ţigane, pe-un Mureş de soare 
Spre ruinele'ntinse'n pădurea de pleoape. 

Petre PasclJ 

Gh. !Ilo fiu. 
: l' 

13 ' 
I 

!-. 



!, 
:;, 

-4 

HOTARUL 

Economia diri;afă. 

14 

In mod 31proape general Se atribue "liberei 
concurenţe" toote relele, tot deS>ech.ilibrul' economic 
de care sufere societatea noastră. 

Comuniştii zic: Progresul, sălrăcia şi crizele 
sunt produsul natumi al unei sooietăţ.i in ca:re dom
neşte libera concurffiţa. şi, deoarece aceste neno
rociri sun\t insupD,rtabi'le, trebueşte desfiinţată or
<li!nea de lucruri în care producţia şi distribuţia 
1bun'l.lrilo.r economice este lăsată la discreţia sfor
ţărilor imdivi'duale, sforţări, dirijate de către o piaţă 
hberă unde se fonneaci preţurile bunurilor produse 
adecă valoarea de schimb a acestor produse. Această 
drdme de lucruri treb'lle înlocuită cu alta, în care 
producţia şi consumaţia b\lll1urilor se stabile'1te de 
'CăJtre un organ central a:l societăţii pe bază de dat'Z, 
statistice, adecă., zic ei, urmează a fi înstaurată o or
ganizaţiune socială şi economică, din oare lipseşte 
piaţla şi măsurăJtorul valorilor adecă: banul. 

Apărătorii capitalismului, de-asemenea, nu con
testă toate aceste nenorociri provoca-te de către sis
t'tmuiI capitalist de producţie. Ei găsesc însă că 
I8iceste fenomene sunt foarte naturale şi că nu se pot 
indepi1rta din lume, căci sistemul capitalist ar fi in
suşi sistemul natural de producţie. 

tu sistemul capitalîst de producţie de astăzi, 

mai trăiesc îmsă imstituţ.1uni stn1vechi, produse ale 
războaielor de cuceriri, instituţiuni, graţ.ie cărora o 
parte a societăţii omeneşti, punând mâma pe toate 
mij,loacele de producţie naturale, monopolizâ.nd în 
special pământw, principalul mijJoe Iăsrut de natură 
pentru asigurarea oricărei existenţe, a silit restul 
societăţi omeneşti să C'edere o part-e din produsul· 
muncii lor acestor deţinători ai mijloacelor de pro
ducţie, tocmai pentru ca şi aceşti deposedaţi să ob
ţie acces la mijloacele de producţie, adecă a bunuri
lor menite să le asigure ex:isten~a. Sistemul conti
ThuâJndu-se sub diferite forme, asupra cărora nu se 
poate insista aici prea mult, a dus la acea enormă 
acumulare de 'bogăţii m mâna cMorva cari au BcLn
dat iSocletlatea omeneaecă în două tabere adverse, 
provocând cunoscutele crize, dintre cari cea rn.'li re
centă a. dus 1'a războiul mondia1. 

Nu însă libera concurenţă, care în fond îm~eam
nă lupta pentru preţul unui produs pe o piaţă. li
beră, este caU2la ;tuturor acestor nenorociri, oi si· 
1luaţiunilie de monopol pe cari unii [e deţin pe 9.'Ceastă 
piaţă, şi cari falşifică acest Jiber joc de forţe, fă
câmd p~ 'IlDU: să vândă permanent mai ietltin şi să 
Cl.hIDpere încontinuu mai seump. 

In timpul din urmă sistemul capitalist de pro
ducţie a suferit o mulţime de modificări, modifdcări 
impuse fie de structurn lui' însuşi, fLe din partea al
tor factori exrt:erni. 

tn general se poate spune că spiritul care do
mină astăzi sistemul capitalist de ,producţie nu mai 
este a.~ de îndrăzneţ ca odinioară. Calculul rece şi 
sigur inlocueşte aproape peste tot spiritul de alVen
'bură, care-il stăJpânea altă dată. Se mulţumeşte cu Un 
câştig mai mic dar sigur. 

mtreprinză.torul nu mai poa.te da curs absolut 

, 

liber miţiativei sale personale. Este şi: el legat de 
un "sistem" întreg de norme obiective cari s'au sta
bhlit în condu-eerea IDlui ram de activita'te econo
mică. 

Libera ooncurenţă este de multe ori desiiiLnţa.tă 
dz, către însăşi. faceste subiecte economice prim fel 
de fel de inţelegeri intre ele, oarteluri: etc. 

futervine apoi statw, ca reprez.emtant al colec
tivităţii cu nenumăratele aui reglementări: asagu
rări muncitoreşti, instanţe de aTbitraj, controlulpre
ţurilor sau supraveghere directă a intreprinderii. 

Dar reia ee impune mai cu seamă sehimbări 
însemnate în structura sistem'lllui capital!ist este 
modificaI"ca raporturilor internaţionale Între diferi
tele state ale lumii. 

O oarecare economie mondială, adecă un schimb 
de produse între diferitele state ale lurmii, a exis
tart: intotdeauna. Caracterul acestor re1aţiuni econo
mice Însă nu a fost totdeauna acelaşi. 

Economia mondială modernă s'a caracterizat 
prin dominarea rasei albe şi în specia'! a. Europei 
asupra ttuturor celo,rlalte popoare ale [umii, adecă 
mai bine zis printr'o ex,ploatare economică a lumii 
I'ntregi de către vestul Europei. 

Europa prodooea articole industriale pentru 
intreaga lume, consumând în schimb produsele agra
re ş.i materiile ;prime furnizate de către restul ţă
rilor. Ea plătea aceste produse agrare cu produsele 
ei industriale, cu vemiturile capitalurilor plasate in 
aceste ţăiri, sau nu le plătea deloc. 

tntreagă Europa de Vest devenise un oraş mare 
în jurul căruia tot restuiI pământului era doar un 
simplu "Hdnterland." 

Această situaţiune excepţională a primit prin 
război o aovitură aproape mortală. 

Popoarele lumii nu mai acceptă această situa
ţ!iune. Nu mai vor să fie tributare IE)uropei. O in
dustrializare febrilă le-a cuprins pe toate. Iar boy
co:tu'l mărfurilor europene îmbracă de multe ori for
mel~ celun mai agresiv naţiomalism. 

Aoeiaş tendinţă de rindependenţă economică de 
".autarohie" stăpânesc şi ţările Europei. Fiecare na
ţrune doreşte să câştige independenţa. politică., asi
gurându-şi mai întâi independeţa economB.că, pentru 
oa !Să nu VOI'lbim de Rusia Sovietică ca-re formează, 
in imensi,tatea -ei, un sistem economic complect 
Înohis. 

Se prăbuşeşte comerţul liber, se prăbuşeşte cre
elitul irrternaţJonal, nu mai funcţionează sistemul. 
monetar Ibazat pe aur, dar in fond bazat pe un 
schimb neÎll1tr'erupt de ·mărfuri şi. pe Un echilibru 
între Iillărfuril~ ex.portate şi cele importate pentru 
fiecare ţlară. 

F\aţă de această situaţiune actuală şi. faţă de 
starea de spirit eaTe stăpâneşte astăzi lumea, con
ducMorii diferitelor popoare se llntreabă ce-i de 
făcU!t ? 

Se pare că am ajuns la punctul când o tntreagă 
organizaţiune economică se prăbuşeşte i.ar alta încă 
nu este coaptă pentru a-4 lua locul. 



Iar doctorii cari se oferă să scape lumea din 
situaţiiunea actuală, se î:mpart in mai multe cate
gorii. 

Unii cred că, restabilindu-se raporturi interna
ţi.onale mai normale, între diferitele popoare, s'ar 
putea reveni la forma de economie inainte de răz .. 
boi. Dată fiind însă tendinţele autarc.hice aproape 
ale tuturor popoarelor lumi'i, autarchie limit'ată de 
bogăţia naturală a isvoarelor de producţie, faptul 
pa:re puţin pobabil. 

Mţii. vor menţinerea "status~ului quo" adecă. 
menţinerea situaţiunei actuale, câ.rpind-o după im
prejurări, când aici când în altă parte. 

Alţii iarăşi vor ca, dându-ne seama, de impre
jurările în oare trăim, de tendinţele cari stăpâ.nesc 
astăzi aproape întreaga lume, să lIle facem o soco~ 
teală, un plan, asupra drwmului de urmat. 

Ceva mai mult, dat fiind că tendinţele autar
dhice ale diferitelor state sunt fenomene ce.rte, este 
necesar ca fiecare stat (statele constitue unităţile 
economice cele mai închegate) să-şi organiz~ze ec~ 
nomia sa naţională în aşa fel încât ea să poată sa
tisface cel ,puţin trebuinţele elementare ale popula
ţJi.unei şi ale Statului. Odată realizată această stare 
de Lucruri, .am putea aştepta mai liniştiţi să ve
dem cum se va desfăşura viitorul. 

Dar când zici autarhie zici şi plan, dirijar3, căci 
nu poţi pretinde exclusiv iniţiat ivei individuale să. 

prevadă şi. să organizez.e producţia în aşa fel încât 
ea. să asigure şU nevoile statului. Cu greu s'ar putea 
pretinde ,bunăoară iniţiativei particulare să facă. o 
fabrică de munitiuni sau de armament, de aeroplane 
deră2lboi, etc. 

Tot Statului îi dncumbă obligaţia organizării 

comerţului extern în acest sistem de tarife şi prohi
biţiuni vamale ce s'au instituit pretutindeni. 

Oa să putem vorbi însă cu tot dinadinsul de o 
economie dirijată trebue ca 'aceasta să intrunească 
cel puţin urmărt:o.arele caracteristice: 

1) Să cuprindă întreaga activitate economică a 
populaţiunti cel puţin a unui Stat (căci de State este 
vorba în aceste economii dirijate). O dirijare par
ţială, mărginită la UJll domeniu, este o contradicţie 
in sine. 

2) Dirijarea să plece dela un singur punct de 
comandă (care poate fi: un consiliu superiol' al eco
nomiei naţionale, un dictator economic, etc ... ) şi 

nu de la mai multe. 
3) Să prezinte o mare varietate atât în formele 

cât şi în miJloacele ei d<e acţiune. 
FiecaJ"e ţară îşi va avea forma ei de organizare 

specifică a economiei naţionale. 
Altfel de tendinţi organizatorice va avea o ţară 

industrială, altele o ţară agricolă. 
Pe când cea dintâi va căuta să obţie un număr 

cât mai mare de agricultori, (cela Ce se petrece as-j 
tazi în Anglia, Germania, Italia) pentru a spori 
producţiunea produselor agricole, cea de-a doua va 
căuta să obţină o industrialdzare -cât mai mare a 
ţării, pentru a putea acoperi nevoile populaţiunei sale 
in mărfuri fabricate. 

Altfel se vaorganiz.a o ţară, care se crede ame
ninţa;tă de vecinii săi, altfel o ţară 'având siguranţa 
politică a frontierelor sale. De aici şi necesitatea 
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CDnvenţlilor şi aCOTdurilor comerciale, nu cu ţările 
cari ar oferi cele mai r'eale avantaje, ci cu acele cari 
prezintă şi cea mai mare siguranţă politică. 

Economia dirijată va lăsa să trăiască alături 
unele de laltele, toate formele de producţie existente 
sau cari se vor naşte invlitor. Atâta vreme cât ini
ţiativa indiViiduală, sau forma coopera.tivă, sau ex ... 
ploatarile publice sau cele mixte adecă acele publice 
asociate cu iniţjativa privată, 'Vor duce la scopurile 
urmărite de reprezentantul general al eCDno.mi~i na
ţionale a unui popor, nu există nici un motiv ca să 
aducă vre o atingere acestor teluri de p.roducţie 
sau se vor aduce numai corecturile necesare impuse 
de interesele generale ale economiei generale. 

în unele ţări se merge şi mai departe pe ace
astă cale a economiei dirijate. 

Statul, ca expresiune a colectivităţii, conside
rându-se liber pe -mijloacele de întrebuinţat Îll urmă
rirea scopurilor sale, liber să-şi croiască soarta pe 
care crede că o merită, înţelege să influenţeze mai 
profund şi acest asp-ect al activităţii generale e. unei 
societăţi omeneşti şi care se cheamă ecQnomie. 

Intrucâ;t Sltatul ar .:' u':,e că formarea unui pro
letariat industrial este un pericol pentru desvoltarea 
normală a statului, el' va impiedica o industrializare 
prea mare a ţării. Iar intrucăA va considera ţără
nimea şi mica burghezie ca elementele cele mai ne
cesare şi mai sigure p€ntru &tat, el le va proteja 
prin toate măsurile legale ce va crede de cuviinţă, 

Se merge mai dE"'~ . şl se zice că intrucât nu
mai munca indcpC'.'::l:C<J., munca care-ţi dă satis
facţia lucrului realizat, este activ1t:a.tea cea mai 
binefăcătoare pentru un om aici pe pământ, poli
-tica socială a statului va căuta să asigure fie
căJrui cetăţean măcar în parte posibil~tatea unei ast
fel de tactivităţi. Iar la capfutul tuturor acestora, se 
poate pune intrebarea: "dar atunci ce·a mai rămas 
din libera concurenţă 7" 

Activitatea omului pentru procurarea mijJ.oace~ 
lor materiale necesare acoperirii nevoilor sale se nu
meşte: economie. 

Cauza ori-cărei activităţi omeneşti, d<eci şi a 
'activităţi1 economice, este nevoia., un instinct numit 
,,final" care cere a fi satisfăcut. 

Imediat ce omul s'a hotărît pentru satisfacerea 
uneia dintre multele sale nevoi ce se cer a fi satis
făcute, se trezeşte în el un al doilea intinct, pe care 
psichologii il nwmesc "instinct modal" care indica 
omului mijlocul cel mai uşor pentru ajungerea sco
pului său. Acest instinct modal cere individului să 
urmeze d,rumul il1dicat 'lui de imperativul energetic 
al raţiunea. pure (minimum de sforţare pentru ajun
gerea scopului) dar, fiindcă omul' este şi o fiinţă so
cială trebue să ţie cont şi de imperativul ra.ţiu~i 
practice (observarea tuturor regulelor sociale, ela
borate şi impuse de societatea indivizilor ce o com~ 
pun). 

Unui flămând i se impune să-şi câştige - pe 
drumul cel mai scurt - o pâ.ine pentru astâmpăra
rea foamei. Totuşi un om cu aptituddni sociale des-
volrtate, nu va alege calea furtului de l'a altul a 
acestei pâăni, ci va urma in această privinţă calea 
indicată de normale societăţii În care trăieşte. 

Prin urma.re, activitatea eţ.()1lO:mi.că a ONl'ri'tilol 
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(şi l1l1I nwna.i cea. economică) ~ silitP. să se desfă. .. 
şure in cadrul tra...'i&t de cătJrIe instituţiile, sooialle exi&< 
~n:t1e la. un m(;lmeJIlt dat, uflSti1uţi\m1 cari., dacă de
tertninatl oonfo~llla.ţia. Spll'!i1D&Iă. a. iodivk.ilor ,su· 
portă la ral(dul lor şi 6~8 inf1ue-."lţa. ~~1I1)1I lndivj,'nL, 
cari de multe ori reuşoso să. impună. socilttă.ţii modifi
cări structuale importante. 

O asemenea influ.enţa.re prin societate a acti~ 

vităţOO. indi'ViduaJe. activitate de domestic ire, de im
hlânzJre, de adaptare la traiul comun, este admisi. 
bilă fă.ră a putea spune că această influenţa.re vio~ 

lentează. fiirea naturală a omului. 
Pentru o mal bună inţelegere a celor spuse, mă 

w« folosi de două imagind, luate dela doi econo
mişti, cari nu sunt totdeauna de acord între ea. 

Nevoia care se naşte şi oare cere a ti satisfă
cută este compauată de către unul dintre aceşti eco
nomişti cu un pasager care se adresează unui birjar 
pentru a-ll duce la o anumită adresă. 

Se W'că tn trăsură. De aici incolQ, treaba bir
jarului. Acesta îl va duce ~a adresa ce i-la indlicat. 
pe drulmul cel mai scurt. BirjaruI 'Va 'trebui să ob· 
Serve l1:oate regulile de circulaţie din oraş. Va con
duce trăsura pe partea dreaptă. sau stângă a drumu
luli, va observa sensurile unice etc. Ajuns la adlresa 
indicată rollUl llirjarnl.ui încetează.. 

oCzfanl~ 

Reglementarea circulaţiei nu a Însemnat pen
tru pasager o impiedicare ab-solută de a ajunge la 
6eop, şi întrucât această reglementare este vala .. 
bilă pentru toată lumea, el nu se simte deloc ne
dreptăţit. 

Oelălelt economist compară libera concurenţă. 
intre oameni cu o alergare de cai. 

Dar pentru ca să poţi aranja în bune c(mdiţiu~ 
ni o alergare de cai, trebuesc ind'ep.linite o mulţi
me de lucrări preliminare. 

Un h1podrom, jochei, publd.cul necesar, tribuna 
pentru public, etc. Abia după ce ai indeplini:t tQate 
aceste condiţiuni poţi aranja 10 cursă de cai coove-
nabilă. . 

Dacă !e~nomia dirijată priveşte acest cadru ge-. 
neraJ menit să traD&iorme o eoonOillli~ ha;otică şi 
fără. srius illtlr"'O ~con.omie ~wâ.lld ll'Ill senS definit pri .. 
vită. din punctul de vedere a.l 'QcoIOOmiei ge'D~e a. 
ulliui pop~ (căci n,'uff.sli dini puno'lbl de veld~ aJ nmJ.i 
St.at sel poate vorbi de economie dirijahi.), a.tluncl 
se poate vorbi de ea. fără ca. lumea \să aJ.bă impres~ 
că se iJ1StIll1lrt'~2ă o n(lllo. tiranie. ; 

Dar acela care-şi ia asemenea sarcină. trebue să. 
aibă inttciţăa limpede a drumului de urmat şi pute
rea dIe-a impune tuturor acei aş direcţie. 

Ştefan Ieşa.nn. 

Te regăsesc acum - în van 
cărare prinsă 'n şir de plopi 
cu linişte 'mbibată 'n stropi 
de rouă şi 'n mistcr silvan. 

Ci nu mă farmeci ca atunci 
când romăniţa ascundea 
poveste de iubire 'n ea 
şi zorii se c1ădiau pe lunci. 

[-aceeaşi bolta de frtmziş, 
dar sunt prea obosit acum 
ca să mai calc pe-ace1aş drum 
de vii lumini şi de narcişi... 

De-ar fi s'a dorm în preajma ta, 
cărare cu privighetori, 
ce 'n nopţi cu plopi tremurători 
m'ar străjui şi mi-ar cânta! 

P. Bogdan 
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IMPACI1RE 
de P Popovici-Băneşfianu 

Pe costişa de sub pădurea din susul satului 
]tie Tulea odihnindu-se stă vrcptit in coada sarei 
şi dus pe gfunduri, incruntat, priveşte spre sat. Nu 
este om mai bun decât el în sat, dar acum, e din ca
le afar'ă de porni't pe arţag. Sapă furios ,o bucată, se 
opreşte, !:apă din nou şi iar se opreşte, ca omul de 
nu se peate hotărî ce se facă. Să-şi vadă de lucru, 
sau să o eie :razna peste câmp, să-<i treacă aleanul. 
Din când in când îşi şterge cu mâneca fruntea asu~ 
dată şi apoi se aşează mai cu temeiu ~ să.pat. 

Ceva mai la vale, Joiana infulecă grăbită şi 
cu lăoomie din iarba grasă de pe marginea pără
iaşului ce-<;l varsă gureş vinişoara de apă spre sat. 

- Ce are cu mine truharul? De ce nu mă lasă 
odată în pace? Ce vrea? - s'€ intreba scos din tiţirii 
Jllie Tulea, oprindu...se din săpat şi ştergândiu-şi iar 
cu dosul palmei un fh'işor de sudoare ce i se furi
/}aSle de sub pălărie, de-a lungul tâ.mplci stâ.ngi. 

- Ce are cu mine tâlharul? Dar băgând de sea
mă că vorbeşte singur, ca. omul ce a făcut o faptă. 
rea, îş.i roti prWirea ~ jur, să se asigure dacă n.e. 
fost auzit de cineva ~ ~ sapa incepu iar să muşte 
cu năldejde din pălll100tul clisos d!in faţa sa ŞIi pe 
măsură ce gliile se inmulţ.esc in urma hu, el işi rea.
millteşte năcazurile ce i le-a ca.uzat duşmanul lui 
neimpăoo.t Todor Armeanu. 

- N-o să scap eu odată de tâlharul ăsta, care 
mi-a făcut atâtta rău? se întrebă în sfârşit ilie Tu
lea şi sapa lovi cu putere petToiul intâlnit in oale, 
de parc-ar fi fost ţeasta oelui ce..J. duşmănea atâta. 

1intr·adevărr- avea omul de ce să fie cătrănit. 
Cu un an in urmă, il pusese potea să candideze in 
alegerile să.teşti. N-o făcuşe, ce-i dlrept, de bună voe; 
Qedase doar la stăruinţele fruntaşilor din sat, cari 
voiau să. scape şi ei de Todor Armeanu, cârcotaşu~ 
s'a:tului, care era gata să facă orice pentru a-şi asi
gura locul de primar al eatului. Neinţelegâmd să 
lupte pentru reuşită, ilie Tulea a căzut cu trei vo'" 
turi la alegeri şi astfel celalalt câştigă locllll de pri-. 
mar ş.i pcsibilitatea de a se răsbuna fără milă asu" 
pra contrarilor lui din alegeri, dar mai ales nu pier ... 
de>a nici o ocazie de a se răsbuna pe iivalul său, p~ 
care-l simţea mai popular ş.i mai primejdios decât 
oricare alt adversar. il ştia pe Tulea, om liniştit, 
cumpănit şi in vorbă şi în fapte şf~l credea fricos. 
Tirebuia muştruluit, să-i ştie de frică. 

La patru z.ile după alegeri, oamencii primarului 
i-au tăillat din holdă, câ:nepa verde. Ceva mai târziu 
Într-o noapte, i-au despriponit caii din luncă şi i..-au 
mâ:nat ira grâul lui len VJlan, cu oare avusese o ve· 
che du~ă<nie, dar cu care se inpăaase de curfund. 
Mai tl1rziu, in vară i--au dat foc stogului de grâu. 
In toamnă i-au aruncat un câine mort in fâmtână, 
peste parapetul ingrădit cu 1Japlaz. Acum din nou 
i-a tăi,at şase brazde din pământul dela Răzoare, 

cu care se invecinează. Şi tcate acestea numai pen ... 
tru ca ,.să~1 \Sperie, să-Jl sature - cum zicea - ® 
primărie. Dar Se înşela primarul. VQinîc, ca. un taur, 
'l1ulea avea reputaţrla de cel mai blând şi liniştit om, 

dar când S'8 infuria, era grozav. Atunci, era mai bine 
să-i fugi din cale şi să-i dai timp să se lli.niştească. 

ilie Tulea se scărpină după wreche apoi îşi ră
zdmă iar cotul stâng pe coada sapei, întrebâ.ndJU-se 
ce ar fi bine să facă: să-d dee in judecată? Să-şi 
f\acă drumuri şi cheltudi anapoda, că domnii in-. 
curcă şi descurcă 1egea de nu se mai lsprăvel}te 
nici ceată! Să-Ii. d€e ~'\i el - cum s-ar zice - impru .. 
mutul: ochiu pentru ochiu şi dinte pentre dinte? 
Sau să-J prindă oda tă, Într-o seară, când vine dela 
crâşrn.ă, cum 1"'& intâlnit şi aseară bunăoară - să-I 
scutuI'e una bună, de să-<i pârăe oasele şi să-!i. spună. .1 

neted să-I' lase in pace od.ată, ori - Doamne fereşte 
- să-d strângă de gâlt şi . . . Când aj,unse cu gân-l 
dul aci, TI.ie 'Iulm se :;-"Cutură ingrozit. Sapa-i alu~ 
neca de sub cot şi fiindcă tot isprăN.ise şi aşa cu 
~2r-atul, iar Joiana se făcuse dwrdulie de sălt:ulă, 
Tlilea scobori costişa, îşi luă de pe salcîa din răzor 
ţ,undra, şi-o aruncă peste sapa de pe urmăx şi cu 
Joiana din nainte, o lua spre oasă abătut şi. fli, 
mând. 

Din turişul pe lâmgă oare trecea, sări g.periat 
un iepure, trecu poteca pe dânaintea Joienei şi-o 
luă spre pădure, dar la vre-o sută de paşi se opri şi 
de dUII-m o luţernişte mai răsărită, aşezat C8-1Iltr-un 
jilţ, pe picioarele de din napoi, il petr~ cu ochii, 
ciul'ind şăgalnic dJn ureCIhi. Sus, la o bătae de puşcă~ 
un vultur mare se-<nvârteşte pe de-asupra livezii in 
căutarea prăzii. Când zări iepuraşul se-:ndreptă spre 
el, in rotiri mai mici, dar urechiatul, vizându-se 0-1 

ohi1t, prinse mişcarea ~ din câteva sărituri se făcu; 
nevăzut în desi:;;,ul păduriţei de pe coastă. Supă.iat, 
vu'iJturul se lăsă pe o movilă de gunoiu in aşteptarea 
unei ocazii mai bune. 

Păşind rar, la coada Joienei, gândul lui ilie 
Tulea sbură iar la Todor Armeanu. 

- Uite, aşa. mă pândeşte tâlharul, cum pâm.
deşte pasărea asta blăstămată iepurele! şi in gândi 
sci.pără o injurătură. 

Ajunsă in sat, Jooiana ştia drumul şi singură. 

Lăsă dar vaca să meargă singură spre casă, iar 
el intră în prăvăJia lui Pintilie. Grălbit îşi cumpără. 
un paChet d~ tutun şi cu gândul să-şi ajungă vaM, 
puse grăbit mfuna pe cianţa uşei, dar uşa-l isbi jn 

nas şi se pcmeui faţă in faţă. C'1l Todor Armeanu. 
Se priviră amâ.ndoi CU ură, iar primarull îl infruntă. 
dJin spatele calului: 

- Ce te-:nholbi aşa la mine? 
- Dracu mi te scoate mereu in cale! şopti mai 

mult pentru sine ilie, dar nu putu tennina bine v()r~ 
ba, când primarul îi !,d arse două pallme sdravene. 

Fără să spună o vorbă, Tulea, căruia i se făcu, 
negru înaintea ochilor, aruncă mâna in gâtul prima
rolui şi cu eeialaltă ţinând sapa il izbi cu putere de 
pere,te, apoi profitând că uşa rămăsese desohisă îl 
înşfacă dlin nou de g~t il inpi'nse de..-andărătelea afa .. 
ră şi din prag fi dete un avânt şi primarul sburâmd 
o bucată. in aer, se pomeni in mijilocul drumulllli pe 
~tIalte. Câmd prlihIarul se trudea să se ridice, 11ie1 î7 
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Tuloo ieş6Jt acum din minţi, sări la el ş.i tocmai îşi 
pregătea în mâni sapa să-l Iisbească ~n numele ta-
1:.ă!l.ui', cândl simţi, 'Că cineva pe din dos îi pusese
'mâna pe ooada 5aipei şi z.ărl pe FfJ:orica, fata lui 
alături. 

- Ce vrei să hei.? Lasă-! pustiu~ui tată! Vrei 
să Înf'llnzil. puşeări'a pentru el? zise intrebător şi 

speriată fut a, care-a apucase de mfunecă şi-i tră .... 
gea spre casă. 

Ră.dkat d.i!n drum de e.râjmar, prilInal'ul inju
rând printre ameninţăJri şi ţrnându--se die şale, intră 
în birt, ajutat de PlÎ!11tilie iar Ilie 'Dulea uşurat 

dintr-odată îşi continuă drumul spre casă, ţinut de 
scurt de FIIorica. 

Abia in drum spre casă îşi' aduse Tulza aminte 
că uitase să-i spună primarului răspicat să-i! l'ase 
i'n pace, dacă vrea să scape cu atâJt, dar se mângăe. 
ou gând'Ul că va inţelege el, primarul şi aşa, căI 
nu-i bine să se joace cu rălbdarea lui Ilie Tulea. 

- Cz aţU' avut la olaltă? Din ce v-aţi incăerat ~ 
f'e interesa FI odca. 

- Am Ş'tiut eu, că nu..,i semn bun! şopti Eie, 
fă.cfundu-se că nu auzise intrebarea. 

- Ce semn, tată? 
- Mi-a ieŞit un iepure in cale 

* * 1(. 

Vâ01tul se joacă fUl'tşindu-se uşor printre frun., 
re.'e fagilor din pădurarea scăldlată in soarele de Oi~ 
reşar, iar jos sub bolta de ramuri şi frunziş, pe C01 

voarele de muşchu, frunze UiScate şi Î'arbă verde~ 

abia ,ajunge ici colea cWte-o pată de soare, care a 
străpuns umbra groasă şi răcoritoare a pădurei. 

La umbra gorunului diin dealul Sl atin ti , N1ilitl 
fe0ibru[ primarului, stă culowt pe spate in iarba 
verde şi urmăreşte cu oehii () mierlă ce se aţine de", 
aslllpra Iui, in copac, mai mult sărind decâ.t sburând 
din creangă-n creangă. 

Un viţel răItă.cilt mugeşte speriat l'a o aruncă-! 
tură de băţ, mai jos, pe coaste, iar dinaltă parte 
un muget prelung dhemăltor îi răspundie: muuu! ... 
Viţelul () luă agale, pe cărăTue, in direcţia mugetu" 
lui mamei. . 

Din poia,n'a din dreapta se aud in răstimpuri 
strigăte şi râsete sgomotoase dle copii gălăgioşi. Păs .. 
tOTii vitelor râd in hohote de hăueşte pădurea dle 
voe bumă. Numai Nuţu, feciorul primarului, stă su .. 
pă,l'aţ, aSC'llns sub gorunul cel mare din dealul Sl'a
Unii. Nu mai ştie pe unde-i sunt nici vitele nici 
gandurile. Săturat peste cap, de a auzi mereu, cum 
şi copiii il batjocuresc pe tatM său, de când a mân~ 
cat bărt:ae d€ITa Bie Tlulea, s-a răsleţit de ortaci şi 
stă mai bine singur şi visează cu ochii deschlsi. Ce 
p:>ate el face dacă tatăl său e aşa cum e, dar il' doa
re. Numai el ştie cât îl doare batJocura copiilor. Pe 
.iirunte i s-a Iă€at o gângăll1ie. Grăbit () strâmse intra 
degete. Era o mămăruţă. Nuţu se ridică pe jumă
tate. Puse gi1ngl1nie in palmă şi incepu să-i descânte 
incetişor: 

Mămăruţă ruţă, 
Su~mă-iIl căruţă 

Rumegă intreg descâmtec.ul şi tocmai când îi puse 
intrebarea rugătoare: 

Şi spune-illli atâta: 
Unde-mi e umita? 

. 

Gângănia îşi desfăcu pe indelete aripioare1e ŞI-Şl 
luă sborul spre stânga, cătră Dâmbuţ. Nuţu privi 
pe urma ei, dus pe gânduri şd tocmai voia să se lase 
iar pe spate, in iarbă, când prinse cu urechea o 
frântură de cântec adusă de vânt dinspre Dârrnbuţ 
1ntr-o clipă fu in picioare. Ttiptil, hoţeşte, făcu cei 
vre-o treizeci de paşi până la marginea pădurii mari, 
când ajunse pe cu~m(:/a dealulcui şi privi pe coastăl 
fu jos. Nu văzu pe nimeni, dar in schimb auzi mai 
tii ne cântecul. Aci, pe coastă, pădurea fusese tăiata 
cu câţiva ani în urmă. şi toată coasta-şi scălda acum 
in soare nişte nuelişti de~un stat de om crescute în 
neregulă, printre cari, din iarbă râd în soare fră-, 
guţe>le de câmp şi căpşunile. Nuţu-şi trase pălăria 
tie paiu pe ochi, ca să poată privi mai bine in bă.taia 
"oarelui, dar nu putu vedea dJecât jos de tot, dJupă. 
J'Jn tufiş, mişcâilldu-se cev-a alb. Mai stete puţin şi 
Imri o basma roşie. " 

Când sărind peste tufe, când tupilându-se, Nuţu 
ocoli coasta şi cobori până în dreptul fetei'. Nu 
:ştia cine-i. Nici nu bănuia măoar cne-ar putea fi~ 
:Una insă, era sigur: mămă/ruţa nu~d minţise! Auzi 
acum bine, cântecul fredonat mai mult pentru ea, 
de fata, care se apleca mlădioasă şi cwlegea frăguţ€! 
intr-o ulcică dJe pământ smălţuM 

TupiJat du,pă tufe, Nuţu se apropie de flat:& 
pând:ind-o dela câţiva paşi. Fala cânta discret, prin
tre buze: 

Ce vii bade târzior , 
OrI de mine nu-ţi e dor . 

FăJră se vrea, în ex1!az, Nuţu scă/pă răspunsul: 

'Ba-mi e dor mândruţo tare, 
Nu pot trece, valea~i mare • 

Dar nu avu vreme să termine cântecul, că spe~ 
rfută flatia. scăpă din mână ulcica, se îndreptă de jos, 
-căutând inprejur, să descoperă pe cel ce o speriase., 

Când se vă2;;u faţă. în faţă cu FJorica, fata duş
.manu'lui nempăcat al ta'tăJlui său, Nuţu nu ştia ce 
<să facă. Eă stee sau să o rupă la fugă, înapoi, în, 
'pădure. Dar repede îşi trase seama: să fugă nu mai 
·putea. Şi in urma urmei, ce-a. pasă lui, de ce face 
tartăl său. De cMe ori vă2JUse singur, că tatăJl său 
nu face hine dar n-aie ce~i face. Se apropie de fată. 
Roşie de ruşine şi de spaimă Florica, se trudea să-şi 
adune în şorţ frăguţele din ulcica spartă. Nici nu-,I 
prim. 

- Tu erai, Florică? îndrăsni să intrebe Nuţu_\ 
- Şi ce-i dacă eram eu? Oe 8ivea.i cu mine ~ se 

răsti supărată rata. 
- Te-am speriat ~ Hlai nu fii supip'ată. Iţi ajut, 

eu, să-ţii culegi fragile. 
Mânioasă fata nu răspunse. lngenunchit, Nuţu: 

se puse şi adună un pumn de fragi, pe care vru. să i 
le pună in p<>ală, dar F1lorica se dete la o parte ~ 
nu-Ii primi ajutorul. Nuţu rupse o cracă de mesltea
căm CUt multe rămun~le şd dupăce d'espue rămurele\e 

: de coaj,e, înşirui frăguţele fragă de m-agă pe ră.mu1 
j re:e. CâJnd fu gata, sfiQS se apropie de fată şi-i in .. 

ti:nse rămureJele cu fragi, înbi'indu~l rugător mai 
.mult din oelhi decgt din gură, dar fata-} prIvi bat-' 
.j.ocoritol' in albul oehi1or, cu fultrebrurea: 

- Ce-ar zice tatăl tău să te vadă aici, cu mine, 
acum? Spune? 

1 



Nuţu nu-i răspunse, dar relu·ă rugă~or: 
- Ascultă tu, F110ncă ... Noi am crescut În

'F'reună. La !?Coală am fost ca şi rraţlÎ. Nu ne-am 
-certat nioi odJată. De ce eşti tu supărată pe mine?, 
EIJl nu ţi-am făcut nica odată rău. Şi se opri cu, 
ochi-d păJnâmt, la rădăcina unui rrăsinel, căzut de\ 
odată pe gânduri. il mi:nţise mămă.mţa din pă.

dure ..• 
- Dacă 'tatii tău aşa vrea. Ce pot face eu? ri

,pastă mai ingăduitoare Florica. 
- Ia eLela mine as'ta . . . şi-li intinse din nou 

'I'ăJmurelele de fragi:. Eă-l lăsăm f>e tata. Tu ştiu 
hine că. nici eu nu mă pot inţelege cu el. Bai să ne 
inpăcă.tn ••. şi-şi trecu mâna stângă. după. umărul 
fetei'. 

Fălră să se retragă, fata-'l privi in ochi şă.~1 in-, 
trebă.. 

- Ce vrei să. faci Nuţu:le'? Nici eu nu ţi-'am fă
cut nic:l un rău! De ce nu mă lasi in pace '? 

- Vreau să. ne in.păcăJm! Aş vrea să fim iar,; 
ca mai na.inte. şti tu cum ne jucam, când eraIIl; 
·mici. Cum Î!lDi seriai tu lecţiile in caiet ... şi Nuţui 

o strâl1se cu putere la piept. 
- Şi: cum mă apăI3i tu, de câănii lui Oul~iţ'al 

Muiu.lu'i .. _ :iise râzând F1l'orica, in vreme ce-\/. luă 
rnmu'felele cu frăguţe. 

*** 
Mare ruşine a fost pe capul lui Todor Ârmeanu 

bătaia primită dela ]lie Tulea. Nimerise odată şi 
primarul un om. că până atunci, arţăgos' cum e, 10"'; 

yf,se numai în butuci. Tot satul ~tia, că primarul 
traiJa numai din mila Floricăi, care pusese la timp. 
mâna pe sapa tătâ.nesău. Dar ruşinea trebuia răs .. 
bunată. Datoritată prieteniei cu domnii, primaruL 
ave<a toate pc.sibUi'tăţile ur.or răsbunări mărun'te. 
Pentnl orice pagube cauzate în pădure sau în câmp 
Ilie Tulea trebma să dee seama. Acesta se apăra~ 
dar Cl.im nud ooată nu putea dov.edli că alţii făCUi 
seră pagulbele, lucru, oare nu.,], ştiau diecât oamenii 
primaru[ui, nu Se putea desvinovăţi şi astfel era ma." 
'reu judecat. Nu avea încă-trău: plă!tea, tăcea şi C04 

cea duşmănia! Dar nu era Todor Amieanu omu.l, 
Clare să se mulţămească cu mărunţiş. Voia o răs4 
bunare crâncenă, c~e să-i dee gata duşm;a.nuH, 

:un după ami-aza zi:lei de Rusalli, primarull urca 
dealul DoI ea, spre pădure, ou puşca pe umăr. Pe 
drumul ce urca spre culme, se întâJni cu Nicolae 
Groza, crâznicul. 

- Noroc! îi spuse primarul. 
-ISă dee Dumnezeu bine! Da unde, und>e aşa 

târziu? întrebă Qrâznicuil, care nU-l1 şt'ia pe primar 
vânătar. . 

- Mă duc până sus, la Fântâna albă. Am au
z:irt; deJa răstcri, că in fi'eeare seară vine acolo un 
gHgan să se scalde în băltoaca ceia de suh fântână~ 
şi poate-I' nimeresc, spuse primarul, fiă.ră să se opreJ 

ască din drum. 
- Să umbti sănittos! ii ură crâznicul şi se des. 

părţiră. 

Dar câ't ce dispăru crâ-enicrul după un tufiş pri
marnJ ~ loc să ţină drumul spre C'Ill1me înainte, 
coti l,a dreapta şi o luă pe drumulllleumblat ce duce 
de-a cu:n:nez.işul dealului. 

Soarele poposea pe creştetul dealurilor din 
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dreapta, ea omul ce se o:[:·reşte in dru~ să mai pri ... 
vească odată înapoi. Pe potero. ce alune·::'i d.in pă.du~ 
re drept în sa't, coboară ca înşirate pe aţă, U!lla după. 
a~la C€I;e zece capre ale Mariei Holdă, iar ţapul din 
fru!lltea coloanei, cu paşi de că-pj!tan, îşi dângă-neşte 
ţantoş clopotul dela gât. 

In capul primarului buba răsbună:rii se spăr
sese şi purcaele il intunecau judecata. Stiricise C'ă 

lilie TuIea, care avea o poiană in mijlocul pă4urii~ 
UlcaEe dela amiazi cu boii la păscut şi mergea la. 
pândă. Trebuia să termine cu: el, ori ce-ar fi. Nu mai 
putea răbda ruşinea ce-Q păţise. Todor Armeanui 
care a purtat pelia icoane pe notarul, pe popa şi pe 
dascălul din sat, pâmă când l-au lăsat in voe, el sa. 
mânânce bătae dela un Tulea Die? 

Cât' ce intră in pădure şi o luă pe cărarea ce 
duce alăituri cu valea ce vueşte sub ea primarul iuţi 
paşu!. ş.tia că pe aici nu umblă nimeni după asfin" 
ţitul' soarelui, iar până la poiana lui lli.e Tuiea mai 
avea de mers un drum destul de lung. 

Nimic nu mişcă în pădure, afară de vuetul apei 
din vale şi susurul frunzelor de plop alintate d'c 2e~ 
fir. Din când in când sub picioarrele primarului care 
păşe$te din ce în ce mai zorit, trosneŞte câte-o swr ... 
cea uscată. Peste creaSlta pădurii de pe dealul din 
drea.pta văii răsare luna plină şi fU<l'işa:tă prin fTU1H 
Ziş câte-o rază de lună luminează ici colo faţa in~ 
crunte.tă a primarului. Când ocoli o băltO'acă eLin 
rrijlocul drumWlui, patul puştii se lovi de trunchiul 
unu:i fag. La ~gom(.Ctul surd al loviturli primarul 
tresări speriat. 

- Oe-ar·fi, dacă Tuica m-ar aşrtepta după un 
fag ţii m·ar pocni in moalele capullui? se gândi şii 

luâ.nd seama îşi 'incetini mersul. Undeva departe. pe 
vale in sus, tuşi smisitru, o bufniţă: uhu! Şosise.: 

!'(ste .ale. în· oI€arta Ee ved€a albă in lumnia lu; 
nii poiata lui Ilie Tullea. Iată-il şi pe Eie. in faţa 
uş.iL A aprins un lemnuş. Işi aprinde ţigara. Din 
dosul unui fag primaruil. puse arma la ochi. TinU 
Ia cap. cu arma bine răzimată de trunchiul fagu
lui. :Dar nu trase. Işi aduse aminte că nici nu işi 
incărcase arma. Dar nici nu se poate trage de aci. 
La aşa depărtare ar putea să greşeasci ţinta, dla.T 
chiar de ar nimeni. puşcăJtura ar fi prea silabă. Afa
ră de asta, în îJ.ntunerec nici nu se poate ţinti bine. 
Primarul nu Şll:ia că pe lângă fagul de care îşi rn
zimase arma. cobora in vale o cărărue, care urca 
apoi drept în faţa. .poienitei lui 'I\ulea. AStfel păşi 
inain'te p~ drum in susul văii, trecu 'Valea pe podul 
făcut de Tulea, ca să aibă un accoes comod la poiană, 
unde îşi invăra vitele îndată. ce trecea vremea plu
gului. până toamna. Dela pod primarul cobon pe 
partea drear tă a vă:ii srre poiată. Ajunse la gard. 
Nu indrăsni să~l treacă. Ră.zimă arma pe gardul de 
nuele. Băgă de seamă. că tremura. Cotit pe gard 
aşteaptă o buoeată să S'e ivească duşmanul, care nu 
putea bănui că-I pândeşlte moartea. 

L:-v-ada din jurul clă.d!irti şi poiata albă se scal
dă in lumina disC're~ă. eLe lună, dar primarul totuşi 
nu băgă de seamă că ilie se afla in faţa sa la o 
depărtare <fu treizeci de paşi. Şede pe pragul uşii. 
Abia câ..nd TIie trase eLe două ori cu sete din ţigară. 
îl zăiri. Buimac şi fără. să ştie ce faee, primarul îşi 
lăsă obrazul ~ patul puştii, ochi, cât putu mai bine' 

~. . 
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in semi intunerec şi trase. Bubuitura se sparse hă
u:nilld în ecouri pe văii şi dealuri. Câteva paseri spre
riate îşi fâ:lfairă aripile zburând })le aproape. Prima
rul văzu, cum 'Iiulea se răsturnă îndată după puş
catură, pe spate in poiată, fă.ră să scâmClească mă

car. M!\l.lţămit de sine, dar tremurând incă, primarul 
işi puse arma pe uroă.T, tuşi una să-şi desfunde gâ
luI; care-i opera răsuflarea dar deodată îl năpădi 
fidea şi o luă la fugă mapoi pe tald.e venise. Când 
aj1llinse la fagul de unde privise peste vale la poiată, 
se o.pri fără să ştie de ce. Ră.ziroat de fag işâ forţă. 
oohii să vadă peste vale, dar luna intrase după un 
zălbranic de n,our l,1i nu putu vedres nimic. 

- Glaba·i! murmură printre dinţi: primarul. 
Dar nu apucă să terro1ne cuvântul, când fără veste 
se simţi strâms de gât, iar puşc.a-d. alunecă 'de pe 
umăJr. 

- Gata .. !, ai spus? Uite .. mă, tâ!l'harull6, că-s aci! 
Fă-ţi druce! şi Bie 'tuIca îi puse mai vârtos mâna 
în gât, ca nu oumVa să-i scape, cu ceelaLtă mână 
îi luă arma şi-a aruncă in drum. 

- Ce credeai că m-ci dat gata, tâlharule? Te
am iertat odată şi nu te-am omorit! ştii, atunci, 
la birt! Acuma. nu-mi mai scapi . . . şi-l strânse 
mai ţapăm de gât. 

După o ploaie de pumni, izbiţ ca un roănunchiu 
de cânepă, de trunchiul f1agrului -Şi de drum, prima
ru& 'nu mai da semne de viaţă.. Zăcea ca. un sac, 
in drum. Ilie Tulea osteruse şi elI. !şi şterse cu mâ
neca cămăşii faţa inundată de sudoare. Vă.zu că 
primarul nu' mişcă. Oa să se asigure îi mai dete câ
teva iz~biturJ. în burtă cu vârful bocancului, luă arma. 
din drum şi. plecă grăbit spre cas~, murmurând iIn 
sine: 

- Cum bate Dumnezeu omul! 
Pe măsură ce înainta spre sat, gândul că va in

funda temniţele il oopleşea tot mai mult pe Die 
Tu~ea. Căuta să se gândească ce avea de făcut, dar 
creerui nu-l asculta şi gândurile-i sburau speriate, 
CUilll sboară potârnichile din calea vânMorului. Sm
gur nU ştia ce să se facă. Gonind buimac prin pădu
l'e i se pă:rea că-i alungat din urmă de o putere nă
praznică, nevăzută, iar când fu să iasă din pădure, 
luminişul cenuşiu-albastru.din capătui cărării aco
perbtă cu crăcile de gorun, ca o gură de tunel, i se 
pă.ru că seamănă cu o uşă de temniţă. 

u\.juns la marginea satului voi să carmească pe 
vale în jos spre Gristeni, unde se găsea postuil de 
jandarmi, cu gândul să se denunţe, dar' se răsgândi. 
Nu putea merge în puterea nopţii. E prea departe 
şi e prea obosit de drum. AJb1a îl. mai ţin Plci'oa.rele. 
Fwgise atâta cale. Lăsă deci, .pentru a doua zi. Se 
îndreaptă spre casă, dar nu întră, ci gonii. mai de
parte şi. se opri' la geamul păJrintelui Irimie. Popa 
nu-i dăduse nici odată vre-un Slrat l"ău-:-ba de multe 
ori îl scosese din încurcături. Bătu cam multişor laI 
geam şi tocmai când era să plece desamă.git, apăru 
după geam barba sburlită a părintelUi lrimie, care 
deschise fereastra, iiar Die incepu jelania, cu glas 
de spovedanie, uitând să mai salute. 

- M-a bMut Dumnezeu, părinte! Ce să mă fac? 
- Ce-i Eie? Ce s..a întâmplat iar? Intrebă spe-

r"~t popa, iar gâ:ndu-d. sbură la ']:lodor .A.rmeanu. 
- Am omorît pe primaru! 

• 
- Cum? zise speriat popa, gata să cadă de pe 

pick>are. 
- M-a pândit la mine-n poiana din pădure. A 

puşcat după mine şi .•. apoi i:storisi popii toată in
tâmplar ea. 

- Ce să fac părinte? Se să fac? Uite cum m..a 
băJtut Dumnezeu! Invaţă-mă părinte ce să fac) 

- ,Să aşteptăm până mâine, să vedem ce-d de 
făcut. Du-te la primărie. Inştiinţează pe notarăşul, 
străjille. Să meargă să vadă ce-i cu tâ1h!arul ceIa ... 
Mlai şti, poate n-<o fi murilt . . . . 

Ca din puşcă goni până Qa primăl'ie. Nu in
drăsni să--I scoale pe notar, dar înştiinţă pe străjanii' 
cari dormeaU' la primăJrie şi ca un câine rebegit să 
târî spre casă. Mai avea o singură nădejde. 

- Dar, dacă n-o fi murit? Oe bine ar fi! Aş scă
pa mai uşor. .. se gândi Tulea, când împinse por
tiţa lŞi întră la el in curte. 

Se aşeză pe suptoaia dela târnaţ. Puse de o par. 
te puşca şi-şi lăsă capul în palme, ou coa]tele pe 
genunchi. Tâmplele4. svâ.cneau să crape. Nu-l sim
ţise nimeni din ai casei. Dormeau cu toţii fără nici 
o grijă, Incepură să cânte cocoşii de miezul nopţii 
I.Ja. început cWte unul, apoi tot mai mulţi până când 
începură să se rănască iar şi tăceTOO puse din nou 
stăJpâJJire peste sat. Se gândi ce trebue să dee de 
grijă n~estei, lui M!i.ron, Floricăi. Săracii de ei Mat 
ales Miron. Trebue să eie de acum el grija casei. E 
omuJl tot, ce-! drept, dar e prea tînăr. Ce să facă 
dacă el trebue să plece, unde n-Ia fost neam de nea.
mua IThi: la. temniţă. 

Pe cer apusese lru.na. A:bia se mai vede pe vâr
ful dealului bisericii locm pe unde s-a furişat. Incolo 
s·13. întunecat de~ binelea. FIe dealul Dlolca alune
cară în sus patru lumini jucăuşe. Urcară grăbite 
la pas cu cei ce mergeau să vadă de primar. 

Câmd grupul devre-o zece oameni se !lIpropiară 
de poteca c~ trecea din drum va;lea la poiata lui Die 
Tulea,oamenii văzură o mohândeaţă proptindu-se 
de fag. E\ra primarul, care desme:tecit încerca să 
se ţină pe picioare şi nu prea izbutea. Era frânt şt 
bă:tucit ca un măr. 

Străjanu1 Die Nd.coM'ă, care lucrase în livadă 
şi cunoştea Locul, trecu în fugă valea şi' de sub stra
şina grajdului puse mâna pe o loitră de car, pe ca
re-d aşezară p'e primar şi astfel porniră cu el spre 
s~t, în bocetele prim ăriţei, urmaţi' de Nuţu şi de 
vre-<l cinci vecini ai casei. 

- Săraca de mine ... Cine te-a adus până aici, 
că plecaseşi la vânătoare. .. Săraca de mine şi de 
mine ... Olt, vai de capul tău ... Cât ţi-am spus, 
lasă-~ in plata DomnuJui, să trăiască şi el. .. Şi 
nu m-ai ascultat. .. Am ştiut eu că nu-i a bună ... 
Vai de mine şi de mine... Cum ră.mân eu? .. 

- Tu să taci! Miuierea dracului. " gemu pri
marul de pe targă şi convoiul îriaintă tăcut, că pri~ 
mănţa, ştia prea b1ne să se toomă de bărbaA., chiar 
şi când era. pe moarte. 

* * * 
Toată noaptea Tulea s.-a chinuit pe prispa caeei, 

dar câmd cocoşii. începură să câmte deşteptarea. şi 
~ vârfuril.e dealurilor mcepu să se lumineze de 
zi,uă., ]tie se ur.ni până in şură, urcă câţilVa. fuştei pe 
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scara. pusă la podul grajdului şi strigă blând şi du
ios, cu plânsul în gâtlej. 

- l\Iiroane ... l\1iroane - taică, scoală-te ... 
- Ce-i tată? De ce ai venit? răspunse speriat 

băăretwl, ri'dicrundu-se şi ştergându-se la ochi somno
ros şi bănuind ceva rău. 

- E rău, dragul tatei! Rău Am omor1t pe pri
marul 

Ca ars sări flăcăul pe maldărul de trifoiu din 
şură. 

- Cum? Oh, bată-I mâna lui Dumnezeu! A puş
cat că te-a scăpat Dumnezeu pe dumneata .... spuse 
curaJos M!iron, dupăce tatM său îi spuse grăbit cum 
s-au petrecut lucrurile. 

După dumneata? Bine ai făcut că l-ai curăţat! 
Bine! Du-te acum, de vezi ce-i cu el. Trebue s ase fi 
îmtors careva djn pădure, dela el, porunci Ilie, in
trâ.nd in casă, ilar ;Miron o luă la fugă s.pre primărie 
să ştiricească, ce voia să ştie. 

Soarele privea ves:el din vârful Dolti, când pe 
pdarta primarului ieşi' străjanuU ilie Nicoară du
când pe umar loitra care servise de targă la a.duce
rea primarului din pădure. y'oia să o ducă chiar el 
1Jui Tulea, ca pretext să-î spună noutatea şi să 
audă mai bine cum S..J3.U petrecut lucrurile, că pri
marul nu voise să scoată o vorba. 

- S-s scu~at m<>rtul ... răpunse străjanul la 
întrebarea lUi Miron cu care g.e întMni, în poarta 
pri:măriei'. 

- Cum? N-a murit? 
- Iim! Banul ră.lll nu piere! N-a murit, dar e 

sdrobit rău! Ce-a căJutat a găsit! spuse râzind stră
janul şi puse loi1:rn in spatele lui MlrO'Il, care se 
gr'ăJbi să ducă vestea lui tatăl său. 

- Dacă-i sărac satul, e sărac şi popa! era vorba 
părintelui Irimie din Deleni, ori de câte ori trebuia 
să apeleze la micile ajutoare ale parohienilor săi. O 
făcea, de altfel destul de rar şi numai când era 
într-adevăr strâns cu uşa. 

* .. * 
Când însă flăcăii satului aflau că părin

tele nu şi-a putut prăşi porumbul, n-a ;ter
minat cu coasa, sau cu seceratul, se sfătu
iau între ei şi se ofereau de bună voe să-i 
ajute o după amiază, la sapă, coasă sau seceră, că 
doar nU p1ere QIIIlul din atâta treabă, ziceau ei, iar 
popa netezi.ndu-şi' mulţămit barba, primea ajutorul, 
lă.sâmd ca pl'€<lteasa să le dee o cină bună, iar el se 
mgrijea de lăutari şi de rachie. ştia părintele ce-i 
mdemna pe tineri' la dragostea ce-i arătau. După ci
nă flăcăii şi fetele se aşterneau pe joc, petrecâ.ndu
şi până noaptea târziu în cântece şi voe bună. Nu 
erau rari ce-i drept, nici cazuri'le când o astfel de 
cIacă îi aducea popii cu câteva săptămâni pe urmă 
şi cÎllteva cununii, când i se întorceau şi che1tuelile 
cu lăutarii şi reu-tura. 

!Dat- se vede treaba, că ş.i. obiceiul clăcilor va 
dispă~a ca şi' alte obiceiuri bune, uitate mali de 
muLt, de creştinii din Deleni, se gândi popa, în vre
me ce se plimbla cătrănit dela un capăt la altul, cu 
mâmNe la spate de-e. lungul corldorulUÎ, deschis tu 
faţa soarelui de dimineaţă. , 

După certele şi băltăile dintre primarul 'rodor 
Alrmeanu ,a lllie Tulea, tot satul se învrăjbiBe, des-
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părţindu-se în două tabere. Deşi pe faţă îşi băteau 
joc de el, sărăcim.c& ţinea cu primarul, care striga 
contra domnilor şi bogaţi:lor, iar cei mai cu prinde
re, erau pe lângă Die Tulea. Toată lumea terminase 
cu seceratul şi în tot h.otarul nU mai era decât grâ
u! popii din lunea dela Izvoare nesecerat. 

Părmtele lTimi'e era strâns rău de năcazuri. 
Plata nu sosise, grâul trebuia secera1t, iar preatea
sa-I mrea să facă din fundul pământului rost de 
bani, să-şi îmbrace copiii întorşi dela şcoală cu 
hainele ca vai de lume, iar bani - ca-n palmă păr. 
Nu ştia ce să se facă, iar flăcăii dracului nu băga
seră de se,amă că grâul lui rămăsese nesecerat. 

Cum sta wtit pe paravanul coridorului şi-şi re
zuma năcazurile, părintele se gândi' să trimită crâ,z
nicul să-i tocmească, fie şi în parte, nişte seceră
tori, că nu mai putea lăsa grâu! nesecerat, dar când 
ieşi în stradă, se întâ;lni cu Mrron, feciorul lui Tulea 
Ilie, care tocmai voia să între. 

- Sărut mâna, părinte 
- Să trăeşti! Da ce..J năcazul? întrebă sec po-

pa. 
- Am f<>st dimineaţă pe lunca deLa Izvoare şi 

am văzut. 
- Grâlurr meu nesecerat ... îi: luă vorba din gu

ră părintele, grăbit şi fără chef de vOl'!bă multă. 
- Aşa-i părinte şi noi ... noi ... am vrea să-i 

secerăm dacă ... 
- Bine fmte, aprobă p()pa - Dar când? Eu nU 

mai pot aştepta. Chiar mergeam să ... I trimit pe crâz
nicul să·mi bage secerători pe miilile. 

- Nu trebue păxinte, că noi ne-am înţeles să-i 
tăem chiar azi. Grija noastră pări:nte. Am vorbit 
eu cu Mitru eniţii, cu Săndruţ, cu Ilie a Măriei 

Sa-ndrului, ~cu Savu Murgului şi aşa am venit. 
- Bine fătul meu. Dar cu părinţii, acasă aţi. 

vorbit voi că vezi, azi e dri'cul lucrului şi poate &!veţi 
treabă? 

- Lasă p= noi, părinte! Cu seceratul am ispto
vit şi alt lucru n-avem. Dacă-i vorba de mine, tata 
nu mă opreşte nici odată nici pe mme şi nici pe 
Florica. Aţi făcut şi dumne'avoastră destule pentru 
noi. .. şi. M!iron plecă g-rălbit să-şi înştiinţeze or
tacii' sa se adune. 

Cu un ceas mai târziu, în grâul popii din lunca 
dela Izvoare întraseră. secerătorii. In<:epuseră de-a 
lungul, dar dupăce se adunaseră prea mulţi sece
rători, luară lanul de-a latul şi lucrul mergea 
spornic în cântece şi glume. Se adunaseră ma.i mu~ţi 
secerători de câţi trebuiau. Venise şi Nuţu prlmaru
lui, singurul din t&!băra tătânesău. Când sosira lău
ta.rii grâul popii era pus în cruci mnduite frumos, 
pe trei coloane, de..a, lungul luncii. Numai fetele şi 

nevestele mai culegeau spicele căzule din snopi şi 
Ana lui Pll'ngău inpletea cununa. Flăcă.ii puseri 
mâna pe câte-<o fată şi se aşternură la joc, in bătă
tura de lângă fântână, iar soar'ele asfinţea trăgând 
cu ochiJul de după cireşul cel mare al Culiţli MUtu
lui, din deaJ . 

. -Când fu ~ata cununa o puseră pe capul Flo
ricru Tulea. Ea era cea mai frumoasă şi mai harnică 
dintre f-ete. Şi convoiu1 ~ ucrni sţre sat cântând 
câ:ntecul cununei 

iM, hai şi dai - n'ai. .. cun una ... 21 
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Ajuns în faţa pOTţti părintelui, convoiul se opri. 
Flăcăii voiau să câştige timp, ca să poată lua apă 
să ude pe purtăltoarea cununii, dar Flor'ica se grăbi 
ş'i de:::chise portiţa. Nu apucă să între bine că şi 
primi un val de a.pă in creştet, iar când se reculese 
din spaimă, zări pe Nuţu primarului dispă.rând in 
dosul seceră:torilor cari dădură busna în curte, cân
tând şi huind. 

- Auzi măi Mirone. Nuţu primarului udă pe 
Florica voastră! denunţă Savu Murguiui, car~ nu 
izbutise să ude el pe Ji'lorica. 

- Cum aşa? se miră Miron Tulea. 
- lac-aşa! Şi in luncă şi pe drum ,tot pe lân-

gă F'lorica se învârti. 
- Se vede că-I mâncă şi pe el pielea, ca pe tată 

său! Las că~l scaI'păn eu, dacă nu se aşează primă
re'1ul. Aan cam văzut eu ceva, dar ... şi MIron intră 
in vorbă cu fat'a lui cantorul P~palac, uitând brusc 
de Nuţu. , 

Olăcaşii cinară in voe bună şi glume, la masa 
aşternută sub nucul cel mare din grădină. După ci
l'ă, tinerili înCEpură jccul. C!bila lui Belej afumat 
cum era, nu-şi mai cruţă nici coardele, nici arcuşuJ. 
'IiI'ag~ ca-D ciudă, acompaniat de Lupeşu, a cărui 
vioară scâTţâe grăbită pe toate co.ardele pe rând 
Laz-'iaz, iaz-iaz, iaz-J.az, ... in vreme ce gurduna bă
trânului Belej cântă mâ-r-mâr, mâT-mâr, mâr-mâr, 
rar, energic şi hotăr"rt. 

PoaJele fetelor şi neveste'lor ce se învârtesc în 
vânt au răscolit tot pravul din curtea popii, care 
s·a ridicat şi învălue in nour greu toată adunarea., 
iar 1umina Iămp.il de petrol atârnată de uD. cuiu pe 
săgeata casei se ceartă cu lumina blâ.ndă a luni.i, în 
adm1raţ.ia fluturilor ce-şi pâ.rjolesc aripile. 

Nuţu primarului joacă cu Fllonica TuIea.. Amân~ 
ddi soot jucăuşi buni, de par--că nici odată n-'au fă
cut altă tn-abă. Saltă ca pe gume, se invârtesc, se 
strâng şi se resfiră ca la comandă. Toată lumea ră
mase cu gura căscată, când băgară de seamă pe .. 
rechea ce dansa, Iă;sându-J.e loc liber la mijloc. De 
o paxte Miron., fratele Flori'căi îşi muşca buzele de 
năcaz, sâcăît, că sora sa joacă cu feciorul duşma
nului de rnoal1te al tatălui său. Dar Florica juca 
înainte cu patimă ş.i voe bună ,cum nU mai jucase cu 
n.im2Ili" nici odată .Din coridor, popa, preoteasa şi 
copiii priveau mii-aţi perechea ce juca. Popa se tră
gea de barbă mgrjat de ce V'a urma. D văzuse pe 
:M:iIQl1 incrunta.t şi.!! auzise când spuse lui Savu 
Mlurgului. 

- Dar pe ăsta cine pustia 1"'3. chemat la dacă, 
că nici unul dintr-ai lor n'a venit. Umblă şi el după, 
potcă, fără ruşine, ca tatăllsău ... 

Câ'nd terminară jocul, Nuţu strânse ştrengâ
reŞ'te mâna fetei şi se înghesui printre flăcăi, şter
gându-ş:i cu poala căllnăşiJ. sudorile de p~ obraz, iar 
Florica se perdu şi ea printre fete. Dupăce răzbi 
priln ilneiul de trupuri, se pomeni lângă mărul dun
gos din grăilina popii. Obosit cum €l'a se prbpti cu 
spatele de tulpina mărului, ştergăndu-se pe îndelete 
de năduşala ce-i inundase tot corpul. 

• -De fată s-a făcut F1lori'ca asta 1 se gândi cu-
prins de odată de dorinţi şi de căldura dragostei ce-i 
năvăllea în sufle1\: şi in creer, dar r~pede îşi aduse 
aminte de duşmănia părinţilor şi un simţământ de 

-

greutate tl cupl1inse şi-l stră:biitu din creştet pâ.nă-n 
tălpi. Par-că i se muiaseră fluerile piciOarelor. Da,r 
treou reFede, cit ce se hotărî. 

- Trebue să-I călesc pe tata! î~ zise şi porni 
să se primble in jurul mulţimei:. In ceialaltă parte 
a curţii, Nuţu văzu cum M)irOD trăsese de o parte 
pe Florica şi o spăla. 

- Ce, te-ai înhrutat cu pr1mărelul? Ce ai gă.sit 
i.n ci? Ne faci de răsul satului! 'I\u ... 

Când văzu, că Miron se aprinsese rău, da era 
cM pe ce, să o cârpească pe Florioa, dus prosteşte 
de picioare, fără să ştie, se ar,ropie de cei doi, cari 
se (;(r'tau şi se amestecă. 

- Lasă Mlirone pe F'lorica. ma nu-i de vină! Noi 
am fost ortaci buni din şcoală .. Noi ... 

- Şi tată tălUumblă cu puşca prin pădure du
pă tata! 

- Frate Miirone ,să-I lăsăm pe taba şi-o să vezi 
tu că toate vor merge altfel! 

Supărat Miron, nu mai zise o vorbă. Plecă 
Iăsându~i simlguri. 

Nuţu îşi treou braţul stâJng' pe după gMul fe-
tei, oa Munci. în pădure şi-i zise simplu; 

- Florică, vrei. tu să fii neva.sta mea ? 
- Dar nu se poate! Şbii ... 
- Se poate, dacă vrei tu! şi o sttâillse mai tare 

la piept. 
* * * 

Multe a avut de îndurat FloriCl1 de1.a "părinţi din 
cauza clăcii dela popa. In câteva săptfunâni îi pe
rnă bujoI"ii din faţă şi par-că se usca pe picioare. 
Nu mânca, nu d{)rmea, şi plâmgea oIiidecâte ori ai 
săli o luau de sus, cu primă.!'elul. Se pierdea în gră
dină printre clăile de fân şi plângea. Cu Nuţu se 
întâlnea rar, pe câmp, la joc, dar când îl zărea în
cepea să simtă că i se face ziuă'n suflet ,că trăeşte, 
iar Nuţu era aşa de bun. O mângăia şi-i dădea nădej
dea pe care o pierduse de mult. 

Băiat aşezat şi cuminte Nuţu nu semăna nici 
pe departe cu tatăl său. Era leit mamă-sa, care era 
O bunătate de femeie, dar care suferea şi ea ca un 
câine bătăile şi batjocurile bărbatului. 

:Mărunţel cum e1'a şi salb, primarul s-a dovedit 
vânjos ca o pisică. Altfel nu scăpa din bătaia ce pri
mise. După 3--4 săptămâni s-a sculat din pat şi 
umbla prin curte. 

Când a auzi.t Ilie Tulea că n-a murit primarul, 
a tot lăsat de azi pe mâne, după cum îl sfătuise po
pa, şi n-a făcut denunţulla jandarmi. Mai târziu s-a 
hotărît să nu mai facă nimic. Să facă primarul de
nunţul, dacă vrea ,iar el se va apra. Doar are la el 
ca dovadă al'ma lui de vânat cu două focuri, cu un 
cartuş puşcat şi cu unul plin. Şi mai are şi uşorul 
uşii dela poiată ca mărturie. Dar primarului nu-i 
ardea să facă denuntu!. Ştia el, pe semne, ce-l aştep
ta, dacă l-ar face. Devenise morocănos. Se certa cu 
ai săi acasă şi nu ieşea din ogradă decât cu mare 
treabă. Vedea el bine că par-că mâna lui Dumnezeu 
trăgea sforile şi tot ce punea la cale contra lui Tu
lea, se întorcea contra lui. Chiar şi judecătorii văzu" 
seră în sfârşit că Tulea este năpăstuit de primar 
şi nu mai puneau temeiu pe acuzele puse la cale de 
el. Trebuia deci să se resemneze, să-şi înnece în suf~' 
let ura şi răsbunarea, iar neputinţa de a se răsbuna. 
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ii nvenina sângele. 
In schimb Ilie Tulea era mai îngrozit acum, du

păce primarul se arăta potolit. Se întreba mereu în 
sine; 

- Cine ştie ce mai coace tâlharul? 
Legătura dintre l"lorica şi Nuţu nu putea porni 

decât tot dela Todor Armeanu, Nuţu neurmărind alt
ceva decât să sucească gâtuI fetei, să o facă de râsul 
lumei. Aşa credea Tulea, dar nu era el omul, care 
să-şi poată înfrăna fata În pornirea ei, cu sila şi 
asta-I durea mai rău.' 

- Nu se aşează tălharul dracului. l\Iă sileş:e, 
bată-I Dumnezeu, să-I omor! Nu mă slăbeşte şi pace! 
se plâ.ngea cătră ai săi, ori de câte ori era vorba de 
ruşinea ce-i face Florica. 

Cu legea nu se putea apara. Nici nu voia. îi era 
frică de domni. 

- Ce-ar fi, să merg la popa Bogdanu din Feri
ceni, să-I dau, să mi-l aline el? se gândi Ilie Tulea 
într-o dimineaţă, mergând la moară cu un sac de 
grâu desagit în spate. 

Popa Bogdanu era vestit cât ţine Crişana şi Ta
ra moţilor, pentru descoperirea şi pedepsirea tâlha
riilor prin blestemele ce făcea. 

-Ce face popa Bogdanu din Fericeni. nici dra
cul nu poate desface! spuneau convinşi oamenii, peste 
,tot. 

Toată lumea-] cunoştea. Bătrân, cu barbă mai 
mult albă decât căruntă. Umbla călare pe un căluţ 
alb, mult prea mic pentru călărie, de-i ajungeau pi
cioarele călăreţului în copite, când păşea. Dar popa 
n-ar fi încălecat alt cal pentru toată lumea. 

Moale în mişcări. Apăsat şi hotărît la vorbă, 
bine zidiJt, bătrânul deşi simpatic, inspira groază în 
jurul său, ori pe unde umbla. Cât a fost tinăr a adu
nat avere frumoasă. Şi-a înch€gat o gospodărie în 
capătul dinspre codru al satului, în dunga văii, pe 
locşoru liberf de vre-o patruzeci de paşi, ce desparte 
cele două dealuri de olaltă. In jurul casei a plantat 
o păduriţă de brazi la umbra cărora, azi cântă în 
voe valea. De altfel om .bun şi milos, părintele Bog
danu adunase în curtea sa, tot ce nu trebuia altora. 
Vre-o treizeci de copii, culeşi de pe toate drumurile, 
vre-o douăzeci de femei văduve şi mai bătrâne şi mai 
tinere, cu şi fără copii şi o mulţime de câini rătă-
1:iţi, de toate soiurile găseau de mâncare la casa popii 
Bogdanu din Fericeni. Vara-i lucrau toţi, fiecare du
pă puterile lui, iar iarna făceau exerciţii, că popa-şi 
avea orchestra Lui la care căntau copiii. fiecare în 
alt instrument muzical. Cu deosebire îi plăceau copiii. 
Lui nu-i dăduse Dumnezeu decât unul. îl crescuse, îl 
purtase-n şcoli şi era gata de popă, pregătit anume 
pentru a-i lua locul, şi i s-a prăpădit şi acesta. Lumea 
vorbeşte că s-a prăpădit dintr-un blăstăm. 

într-o noapte popa găsi lada unde-şi ţinea banii 
spartă şi goală. S-a năcăjit mult popa. Pierdu-se 
toată agoniseala lui pe mulţi ani în urmă. A făcut 
el denunţ la jandarmi, dar hoţul a rămas nedescope
rit. Intr-o zi de Sân-Georz. dupăce vazu şi vazu că 
-hoţul nu se află, popa urcat pe amvon se plânse în 
faţa lui Dumnezeu şi a credincioşilor săi, în bise
ricuta lui de lemn plină de oameni şi zise: 

- Buni creştini, rugaţi-vă şi voi cu mine şi zi-

HOTARUL 

ceţi: Dumnezeule bun şi drept, descoperă şi pedep
seşte pe cel vinovat! 

Oamenii spuseră după popa blăstămul, iar în 
strana dreaptă a bisericii, feciorul· popii căzu de pe 
picioare şi pe când îl scoaseră afară, pe braţe - îşi 

dete sufletul. In aceiaşi zi se găsiră şi banii furaţi. 
A plâns tot satul în hohote, că vedeau oamenii pu-te
rea lui Dumnezeu. Numai popa nu putea plânge. Nu 
putea. Isi frăngea numai mânile, îşi smulgea barba 
şi părul şi se ciudea: 

-De ce nu mi-a spus? De ce nu mi-a spus? 
De atunci oamenii din douăzeci de sate duceau 

mai mare groază de popa din Fericeni, decât de 
toate temniţele Tribunalului, că; 

- Din temniţă scapi, dar de blăstămul popii din 
Fericeni - nici odată! 

Dela moară Ilie Tulea, o luă pe vale în sus, spre 
Fericeni, hotărît să-I dee pe Todor Armeanu, pe mâ
na popii Bogdanu să-I aline din capul lui ... 

* * * 
Primarul Todor Armeanu nu putea sta inchis în 

ogradă o viaţă întreagă. După ce se înzdrăveni o lea
că de putu să umble mai drept pe picioare, începu 
să· meargă pela primărie. Mai sta de vorbă cu oame
nii. Dar cât ce aducea careva vorba de întâmplarea 
cu Ilie Tulea, se înfuria, îşi făcea de lucru în altă 
parte şi o ştergea. Nu voia să vadă, cum lumea·i dă
dea dreptate duşmanului său. 

Când dete faţă cu notarui Dârzac, acesta-Î În
tinse prietenos mâna şi-i zise bucuros; 

- Aa, iată a înviat mortul nostru! Ei, spune 
cum fu? 

Primarul îşi muşcă supărat buza de jos şi ri
postă înpungaciu; 

-Par-că dumneata nu ştii! Par-ci nu ţi-a spu
s-o Tulea! Crezi, că eu nu ştiu că dumneata şi cu po
pa îl puneţi la cale contra mea? , 

-Ce spui? Ce vorbeşti? întrebă zimbind, dar 
mirându-se notarul. 

-Lasă că vă arăt eu, că n-a murit Todor Ar
meanu ... şi primarul ieşi trântind uşa. 

Nu putu suporta bucuria sinceră de aLtfel a no
tarului, că-I revedea teafăr. 

-Asta-i curat nebun! se gândi notarul şi în
cepu sa scrie mai departe. 

A doua zi primarul pleacă la oraş. Nu văzuse de 
mult oraşul. Până la tren se duse cu trăsura. Nuţu 
mâna caii. Cum stătea lângă tatăl său în trăsură. 
Nuţu încercă să lege o vorbă cu el, dar nu putu. Abia 
când se apropiară de gară, tatăl său îi spuse amenin
ţător şi rece; 

- Să nu te mai prind că te mai duci pela no
tarăşul. Orice ţi-ar da, nu mai primi nimic! Dar n-o 
să-l mai vezi multă vreme, că-I mătur eu .•. şi oprin
du-se rt.răsura în gară, se dete jos din trăsură. 

Pornirea tatălui sau contra notarului Nuţu n-o 
înţelegea. Nu ştia să se fi certat vre-o dată. Vedea 
cum ;toate planurile i se duceau dracului, spulberân
du-se ca florile de păpădie vara. 

Cu notarul ,Nuţu o dusese foarte bine. Inprumu
ta dela el cărţi de cetit, ba de multe ori notarul îl 
cinstea cu cărţi şi gazete, pe cari i le recomanda să 
le citească, de-şi făcuse acasă o adevărată bibliotecă 
din ele. Dacă nu înţelegea ceva, mergea şi-l întreba, 23 
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iar notarul ii explica aşa, că şi un prost putea să 
înţeleagă. Pe notar voise Nuţu să-I roage să înpace 
pe ,tatăl său cu Ilie Tulea, ca să se poată lua cu Flo
rica. Dar se vede că n-avea noroc. Dacă tatăl să.u îl 
duşmăneşte, toată treaba s-a dus pe apa Sâmbetei. 

Ajuns în oraş, primarul din Deleni se duse drept 
la clubul partidului. Ceru preşedintelui mutarea 
notară.şului. 

-Bine, domnule primar, dar ce ai cu el? E notar 
bun. A ridicat comuna, aşa că n-o mai recunoşti. 
V-a scos din datorii, v-a făcut casă cuLturală, biblio
tecă, luminat electric, poduri, drumuri, fântâni, luc
ruri la cari foarte puţini notari se mai gândesc. 

- A pus la cale pe duşmanul meu să mă omoa
re, minţi fără ruşine primarul. 

- Cum asta? se îndoi preşedintele. 
- lac-aşa. Am stat patru săptămâni în pat, bă-

tut de omul lui. Acesta Vi-e notarul dumneavoastră 
cel bun. 

- Bine, do~nule primar, dumneata eşti omul 
nostru, dar noi nu putem muta numai aşa, pe vorbe, 
un notar, pe care-l ştim om de ispravă ... vru să-I 
convingă preşedintele. 

-Dacă nu-l puteţi muta, ies eu din partid cu 
toţi ai mei. Vreau să fie mutat in trei zile: Ori el, 
ori eu! 

-Ui.te, domnule primar. Facem cercetare. Dacă 
se dovedeşte ce-ai spus, îl mutăm! 

- Nu vreau cercetare, că eu când am luptat 
pentru dumneavoastră n-am făcut cercetare, dacă vă 
veţi ţinea de vorbă sau nu. Am luptat. Acum: Ori 
eu, ori el! Alegeţi! ... 

- Să chemăm pe domnul prefect. Să vedem ce 
zice şi el, zise desarmat preşedintele partidului. 

In sfârşit, după o zi de luptă, însuşi prefeotul, 
care ţinea mult la notarul Dârzac, trebui să cedeze. 
Todor Armeanu era recunoscut - tare. Avea oame
ni! Partidul nu-l putea refuza. 

Notarul primi curând ordinul de transferare de
la Deleni Într-o comună TIemţească bogată din ceia
la1tă parte a judeţului. Smulgerea din Deleni il du
rea mult, deşi în realitate primea o comună mult mai 
bună. 

Amărît, că minciuna unui corteş, trage mai greu 
în cumpănă decât munca desinteresată şi rodnică de 
zece ani a unui om care TI-a făcut decât binele, nota
rul îşi făcu bilanţul activităţii sale în Deleni. Pri
mise comuna plină de datorii. Cancelaria în deban
dadă. In absenţa sa pilţiştii jucau cărţi în birou cu 
impiegaţii. Nimeni TI-avea nici un respect faţă de 
primările. Ce la cârciurnă. Cât amar a înghiţit până a 
restabilit prestigiul autorităţii" la primărie. Luase 
măsurile cele mai energice, ca locuitorii să nu mai 
fie amânaţi de azi pe mâine cu rezolvirea treburilor 
lor particulare, pentruca să nu se mai poată plânge 
nimeni că nu se lucrează serios la casa satului. Astfel 
reuşi să impună regulă peste tot, subliniind cu orice 
ocazie, că primăria este a doua biserică din sat, unde 
toată lumea este datoare să Între şi să se poarte 
cinstit, altfel... Fire încăpăţinată,. notarul Dârzac 
nu se abătea dela 'hotărîrile odată luate, decât atunci, 
când superiorii ordonau. Ştia el, că. tot ce civilizaiţa 
a produs 8-a ereiat de oameni hotărîţi, pătrunşi de 
perceptul, că omul sfinteşte locul. In mai puţin de 

un an comuna îşi plătise datoriile rămase neachitate 
de zeci de ani. In al douilea an se reparară toate edi
când superiorii ordonau. Ştia el, că tot ce civilizaţia 
ficiile comunei garduri, poduri, fântâni. Oamenii 
nu-şi mai cunoştiau primăria, iar unii cârteau. 

- Ne bagă notarăşu ăsta-n datorii! 
Dar cârteau numai cei ce nu aveau obiceiul, să-şi 

plătească dările. 
- Nu vă temeţi oameni buni, că până mă vedeţi 

pe mine aci, nu-i rău, că ... dacă-i rău, pe mine nu 
mai mă vedeţi - glumea, când era în voe bună nota
rul, văzându-şi de treburi mai departe. 

îşi înfiinţă un fond cultural, pe răspundere pro
prie, la care contribuiau bucuros toţi locuitorii cu 10 
-20 lei ori de câte ori li se făcea vre-o treabă bună 
la primărie, iar la primărie nu se mai făceau deeât 
lucruri bune. Din banii adunaţi în acest fond la nouă 
ani, răsări ca din pământ. o casă culturală, cum n-a
vea nici o altă comună din jur. Câtă tura-vura fu 
când introduse luminatul electric în sat. Toată lumea 
credea, că luminatuI eleetric aduce sărăcia în comu
nă. El fusese de altă părere. Ştia că ţăranii dela sate 
purtaseră înainte vreme numai opinci, acum poar
tă cizme, mulţi chiar cizme de piele fină. Pe vremea 
opincilor aproape t03Jte casele ţărăneşti erau nişte 

hrube de lemn sau pământ acoperite cu pae, acum 
cei mai mulţi işi construesc case mari de cărămidă 
şi piatră, ca la oraş şi le acopăr cu 'ţiglă. Totuşi n-au 
sărăcit din această cauză. Din contră, au înaintat 
cu timpul. Nici luminatul cu electricitate nu-i va 
sărăci pe deleni - zicea - ci numai îi va stimula 
la muncă, la cruţare, la curăţenie şi-i va eiviliza. 
Timpul i-a dat dreptate. Azi delenii se întrec în sîr
guinţă şi cruţare cu gândul să ajungă să aibă la 
uşă un întrerupător electric. înţelegea că românul 
nu trebue căinat, ci stimulat. Spunea adesea, că 
prin orice ajutoare băneşti, ce statul vine în ajutorul 
celor năcăjiţi se degradează omul la rolul de cerşetor. 
şi se îndeamnă spre lenevie. Mulţămit în suflet de re
zultatele muncii lui în Deleni, dar năcăj~t de nedrep
tatea ce i se făcuse, notarul Dârzac se pregătea de 
mutat. 

* * * 
De mult nu avusese Todor Al'meanu un succes 

mai mare n faţa oamenilor săi, ca acum, cu mutarea 
notarului, deşi aproape tot satul îl desaproba. Celor 
ce-i spuneau în faţă că n-a făcut bine şi cari lăudau 
activitartea notarului, le punea ţâfnos intrebarea: 

- Ei, ce-a făcut? Din ai cui bani a făcut ?Din 
ai lui? şi le astupa gura. 

Primarul nu-şi văzuse de mult, din primăvară, 
pământurile, ba pe unele chiar din toamnă. Lăsase 
plugăria în seama lui Nuţu, care îndatfl după sece
rat făcuse ogoarele şi nu mai avea decât coasa otăvii 
de isprăvit. Busumflat cum era de o vreme primarul 
nu crezu că fiul său terminase cu ogoritul miriştilor. 
Trebuia să se convingă singur. In ziua de Sânt-Ilîe 
după masă prinse caii la trăsură. Urcă şi puse mâna 
pe frâne. De mult nu mânase caii. Plecă. Trecu dela 
pământ ]a pământ. La Ulm găsi o porumbişte cum 
nu se putea mai frumoasă. Nici Pipalacă, vestit de 
bun plugar în sat, n-avea aşa porumb. La pagină mi
riştea era tntoarsă frumos, fără nici o buruiană. In· 
miriştea dela, Ogoare Nuţu să.mănase porumb de 
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COMă. Primarul fu mulţămit. Ajuns la. pământul dela 
RAzoare, fu gata să leşine insă, de ce-i văzură ochii. 
Cele şase brazde pe cari le ocupase tn toamnă dela 
Ilie Tulea. rămăseseră neogorite. Se vedea că Nuţu le 
"lăsase înadins nespal'lte. Infuriat primarul, dete bice 
cailor şi în câteva minute fu acasă. N-avu răbdare să 
deshame caii .Ca. o furtună întră 'in casă. ReÎntors 
dela joc. Nuţu scotocea printr-o ladă de haine. 
• - Ce-ai făcut mă, la Ră:z.oare de n-ai gătat cu 
ogoritul toată holda? întrebi înfuriat, înnecându-se, 
primarul gata să se repeadă la fecior. 

- N-am făcut nimic. Am isprăvilt.. Dar n-avu 
vreme să termine când tatăl său tăbărî asupra lui cU 
palmele. 

- -De ce ai Iăsa.t nesparte cele şase brazde, ha? 
~ Nu-s ale noastre tată şi eu nu bag plugul în 

pământ furat .•• zise Nuţu sbughind-o pe uşă afară. 
Primarul se repezi după dânsul. Trecu ca o vije

lie peste coridor, sări de odată cele patru trepte, dar 

~
n săritură alunecă pe o coaje de pepene şi căzu pe 
pate. cu ceafa de piatra de sus a trepetelor. Creerii 

i se prăştiari pe piatră.. Când Nuţu văzu în strada că 
nu-l alungă, se reintoarse în curte, dar îl găsi mort. 
Faţa-i albi se ca varul. Pe treapta de sus \:âtevlL fă
rîmiţe de creer amestecate cu singe închegat se us
cau la soare, iar de sub cap sîngele se scurgea pe 
trept.e în jos formând două părăiaşe de sînge înche
gat. 

o pace caldă se Iăsi în toate mădularde lui Nu
ţu. Ca un fulger îi trecu pril!.}l1JJ.1!gEl2!:ica. Calea-i 
era deschisă. de acum. Nu ştia, să plăngă Solu să joace 
de bucurie ... 

- Ce nu putu face Ilie Tulea, făcu Dumnez\~u, 
ziceau oamenii, ilir Ilie Tulea când auzi trăgând ch-
Dotele se gândi şi-şI iise în sine; ~ 

- Ce nu putui face eu, făcu popa I~().gdanu din 
Fericeni, ţină-i Dumnezeu sănătatea... -

Popi mcpedcpea ca pe un scump fetiş 

dăpuif fn amupg de Maica Domnului, 
JV!apea luminii din 50ape o mÎn fUPIt; 
pe unde amopfe, În vadul 50mnulul. 

Iacă î'ncpedepea se'n!inde 'n zăpi 
s!PÎng gÎndu 'n cpustă poză de măpgean. 
ca să nu-I simtă chip 'de pămÎntean : 
huma, doap În humă hate căpăpi. 

elnd, aepian, se 'nalfă felişul În sus, 
I 

ştia eă-i hoape de vis 'noa: 
pc ghiafa inimii (nepusi ecou 
cu focul ochiuluI de vag nepăpus. 

Incpedepea-i cetate În mine: 
mcui În ea gfndupj ppea~pline .. , 
LJisupi ppea-pline ... 

-
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Prin parcuri şi grădină:se~aprind. albi, crinii, 
Topind in cupa lor vraja luminii •.. 
Narcisele'şi mlădie siluetc 
Şi vântul râde leneş, prin boschete; 
Peste intinsul drumului de jar. 
Adoarme~scâr1âitul unui car; 
Oraşul, estompat ca în delir, 
Pare-un decor din teatrul lui Sakespeare 1 

Păcat că peste tot cade cortina , 
Şi mi-a'ngropat şi crinii şi lumina I ... 
Reversul e banal; case cUbiste, 
Femei purtând costume.,. futuriste 1 
Primari cu legllturi până la... Vamă 
Şi'n Gai adulmecând miros de ... damă I 
Prefecţi cu sticla'n gură, ca la ..• Moşi 
Şi deputaţi ce fabrică. H gogoşi I 
Şefi de organizaţii foarte grei, 
Că'n loc de-un gram de minte au ... mulţi lei 1 
Viceprimari, absenţi la primărie 
ŞI profesori, prezenţi doar pe .•. hărlie 1 
Şefi de autobuze, peste bord 
Că li s'a spulberat. .• oferta Ford I 
• Delir organizat", când la arnan. 
Ţi'nchipui că te chiamă ... T. C. Stan 1 

.. Car~· de ... magistraţi, când nu's procese 
Şi .. fui de popi", la vorba de ... decese I 

Şi-aprind potirul crinii iar. prin parcurJ, 
Şi cronica se clatină pe arcuri .•. 
De teamă să nu fiu ce altul e, 
Când un Gavrilă face pe Fouch~ 
Sau Senior, pe ante-francmazonul; 
Imi iau frumos surtucu şi bastonul 
Şi zic, la revedere, peste-o lună. 
Când o să rac o cronică mai bună. 

Pan. 
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C ă r 1 i· R evi s~t e 
Andre Malraux: Destine omeneşti. -
Tradusă in româneşte de Oh. Mino ... 
vlc1, editura Pantheon - Brad. 

Noua editură din Bradul Hunedorii a vrut 
par'că să dea o lecţie suratelor sale din Bucureşti 
tipărind pe A. Malraux şi pe Ant. Holban, în loc 
să scoată cărţi pentru 15 lei sau traducând pe 
Dekobra sau Pitigrilli. 

Atât Ioana cât şi Destinele omeneşti sunt 
cărţi "grele" prin conţinut şi de un rafinament 
accesibil numai adevăraţilor intelectuali. ,Destinele 
omeneşti" nu se pot citi ca un roman de senza
tii, - deşi nu-i lipseşte senzationalul acţiunii, -
şi nici ca o povestire amuzantă, - deşi e scrisă 
într'un stil curgător şi facil. Revoluţia comunistă 
din Shangai e doar un prilej pentru ~precizarea 
termenilor unor probleme adânc umane. 

Sacrificiile, - care într'o altfel de mişcare ar 
fi frizat supraomenescul atât de divinizat de-un 
timp Încoace - în cadrul acestei elementare re
vendicări, sunt loviturile de daltă ce definesc 
plastic condiţiile de-a fi de abia om. Bătrânul 
Gisors, care inpleteşte în fumurile opiumului neo
platonismul cu marxismul şi rafinatul decavat 
Clappique nu fac prin aforismele lor decât să 
rupă una câte una din văluriie murdare, ce aco
păr rănile acelui copil al secolului, Kio sau Tchen 
Hemmelrich sau May, bolnav de acea grava ma
ladie socială: a cunoaşterii şi câştigării condiţii
lor pentru a remedia decăderea omului spre brută. 
Mai toate aceste lupte se termină prin sacrificiu 
corporal. Rezolvă aceste sacrificii problema? Iată 
gândul, ce te nelinişteşte după cetirea acestei 
cărţi. E o carte deprimantă? Poate. Desvelirea 
unui adevăr crud e deprimantă, tocmai pentru ca 
reactiunea să fie mai puternică. Şi desigur acestea 
sunt condiţiile unei adevărate cărţi bune. 

10n Mara: Versuri, Mistriceanu, (ba
ladă populară), V. Popa Măceşanu: 
Versuri, editura Pământ şi Sunet Ol
tenesc, Craiova. 

Ne bucurăm totdeauna când pe linia de con
duită culturală _. pe care mililăm noi cei dela 
Ateneul I?opular ArMan - pe frontul regiona-

Iismului cultural, găsim tovarăşi de actiune. Edi
tând "Pământ şi suflet oltenesc", dl N. Plopşor 
are poate un mai fericit mijloc de afirmare, de
cât îl poate avea editarea unei reviste. Fiecare 
volum din "Pământ şi suflet oltenesc" defineşte 
un talent şi înrădăcinează solid un pioner al 
luptei culturale. In cadrul unei reviste. lupta de 
grup cere sforţări mai mari, iar rezultatul e de 
multe ori dizolvarea grupului prin deprimare sau 
epuizare. Aşa e caiul Ramurilor, Datinei sau Vieţii 
Româneşti Pionii pe care dl Plopşor îi prezintă 
pe această imensă tablă de sah al regionalis
mului cultural, au marele avantaj că odată ajunşi 
în prima line a partidei adverse (centralismul ca
pitale(literare) prin editărî succesive pot să fie schim
baţi în figuri proeminente a Culturii (cu C. mare). 

Pionii pe care-i prezintă dt Plopşor sunt din 
cei mai fericiţi dotaţi. 

, Ion Mara, care, deşi poet oltean e învăţă
lor arădan, porneşte dela poezia populară. Fie al
toind pe ritmul baladelor poporane, evocări de 
suflet rupt de ţarină (cântec în zori), fie pe ritm 
de poezie cultă, în deosebi minulescian, Încru
stând imagini şi simţiri rustice, (cântec de pandur, 
pe o poartă de o conac). Ion Mara nu se des
parte de glia şi de sufletul rural, ci-i potenţiază 
calităţile. 

Pe un drum bun, când îşi va îmbogăţi m j
loacele de realizare poetică, va putea înfrunta cu 
încredere lupta pentru care l'a ales dl Plopşor. 

V. Popa Măceşanu porneşte dela ace
leaşi izvoare de inspiraţie, dar le filtrează prin 
influenţă poeziei lui O. Goga, Gh. O. Iosif şi Al. 
Vlahuţă. Versul nostalgic are mai multă resonanţă 
prin ritmul sonor al facturei semănătoreşti, dar 
ii lipseşte discreţia de sentiment şi nuanţarea prin 
imagini a poeziei moderniste. Semănătorismul cu 
foate încercările de reabilitare a dlui N. Iorga e 
un curent perimat şi dl V. Popa-Măceşanu pen
tru respectul ce şi-I datoreşte talentului său, ar 
trebui să-şi acomodeze mijloacele prosodice rit
mului vremii. Cu aceste reticente, nici meritul 
dlui V. Popa Măceşanu şi nici "Pământul şi su
fletul Oltenesc" nu vor suferi cu nimic. Din contra. 27 
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Aron Cotru, "Horia" editura Pantheon, 
ediţia lI. 

Ediţia a doua a frumoaselor şi sculpturalelor 
versuri din "Horia" lui Aron Cotruş se bucură 
de o adecvată prezentare de către o editură din 
Ţara lui Horia. flegantul volum este ilustrat de 
talentul recunoscut al lui Mac Constantinescu. 
Despre versurile măestre ale poetului Aron Cotruş 
s'a mai scris în această revistă şi nu voi mai in
sista. In ce priveşte desenele dlui Mac Constanti· 
nescu, dsa, deşi s'a inspirat din versurile lui Co
truş are o realizare ce nu coincide fac turii artei 
lui Cotruş. Ele se situează pe un plan original 
dar paralel intentiei cântăreţului lui Horia. Aron 
Cotruş l-a văzut pe Horia Mot: un român vân
jos, pietros, dîrz, ca lupta lui de revendicare şi 
ca atitia fraţi de-ai lui, de azi şi de totdeauna. 
OI Mac l-a văzut prin concepţia unei arte tradi
ţionaliste apropiată artei bizantine şi decorativului 
român. Desenele lui Mac sunt adevărate opere de 
artă din punctul lui vedere. Arta lui Cotruş şi 
Horia ar fi cerut insă altă realizare. 

M. Ar. Dan. Epigrame. Al doilea vo
lum de epigrame al dlui M. Ar. Dan se prezintă 
in aceiaşi fericită colaborare a spiritului fin şi să
galnic cu eleganta mijloacelor de editare. Cele 
mai multe epigrame din acest volum cultivă gluma 
maliţioasă, ori pointa neaşteptată scăpârată din
tr'un joc de cuvinte. Din toate se degajă un râs 
sănătos. o atitudine optimistă În faţă vieţei şi 
chiar când pare că ar vrea să fie răutăcios, îi simţi 
din pointa neexploatată până la a fi tăioasă, mâna 
moale lăsată pe umărul celui epigramat şi vorba-i 
întretăiătă de râsu-i plin "Dragă nu te supăra, 
e doar o glumă". Cităm 2 epigrame pentru a 
deschide pofta cititorilor să-i cumpere volumul: 

Avocatului Adrian Brudariu 
care mi-a trimes, prin nostima sa 
secretară, volumul .Ideolrgia Tără~ 
nismului u 100 de lei, de vânzare la 
orice librărie. 

Confirm că am primit "Ideologia" 
Şi (precum vezi) făcui şi plata ... 
Nu pot să-mi iert însă, de loc, prostia 
C'am reţinut volumul şi nu fata I 

Unui prieten 
care după o cură de 3 săptămâni la 
Karlsbad, a slăbit cu 15 kilograme. 

Amicul meu, (nu-i spun pe nume) 
Tare a slăbit, se sperie-o lume .. 
Chiar soata. noaptea, i-a şoptit: 
"Vai, dragă, rău ai mai... sIăbit.., !" 

C. Argintaru: »Vieala Pietrilor". Edi ... 
tura Hvperion, Cluj. 1935. . 

OI. C. Argintaru este directorul unei reviste 
"Hyperion" ce apare la Cluj, singura din toată 
ţara închinată numai poeziei. Căci dl. C. Argin- . 
taru a inalţat de mai mulţi ani un altar Poeziei, 
zeiţei atât de despretuilă în zilele noastre cu o 
pasiune de hagiu, şi cu un pietism de ascet so
litar. "Vieaţă Pietrilor" strânge aprope toate poe-

-

ziile publicate de dsa in ultimul timp, precum şi 
câteva inedite. Majoritatea poemelor sunt închinate 
femeii (Vis de fecioară, Dor de tine etc.) şi iubirii 
(Dragostea de ieri, Jarul iubiri, Dragoste şi cânt, 
Cu braţele deschise etc) Sunt cântece recitate în 
preajma corpului sau în zorii zilei. Toate învâluite 
într'o puternică atmosferă eminesciană: 

sau 

,Pe bratul tău de tufă imi văd plinirea sorfi~ 
Aşi vrea să-mi fii icoană in ceasurile morţii.c 

In zile grele, zile bune 
M i-m' jost pr,etină merett 
Mi-ai legănat in piele dorul 
Şi taina sufletului meu. -

şi pigmentate cu un ptonunţat oltenism de care-şi 
face fală ca de un panaş: 

.lar dumbrava de zăveJcă o sumele de codată, c 

Heinrich Mann: "Vânătoarea dragos ... 
tei" roman, editura Nationala Ciornel. 

, De când autorul a suferit rigorile punerei la 
index şi neplăcerile, dar şi aureola exilului, cărţile 
lui H. Mann, laureatul premiului Nobel de acum 
trei sau patru ani, au inceput să pătrundă şi in 
literatura românească. Cam tâniu însă. Preocu
pările intelectuale de astăzi au cu totul alt obiectiv 
decât veşinicul mister sexual şi vânătoarea pe care 
o întreprinde ciudatul şi blazatul tânăr de 19 ani, 
Claude Marehn, pentru a poseda corpul mai mult 
de cât dragostea Utei Ende tocmai la a 571 pa
gină, într'o stare de complectă decrepitudine fizică 
şi morală, pare ceva lipsit de omenesc şi complect 
literaturizai. Conţine pagini plini de minuţioasă 
observaţie şi de acidă satiră la stările desagre
gante ale societaţii burgheze germane înainte de 
revoluţia hitleristă; dar e o carte deprimantă. 

Tudor Arghezi: "Cărticica de seară". 
Editura Cultura Naţională. 

Ca toţi oameni de artă în mersul lor ascen
dent, Tudor Arghezi are şi el popasuri de odihnă 
şi amuzament. Cărticica de seara reprezintă un 
astfel de popas. cu toată dorinţă autorului de a 
face ca prin această: 

, • . carle pentru buzunar, 
O carte mică, o cărticică. 

etc. să se strecoare : 
' ... pe un fir de aţă' 
Micşorată, subţiata fii nepipăită viaţă 
Până 'n mâna, cititoJUte, a dumitalec -
Măcar câteva crimpeie 
Măcar o ţandară de curcubee 
Măcar niţică seamă de zare 
Niţică nevinovăţie, niţică depăztare. 

Cartea are versuri maiestre ca (lngenunchiere 
sau Mireasa), dar nu reprezintă un pas mai de
parte, ci reeditează aceeaşi atmosferă argheziană, 
cu aceleaşi calităţi şi defecte argheziene, doar 
bronzată de lumina lămpii de seară în aproprierea 
unui pătuc de copil (Ghicitoarea). Poate că în
suşi autorul a avut această intenţie, când a adău
gat la frumoase-i poezie de linceput acest ultim 
vers: 

.AM rlstolit pulberi de jum. ... 
(m. o.) 
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"Codul Paşapoartelor şi poliţiei de 
Irontieră." - Migraţiuni. - Controlul 
Străinilor. 

Acest cod, apărut zilele acestea, opera Dlor 
Romulus Orezeanu, prim preşedinte şi Nic. V. 
Mândru, jude-preşedinte la Tribunalul Arad, În
deplineşte o veche dorinţă şi o nevoie simţită, 
mai ales acum, de a se coordona în mod practic 
şi util, tot materialul răsfirat, privitor la regimul 
poliţiei de frontieră, întrarea şi eşirea călătorilor 
din ţară, paşapoarte, vize, taxe consulare, mişca
rea şi controlul străinilor; utilizarea personalului 
străin în întreprinderi, cu legile de protejarea 
muncii naţionale. 

Cuprinzând o serie de legi, convenţii şi re
gulamente, conexe ca: Legea şi regulamentul legii 
paşapoartelor; Regulamentul şi instructiunile de 
aplicarea regulamentului asupra serviciului de po
liţie la punctele de frontieră În posturi şi gări; 
Decretul-Regal Nr. 442 - 1934, cu toate taxele 
consulare, pe acte administrative, stare civilă, vize 
etc.; Tablou de acte necesare pentru obţineri de 
paşapoarte Tablou de taxe de vize consulare, per
cepute la frontiera supuşilor străini; Legea vămi
lor cu articolele conexe; Convenţiile cu Statele 
limitrofe (Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria, Iugo
slavia, şi Polonia); Legea pentru reglementarea 
migraţiunilor, cu textul regulamentului sub artico
lele respective; Legea pentru organizarea plasării, 
în extras; Legea pentru proteguirea muncii indi
gene; Legea şi regulamentul legii pentru utilizarea 
personalului românesc în întreprinderi; Legea 
pentru încurajarea industriei naţionale; Legea pen
tru controlul străinilor şi stabilimentelor publice, 
biurout populaţiei, cu toate regulam entele acestei 
legi; Legea pentru comerţul de devize; etc, toate 
bine sistemizate şi puse la punct cu ultimile mo
dificări; într'un elegant volum de peste 250 pa
gini, făcând din acest cod o lucrare de mare va
loare, pentru care se cuvin toate laudele distinşi-
lor magistraţi. (a. n.) 
Alexandru Nicorescu: Popas Sufletesc. 

Dela inceput. ţin să precizez un lucru: N'am 
înteles să fac recensia acestui volum (42 poezii, 
94 pagini), cetind doar prima şi ultima poezie. 
Fără multă vorbărie, fie considerată această afir
maţie, ca o palmă dată recensiilor de mântuială, 
tămâierilor interesate şi altor abilităţi al culiselor 
literaturii I 

Incă dela prima poezie îţi dai seama - fără 
să greşeşti - că la finea cărţii ai să pui, inevi
tabil, pecetea: pesimism. Pesimism moderat Iar 
firul roşu legat de această pecete nu este robu
stetea, ci fineţea. Gama minoră - cum s'ar ziee 
- este taina Dlui Nicorescu. Oriunde se depăr
tează dela această cale domoală - ori spre ma
cabru (Privind pe la vitrini; In noapte), ori spre 
poezia cu tendinţă (Crăciunul; Mâinele şi. a), in 
care intră şi cele patriotice - dă greş. Să nu 
mai amintesc meteahna sacrificării unGr poezii 
intregi pentru ritm şi rimă. Iată: "Căci moşii şi 
strămoşii străjeri ei ne-au lăsat" (Graniţele Ţării) 
sau: "îngenunchem străjerii al sfântului pământ" 
etc. Ce poate Dsa se vede in .poezia fără aceste 
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două impedimente (ritm şi rimă) ,,0 gară în do
\iată" sau În primul ciclu intitulat "Popas Sufle
tesc", care e partea cea mai reuşită în- ansamblu, 
descătuşarea de ritm şi rimă dă rod bun, deşi în 
unele (Pe strada amintirei) cântă, plângăreţ, dar 
cu farmec deosebit lucruri perimate. Ne'ntrecută 
este "Mama" din care nu ştii ce să citezi: sbu
ciumul mamei n pe pragul amintirei") sau cadrul 
minunat schiţat: ,,0 salcie umbreşte un colţ din 
casa noastră, Cu ramuri lungi plecate a rugă, 
spre pământ". Apoi "Bunica" sau "Prin cranla 
copilăriei" care aminteşte o poezie asemănătoare 
în Inscripţiile lui N. Davidescu, sau Bătrânul 
Anag cu misterul lui... toate se remarcă printr'un 
pesimism blajin, sensibilitate feminină. Iubirea 
pentru ai săi este subiectul cel mai fericit exploa
tat. In erotică este mai puţin norocos. Dar totuşi 
iubirea nefericită (se putea altfel? este perfect de 
bine adecvată leit - motivului gărilor provinciale 
(Gările, Prin gara copilăriei). Repet: fineţea, nu 
robustetea. CăCI în poeziile pe gamă majoră stă 
buba: Toate sunt slabe. Aşadar dupăcum autorul 
şi-a dus la groapă fericirea (Vis), permită-ne şi nouă 
să urmăm dricul poeziei Dsale patriotice. (P. B.) 

La religion au pavs des Soviets, par 
J. F. Hecker.Edilions Sociale" lnternationales, 
Paris, 3 Rue Valette - prix 12 frs. 

ldeia religioasă dar mai ales creştină a vieţii, 
şi materialismul marxist, despre care scrie J. F. 
Hecker, sunt concepţiile cele mai opuse în ege
mania Rusiei. Poate fi vorba de o religie creştină 
În Rusia? Comunistul răspunde categoric: Nu. 
EI crede că viitorul aparţine filozofiei materiaIiste, 
după care orice lucru, vizibil sau invizibil, tangibil 
ori spiritual precum şi omul, sunt expresia ener
giei cosmice a materiei. Omul nu poate fi departat 
de planeta pe care trăeşte. El trebue să· şi deter
mine propriul său destin şi nu trebue să aştepte 
nici un ajutor nici dela Dumnezeu, nici dela de 
moni. EI este propriul său Dumnezeu şi stăpânul 
sau sclavul naturii. Nici o viaţă viitoare nu-I 
aşteaptă şi trebue să realizeze cât posibil mai mult 
în aceasta viaţă, pe acest pământ. 

Mijloacele sale SU:1t ştiinţa şi munca in coo
peraţiune, scopul său o existenţă, care nu com
portă nici exploa are nici clasă privilegiată şi unde 
toţi trăesc şi lucrează în comun pentru binele 
tuturor. Iată adevărata religie a Rusiei moderne j 
ea explică suferinţele suportate cu atâta virtute şi 
entuziasmul extraordinar a poporului reÎnviat. 

Nu putem însă ignora slăbiciunea Rusiei care 
este in a suprima spIritualul; nu se poate lua 
divinul din sufletul omului Nimic n'ar fi mal 
laudabil decât de-a acomoda comunismui Sovietic 
religiei ortodoxe, de-a forma o sociologie conform 
învăţământuiui puţin doctrinal şi puţin teologic a 
mănăstiriior ruseşti, care au avut în cursul seco
lelor o influenţă preponderentă şi adresea nemă
surată asupra poporuluL Pentru ca să dureze, 
Uniunea Sovietelor va trebui să complecteze re
facerea politicii internaţionale cu . o altă refacere 
mai profundă. Atunci, şi numai atunci, vom vedea 
să nască un nou regim economic şi social. 

Teodor T. fluera. 29 
:,. 
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REVISTE 
"Gând Românesc" an III No. 4 Aprilie. 

Număr variat. DI. George Sofronie discută 
problema revizionismului şi a statului national în 
cadrul Ligii Naţiunilor. Cine a auzit frumoasele 
sale conferinţi sau a citit interesantele sale articole, 
va aprecia de sigur minuţiozitatea ştiinţifică cu 
care diseacă orice problemă. literatură are in 
acest număr loc de cinste. Splendida "rugăciune 
simplă de primăvară" şi I.încrustarea pe un gât 
de vioară" ale lui E. Giurgiuca îşi împletesc 
accentele duioasc de-un lirism potolit, cu seFlsi
bilitatea prigmentată de imagini superstiţioase din 
"Răsfrângere" şi "intâlnire" ale Ivonei Rossignon. 
]. Neamţu (de ce Neamtzu cu "tz" şi nu româ
nescul "t") .îşi continuă romanul "Alma Mater". 
E interesant punctul de plecare şi concluziile dlui 
Harie Oobridor, din ~ Trădarea intelectualilor". Dsa 
discută teza după ce-a tras concluziile. Almintre
lea n'ar fi lăsat deoparte pe un I. C. Brătianu, 
C. A. Rosetti sau M. Kogălniceanu in politică, pe 
M. Eminescu, "fiul căminarului - deci tot un 
fel de boerinaş şi nu ţăran" - pe V. Alexandrii 
sau Maiorescu în literatură. ori pe un Aman in 
În plastică. Nu susţin că boerimea ar fi avut rol 
preponderant În renaşterea poporului românesc, 
dar nici nu pot admite teza dsale, că totlll a venit 
dela pătura ţărănească şi că intelectualii au trădat 
şi continuă să trădeze. E o cercetare superficială 
a problemei de dragul unei teorii şi a originali
lăţd concluziilor. OI. Coriolan Petran continuă să 
combată cu adânca sa pricepere, interesatele cam
panii ale unor scriitori maghiari. înhăitaţi in 
mişcarea revizionistă şi cari au contestat origina-:
litatea artei româneşti În Ardeal. 

ttFruncea" Timişoara an II No. 24. revista 
de afirmare bănăţeană. continuă să aducă intere
sante editoriale şi articole de interes regional, 
precum şi interesante reproduceri după arliştii 
plastici bănăţeni, prezentaţi cu pricepere de dl. 
Şt. Gomboşu. Poemele În proză a dlui T. Vuia 
şi versurile dlui Grigorie Bugarin dau paginei 
\i1erare o preţuire deosebită. OI. Ing .. Ivan se 

. dovedeşte a fi un bun îndrumător. 

"Pagini Literare" an II No. 1. 15 Mai. 
OI. Teodor Murăşanu prefaţează în cuvinte înari
pate Întrarea în al 2-lea an al revistei turdene. 
Mult preţuită, dar şi mult atacată, revista dela 
Turda prin atitudinea sa bine fixată şi plin mă
nunchiul de fini iteraţi cari o conduc .. s'a ştiut 
impune şi a tras o brazdă adâncă şi promiţătoare 
de bogat seceriş În ogorul incă nedeplin muncit 
al Iiteraturei ardelene. Greutăţile cu cari au luptat 
şi le au învins au fost pentru conducătorii "Pagi
nelor Literarel',o piatră de incercare, pe cari atâ
tea surate bucureştene sau provinciale. ar fi vrut-o 
piatră de moară. Tinereştile cuvinte, cari vreau să 
fie şi spovedanie, dar şi rugăciunea pel~rinului 
ce mulţumeşte Domnului pentru drumul parcurs, 
dar şi pentru, cel mult şi indelungat ce mai are 

de străbătut, pot fi luate de predoslovie oricărei 
acţiuni de bine şi de înfăptuire. Noi îi dorim 
sincer "drum bunII Ca totdeauna, şi acest număr 
de merge re inainte, e bogat de sensuri şi sugestii, 
ca şi de juvaeruri literare. Semnează Grigorie 
Popa, V. Beneş, Teodor Murăşanu, Ladmiss 
Andreescu, Olga Caba, Ionel Neamtu, N. Mirza 
şi alţii. 

"Pictura şi sculptura" No 1 Aprilie 
Bucureşti. Asistăm de cât-va timp la promiţătoare 
inţiatiative. de a dărui plasticei româneşti o re
vistă de propagandă şi răspândire a culturii artis
tice, atât de săracă la noi. "Plastica"Arta şi Omul" 
cele două reviste de artă plastică apărute in ulti
ma vreme, se luptă cu greutăţi materiale insur
montabile, care distanţează apariţia lor la date 
di. ce în ce mai îndepărtate. Sindicatul Artelor 
Frumoase a luat asupra sa editarea unei reviste, 
Sperând să găsească mai uşor sursele necesare 
unei regulate aparitii. Numărul 1 a apărut în 
Aprilie şi deşi suntem la sfârşitul lunii Iunie încă 
n'a apărut al douilea număr. Deci şi această ini
ţiativă s'a isbit de aceleaşi greutăţi ca şi surate
tele ei. O revistă plastică nu poate fi susţinută la 
noi În ţară, din cauza lipsei unui public cititor in
teresat mişcării artistice la noi, iar pentru a face 
propagandă şi cultură necesară aprecierii operelor 
artistice, înseamnă a cere enorm dela o revistă. 
Pentru artă În primul rând, revistă ar trebui să 
fie o operă de jertfă materială, pe care numai 
Statul ar putea-o face. - şi aci cred că deo
camdată câteva pagini de literatură artistică şi 
încă vreo câteva de reproduceri după operele 
artiştilor români le-ar putea da revista "Boabe de I 

grâu" dacă ar fi o revistă cu adâncă pătrundere 
în publicul cititor şi nu o revistă de biblioted 
şcolare. Şi in al doilea rând, ar trebui scrisă de 
oameni pricepuţi, nu în a mânui dalta sau pene
lut, ci condeiul. Cu articole ca cel scris de sculp
torul Horia Miclescti," nici o revista nu poate 
dăinui, ori câte de mare ar fi bunavointa şi ori 
cât de artistice ar fi reproducerile. 

"Revista Vremii" anul I No 13-t4 
Aprilie Galaţi. Revista gă1ăţeană se prezintă în 
continuu progres făcând cinste muncii stăruitoare I 

a dlui Grig. Coflaru. Articolele variate, tratate 
succind şi vioi, reproduceri interesante, dau re
vistei un aspect tineresc şi atrăgător. Remarcăm 
din acest număr închinat Unirii Basarbiei amin· 
tiriie domnului Pantelimon Erhan fost primmini
stru al republicei basarabene precum şi interesan
tele note de călătorie, străbătând Atena ale dlui 
G. G. Teodorescu, arlicolele dlor D. Stălinescu, AI. 
Tataru, 1. Argintescu, Jeny Rădulelescu şi Niny 
1. Streja. 

Pământul· anul IV CăIăraşi. Apare sub in-. 
grijirea dlui Eugen Cialîc t - un bun prieten al 
scrisului românesc şi el însuşi ,un fin literatl~' 
revistă "Pământul"l care duce, acolo pe mahiri1~ 
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Dunării, aceiaşi luptă culturală, pe care o ducem 
şi noi aici. Studii interesând orice mişcare cultu
rală sau socială de pe cuprinsul solului ialomi
ţean îşi au loc de cinste şi de discuţii în revista 
dlui Cialîc. Ceeace Însă face nota aparte şi far
mecul acestei reviste e Vitrina aranjată cu un gust 
şi rafinament de intelectual de rasa, de dl. Cialîc. 
Note scurte informative flancate de caricatura vre
unui scriitor sau om politic, o glumă inofensivă, 
dar caracteristică, fac din ultima pagină a Pă
mântului, o lectură atractvă şi interesantă, Nu pu
tem incheia aceasta mică recenzie, fără un îndemn 
şi o urare frăţească de propăşire. 

Gândul vremii an 1II Nr. 5 laşi. Revista 
ieşeană continuă linia pe care şi-a tresat-o dela 
primul ei număr cu aceiaşi căldură statornIcă, ce 
ne-a făcut-o simpatică dmtru început. In numă
rul de faţă interesantul studiu al dlui Vasile Maciu 
despre mult discutatul şi des citatul de către 
unele mişcări politice, Oswald Spengler, precum 
şi portretul regretatului Ion Boambă schiţat de 
Mihai Uţăr atrag atenţia cititorului, tot aşa de. 
mult ca şi vioaele şi interesantele Interpretări, 
ce trec în revistă evenirQentele importante ale 
fiecărei luni. 

Banatul Literar an II sau 1 Nr. 5 Lugoj. 
DI. Lucian Costin scoate la Lugoj o revistă ce se 
vrea literară, dar care nu izbuteşte să ajungă de· 
cât la periferia artei. Citiţi, pentru a vă da ime-
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diat seama poemul intitulat "Omul preistoric". De
aceia titlul de "Banatul Literar" pare de Împru
mut. Ce au de spus scriitorii de la cenaclul "Al
tarul Cărţii" de acest titlu uzurpator? 

Revistă Burgheză an 11 10 Mai 1935. 
Dacă revista s'ar fi intitulat "Literatura Burgheză" 
am fi înteles oarecum rostul acestei reviste. Dar 
aşa, dorindu-se o revistă de studii de sociologice, 
cu tendinţe burgheze, pare că frizează oarecum 
istoricul. Despre valoarea revistei nu discut. Sunt 
dătătoare însă de ton, acele scurte notite, re::enzii, 
sau "Da şi nu'" cum sunt intitulate aci şi care 
prin vioiciunea şi talentul cu cari sunt scrise, dau 
valoarea unei reviste. Cltiti.le şi vă veţi convinge. 

Freamătul Literar an II Nr. 10-12 Siret 
(Bucovina). Dacă privim numărul revistelor ce . 
apar în România Mare, e de sigur un "Fream~t'" 
literar", care nu poate decât să ne înbucure. Tol-., 
deuna freamătul e premergător actelor mari ale 
Naturii. Freamătul Siretului bucovinean ne dove
deşte că peste tot locul se pregăteşte pe încetul 
şi cu stâruitoare răbdare, înălţarea acelei "Cul
turi", care trebuie să fie românească; atât de ro
mânească, încât să treacă În patrimoniul artei uni
versale. Remarcăm poeziile dlui E. Ar. Zaharia, 
pe care-l găsim dealtfel şi în alte reviste provin
ciale, ce nu prea au legătură cu Bucovina. Am 
dori ca "Freamătul Literar" să aducă şi "ceva 
din freamătul codrilor de fagi a "veselii grădini". 

o. m. 

INSEMNĂRI 
Poetul Ştefan Baciu dela Braşov a câ- rânduri "Punct V\!rnal'l şi acum "Pod Eleat". -

ştigat anul acesta împreună cu Virgil Gheorghiu Ştefan Baciu este prâslea între ei. (N'are decât 16 
şi Simion Stolnicu, premiul pentru poezie al hne- ani, deci elev încă.) In acest sens, suntem în faţa 
rilor scriitori needitaţi, decernat de către Fun- unui precoce. Cetiţi-i "Poemele poetului tînăr" 
daţi a pentru literatură şi artă "Regele Carol 11". sau barim popositi-vă ochii cu multă băgare de 
Se ştie zelul brâncovenesc de care dispune ~uve- seamă un moment, asupra poem ei ce publicăm în 
ranul nostru 'pentru păşirea înainte pe tărâmul de revista noastră. 
dincolo al visului şi spiritului. lntre atâtea alte Nicolae Cristea este un tinăr prieten 
gânduri bune pe această linie, este şi acela al În- de· al nostru din Bucureşti, pentru a cărui iscusinţă 
curajării tinerilor scriitori prin decernare de premii în ale desenului aşi goli aicea în "Hotarul" cel 
şi editarea operilor lor. Este această iniţiativă re- pnţin o călimară albastră. Şi pentru sufletul lui 
gală intrată de-abia În al doilea an. Anul trecut . pur, cu balanţa aplecată spre cei obijduiţi de 
s'au avut în vedere cele mai bune poezii şi es- soartă, aşi vrea să încrustezaici rânduri, care să 
seuri. Fericitele frunţi încununate de mână Dom- cuprindă în ele rezonanţe de poem. Amintirea mă 
nească atuncit se cunosc. Anul ăsta premiul pen- leagănă acuma pe meleagurile Banilor, unde ne-am. 
tru esseu nu s'a mai dat. Motivele nu le cunoa- necăjit împreună,. nepotrivindu-se felul nostru 
ştem. In schimb poetii' au fost aleşi mai fericit de a fi, visător, cu rigorile de-acolo. De câte ori 
acum. Virgil Gheorghiu este un poet de autentică nu ne-am văzut în capela cazonă pe hârtia lui. 
rasă. O dovedesc această volumele lui • Febre" şi Cristea? Asidua lui colaborare la revistel~au ;m
recenta "Marea vânătoare'l. Mult iubit de d. Lo- , pus repede. Dintre acestea mai, ales "Cuvântul 
vinescu. Simion Stolnicu a găsit în d, Şerban Liber" şi 'ISocietetea de mâine", . -' Nu uitaţi I 
Cioculescu un aprins susţinăt,?r. Şi pe bună chib- vă rog, numele tînărului pictor 'şi prietenului 
zuinţă şf dreptate. Pantru' autenticitate îndrept nostru: Nicolae Cristea. 
mâna ,cititorului spre cărţile lui cu aur printre '(petre pascu) 31 
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HOTARUL 

Un sfâr,U în care puterile 
de umbră ŞI mister au ridicat 
din misiunea sa pe VIădica 
I1radului, la o cotitură în care 
defunctul se pregătea să infigă 
semnele abia de început de 
lustru nou, a dat prilej de du
reroasă confruntare a desti
nului omenesc cu rosturile de 
nedcscifrat ale Provedinţei. 11st
fel vremdnicul a fost repede în
vins de-o chemare în eternitatea, 
pentru care VIădica Grigorie se 
socotea îndreptăţit cu mult mai 
mu Jtă şi mai rodnică plinire de
cât acea cu care a fost lăsat 
să îşi împodobească şederea 
printre noi. 

Dar pentru ce a fost vremel
nic în el şi omenesc, s-a măr
turisit atât de mult regret şi du
rere, în toate straturile sociale. 
Noi cari prin preocupările de 
aci, avem de tras linia obiecti
vităţii Între hă1ăduirea trecătoare 
şi esenţa permanentă, avem da
toria sd închidem în linii de 
durată cea ce, activ şi entusi
elst, a dat cu toată vigoarea 
bărbăţici sale combative, ca in
tenţii şi ca înfăptuirii VIădica 
Grigoric neamului său. 

Sunkm siguri că sub acest
tnteles, partea durabilă a stră
duinţelor sale va găsi răsunet 
îndelungat şi peste generaţii, ca 
o pildă de ce ar trebui să pli
nească fiecare la locul unde a 
fost aşezat, şi unde rămânem 
şi pentru fapta bună şi chiar 
numai pentru intenţiile curate. 
Episcopul Grigorie Comşa le-a 
avut din belşug ... 

Laurilpremiulul nati. 
onal au venit să încoroneze 
anul acesta pe poetul l1rdealu
lui, Lucian Blaga, a cărui acti
tivitate cu deosebire prin ince
puturile sale, a însemnat ieîn-

Cărţi primite: 

---~~-.. --- .. 
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NOTE 
oirea spirituală a provinciei 
noastre. Prin problematica sa, 
opera Dlui Blaga nu este un 
articol de circulaţie largă dur 
nici nu poate fi socotită ca o 
epuizare a isvoarelor de inspi
raţie, cari aşteaptă încă pe atdţi 
exploratori de suflete, şi de stări 
sociale. Claustrată in legi de la
borator, prestaţiunea filosofului 
laureat poate totuşi constitui o 
disciplină admirabilă pentru 
oamenii cari vreat~ să gânde
aseă. Este aceasta o prea fru
moasă misiune pentru o operă, 
în mijlocul unei societăţi, unde 
idealul este atdt de cobordt, 
pentru atdţia dintre cei mai re
prezentativi, la câte-va funcţiuni 
vegetative şi sterile. 

ftstfel activitatea dlui Lucian 
Blaga, cu toate piedicile ce i 
!-QU. pus in cale, primeşte o 
consacrare de sus, spre a con
tinua lucrarea sa cea bună întru 
desmărginirea orizontului inte
lectual către noi şi variate mi
siuni cu cari va trebui grevat 
sufletul colectiv al provinciei 

. noastre, puţin refractară şi pu
ţin, puţin, beotiană ... 

Pentru drumelie, ca o 
expresie nouă de viaţă spiritu
ală, în înţeles de reînoire a 
gustului citadin obosit de mo
dernism, se ridică tot mai mul
te voci şi un interes cu răsunet 
tot mai mare menţine în discu
ţie această formă de a fi a o
mului dornic de a se regăsi în 
natura din juru-i. fireşte şi aci 
ca în atdtea direcţii nu lipsesc 
marii reformatori şi pretenţiile 
de proporţii, cari cer. imediat 
înfăptuirile cari în alte părţi sunt 
rodul unor lungi experienţe şi 
tradiţii. 

11teneul nostru prin conferin
ţa organizată recent a mărturisit 

adeziunea sa pentru intensifi
carea mişcdrii turistice jin ţară 
fără să desconsidere dificultăţile 
practicei pe teren, unde sunt 
atâtea adversităţi de înlăturat 
şi unde mai cu seamă trebuesc 
iniţiative şi stăruinţe de multe 
ori anonime si sacrificii cu totul 
fără răsplată sgomotoasă. Tu
rismul este întâiu o problemă 
de lămurit marelui public şi de 
pus în cele mai multe locuri 
ca o faptă de început. Realiză
rile mari sunt rare şi mai cu 
seamă ele aparţin viitorului. 

Motivul bizantin, pus tn 
lumină prin desele insistenţe 
ale criticei de artă, găseşte reali
zări repetate în 11rdeal, unde atd
tea lucrări de artă nouă, che
mate la viaţă de nevoia cre
dintei ştrămoşeşti, ti dau o fe
ricită intrebuinţare. 11stfel am 
avut mulţumirea să găsim la 
Timişoara, În o oră de răgaz, în 
ateJierul pictorului Catul Bog
dan seria de icoane cari vor 

.. împodobi in curând iconostasul 
bisericii de-acolo. fruntaşul tine
rei generaţii de artişti plastici 
a dat o norocoasă utilizare a
cestor motive de azur şi aur, 
cu linii fugoase, încheindu-Ie în 
legile tehnicei contemporane, 
prin o transplantare în nou 
vedc a unor motive legate de 
fiinţa intimă a bisericii noastre 
şi fără de care nimic valabil, 
pentru caracterul nostru etnic nu 
se poate face. Se dovedeşte 
aceasta incă odată şi prea evi
dent, pentru ca să nu socotim 
că faţa nouă a ţinutului nostru 
va trebui în toate direcţiile ar
tei şi a vieţei culturale, căutată 
şi realizată sub semnul altfel 
atât de defaimat al Bizanţului 
străvechi. 

(t. v.) 

.. Omule cunoaşte-te", curs practic de caracterologie de N. Popoviciu. - "Nuvele Inedite". Editura 
11devărul Bucureşti. - .CAntarea cintArilor", de Corneliu Moldovanu. Editura I1devărul. - .. Lirica 
lui Goethe", traduceri de Ion Sdn-Georgiu. Editura f'idevărul. - "ClubAreşU", volumul VI din .In 
prajma revoluţiei", de C. Stereo Editura 11devărul. - .,Logodnlcul", roman de H. Papadat Ben
gescu. Editura 11devărul. - .,Omul care tace", nuvele de 111. Lascarov-Moldovanu. Edit. 11devărul. 
"Peisagll sentimentale", versuri de 111. T. Stamadiad. Edit. 11devăru1. uSăgeJI", epigrame de 111 
Baştorescu. - ,.Surorlle Venianim", roman de Sergiu Dan. - "Leibu Bercovici", schiţe de 111. 
O. Teodoranu. - .Proces", roman de Ion Biberi - .Verbomanla", satira, de Gheorghe Tudor. 
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Cărţi primite: 
M. Ar. Dan: Epigrame. Timişoara - Lei 50. 
Andr~ Malraux: Destine Omeneşti. ,Trad. de Gh Minovici.) -

Editura Pantheon Brad. - Lei 116. 
V. Popa Măceşanu: Versuri - Editura Pământ şi suflet Olte

nesc, Craiova 
Mistrlceanu: baladă populare. - Editura Pământ şi suflet Olte

nesc, Craiova. 
Ion Mara: Versuri. - Editura Pământ şi suflet Oltenesc, Craiova. 

R evisfe: 
"Azi" Nr. t şi 2 Aprilie şi Mai, Bucureşti. - "Pagini Literare" 
an I Nr. 12 şi an 11 Nr. 1, Aprilie şi Mai, Turda. - "Scânteia" 
an VI Nr. 4 Aprilie, Gherla. - .Stropi de rouă" an 1, Nr. 2 şi 

3 Valea Lungă, jud. Târnava-Mică. - "Freamătul Literar" an II 
Nr. 10-12 Siret (Bucovina). - "Banatul Literar" an 11 Nr. 5 şi 6 
lanllarie-Februarie Lugoj. - "Libertatea" an III Nr. 9 şi 10 Mai, 
Bucureşti. "Pământul" an IV Nr. 98-100 Aprilie, Călăraşi -
"Rânduri" an I Nr. 5 Aprilie, Fânaţă, Bihor of. Băiţă. - "Satul" 
an V Nr. 54 Mai, Bucureşti. - "Glasul muncitorului român" an 
III Nr. 17 Reciţă. - "Ideea Naţională" an Il Nr. 19-23 Buzău. 
- "Ogorul" an Il Nr 19 Bucureşti. - ,.Fruncea" an Il Nr. 16, 
17, 18, 19, 20 Aprilie-Mai, Timişoara. - "Plastica" an II Nr.I-3 
Ianuarie-Martie, Bucureşti. - "Plaiuri Săcelene" an Il. Nr. 4-5 
Aprilie-Mai, Satulung Săcele jud. Braşov. - "Străjerul" an III 
Nr. 2 Februarie, Arad. - "Gazeta Antirevizionistă" an Il No. 19, 
20, 21 Mai, Arad - "Şcoala vremii'" an VI Nr. 1 şi 2 lanuarie
Februarie, Arad. - "Progres şi Cultură" an III Nr. 2 Februarie, 
Tg.-Murăş. - "Revista Burgheză" an Il Nr. 7 Bucureşti. - "Re
forma" an II Nr. 21 Bucureşti. - "Sentinela" an 1 Nr. 1 Chişi
neu-Criş jud. Arad. - "Gândul Vremii" an III Nr. 2 Februarie, 
laşi. - "Transilvania" an 66 Nr. 2 Martie-Aprilie, Sibiu. - "Că
minul" an XI Nr. 1, 2, 3 Focşani - "Revista Vremii" an I Nr. 
13-14 Aprilie, Galati. - "Pictura şi Sculptura" an 1 Nr. t Apri
lie, Bucureşti. - "Arta şi Omul" an II Nr. 18 Bucureşti. - "Vestul" 
an VI Nr. 1353-1362 Timişoara. 
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