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li Condusă de Titus Cergău. 
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l\lOTO: 
Sunt sfinfi care lasă moaşle 
şi s(iofi care huă iăuduri. 

·. IORGA

l Dorim să contribuim cu, toată puterea noastră de
muncă la ridicarea me1e·agitri1Qr noastre dobrogene,
făcând cunoscut trecutul, r�llând prezentul şi căutând
a face şi modeste preconizări asupra viitorului, situ-
ându• ne astfel ·rintre revistele re�donale ale tării.Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



Cuprinsul. 

Excelsior . . I. D. Frasin

Marea . Grigore Sălceanu

Punctele cardinale ale 
culturii româneşti Petre P. Ionescu 

Cunoaşterea satelor . 

Ursita 

Gf:. Tomu/eseu 

C. E. Răzăşu

Baeramdede 

Prescripţie 

Primăvara. 

. Grigore Sălceanu

Constantin P. Demetresci:

Titus .Cergău

Viaţa ca şi focul, nu se păstrează decât comu
nicându-se. 

Guyau. 

Vegheaţi, căci lenea sufletului duce la moarte. 

Demophile. 

Cugetând bine, lucrăm bine. 
V. Hugo.

Adevărul este mai preţios decât pâinea zilnică 

Channing. 

Să subordonăm totul cu sfinţenie, datoriei. 

Kant. 

Institutul de Arte Grafice cAlbania• - Constanţa 
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EXCEESIOR·. 

ln lături cu scepticismul şi demoralizarea, 
moartea idealismului, - un idealism care a fost tre
cut din mână'n mână, asemeni unei «goane a torţelor•. 

Să se stingă forţa în mâna actualei generaţii ? 
Nu, ea trebue să fie trecută mai departe. 

Acum, - mai mult decât oricând, - ne trebue 
putere sufletească şi luptă. 

Tu, luminătorule, eşti propovăduitor pe m�leaguri 
vecinic tinere. Prin predica ta, preot al luminii, a
lungi întunericul, ... lumina pătrunde prin toate un
gherele .... şi întunericul se J1uce în prăpăstiile tre
cutului_ 

Eşti om şi fu, împovărat de toate patimile pă
mânteşti, legat de to2te nimicurile l!Îe{U, mundt de 
grija pâinii pentru mâine şi de greul care-ţi apasă 
pe umeri; dar când intri în altarul luminii, îţi le
pezi depe tine haina patimilor omeneşti, svârli toate 
nimicurile vie/ii, uiţi grija pâinii pentru mâine, ca 
să predici vlăstarelor tinere, - nădejdea noastră de 
mâine, - să le vorbeşti în cuvinte intr'aripate şi să 
le şlefueşti suflP.lele ca să fie neîntinate şi mai lim
pezi decât stropul de apă al isvorului. 

Atunci, în alfdrul luminii, eşti mai presus decât 
fine însuţi. Clipă cu clipă, zi cu zi, an cu an, reverşi 
în juru-ţi fot ce ai mai curat în sufletul tău şi sin
gura-fi mulţumire este ca, - prin ruinarea ta, - să 
ridid şi mai puternică generaţia ce vine. 

Cu cât te stingi mai mult, cu atât s'aprinde mai 
strălucitoare facla luminii. 

Prin jertfa la neîntreruptă, luminezi înfllnericul. 
Iar tu, luminătoare, eşti soţie, eşti mamă, gospo

dină şi dublă edufatoare : a fii/oi· tăi şi a mici/oi-
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şcolari. Eşti o roabă tnuncifoate, mai roabă decât 
multe alte femei. Iţi îngrijeşti casa, îţi alăptezi co
pilul, găteşti hrana zilnică şi apoi, uitând ne
cazurile tale, intri veselă, cu surâsul îngeresc pe 
buze, în clasa care-fi mai absoarbe din slabele tale 
puteri. 

Cornelia, mama Grachilor, arăta tuturor copiii 
săi şi spunea mândră: 

- «lată podoabele mele I•
. . D�r tu tr�ci peste tine, calci în pzczoare până

şi mstmclul tau de mamă, ca să araţi tuturor copiii 
altora, spunând şi mai mândră: 

- «lată podoabele mele!•.
Luminători şi luminătoare, cine sa vă înţeleagă,

să vă sprijine şi să vă încurajeze ? 
ln voi înşivă stă toată puterea. 
lnainte cu torţa idealismului! 
Excelsior ! I. Dumitrescu-Frasin.

MAREA. 
Ca perdele aruncate în senin, 
Spume albe în albastru se topesc, 
Pescăruşii, fulgi de spumă, sboară lin 
Şi talazuri se aruncă, se sdrobesc. 

Vin cu soare peste lespezi prăvălite, 
Se desfac în ce1:curi albe tremurând 
Şi se sfarmă 'n mii de cercuri înmiite, 
I n răsfrângeri de lumină fulgerând. 

Se abat toţi pescăruşii pe-un talaz, 
Pene albe în albastru se desfată, 
Dulce•i leagănă talazul şi deodată 
!şi iau sborul într'un foşnet de atlaz.

Raze calde, snopuri-snopuri, cad piezişe, 
Ninge aur.". In tăcere şi mister, 
Ca din visuri desfăcută şi furişe, 
Trece-o navă albăstruie pe sub cer.

Din volumul „Fierbea a · nospte Marea". 
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GR. SĂLCEA.i.,'U. 
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Punctele cardinale 
ale 

culturii româneşti.' 
Sufletul unui popor reprezint!! o tngrllm:!dire de ele
mente ruămo�eşti, pe care le-au adunat vucurile. 
Pe aceasr:t stâne:! de granit. cresc elementele nobile 
ale sufletelor indi\'idnste plimlditc de educa(ie �l 
de medio. 

Gustave Le Bon. 

As11tăm tn timpurile noutre la un fenomen extrem 
de Interesant pentru mentalitatea românc:11că : este tn
cercarea. tot mal puternică de a ne deflni, de a ne ciuta 
senaul iatorfo tntr'o formă proprie de manifeata_re. Se 
vorbefte cu atărulntl a.zJ de realitatea speciflcuJui etnk 
�I, 1n leglturl cu eJ, de spectltcul de cultură. o� aceea 
întrebarea fundamentală care se pune este dacă e:d1tă 
int_r'adevăr o cultvră română cue 1ă poarte peceUa i.n

dclcbfll a 1tructurci noastre etnice. Cc se înţelege prin 
cultură ? Cultura poate fl defloltl: tn ansamblu de achl
.zitil apidtuale având un 1en1 duamJc. Ceeace tnseamnă 
că fenomenal de cultură esfe relativ la momentul isto
ric ca ş1 la naţiunea respectivă. Nu există, cu alte cu
vinte cultură, cl culturi. 

Caracteristica fundamentală a secolului trecut a fost 
o conUaul Ji aproape tot�i indepărtare de realitate ;d
crearea unei lumi de abstracţiuni tn care puterile de
creaţie trebu!au ai urmeze calea ace1tor abstracţiuni Ji
atlncerea a d1ferlte idealuri propuse nu de realitate el de
raţlune. Impotriva ace.tQr erort care a orbJt un lntrcr
secol s�a produs reacţiunea 1ecoluluf al XX-lea, flcând
sl cadă Ji d moară de o moarte frumoHi tot ceace
naţlonal11mul intranaltent creue (ab1tracţla economkă�
pedarorfcl, J1Knţtlfcl ,1 polJtlcl).
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Cultura românl a aecotulul trecut se p�te rcouct 
la un aspcet fundamental; lnflucnt& atrUni fl lmpru
mutul cultural ce a condltlonat dltcrepanţa dintre fond 
�I forml pe care au remarcat-o atât de bine un T. Ma
iorescu JJ un M. E!nlneacu. Acest tmprumut atrlln a'a 
flcut tn trd faze caracterlatlce : influenta bizantino-fana
rfotl, influenta francezi ff influenta rermanl. Acc1te 
culturi s'a clutat al Ue transplantate Ia noi. pe sufletul 
nostru, al rllpundl necealtltilor noastre Imediate. Eram 
rlmaff, din cauza contlrenţelor istorice, prea în urmi. 
Trebuia al ne punem la curent, 1l facem faţl lumH 
cfv"1zate, al tmbrlclm o haini modeml cu care al ne 
prenntlm tn faţa apusului. �r 1e pune tatrebarea fun
damentală : trebue ■au nu al exlate un raport de con
diţionare îatre sufletul unul popor, tntrc specificul llu 
etnic fi între cultura sa ? Şl dacl acest raport emtl, ce 
valoare pot avea împrumuturile culturale? S'a vorblt 
despre putinţa unei asimlllri de cultură atrălnă. Dar 
chiar d1că asimilarea e cu putlnţl, ea nu a'a flct1t Ia 
noi. Af & el ne gltlm tn fa ta unui fenomen cu enorme 
consecinţe istorice : nu avem o culturi care al core1-
puodl sufletului nostru. Care sunt tnal trbăturlle fun
damentale ale 1uUetulul rom!ne■c ? E nevoe decf de o 
determinare a psihologiei poporului nostru, lucru ce mel

nu s'a flcut decât tn mod foarte parţial. Aceate elemente 
de zidire ■ufleteascl pot fi atudlate Jf în atatlca prezen
tului, dar pot U JI mai bJne tnţelc■ee tn dinamica Istorici. 
E1te neccaar deci al urmărim tn trecut caracterele p1i
hlce ale strlmoJllor noJtri: Tracll, Geto-DacU, Romanu 
;l în fme generaţia detcrmlnantl a elementului slav. 
TraeIJ sunt detlnătorif unui caracter de o extremi Im
portanţă: el au creat aproape atitudinea mJ1Ucl a o
mului tn faţa mJsterulul. Ef sunt, cronoloric fi Istoric, 
■trlmoflJ fafmoaaelor «mi■tere orfice» ale extremului o
rient. Geto Dacu au adlogat aecatui mlatktam. idela ne
muririi aplritualc Ji a monotelamuluJ. Creatori de alate
politice atucl când nu exi1ta decât un dnrur mare stat: 
cel roman, ace1U ■trlmofl au pu1 ln nof almţul orranf
zlrU 1ocfale. Romanu au adlogat calltitfle r1ţfonalc ale
apirUulul lor practic, Iar 1JavU mf1tlct1mul lor rellrf 01 ;I
1pfrltul orraolzlrlf polftlce, (voevodatul) 1ocla1e fi eco
nomice (mirul, i&drura) ff Juridice (fudeţul).
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htl deci elementele din care s'a pllmidit sufletul 
daco-roman la care deacoperfm, de atunci ;t pâol azi. 
cu aceeafl nealterare ce comtltue un caracter fi o vir
tute - rellglozitatea, mfsticlamul, necesitatea toţelcgeril 
raţfonale„ aimţfmântul tragic al exlatcnţel 1l al destinu
lui, optimismul, curajul, vitalltatea spirituali. Dln aceste 
clemente putem nu construi, d de■copcrl, punctele car
dinale ale culturii românc;ti ln funcţie de 1t1f lctul nostru. 

l) Aparfinerea la cosmic, caracter fundamental pc
care d-l L. Blaga 11 îatrevcde ln al slu «spaţlu mioritic». 
Tot dela acelaf gând,tor vom lua cel de al doilea caracter: 

2) Nevoia organicului ca simbol al spiritualului,
fenomen denumit de d-l L. Bla,& «10Uanlcuh, Alături 
de acette doul pun,;tc vom adloga fi noi urmltoarele 
două : 

3) Parlicipafia la supra-temporal, caracter fun
damental evidenţiat tn permanenţele etnice ale poporu
lui fi în 1en1ul aupra-fatorlc al creflinfamului ortodox. 
Io ftne„ ca o unlflcare a tuturor acestor cadre apfrltuale 
vom adl.nga: 

4) Sinteza miatlculul fi a raţionalului nu in 1ensul
«soUanfculuh ci în sensul blologlc fi aplritual al elemen
telor etnice din care am foat fluriţi. 

Va trebui deafgur al ad.logăm aceator patru cle
mente de permanentl rencralitate� alte clemente cUfcren
ţfale, lucru ce trebue flcut fn mod colectiv de ccrcetl
torU noJtrl. 

Vom avea atunci ;f înţelegerea 1cnsulut ce va tre-
bui al-1 aibă o veritabili culturi româol. Aceaată cul
turi operă a vUtorulut, nu mai poate U nlct de impor
ta ţt; fl aub egidă francul, nici sub egidă rermanâ, Fie
care formă de cultura e produ■ul unul 1plrft colectiv tn 
mediul cosmJc în c.are trlefte, permanent, acel colectiv• 
Nu poate fi dccl vorba nici de o viitoare asimtlaţie, 
nlcl de o alatul între aceste doul culturi care ■unt fi 
ne vor rlmâne străine. Dln multJplele tnfiţfJări tn care 
am foat 1Ulţl ■l ne manifc:1-tăm, va trebui aă ne de■co
perim infăţlJarea noaatrl unică ;I autentică. E un co
mand1ment Istoric acesta, adât de Imperios, încât de 
respectarea aau de nerespectarea Iul, depinde fllnţarca 
noaatd viitoare ca neam, Petru P. Ionescu 

Doctor în filosofi�. 

s 
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Cunoaşterea satelor. 
A ne cunoaşte ţara lnseamnâ, a 
ne inbl tara. 

ProL D. GUSTL 

Punctul culminant al aspiraţiunilor de înainte de 
răsboiu, a fost îndeplinirea idealului national. 

Odată îndeplinirea idealului naţional făurit, ne-am 
aflat întocmai ca şi la sfârşitul unei călătorii lungi 
când, după un moment de reculegere, călătorul caută 
alte aspiraţiuni, satisfacerea altor cerinfe, căci, ideal 
din ideal se naşte, creşte şi cere veşnic alte realizări. 
Aşa dar, actul unirii nu este numai încheierea unei 
epoci de sbucium şi frământări, ci el deschide o altă 
epocă de dorinţi şi realizări viitoare. 

Aceste frământări, la care generaţia noastră asistă 
ca eroi şi martori, li s'a aruncat de către conducători, 
diferite formule, de solidarizare a neamului nostru, ca 
drept noui idealuri de viitor astfel cPrin noi înşine•
cMuncă, cinste, legalitate• «Unirea sufletească•. 
« Văzând şi făcând, vrem puţintel bine•". Ritmul 
nou «sau... cea mai nouă formulă• «Idealul statului
ţărănesc•. Se pare că, ceea ce n'ar strica nici uneia 
din formulele de fericire al idealului sintetizat mai sus, 
ar fi «Mai multă lumină la safe•. Mai multă cul
tură. Aceasta e ceeace ne trebuie 1 Căci: «A asigura 
României Mari o desvoltare culturală originală, să
nătoasă, pe bazele ei fireşti, pe caracterele so
matice, este a o ridica la înălţimea celorlalte ţări 
europene• 1) •• Deci: la baza formulei idealului nou al 
«Statului ţărănesc• trebue să stea ridicarea culturală 
a satului? Că o vom face « �rin noi înşine•. Cu atât 
mai bine pentru noi şi pentru ţară. 

l) Dr. f>ror. I>. C,usrt.

6 

Problema nu e atât de uşoară I Suntem abia la 
început. O cultură nu se improvizează - aşa de pildă 
cum s'ar improviza o nouă grupare politică, născută 
prin diviziune, ca mătasa broaştei I Toţi cei ce vor bi
nele e nevoe să fie ei înşişi convinşi de o adevărată 
politică a culturii şi apoi de transformarea însăşi a 
statului politic, într'un stat cultural. 

A anunţat-o însuşi răposatul I. I. C. Brătianu la 
marea adunare de la •Eforie• în 1927. A încercat-o 
cu rezultate fericite, d-1 profesor O. Gusti, prin cre
iarea «Institutului Social Român• cât şi prin lucrările 
teoretice, ca şi prin realizările practice, a echipel<_?r 
studenteşti, de sub auspiciile fundaţiei Culturale « Prin
cipele Carol•. 

Suntem pe drumul cel bun, căci, o întemeere a 
culturii cere mai întâiu contractul viu şi permanent cu 
toate unităţile de viaţă păstrate în formele etnice, pri
mitive care la noi sunt satele, acolo unde încă n'au 
fost i�fluenţate de formele străine, ( cum din nefericire 
în multe părţi, din provinciile alipite e cazul). 

Dacă n'ar fi decât să ne gândim la primele în
ceputuri de liter�tură, vom găsi ca la noi ele se leagă 
de literatura populară şi de graiul strămoşesc. Cule
gerile folcloristice şi datele etnografice, au făcut apro
pierea între spiritual_itatea c.ultă şi . cea etnică,v �hiarA de
la primele îr.ceputurt. Totuşi - mat ales astazt _caAnd
trăim într'o Românie unită - primele începutun m
seamnă prea puţin! Viata satelor noastre este aproape 
necunoscută. Nouile idealuri, nouile cerinţe de cunoa
ştere a celulei sociale, «satul•, se impune ca o nevoe 
imperioasă, ca imperativ naţional. V •• 

De aci se naşte nevoia cercetam monografice. a 
satelor noastre. In această privinţă, Institutul Soaal 
homân creiat ca o necesitate a culturii noastre naţio
nale, reuneşte toate valorile şi activitat�a desfăşurată d� 
fundaţia «Principele. Carol• ,,Prin �chipele. stude�ţeş�
atinge toate idealurile. lata realizarea 1mperativulu1 
��! 

Cunoaşterea ştiinfifică şi integrală a ţării, - Pt:tn 
metoda monografică-însemnează tocmai legătura vie, 
între toate valorile culturii noastre. 

Socotim că aceasta este chiar considerentul de bază 
7 
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care a dominat modificarea legiuirilor .şcolare ale în
văţământului primar în vara anului 1934, când s'a tre
cut între obligatiunile de seamă pentru învăţătorii îna
intaţi, cunoaşterea satului prin cercetări de monografii 
sociologice ştiinfifice. 

Esfe dar timpul să începem munca temelnică de 
cunoaştere a ţării, prin astfel de cercetări. -.A ne cu
noaşte tara, însemnează a ne iubi ţara•. Şi pentru a ne 
iubi ţara este să începem prin a cunoaşte satul, co
muna, regiunea, ca singurele tipuri neprezentative şi 
rezumative, a sintezei neamului,-căci cunoaşterea na
ţiunii este ştiinţa patriei. 

' 

6 

G. Tomulescu.

PRIMAVARA. 

Zglobie primăvară frumoasă şi'nverzită, 
lntreaga noastră fire de tine e trezită, 
Ne dai avânturi 'nalle spre cer, spre Dumnezeu, 
Ne umpli de speranţă, când traiul este greu. 

Din seva•/i creiatoare ne dai parcă du/ceafă, 
Ne o/eleşti la greul ce întâlnim în viafă, 
Ne 'ntinereşti făptura cu doruri de hoinar, 
Uitând de răul lumii şi de al ei calvar ... 

Tu faci copii din tineri, iar din bătrâni flăcăi, 
Iar gândurile triste Le 'ndrep/i pe alte căi, 
Jncât ne dai iluzii că 'ntinerim mereu 
Să nu sim/im sfârşitul ce duce'n Elizeu ... 

Şi as/fel ftlă cu filă din cartea mică-a vie/ii, 
Ce ca o primăvară in faptul diminejii 
Se duce, se repetă ca clipele in sbor 
Şi au rămâne'n urmă decât al vie/ii dor ... 

Titus Cergău. 

URS I TA. 
Era în anul de groază şi măcel, 1916. 
De timpuriu, noaptea îşi întinsese umbrele ei de 

zăbranic peste ceaţa plumburie de Octombrie, prin 
care soldaţii celui de al X [ 1-lea regiment de infanterie 
orbăcăiau de săptămâni întregi, asemenea unor fan
tome însufletile. 

Pe coas'ta muntelui Şoimu, cimitir înfiorător în 
care fiecare părticică de pământ era udată cu şiroaie 
de sânge, câteva grupe de oameni din rezerva secto
rului, adăpostiţi de o cută de teren, săpau în tăcere la 
o groapă imensă, în care aveau să fie îngrămădite,
în noptile următoare, nenumăratele cadavre ce acope
reau câmpul de bătălie.

Desbrăcate de haine din ordinul comandamentu
lui, următor principiului că «nimic nu trebue să se 
piardă în natură»-şi spălat� de ploaia măruntă, care 
cernea din ceată asemenea lacrimilor unor fiinte iu
bite, mulpmea hoiturilor galbene verzui îţi făceau im
presia berbecilor jupuiţi de piele, aruncaţi pe pardo� 
seala unui abator rudimentar de provincie, pentru a 
face loc la cuiere altor măcelari, grăbiţi să-şi exercite
meseria lor sângeroasă, spre fericirea gloatelor înfo
metate şi hulpave. 

Ceva mai sus, la cât,�va zeci de metri de gropile 
pline de noroiu, botezate tranşee, în care floarea ţării, 
transformată în troglodiţi, se opintea din răsputeri să 
stăvilească puhoiul de fier şi foc ce se abătuse asu
pra ei, se afla postul de comandă al sectorului, insta-
lat sub rădăcina unui pom răsturnat de furtună. _. 

La lumina bolnăvicioasă a unui foc de lemne ude,
se puteau vedea, strânşi la un loc, patru arătări, ce, 
după sdrenţele de dolmane şi mantalele de cauciuc 
putrezite, semănau a fi ofiţeri. 
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Profitând de un moment de liniş1e, veniseră să•şi 
încălzească ciolanele amortite Ja căldura focului de 
•lozniţă pentru afumat prunele», pe care neadormitul
•sclav> al comandantului îl alimenta cu o conştiincio
zitate de vestală antică.

După o sumară răsfoire prin «m1zetele>1 ale că
ror «majuscule> desemnau ciudate arabescuri, din mor
măelile dela început prin a se desluşi sunete articulate 
şi ochii tuturor lucesc stranii, privind cu lăcomie cea
iul servit în funduri de bidoane. 

fiecare sorbitură de ceaiu, care serveşte doar 
ca motiv, este completată cu rom, iar sticla cu li
coarea dătătoare de fericire circulă tot mai des, de la 
unul la altul. 

Ca prin farmec, limbile se ciesmorfesc şi cei patru, 
uitând un moment unde se află, încep să vorbească 
despre lucruri trăite aevea şi care azi li se par basme. 

Unul povesteşte despre un pat moale şi cald, aş
ternut de o mână iubită, ce s1ar găsi undeva departe, la 
adăpostul pereţilor proaspăt spoiµ ctt alb. Altul aduce 
vorba despre o masă pe care se răsfăţau odată mân
cări aromitoare şi nările, gâdiJate o clipă de aburii în
chipuifi, se lărgesc respirând cu nesaţ duhoarea putu
roasă a bordeiului adăpost. 

fiecare are câte ceva de spus şi fiecare e gră
bit s'o spuie cât mai repede, încât, de la o vreme, 
vorbesc toţi deodată, de nu se mai înţelege nimic. 

Incet, încet, însă, moleşite de căldura focului, de 
fumul alcolului şi de nostalgia aducerilor aminte, fe
ţele bărboase devin neclintite, cu privirea îndobitocită 
pierdută în gol. 

Tocmai într'un târzin, unul din ei îşi aminteşte că 
adusese cu el pe Leonte, ghicitorul, care de atâtea ori 
le înlesnise singurătatea cu glumele şi prevestirile lui 
de bine. 

Fără a se lăsa mult îndemnat, acesta îşi «întinde> 
îndată bobii pe fundul unei raniţe, îi împarte cu măes
trie în grămăjoare, ii meneşte, apoi îi strânge, pentru 
ca din nou să-i amestece şi să-i despartă, cercând, 
cu orice chip, să smulgă viitorului tainele sale de ne
pătruns. 

In liniştea care domneşte, luminat de flacăra găl-
10 

bue, ghicitorul în bobi are înfăţişarea unui mag din 
vremuri străvechi. oficiind un cult bizar şi păgân. 

Deodată, fata pământie a urmaşului nomazilor 
veniţi din adâncurile misterioase ale Indiei, se ridică, 
cu trăsăturile descompuse şi-şi poartă, dela unul la al
tul, privirile îngrozite, în timp ce mâinile tremurând 
răstoarnă raniţa, împrăştiind în noroiu bobii prevesti
tori de rău. 

.. fără voe) privirile tuturor se îndreaptă spre pă
mant, apăsate de o presimţire tristă, în timp ce ochii 
ca de foc ai ţiganului scrutează bezna de nepătruns 
căutând să vadă, par'că, ce se petrece în tranşee� 
unde lăsase pe tatăl său, miliţian găsit de stăpânire 
bun să _poarte arma, deşi nu ştia nici măcar s'o în
carce. 

Sosise abia de câteva zile, cu ultimul transport
«de împrospătare> şi de atunci, bietul Leonte devenise 
trist şi întunecat. Se cerea, cât putea, să-l scutească 
d�e munca obositoare a săpatului la tr�nşee, care se
facea stând culcat pe o coastă în noroiul rece şi lipi
cios; îl învăţase să încarce arma şi-i dădea tot felul 
d� poveţe, menite să-l apere de primejdiile ce-l ame
mntau la cea mai mică mişcare necalculată. 

Sărmanul băiat, ştia el că vicifa nimănui nu valo
rează nimic în iadul în care trăia de 34 de zile şi de
act:ea era cuprinsă de o teamă nelămurită, mărită şi 
mat mult de firea lui de oriental fatalist şi de liniştea 
ciudată ce stăpânea, în seara aceea, cuprinsul 

Mintea lui înfierbântată era frământată de gân
duri negre, care-i dădeau intuifia clară că ceva gro
zav avea să se întâmple. 

Şi bobii„u, bobii căzuseră pe moarte. 

Un sgomot, Ia fel cu fâlfâitul aripelor unei păsări 
speriată din somn, urmat de o trosnitură surdă, ves
t eav cu �are un mortier de tranşee, vechi prieten din
faţa! obişnuia să-şi onoreze vecinii, fu premergătorul 
unui adevărat uragan de foc şi fier, ce se revarsă a
�upra terenului din spate, pentru a impiedica interven
t:ia rezervelor. 

Era un atac de noapte. 
li 
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Barajul artileriei amice, cerut de comandant, izolă 
la rându-i pe atacatori, cari pătrunseseră chiar în 
tranşee, unde lupta se incinsese aprigă şi fără cruţare, 
acoperită de întunericul de pânză al nopţii, ce nu te 
lăsa să deosebeşti pe duşma:1 de prieten. 

Ştiri scurte, aduse de agenţi de legătură sfârfi
cati, arătau superioritatea inamicului. Paşi grăbifl de 
fugă o confirmau. 

Comandantul, înţelegând într1

0 clipă situaţia, aruncă 
receptorul din mână şi dintr'o săritură fn în fata adă
posturui de unde glasµ! lw, stăpânind parcă o clipă 
furia elementelor deslănfuite, tună năprasnic: ,.lnainte". 

Desprinşi fulgerător din glia însângerată, întărâtaţi 
de mirosul sângelui şi de răcnetele răguşite ale ofi
ţerilor, ,,groparii" se asvărliră la contra atac cu sări
turi şi urlete de fiare apocaliptice, având în frunte pe 
Leonte, grăbit să-şi smulgă părintele din ghiarele ne
miloase ale morţii. 

Isbitura a fost scurtă, dar teribilă. Zadarnic mior
lăituri nedesluşite cereau îndurare. fiarele îmbătate 
de furie isbeau cu sete. Oasele pârâiau înăbuşit sub 
loviturile paturilor de armă şi ale târnăcoapelor. Sân
gele ţâşnind îmbelşugat din rănile căscate, roşia mo� 
cirlă împuţită, întorcându-se în pământul din care a 
fost supt. 

In câteva minute terenul a fost curăţit şi mitra
lierele, cu lătrături de căţele înfuriate

) urmăresc cu 
stăşnicie pe puţinii fugari, cari duc duşmanului trista 
veste. 

Infuriat de zădărnicia sacrificiului, acesta îndreaptă 
toate trăsnetele iadului asupra ultimilor supravieţuitori 
ai tranşeelor căutând să-i amestece cu tina pe care 
o apără cu atâta încăpăţânare stând neclintiti la lo
curile lor, cu pupilele mărite de groaza morţii apro
piate. De altfel la ce bun să mişte?

Unde să se ducă, dacă pretutindeni moartea îi 
pândeşte, deopotrivă ? 

Spre ziuă, duşmanul oboseşte şi el şi liniştea, 
punctată cu lovituri scurte de armă şi vaetele prelungi 
ale muribunzilor, îşi întinde din nou aripa deasupra 
celor două tabere învrăjbite. Dimineaţa, când soarele 
palid, învingând negurile, răuşeşte să lumineze locul 
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măcelului, mulţi simt o bucurie ascunsă la vederea bo
gatei recolte de cadavre duşmane, care Ie va permite 
o simţitoare aprovizionare de îmbrăcăminte şi mulţu
mirea, că se mai pot bucura încă, de viată, luceşte în
ochii tuturor...

Numai bietul Leonte, cu ţeasta retezată de o 
schijă, şi cu mâinile încleştate în gâtul bătrânului său 
tată, pe care-l ucisese luându-l drept vrăjmaş, păs
trează, în coltul schimonosit al gurii, un zâmbet în 
perceptibil de satisfacţie ; în vreme ce, bătrânul ţigan, 
victimă nevinovată a aceleiaşi datorii, cu ochii sticlind, 
de ură, purta, încă, în barba-i odată albă, urmele va• 
lutui de spume însângerate. 

E, C. Răzăşu. 

Bairarndede. 
ln soare alb, maj roşii par şalvarii, 
Femei, copii, roesc domol spre târg, 
ln August şi caunii dau în pârg 
Şi aur mult se vântură prin arii. 

Aripa morii vâjâie de sârg 
Şi prin bostană mişună Tătarii, 
Cu zumzete în roiuri curg bondarii, 
Plutind pe urma carelor. spre târg. 

Deodată vântul stepelor învie, 
Stârnind pe drumuri colbul dobrogean, 
Un geam trântit se sparge 'n vijelie .... 

Iar sus de tot, sub cerul diafan, 
Cu mâna ridicată din geamie, 
Un hoge 'ngâ.nă imnuri din Coran. 

volumul „Fierbea as' noapte l\larea"'. 
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Pe marginea unei 1onlerinte. 
In cel mai josnic muritor za.ce ceva 
nobil 

CARLYLE-. 

la ziua de 21 Martie l 937, la ora 4¾ d. •· în ca
drul ;czătoarel culturale a Liceului Mircea cel Bltrân, 
din localitate, tn asiateoţ& unui 1elect ;I numeros publi:, 
a vorbit savantul nostru doctor Gh. Marinescu din Bu
cureşti, despre „Hipnotism Ji viitoarea Iul ca metodl de 
tralamint•' 

Ilustrul conferenţiar a început cu htpcotumul din 
trecut, arătând vechile ,rcdfoţe îo iJlfluc-nţa astrelor asu

pra omoiul. Apoi a expus metoda lui Melssmer, care di 
dln fluidul său psihic, prin puterea sugestiei, după :e mai 
îotâJu prm fenomtnul aşteptării, pacienţii cuu hipnotizaţi 
şi apoi vindecaţf. Se vorbeşte apoi de somnambulismul 
lucid. De cele trei faze ale hlpnotiamulul: letargia, cata
lepa1a, ;t hipnotismul propriu zis. � rece foarte lnttrcsant 
a1upra şcolilor dela Nancy şi Salpetrltre, după care ne 
explici foarte augestJv, anumite caz.uri de vindcca_re ale 
D•tale în cadrul hipnotismului. Către sfârşit conferen
ţiarul arată importanta hipnotismului în slujba Jl sprt fo. 
losul fustifel ; de asemeni ne arată cum a demascat anu
miţi farsori, care niciodată n'am ţinut aeaml el flecare 
om, are un fond moral 11 nu din Uecare individ se poate 
face un criminal pe cale hlpnotlcă. 

Dln interesanta D-aale conferlnfl, a'a constatat tn 
mod magistral cum el hipnotismul este o reaUtate, însl 
Ia anumite constituţii pslhnfce. Cu h1pnotlamul nu se poate 
face nici abuz ;i nlcl distra, ţluni de salon, care poate 
avea urmări mult sau mai puţin fatale sau imorale. 

T. Oergiu.
Conlerlnta a (ost linutll în folosul comitetului Pro Carmen-Sylva. 

Cum să nu te do�ră în suflet şi să nu-ţi fie ja
le de atâtea energii pierdute pentru neall!ul. r�mâ
nesc, cheltuite în ură şi răutate, în loc sa fle 1svor 
de iubire, de lumină şi de muncă binefăcătoare. 

A. Vlihută.
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Prescripţie. 
- Panafot Creţu!
- Prezent l
- - Popovlcl Dumitru !
- Prezent!
Ambii împriclnaţl înaintează până Ia bara ce des

pute pe Judecător de public:. 

... 

Amândoi, scurţl, gr,;I, ro;tl la faţă Jf, •• crtţf. 
Grefierul clte;te acţiunea, dfn care reiese că Pana

iot Creţu, patronul birtului economic cMarea, Neagră• 
r�clamă pe Dumitru Popovi�i, funeţlonar, pedt_ru suma 
de l2l Iel fl 75 bani, ce-i datorează pentru alimente. 

Tot tlmpul cât durează lectura acţfunll, chlr P.i
nafot face semne aprobătoare fi se uita încruntat spre 
pârtt, care zâmbcJte sardonic. 

După terminarta cetlrel, judec�torul dă cuvântul 
reclamantului pentru susţlnerea acţLmd. 

Depe banca avocaţilor nu ae rldfoă rumeni. 
-- N'ai avocat? 
- Nu avem, domnule zudtcator, te nevoia estl?

avocaţi sontem noi. 
- Bine, vorbe;te I
- Ţe se vorbim, nu a scris-o d. Ghiţa Ia peUţla?
- Bine, spune atunci, ce rcclaml ?
- Ma ţe se reclamo, sJ mi plătească dlmJaluJ un

suta douizeţi ai unu frantt al saptezeţt st ţh:iţt bani, pun
tru muncare, care am dat-o la dtmlalut, alta te se md 
vorblmo? 

- Va se zlcl, suitu reclamatfa ş! ceri ac:httarea da
toriei? 

- MaU1ta, mali.ta ! ae me plăteascl.
- Pârîtul are cuvântul, ce a veţi de spus ? Recu-

noa1teţt el datoraţi l2j lei ;1 75 bant? 
- Da, domnule judeclto-r.
- Aţi văZut-o ! a,a 1 1e'nţelege l
- Taci d-ta dtn gud. Apoi către pârît s
- Şl te obligi lă-i plăteftl?
- Ba deloc d•le judecitor.

Cum d. nu ml c!--•" tl ? Se poate
Taci din _gu� '-:I
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