
Cărţi noui 

N_opţi pontice, ur. Sălceanu 
Cei trei pioneriai ai pedagogiei moderne, Dr. Creţu 
Şcoala de mâine, a. Simion inspector g-ral şcolar
Khlegeticos, V. Petrescu
Solitare, A. a herghel 
Contribuţii româneşti la ridicarea altor popoare,/. Du-

mitrescu Frasin 
Poezii, trad_uceri de M. Pricopie din Al. Pefofi
Valuri - roman, li, Radu Clein
Din umbră - poezii, Popescu Scărişoreanu
Desemnul ca mijloc de exprimare, Gh. Carp 
Creşterea oilor, dr. N. T eodorennu
Călăuza marinarului începător, Ed. Ghezzto 
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Cuprinsul:_ 

S'au deschis porUle, Al. Gherghef
·Pt1ma evacuare a Tulcei, Mihail Fticopie
Crinul de aur, D. Sloicescu

Pe mare, romlne, ar. Some�nu
Eternitate, Aid� Pt.trarian

Badea Mitru, Ion Dumitrescu Frasin
De prin plaiuri dobrogene, M. Bonjug
Marea, Titus Cergău

Recenzie, /. D. Frasin�)E�X__,mi: .. ,,,,..i. naereeei n:esueu� 

•c:::ueu, su.ucu """ ea h:US cc hZ:i.���. 
., -- wwwcc.::.c 

. . Dorim să cont�ibuim cu toată puterea noastră de muncă .la ridicarea meleagurilor noastre dobrogene ftcând t f�ecu!ul, red.ind __ preze�f u! şi căutând a face şi modest�
un

��! n!iln asu�ra vutorulu,, situându-ne astfel printre revistef vist ele regionale ale tării. e re-

- -

Pe aceasti cale aduc cele mal sincere multumlrld-lui prof. C. Brltescu, pentru clişeele ce ne-a dat.

C 
Rog Insistent pe toU d nil cetltorl ,1 abonau alreviatei noastre el ne trimită abonamentul odati primirea reviatei. 

cu 

C 
Cerefl nul1'ere vechi la redactre.

C 
M•ncltl pentru ridicarea Dobrogei.

S'au deschis porfile. 
Sunt câteva zile numai, decând şcolile noastre 

naţionale, atât de ospitalier-e şi•au deschis porfile largi. 
Pentru toţi chemaţii şi nechemaţii. Pentru toţi acei ce 
vor fi mâine o podoabă a ţărei şi a familiei lor. Pen
tru tofi acei ce conduşi spre carte, fără chemarea a
dâncă şi sinceră sufletească, nu vor face altceva, ur
mând la şcoală, decât să piardă vremea, în irosirea 
zadarnică a propriei lor energii. 

Invăţătura a ajuns, după cum constată o bună 
parte din observatorii mersului societăţei, a ajuns zic, 
din o nevoie şi o cerinţă profund sufletească, un fel 
de îndeletnicire fiziologică, ca şi dansul, patinajul, bo• 
xul şi altele. 

Inainte vreme, de pe la sate, ajungeau pe băncile 
liceelor aproape numai copiii oamenilor înstăriţi de-a
binele I şi mai ales copiii preoţilor şi învăţătorilor. De
acolo şi dictonul : « băiat de popă, ştie carte multă ! ... • 
Cartea, adică învăţătura, era rezervată acelora ce des• 
cindeau din oameni, ce la rândul lor învăfaseră deja, 
prin şcoli. Era aceasta o mică garanţie de aptitudine
la învăţătură, moştenită. Acuma, ultimul neştiutor de 
carte nu visează decât feciori doctori, ingineri, profe
sori, sau avocaţi I Coarnele plugului, glia, meseria, ne· 
goţul, la dracul cu ele I O mândrie stupidă şi o vani• 
tate nenorocită au înlocuit cărările frumoase ce du• 
ceau spre mulţumire sufletească şi belşugul vieţei, ţu 
drumurile largi ce sfârşesc pe pieţele mizeriei şi ale 
mortei I 

· Pretutindeni bântuie, fireşte, boala învăţăturei fără
rost şi fără perspective. Dar ca la noi, nicăed în lume. 
Un om înstărit din localitate şi- a trimes copilul în

Franţa. Pentru desăvărşirea studiilor făcute în ţară. 
Gazda studentului român, un căpitan invalid - deco
rat cu Legiunea de onoare - nu- şi trimesese unicul 
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fiu, la uniyersitate, sau la cine ştie ce şcoală de înaltă
recuenţă intelectuală. Doamne păzeşte! Ci la o şcoală 

d� •�at!r� d'h?tele•. Băiatul căpitanului, avea, la sfâr
ş!tul m_vata}ur�1, un loc �ine plătit, de conducător al
cme şbe care1 case man. Expatriatul nostru se va în
to�rce, _peste c_âţi_va ani, cu o diplomă cu şapte peceţi
umv�rs�tare. Ş1-ş1 va pune o firmă de avocat, sau de 
medic, zn aşteptarea eternă a unei mizere clientele 
de bandiţi, sau sifilitici I l 

Ce să mai vorbim de contingentul enorm de femei 
cu •carte•. Adică, cu diplome universitare, şi certifi
cate dela o sumedenie de şcoli superioare I 
. . {n locul gospodinelor de odinioară, o pletoră 
rnfzmtă d! postLf,lante la to'!te. oficiile publice. Şi o
escrescenfă fatala de profes,omste, în neloiala con
curent� cu. nenorociţi�

A 

de bărbaţi, dezorientaţi în 
profesie ş1 persecutaţi zn vieaţa de familie / 

De stuf. 
· ... 

. . lnapoi la_ mesE:_rii. La pământ. La comerţul pă
rmfdor. La glia stramoşească. La datorie. La locurile 
de producţie .. �u în piefele şi localurile de trândăvie. 
Aceast� ple�e !nv�ntată, acest proletariat al diplomelor 
zadarnice ş1 cţunu1toare, să dispară cât mai e timp. 
Pentru normalizarea cât mai grabnică a viefei şi pen
tru salvarea prestigiului tuturor. 

. Nu m'am g�ndit un moment, la învăţământul 
pr!mar. _Dar �coţde secundare şi universităţile, ar tre
bm să fie }llaI c1rcumsp�cte. şi mai sgârcite în primi
r�a _o�speţdor ... : pe cari nnnenea nu-i mai pofteşteM.
ş1 mei nu- 1 mai aşteaptă! 

Al. Gherghel. 

S. Tuasov.

• 

Din vremea războiului. 

PRIMA EURCURRE I IDLCEL
I. 

Oc:tombrlt:, 19 J 6. Fronturile se clatinl fur imprcfu
rul Ţirci RomâncJU, Jalea cea mai dulyârJ{.tl insl

este rn Dobrogea, unde alfatH n ,1, ai no,·rl cprotectorf»

cum le place Jor sl se numească, găse1c veşnic prlle

Juri sl se retragă, chiar cânci ostaJii români inalnteazL

Pământul frământat al acestei nenoroclte provincii

ccdeaza preslunel tot mal puternJce a dufm&nulul, far

drumurile gem de bejenari ce se 'ndrcaptă cltre podul

construit din Jlepuri prln dreptul BrăJlcl. 
Ş1 mai curând de cât a'ar fi crezut, au lnceput al

se audi. şi din T uicea bubuiturile tunurilor depe- front. 

Oraşul forfoteşte sub aripile unei panici cumplite.

Românii ae prerittac si. la drumul und grabnice pribe•

gU, it-şl duc 1umare impachetlri pe Jltpul pe care l-au

adus autoritlţile. Un remorcher mitfteJ, Vt'Jnlc sub pre

atunr, •Jteaptă legat in faţ, debarcade_rului vaporului ru•

scsc de cilitoric intre lsmail şt Galaţi. 
C-:tăţenii rornâni de alta natfe se b..!Jcură ln mod 

fă ţif . 
Armean1.1l Ghfnabur Ghfoaburian, negustorul de ma•

Qufactura de pe strada Regina El�abets, a venit de df• ·

mJnuţl tn bcrlri.a bulgarului X. Y. de pe malul Du

nlrel, unde nlcl od&tl până acuma nis-i clicase pi�foruJ.

Amândoi atau la o ma■l pe malul Duniret, ln fata

f'epulul, beau rachiu dupl rachiu, fi se bucură privind

la m1Jcirlle pe care le fac cd ce vor aa se refugieze.

Localul este cel mal frumos al oraJulul Ji'n el, ia

fle care acari, românit se'nghe■uiau sl•şl consume alei

tot prisosul agonl■ltd lor. 
f 

u ,,. :
3 
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Un bltrânel mărunt, cu părul cărunt, trece spre 
Jlep, abea târând un geamantan grtoi dupl el. 

La vederea lui, Ghlnsbur se ridli- ă de Ja masă : 
- c Aida ... bre, Domnu, Popescu ! .. Pled?• 
- .PăJ ce să fac? ... Dumneata n'auzi ce prăpăde-

nie a' apropie de ooi ?.,, • 
-- • 0umniata.... om bătrân •. ,. poţi să răD"âi firă 

grifă 1 • 
- . A,l. •. N<! se poate!... Totl •luJb,;şli avem or

dln 1ă ne ducem Ia Galaţt împreună cu arhivele autort
tlţllor h 

- c O, ?,. tntrt abă Bulgarul. 
- cDah
Armeanul 1e prefăcu a ofti. Buzele lui groase tnsă,

lnlbuJlrl t.n surâ1 de mare mu1ţumlre st1fletească. 
- .Dacă e■te poruncă, .• In ce mă priveJte pe �foe

eu ... tU rătT ân ! • 
� .Dece rl01âi ? .••. Poţi să răi:râl. dumneAta, care 

ai fl-:ut atâta a-vere sub români ... ,. 
- «Dt:e rămân? ... Noi armenii suntem turci, far

germanii sunt astăzi fraţii noştri de arme J„ 
Roa::rânul lşi ridică geamantanuJ. 
- cDcc;e n'al apus asta ieri, ori alaltăieri? .•• •
- «Het ! ..• Nu se poate apune nfmlca rău de1pre

mine, flindca băiatul meu, c,ramf!, plutonierul de re
zervă Cala1rh Ghfosbur Ghlnaburlan, v�nit abea Iert tn 
permisie, va merge cu dumneata pe acest Jlep ca: să se 
ducă la datoria lui ! .. Eu iaiă rămân, fiindcă nu am 
nimic de perdot 1„ 

I'Tledlat ce auzi că autorităţfle au ordin Îl 'evacu
it ze ora,ul> Bulgarul a intrat in pră văile Ji a p'Us enor• 
mul Iul pian electric să-l cânte cŞumi Morit, »

1 
pe care-l 

repetl ne'n..:etat cu o bulrlrească lncăp�ţânare. · 
Pe la orele cinci după amiază, remorcherul tncepe 

al dea luogl semnale . . Cu câf(va 'oameni, ce repre.dntă 
autorrtăţtle mai iosemnate, s'au suit, pe puntea remor -
�herulul. Populaţ:a ş! mlcli functlonad sunt încă de multi 
vreme pe Jlep. 

Trei tlaeri plutonieri cu termtn redus aduc pe co
verta Jlepului un ultim bagaj al un\fl._.spital ai clrui bol
navi au foat trlmfff mai tnalrite. 

4 

Oupl ce rânduiesc lucrurile, le mai .so;o.te.sc odatl 
I 

după inventar, apoi scobouă tn magaz:a Nr. J şi-JI a
leg un colt mal retrn. 

Lângă ei s'adaugă şf bătrânul care v-orbfse cu 
Gbfn1bur. 

- Măi ! • treslri unul dintre plutonfcri. c Cama-• 

udul C�lamia a venit?• 
- cAm trecut pe Ia el pe-acasă � mi-a spus

mama lui că ff-ar fl adus bagajele pe ,tep». 
- cAş!• le zise bătrânul.-cActla a venit i'l Tul

cea anume ca 1ă rămâie!• 
Un ul dintre tineri ff¾ cercetă cc-asul : 
- «Până la ora ,ase, am vreme 1ă maf ml duc

dupl el!. 
Şt pc dată sui sclrile ,, lefi afarA dia m1gazir. 
D Jpă un 1fert de oră, sc:'ntoane tot slngur. 
- cMi-au spus că eatc pe şlep!•

'Remorcherul dete un ultim .semnal lung de tot, apoi
aştcp·ă un sfert de .ori, după care se deslega--dela ţirm 
fi tnUnse groasa parâmă cu ajutorul clrel1. trăgea şlepul. 

Mersul in 1u1ul apei era. foute iacet. Po'.llii de pc 
malurile D,mărd păreau el sunt fo1obfll, 

Lumea ar fl vroit un meu mai repede, fiindcl do
rea să se vadă mal degrabă 1A Gdat'• Umanul de mân
tuire al românilor tukcnl. 

Tca'lla că vor putea H surprloJl de duimani pe 
d_rum, se'ntarea i.n măs 1ra in care bubuiturile 1e au-
zeau mal aproape. . 

O :!dă cu scoborirc:a întunericului, un vânt ioebc
ţdt începu aă bată pe covertă cu atâţa intenslt&tc, în:ât 
nfmeneA nu-fi putea trage st1fletul, dacă mergea i_mpo
trlva lui. 

D�-aceea, nu mai rimase nimeni 1us. 
Ia tntunericul imenselor marazu de cereale, fuaeacră 

aprinse, ic{ fl colo, lumânări, c1ndelt, orl lămpi cu gaz 
care aruncau h imediata lor apropiere o lumină slabi 
şl fâ:fâietoare. Da nici vorbă ca să poată rtzbi pânl 
la perc:ţU de fier i\i magaziei, ori până la tavanul d în
depărtat, 

Oamenii stăteau tăcuţi. Nimeni nu indrlan�a sl a
run;e măcar o singură vorbă mai tărl1oar-ă. 

Numai cd trei plutonieri şt bătrânul, un sluJbaf 
mititel de Ia eoHţl,, se'nghc:sufau unul intr'altul Jl dis
cutau pe şortite. 

5 
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- «Oare unde-om U ajun1 ?• intrebă o voce rl
euJiti din apropierea lor. 

Unul dintre tineri se araţl pe scara care urca per-
pendicular f I sirl pe bordul Jlepulul. 

Apoi se'ntoarsc, 
- «Suntem în dreptul farului de Ia Ceatal h
Ac:eaatl veste trezi un sumzet de dureroas-e mur-

mure 1n tot hambarul. 
- «Vai de mine!..,> ac vlfolri acd•Ji voce asprl;

«dar oare ce face remorcherul de merre a;, de'ncet ? .•• 
Ce dracul 1 •• la trei ceasuri n'am putut răzbl nici mlcar 
zece kilometri?... Of!.,. Of J... Of l ... Au 1ă ne prindl 
nemţii!...> 

Era un bltrân cu faţa nciogrlf{tă fi haine ponosite, 
care nu se mlJcaae nici cu un centimetru de p: Jocul 
pe care s•a,ezase la1 ac:eput, 

- .,Of!.,. Ooooofff ! ... " risună undeva o voce mal
su bţh-foi

._ 
• Au sl ne prlnză nemţii ! ... >

O doamnă, care ■ta Iâagl plutonieri, ae'ntoarce cl
tre această dfn urmă voce . 

- «Dare-ar Dumnezeu sl dea si nu fle pe voia
dumneatale, pentru ca al nu-ţt riapund printr' o expresie 
populari mai pitoreasca 1> 

Lângă ea, de-alungul peretelui Jlepuluf fi imediat 
în spatele tinerilor, se culcase pe nlJte ţoale o elevă de 
liceu, fata doamnei care vorbise in urmi. 

-. «Mamă L Dece sunt oamenlf ăJtla qa de des
peraţi? .•. Oa.re ostaJH noştri au fugit de la datoria lor? ... > 

- «Dragul mamei! ••• Tu ftU bJne că tatll tău fi
trei fr,ţl al til sunt acolo L Ca dacă n'ar fl acolo ar 
fi aici în şlep Ji s'ar văita cl-i prind nemţii! ... Poţi' al 
fH 1igură că cel puţin el Jl oamenii de sub comanda lor 
nu se vor tntoarce cu spat.:le la vrifm•f şt nu ne vor 
lă1a pe mâna lor !... Desperarea aceator oameni proşti 
mi 1cârbe1te Ji pe mine peate mbură de mult! •. ,>

- «Nu fil aşa 1cârblcfoasl, cucoană!> zise bătrâ
nul morocănoJ. «Aac:ultă colea cum a'apropie tunurile 
de noi! .... 

Din iotuncrlc:, se ridică ,, glasul piţigăiat al femeU 
de-adlnfoarea: 

«Am llaat pe urmi go1podlrle, nµ glumi, Iar 
acuma, dacă trcbue aă mă .tifuglcz• numai cu ce-i pe 

6 

, 

mine, crezi matale că tre bule să joc tont or olul de bu
curie ?> 

- ,, Toatl lumea am ll■at, cuconiţă drarJ, iar ev,
cu mult mai mult de cât dumneatale I Afa-1 vremurile L
Dar dacl te-ai hotirît ai pleci, în■eamna ct. ţt-af ale■ 
drumul pe care l-ai socotit mal foloaltor pentru dum
neata 1... In acest caz� 1uplrare:a nu-fi mai are locuJ, iar 
dumneata te frlmânţl în vânt L Nădejd�a Ia Dumne
zeu şt la oamcnU noJtri !.u» 

Unul dintre plutonieri ofti lung fi lf& de caragblo1, 
tncât trezi râaul celor din apropiere. 

- .-Of !... Câtă avere am mat llaat fi cu ! Mun.
cullta mea 1 Oooooff 1> 

Eleva de liceu se ridică din aşternut. Sufletul ci 
tânăr JI sinătos căuta ai iasă din inăbufftoarea atmos
feră a despcrirel care sc stabillse in Inimile celor din 
hambar. 

- «Dar ce mare avere al putut dumneata să
pierzi, domnule ?> 

- «Avere mare, nu glumi, domnt,oară ! • .• Ooof L
Cum ,•a mai dua ca pe apă 1 •• Numai _cât mă rândeac, 
fi m'apucl ameţeHle !...• 

Fata strânse aJtcrautul, apoi stătu în rândul tinerilor. 
- «Este &J• de greu de 1pu1 ?>
•- «Munculiţa mea>, continuă aă se văkăre11că

plutonfe_rul, arătând că.tre bătrânul acela p)ângireţ. eu 
hainele pline de pete de ceara de albine Jl de aperma
nţetJ. «Kllograme de mucur-i de lumânări l... Ktlogra
mt Je mucuri de ţigiri 1... Ciorapi cari n'aveau de cât 
numal toatl talpa ruptă !, .. A vere, nu glumi !, •• > 

Se auziri prin apropiere numcroasţ râ1etc, dar nu
mai in surdlni. 

Bltrânul pufni .:u necaz Jl s�•ntoar1e cu ipatele. 
Pluton.Ieri#, alujbatul, eleva de Ilceu fi mama ci. fl

curl o maaă împreună Jf puseră Ia mijloc toate alimen
tele pe care le aveau, mal mult uscături. Noroc pe ef 
că aveau câte.va sticle cu vin ruglnJt ia lava dealului 
din Sarlca. Fata lc'ncropl, la urmi, ti câtc„o cafea. 

- «Hm! •.• � pufnJ iatăfi morăcinosu1 bătrân. cZda
fetl .•. » Acum când toată ţara ae prJpldeJte, dumnealor_ 
poftim I Benchetuiesc 1. .• • ŞI 1e prefăcu a scuipa cu marc 
ciudi. 

Nimeni nu voi să-i răspundă. TinerH cântară înec-
? 
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tlJor. Mal multe: voci din deonb?tc: părtl ale magaziei, 
îl lmitad. lntuneclmc:a durc:rc:f se rup1e■e. 1n imensita
tea magulc:1, murmurul argintiu al cântecului fOpotit, că
dea peste tnlml ca un b ilsam dumnezeiesc peste: o ranJ. 

Nimeni nu iadrăznf să le tulbure cântecul prlntr'o 
vorbă, sau pr1ntt'un 1u1pln măcar. 

Numai unchlaJul, cu hainele pătate de c.cari, f•.ana 
o lulea cu tutun p.rost ,1 scuipa, când fi când.

Slufb.1, .11 nu-fl mal putu retine o revoltă. E(. scl
plră un chJbrlt fi se plecă sa vidă :nat bine pe 1upl
dtorul vecin. 

- .,,h stal, domnule, sl văd... BAnuiain că Cfll
dumneata 1 • A -:uma fffu :ă-1 . foa.rte natural ll nv-tt 
placă de: fel câ::itectTe acestor 9i1cţl !. . 1n 1lLjba dum
neatale de paracUsicr la c Stintii 1 '1lplraţf., C:Jti deprins 
cu alt soi de cântare ! .. hca ... am să- t1 fac p]ă:-crea ai ţi 
cânt eu fi cc:-ti merge dumneatale la lnlma cca cu mult 
maJ acră de cât un castravete atrlcat ..... 

Omul ht;cp:.i să fornala1cl o imitafic: caraghioasă 
d� melodie d� strană, care tre.if hohote de rât ln toată 
maga.zia. 

Paraclisferul se mânie cumplit. 
- . Porcilor ! ·
- eh ascultă ..• De: patru ceasuri ne amcţtfU cu

tutunul tlu prost JJ cu prăpăstioasele tale presfo,ţlrl 1 .•. 
Şterge.o de-alela, H răcni alujbJJu', cel ori cât de bă
trân ai fl. Ia urma urmti al să n� revolţi pâ-.ă 'ntra
tâta, lncât ai să ne scoţi din saritc J ••• ,. 

P 4raclb1crul îJI ridici tolfe catrafustle 1n spinare 
f l pleci trântind în podele plp& de lut ars care sări 
ţlndlrl. 

- c N ţrufl-oaţilor 1., Câ!ltaţf « V cf 1ic& pomenire:, 
Ro.nânia mare? •• Luă că vă reclam cu la Siguranţia 
statului din G laţi!• 

P� urma lui, totul se llniftl. 
Eu noaptea târzlu. Vânt\ll st'ntărist. Valurile pe 

care Ie făcea izbind în fat, Dunărd, se loveau de pe
r-et;i ,tepului fi clipoceau cu zgomot UfOr de sticli aparti. 
Când fl cânâ, vasul scârfâla dln inchceturlle Joi, sob a
pisarea curentului apd. 1n permanenţă fosă, fltpul se 
legăna, ca fi când ff-.:.r fi dat 11Unţl să adoarmă ia in
teriorul Iul pe 01menll cbinuiti de durerile lor pământcn.t. 

s 

la dimineaţa care urmi, tunurile se auziră dfn ce 
ln ce mai slab, apoi tăcură. 

Cerul se'n1enlnase. Vânt�l conteni-e cu totul. Sub 
razele c:ăldicelc ale soarelui de toamnă, oamenH le1lrl 
pe covertă cu mult mat bine dllp•1i de cât ln afun. 

- «Aţi auzit ce 1' a petrecut a1noapte in maga2ia
Nr. I ?• întreabă „ un cetăţean pe unul dfntre cunos
cutu lui. 

- • Am auzit eu ceva, dar nu ,uu nimic: lămurit 1-
- c A foit o ceartă cumpUtl între nJfle plutonJc:r{ !.
- Ce votbeftl dumneata de ceartă?... Eu 1unt

chJar din• magazi• Nr. l ! S'au bătut,. domnule I... S'au 
bltut ca nlfte chiori 1. .. • 

- «Mal rău domnule!. .. Mult mal rău!; .• De Ia. , noi dl.n magazia No. 2 a'a auzit clar cum s a  tras un 
foc de rtvolvet ! ... • 

-- «La magazia No. 3, a venit de la No. 1 para
cUsc:rul de la Sfinţii Impiraţf. care a fugit tocmai ca 13 
nu mai vadă grozăvia ce s'a petrecut acolo!...• 

- c Dar ce a'a pe1recut ?11 întreabă unul care s'a. .. 
propiaae de grup. 

- c Dol plutonieri beţi au 1trăpun1 cu săbiUe pe 
un biet 1luJbaf de la poliţte !.

« Pe cine?« • • 
Pe Popescu, ăla mărunt fi cu părul cirunţit 1 ... • 

:şi pe lâogă c:], ,t un plutonier tcnpu,cat tn cap le 
• Va 11. zfoă. •. doi morţt ?11 

„Da 1" tntari cineva de la magazia No. 4. ,,M'am 
uftat azt dimineaţă pe gura maguld fi i-am văzut cu 
lumânirilc: la cap l'' 

- ,,Ce nenorocire: 1 .. "
- ,, Ce tineret păcătos mai este ;,•n ziua de a.ii 1..."
- «D&r din ce s'ar fi luat, frate?«
- «Erau beţi 1., Au băut patru fofl o deca de rom

grecesc de la Caravelas, apoi 1'au căsăpit între ei dia 
cauza unei fete h 

Şi a1tfel, avonul H'ntlrea pc: mlsurl ce flc:pul ■e 
apropia de baccea. 

lfn numărul 1 /itor urmeazlf partea Ii-a) 

M. PRICOPIR.
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cccccccccccccccccccccccc 

Crinul de Aur. 
(CU A TRENE) 

Cuvântul fu, se zice, a toate început_, 
Cel care spuse-acestea a fost nepriceput, 
Ori vr'un profet, ce'n lume făcu pe vagabondu/,
Căci inima mi-o spune: «La început fu blondul!• ... 

• 

Nu sunt setos de aur şi n'alerg după ban, 
Dar azi m'aş face 'ndată argatul lui Satan,
Să-mi ard în aur ochii şi 'n aurii scîntei, 
Să pot pe-o clipă numai, să mîngăi capul ei I 

• 

Te prinde, o minune, şi-ţi dă mult vino'n coa 
Bereta albă ... Atuncea când te-am zărit cu ea, 
Miraţi te priveau ochi-mi crezînd că pot să vadă 
Car fi un crin de aur, pe care-a nins zăpadă. 

D. STOICE:SCU.

S. T ARASOV: Flori.
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Pe Mare, Române! 
Dintr'o cuvântare ţinută la •Serbarea zilei apelor" în ziua 

de 27 Iunie, 1937. 

Cel-Atotputernic, exlamând cu psalmistul: «Mi
nunate sunt lucrurile Tale Doamne; toate câte sunt 
prin Tine s'au făcut şi'n afară de Tine nimic nu • 

s'a făcut!-. Şi a,a este l Cu câtă îoţelepclune •• au creiat lucrurile atunci ; câtă sfmelrie 1l cu ce împărţeală, de geometru- savant, s'a p� rânduială în ace■t univers? T oatc-11 urmează cursul a1a dupl cum de la'nceput au fost orânduite, ;.i fară sminteala, tţcelaf drum bătătoresc toatt, în fu,ul Tatălui, Ad, în largul marii stând, rotindu-ne ochii de furimprejul nostru, ne ducem cu gândul pe■te ţâri ;.i miri .. ,. departe în neant, in nemărginire •.. , in faţa cărora 1tlm înmărmuriţi. Un fior ne tresare, o teamă ne cuprinde şi-o admiraţie ne stăpâneşte, imaginându-ne numai, infinitul acestei măreţe alcătuiri dumnezceşti ! Şf cu câtl regularitate ;.I ordfoe? 
Contemplând natura, ne integrăm în dumne

zeire! Scrutându-i tainele, aflăm înţelepciunea! Şt"ntr'adevăr cu câtă raţiune s'au făcut lucrurile, atunci, când «Cuvântul•, a despărţit apele de uscat; dându-ne 2/3 apă şf numai J/3 pământ. Ce magnifică distribuţie, iarăşi, dela oceane şi mări„ Ji isvoraful pe 
l apă crlstflln2, ce ţâs�te din stâncă, ia sunete_de trllurl armonioase, potolind setea rumeţu1u1 obosit 1 Dar de c:JrculâţJa apef aţl auzlf ?" De afuforul rccfproc pe care 11 dă picurul de apă, O:eanulul, şi lnv,rs? Evaporaţfe intâl, condesare mai apoi, nod groşi Ia orizont, tunete şi fulgere'n văzduh şi de- odatl cu ele, găleata lui Dumnezeu, ne trimite ploaia răcoritoare. A�of rotaţia se'n-cepe d'ac:apo ! 11 
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I 
Doar ea, apa, susţine viaţa pe pământ. Ea e re

gulatorul biologic al planetei noastre I Fără ea ni
mica nu se poate I 

. . * •
Ce •;ezare vrednică de invidiat ; ce rânduială şi

câtl abundenţi în distribuirea resurselor de trai, are 
ţara noastră, în celace privesc apele mal ales ? 

Ce n'ar da alte ţlrt: Ceho-Slovacia, Austria, El. 
veţia f· a., să albă tot ce avem noi; iar puterea lor vi
tală să se sprijine pe o mare I ?

Ghlar fi prietena noastră - Polonia - cât n' ar da 
să 1cape de .S&bla lui D1mocle" a coridorului dela 
Danzlg, ca ţărmul pomer&n sa-1 ştie numat al el? 

�Ia toate Hmpurlle, din antichitate fi până astă.zi, 
ltoate neamudle s'au războit pzntru stăpânirea apelor. 
Chiar fi acei orop1ftl oameni prelstorlcl, tot dela ape 
îfl a;teptaseră ■alvarea, ca hrană fi adăpost, 

lu ut!zt, stăpânfl'ea mărilor şi oceanelor înseamnă 
dominaţia pământulul, Pddnele conflictelor iaternaţlonale 
cari - tot mai insistent - se conturează la orizont, nu 
sunt altceva decât dorioţa aceatd hegemonii, fără rival. 

Ce dirn1că a fost cu noi, Providenţa când ne-a 
hlrlzit fl nouă o mare ; deschizându-ne te:ea■tra, prin 
care să privim lumea JI ne-a trasat un drum, pe care 
să-l urmăm, per.tru fericirea fl prosperarea acestei ţărt ! 
Ne-a (ţ_iruit cu un plămân în plus, ca să respirăm mai 
lJber, forUfkâodu-ne existenţa. Stăpâni absoluţi pe cei 
450 kf m. de ţărm marfo, înclnfl pe la sud de bătrânul 
cDanublu» - cel mai important fluviu din lume - 11 
pe ale cărui gurl le stăpâoicn în întregimt, - ori ce 
profan 1fi poate da seama că această fericită situa ţie 
trebue exploatată, pâaă la maximum. Un mo!Dent să nu 
pierdem dln vedere, că orice ocazie scăpată, în această 
direcţ{e, atrage după sine lâncezeala, agonfa, iar dela ele, 
un pas e numai până Ia moarte. 

· DeJceea atenţie la Mare I Mal ales guvernanţilor
no1trl, de astăzi 1t de mâine, le cerem toatl 1ollcttudi
nea pentru această nestemată a noastră. Niciun sacri
ficiu - public sau de Stat - nu e de prisos, când 
se afectează mării; pentru întreţinerea, cmenajarea 
şi apărarea ei I Pentru noi însemnătatea atăpânJrU a
cestei părţi din Marea Neagră e o chestiune vitală. Fără 
dânsa am fl lăsaţi la cheremul primului venit, Iar cu 
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Umpul âm 1ucomba, 11.1b povara proprHior noastre pă
cate 1 Mare dreptate fi limpede a văzut M. Kogălniceanu, 
când a spus: «Cheia mântuirii noastre este drumul 
Dunării spre Marea largă I•

A1a încât, noi aci, să facem legământul sol�mn de 
a propaga, ia tot locul, această dragoste de mare. Ti

nerilor, în avântul vostru temerar. îmbrătl;saţi cu toată 
ardoarea slujbele marinare;tl ! Români, cu sânge dac 
;I curaj roman. faceţi ca tricolorul navelor noastre ro
mânc;tl să fâlfâe, lmpctuo1, în largul mărilor ;I pe în
tinsul continente lor 1 

Numii astfel vom dovedi că ne-am identfflcat com
plet cu această iubire a apelor şi el suntem pătrunit 

cu adevărat - de roitul nostru, aicit ia Răsărit 1 
D,vlza să ne fie: pe Mare, Române!

ProL GR. SOl\lEŞAl\'U-Co�stanţa.

--

S. Tarasov: Iarna la Constanta

ETERNITATE

M'am chinuit atât de mult 
Că nu mai pot să te ascult. 
Iubesc în tine doar durerea 

şi tăcerea. 
Şi ochii tăi în care zace visul. 
Mai uite-te la mine I 
Sunt păsări .. ştii, care în zbor 
Ating marea cu aripele lor. 
Tu eşti atât de blând acum ... 
.... Te-am sărutat poate p'un drum. 

AIDA PETRARIAN. 
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Badea Mitru. 
Un sat, în stepa dobrogeană, arsă de soare şi bă -

tută de vânturi. La marginea Jui, acum câteva decenii 
a bătut paru). badea Mitru, aşezându-şi târla. E o� 
u��lat, căci î� copiJărie a fost cu oile până'n Crimea.
A!c1

_, 
munca ş1 norocul J-au ajutat să-şi dureze gospo• 

darie bună, să-şi înmultească oile în fiecare an şi să 
aibă un întreg cârd de · porci, diri care vinde la toţi 
măcelarii ·din târgului vecin. 
. Badea Mitru e un om sobru : nu bea, nu fumează 

ş1 nu cunoaşte jocul de cărf i. Sgârcit, îşi pune întreguJ 
suflet în căutarea nevoilor târlei şi pune ban lângă 
ban, să strângă stare. Pentru cine ? Poate pentr1.1 
Anufa, singura copilă ce i-a mai rămas. A mai avut eJ 
copii ; dar i•au pierit: o fată căzută într'o fântână şi 
un flăcău, omorîf în bătaie, h horă. 

A_cum, dragostea lui· se revărsa întreagă asupra 
An�ţe1,. o . faţă_ de vrE:_•O do!sprezece ani, cu nişte ochi 
alb�şt�1 ş1 v101, un par aurtu ce flutura în vânt, faţă 
alba ş1 corp mlădios, de te mirai cum a răsărit ase
menea floare într'o târlă de oi şi porci. 

. O�at�, umblând cu Anuţa de mână prin târgul ve
cm, se ntalneşte badea Mitru cu un proprietar cunos
cut depe acolo, care era împreună cu sotia. Având 
unele ţreburi,. badea Mitru sta de vorbă cu proprie
tarul, iar soţia aceluia o tot întreba şi mângâia pe 
Anuţa. lnfr'un rând, ea J-a întrebat pe badea Mitru: 

- •A cui este fata aceasta?• 
- •Apoi, c'a mea este, a cui să fie!• se miră mo-canul svârlindu-şi sarica pe umeri. 
- «Ai dumneata ,fată atât de frumoasă?• 
- «Vezi bine că am. Numai boierii să aibă fete

frumoase?• 
Şi juca Anuţa atât de frumos, par'că era o minune. De muJte ori. seara pe lupă, Pavel, - un flă-
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cău frumos şi voinic, - cioban la oile lui badea Mitru, 
- punea cavalul la gură şi cânta cu foc, iar An_uţa 
juca, juca mereu, încât târlaşii şi vecinii nu se mai să
turau privind-o. Ea se făcea roşie, roşie, iar Pavel
cânta mai cu foc. 

Oriunde vedeai pe badea Mitru, ştiai că, alături 
întâlneşti şi pe Anuia. Avea el o cărucioară. lşi înhă
ma tiniştit calul. De după vreun colţ, Anuţa îl pândea. 
Apia se suia badea Mitru în căruţă şi pornea că, din 
senin, copila îl apuca vesel.:i dela spate, iar el se pre
făcea că se sperie .... 

lntr'un rând, aud că Anuţa este bolnavă rău. Mă 
gândeam: 

- c De s'o prăpădi, nu ştiu ce s'o întâmpla cu 
bătrânul, că prea îşi iubeşte mult copila I•

li întâlnesc pe uliţa cea mare a satului. 
- «Noroc, bade Mitrule!•
- c Bună zâua ! • 
- cAud că ţi-i fata bolnavă. Dece ·n'aduci doc-

torul din târgul vecin?• 
C' 

. 
f' 11 - • apoi, .... ce ş 1e e .• 

- «Ştie; că-i doctor!...•
- «O fi.. .. •

- •Atunci, cum eşti om cu stare, adu unul bun
dela Constanţa!• 

- « D'apoi, doar n'oiu aduct! şi pe dracu' ăl mare.»
- « Se prăpădeşte fata.•
- « Doară mi s'au mai prăpădit şi alţii. Eu ce

să le fac?• 
După câteva zile, s'a dus badea Mitru în iâr.gul 

vecin, unde era o farmacie şi a cerut nişte doctorii. 
Tocmeală cu farmacistul: 
- � D'apoi,... că sunt scumpe.•
- c Acesta este preţul lor.•

! 

- «Apoi, cu sănătate.•
A plecat fără doctorii. 
Acasă, lângă patul Anuţii, mamă-sa şedea mereu 

de veghe. 
- cMamă, dă-te mai aproape I>
- «Sunt aici, puişorule.»
- «cu am să mor.•
Biata mamă, muşcându-şi buzele, căuta să-şi înă·

buşe plânsul. 
111 
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- •Da, eu am să mor. Ascultă-mă ! Dacă voiu
�uri

!. 
să_ �� îng�op�ţi !_llireas�: ia_r până la gârla de

langa c1m1hr, sa-m1 cante lautar1i de nuntă. Aşa să 
facep, căci altfel n'oiu avea odihnă în mormânt• 

Simion tâmplarul se pomeneşte ca badea Mitru 
la uşă: 

- «Că să mergi, meştere, să iei măsură şi să
faci coşciugul Anuţii l » 

Simion, cu mâna la gură, mirat : 
- «A şi murit?•
- «Apoi, du-te acasă şi ia măsură, că eu mă

duc în târg s'aduc ce trebue pentru înmormântare!, 
Când a sosit la casa lui Mitru, Simion a găsit pe 

A�uţa în �iafă. Şedea întinsă în pat, ca de ceară, cu 
pnvrrea pierduta. Meşterul nici n'a spus la ce venise. 
Mâniat, a ieşit apoi afară, bombănind: 

. -:: •� fi 'nebunit badea Mitru, trimiţându-mă să
iau_ �a�u.ra 

V 

pentru cosciug, când copila nici n'a murit? 
Hama mima de om I Dar eu nu-s călău.> 

Spre seară, badea Mitru iar a venit la Simion : 
- «Că ce-mi făcuşi, meştere ? Dece n'ai luat

V 
V? masura. • . 

• Cum era să-i iau, omule, dacă nici nu murise?•
«Apoi, c'a murit!•
«Când ?»
«Acum.•
«Acum, poate; dar atunci, nu.•
«Apoi, că era gata.•

.. f:- d�ua . zi, h�me mult_ă se _ducea să vad� pe Anuţa,
1mbracata mireasa. Impre1uru-1 ardeau lumanări şi ea 
părea mult mai voinică. Unii plângeau încet, iar o co
pilă, prietenă de joacă a Anuţei, suspina amar în
tr'un colt. 

A tr'eia zi, au pornit c,, La plecare, prin curte, 
s'auzea tunând vocea lui badea Mitru: 

- «Măi, tu, Pavele şi voi, Ioane, Vasile şi care
mai sunteţi, s'avep grijă de oi şi să daţi zărul la porci!• 

Până la gârlă, lăutarii au cântat de nuntă. Printre 
acordurile vesele, se auzeau bocetele nestăpânite. 

La cimitir, badea Mitru par'că lua parte la în
mormântarea unui copil strein: făcea regulă şi dădea 
ordine oamenilor cum să poarte ori să aşeze sicriul. 
In urmă, prohodită de preot şi plânsă de cei adunaţi, 
16 

au coborît-o în groapă şi bulgării de pământ au hu 
ruit pe cosciug. 

Badea Mitru, stană de piatră. 
La întoarcere, el a dat o raită prin ogradă: oile 

erau răvăşite. porcii guiţau ffimânz� oamenii umblau 
de colo-colo fără rost, cu capul în jos, iar Pavel şedea 
pe o buturugă într'un colt, plângând, cu cavalul lângă el. 

- «D'apoi, Pavele, ce tot boceşti ca muerile?•
- « Iată; după biata Anu ta!•
- «Mai bine, ai grijă de oi şi de porci!»
- «Că, mai bine, ai fi pierdut oile şi porcii, decât

pe Anuţa. Oi şi porci mai găseai, dar aş 1 minune de
copiJă, ba ! • 

Deodată, badea Mitru pune mâna pe Pavel şi-l 
bate .... şi l bate.... flăcăul nici nu se apără. 

- «Să ieşi din târla mea I•
Tăcut, fără să-şi ceară măcar socoteala, Pavel

şi·-a luat cavalul şi ce mai avea şi a pornit încet, cu
capul în pământ, suind pe poteca dealului. Când a c:·

juns în vârf, a privit lung îndărăt; dar nu spre târla,
ci către cimitir.

I. DU'.lUTRESCU-Frasio.

. Artiştii Dobrogei.·· 
,, 

Indrăgoat'it de Dobrogea, pictor-ul Tarasov o re
prerintă sub variate aspecte, redând cu o fidelă artă 
toate piesagele stepM. delta cu pescar(t fi lotcile ei; 
marea cu surd tumult de talazuri rostogolite, portrete 
redate cu aerul vieţii ce reiese clar din coloritul_ re�l 
al pielei vi#, sub care ai impresia că circul4 serul 
vieţii. Dar florile ? :B lorile picto1·ului Ta1•asov tţl da'!,' 
sen%aţia puternică a 1nfresmet din grădină. Sunt mai 
mult de cat reuşite. Sunt Tedate perfect. 

J.ntr4nd tn a·telierul lui. te simţi intr'un adevă
rat templu al artei, de -u,nde nu-ţi mai vine Rlf pleci. 
celei �rumosul te reţine -tntr'o curat<l, şi sfântlt cot;1·
templare. Simti cum auflttul se od1.hnt!ştc ,, ţi•se ri
dică spre sfe'l'ele -înalte ale adevăratei arte picturale. 

T. Cergău.

17 
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DE PRIN PLAIURI 
DOBROGENE. 

(urmare) 
M. BONJUO

lnaintarea în peşteră se făcea cam greu, peştera fiind 
joasă, eram nevoiti să mergem aplecati; iar după vre-o 14·16 
m., ne lăsarăm chjar în pirostii (pe vine). Am mers aşa încă 
7-8 m. de unde apoi, peştera se bifurca, o parte spre stânga,
care fiind prea strâmtă, n'am mai încercat s'o măsurăm, ne. 
putând pătrunde întl''însa, ci am continuat pe a doua, ce du 
cea în direcţia Zebihllui spre S. E. N'am făcut însă vre-o· 
3-4 m. şi o panică teribilă ne cuprinse pe toti ; căci, stin
gându-ni-se lumina, rămaserăm pe un întuneric groaznic. Pa
nica deveni indescriptibilă, când mai izbucni şi o detunătură 
de amă. Bubuitura fu atât de puternică, încât îi făcu pe 
unii din noi să tipe de spaimă, cretând desigur că vre-o 
fiara, vr'un şarpe, sau poate chiar însuşi zmeul din legendă, 
trezit din somnu-i de veacuri de o detunătură aşa de zgu
duitoare, sări să-şi apere inviolabilitatea domiciliului. 

Ce se întâmplase ? Preotul Morozov, care venea ime
diat după mine, împi�decându-se de poala reverendei, care-i 
căzuse dela brâu, unde şi-o ridicase dela intrarea în peş
teră, căzu peste mine şi după el toti ceilalti veniră buluc 
unul peste altul. Cazând şi eu, cum fineam degetul pe tră
gaciui revolverului, se vede că am tras de el şi gata bubuitura. 

A fost deajuns însă numai să aprind un chibrit şi să explic 
cauza căderii şi a împuşcăturii, ca să-şi revină toti din spaima 
încercată. 

Totuşi, unul din normalişti ne avertiză cu un ton rugă
tor, că n'ar fi rău să ne înapoiem după această întâmplare-, 
care ne-ar putea fi de rău augur; ne-am confinuat însă ex
plorarea. 

Mai departe, nefiind chip de mers decât pe brânci, • de 
unde peştera devenind .mai joasa, făcea intrarea imposibilă. 
Atunci, împins de spate de preot, m'am lungit cât am putut 
mai mult şi înfinzând bine şi sfoara înainte, pe carP. la gura 
peşterei o prinsesem de un ţăruş, am făcut un nod într'însa 
până uftde o atinsesem cu mâna. 

Isprăvind constatarăm pe cât îmi aduc aminte, că peş
tera avea o lungime de vre-o 26-30 m. până unde s'a putut 
merge . 

. Peretii erau de piatră şi pe jos prundiş, mai mult roşu, 
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ca şi dealul pe sub care trecea şi care cred s� fi pr?ve�it 
din scurgerea apelor de ploi, ce Pătrunde�u dm . crăpahmle 
întortochiate ce se vedeau pe alocurea prm peret1. Am dat 
şi peste oase de animale. probabil din prăzile lupilor, unde 
se ascundeau să şi le mănânce în tihnă. . Această peşteră, care poate să fi fost �lbi� unui ră� 
subteran, servea acum de refugiu pentru hot1 ş1 poate ş1 
pentru oameni pacinici, pe iimpurile de restrişte. 

legenda ce o auzisem din copilărie �ela cel mai �ătrân 
om din sat spune că ea ar fi fost gaura unm zmeu care ş1 avea 
culcuşul intr'insa, cu intrarea şi eşir�a prin partea de vest a 
dealului Roş şi cea de :5. a deaI_ulu1_ �ie sub �e��tea Herad_ea 
şi care se hrănea num;11 cu copu m1c1, pe cari 11 _ răpea :h1a� 
de prin casele oamenilor, fără ca cineva să îndrazneasca a 1

se opune , de Qroaznic şi fioros ce era. . . 
Pe dealul-Roşu erau deasupra câteva urme d_e .. PlCIOr 

omenesc, despre care se spunea că sunt urmele Ma!cn Dom• 
nului, imprimate pe pietrei<? p� care a călcat, umblan� prin 
aceste locuri - Copil fiind când culegeam coada yac11, _sau
coada şoricelului-nişte plante ce cresc pe .�ealur! a . c�ror 
tulpină curăfată se mânca întocmai ca lăstaru de vită ş1 ca!id 
dădeam de aceste urme le ocoleam să nu Ie călcăm; ba chiar 
ne şi închinam şi le sărutam. • . • . . . 

Mai toate dealurile mai mari de prm impre1unm1, pe 
cari le cunoşteam din copilărie, aveau câte ceva des1;>re ��re 
se vorbea, fie sub formă de legendă, fie sub cea de 1stor!sir� 
autentică, aşa bunăoara: dealul cu cetatea Hera�lea, d� langa 
satul Enisala dealul Denistepe, dintre satele Ag1lar Şt Satu 
nou despre 'care se zice că are un belciug de fer f<;>artE:_ mare, 
în partea de deasupra a platoului, (căci .!l'are vârO fixat !nt(un 
bloc de piatră, de care se legau corăbul� depe �remuri, cand 
acest deal ar li fost inco11jurat de ape ş1 numai partea de 
sus, apărea ca o insulă. . 

Când umblam la şcoala din Zebil, făcând o excur�1e cu 
toti şcolarii - sub conducerea învăfătorului nos�ru D. N1fescu, 
am urcat şi cutreerat acest deal peste tot, ca sa dă� de acel 
belciug, dar am dat d_e şerpi, bro�şte ţestoase, QUa de ale 
lor etc. numai de belciugul pomenit nu. . . . 

ln apropierea Denistepei - spre răsă�1t, sunt yre-_o cmc! 
movili ce par cu Denistepe dimpreună mşte puişori dupa 
cloşcă. , d' I Cu câţiva ani în urmă când tala m a  s�os. _m şcoa a 
din Zebil, înscriindu-mă la şcoala no. 1 de baet1 din :rulce_a,
venise un Rus bătrân cu nişte planuri a acestor movile,. 10 

căutarea unei comori de bani. ln plan - pe care rusul zicea 
că-l are dela bunicul său, - se arăt!' �ă în . movila _ce� de
răsărit din cele -5, dacă se va săpa �an� la mvel _cu pamant!11 
din prejur, se va da peste două_ grmz1. �� ste1ar puse m 
cruce. Oela capătul cel de răsărit al grmzu, ce venea dede-
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supt, să se sape nu ştiu cât în ios şi se va da peste nişte 
arme, iar dedesuptul acestora, încă iar la nu ştiu cât, se va 
da peste un cazan plin cu galbeni. Rusul obtinând autori
zafia de a săpa, angajă oameni de prin satele vecine, cari 
se tocmeau ca parte din comoară dacă se va găsi. 

Preotul fmilian din Satul Agilar, cel mai apropiat, fiind 
şi el rus de origină a fost chemat să le binecuvinteze lu
crarea. 

Preotii din satele vecine, dintre cari cred că şi tata, îl

invidiau pentru norocul ce dăduse peste dânsul, care con
nafional cu rusul fiind, urma să se împărtăşească şi el din 
cazanul cu galbeni. 

S'a săpat movila indicată în plan şi s'a dat peste toate: 
grinzi, săbii, oseminte de oameni, numai peste comoară nu. · Se vorbea pe atunci că, găsindu se toate după indica
tiile pfanului, nu se poale să nu se fi dat şi peste 
cu bani; dar rusul şmecher desigur că le-a tras chiulul 
menilor angajati la săpat; sau poate că aceştia 

Şi azj, trecând pe şoseaua· nafională Constanta-Tulcea, 
în dreptul dealului Denistepe - cel cu belciugul, ·,ezi movila 
scormonită până în fund ca o gură căscată. 

Mai departe de Zebil, în partea de apus a satului Re 
gele Ferdinand - fost Alibeikioiu, vine Consulul - mai cu-. 
rând munte decât deal; cel mai înalt dintre dealurile jud. 
Tulcea. Din vârful lui, era o groapă cilindrică - ca o fân -
tănă, Acasă, fin minte, că aveam o piatră rotundă în diame
tru de aproape un metru, scobită pe o parfe cum sunt ca
pacele de borcane şi, despre care tata ne spunea că, prin
zându-se nişte hofl periculoşi care îşi aveau ascunzătoarea 
în acea groapă, această piatră era fixată servind de aco• 
periş, fără a se putea observa că-i pusă spre a servi în acest 
scop. Tatei i-o dăduse unul din poteraşii care contribuise 
la prinderea acelor hoti. 

Pomenind de gaura zmeului, gându-mi zboară la anii co
pilăriei, când umblam la şcoala din acest sat şi stăteam în 
ga-zdă cum am mai spus, la locuitorul Anghel Mârza - un fin 
al nostru ; sotia sa lana, cu fica lor de suflet - Tasica şi 
moş Crucil!-tatăl mătuşii Jane. 

Finul Mârza era un om ursuz - vecinic îl auzeai certând şi înjurând prin curte pe argat sau pe cioban. Cât am stat la ei - în doi ani, nu l-am văzut odată să se ducă la biserică. Fina în schimb, pâinea lui Dumnezeu de bună ce era şi foarte bisericoasă. Ne având copii, ambii tineau la mine ca la un copil al lor. Mătuşa lana în deosebi mă pierdea din ochi. Tot ce avea mai bun de ale mâncării, mie mi ledădea. 
îasica era un spiriduş de fată, de n'o'ntrecea în gură satul întreg, dar nici la lucru; căcf deşi numai de 14 ani,învârtea însă toată treaba prin casă, ba şi pe afară unde nudovedea argatul. 
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M�Cruţiu, �n bătrân de tC-5 �ni pe aţ�nc!, dAul?ă �pusa 
/ lui pe care o mărturiseau de altfel ş1 oamenn batrant dm sat, 

fusese căpitan de haiduci în tineretea lui şi ae mândrea şi 
acum cu acest titlu. De câtva ani însă, ne mai putându-l duce 
picioarele bolnave de reumatism, zăcea pe up tandâr (o prispă 
în casă mai lată, care servea drept pat) având ca aşternut o 
ţoală peste o rogojină şi învelindu-se cu sarica lui din vre
muri bune. 

Câte poveşti frumoasE>, câte întâmplări minunate şi fapte 
haiduceşti, nu ne istorisea bătrânul acesta excentric, cu vocea 
lui tunătoare-de adevărat haiduc-de ne treceau fio�ii, dar 
pe care ştia să şi o moduleze după împrejurări, de ne făcea 
uneori pe toti din casă să plângem, iar alte ori să râdem cu 
lacrimi. . Şi multe mai ştia I Eu unul, în orele libere, nu mă mai 
înduram să mă deslipesc de lângă dânsul, din care cauză, m'am 
şi căpătat cu ceva, de care biata mamă s'a îngrozit, când a 
putut face constatarea. 

Omul acest?, deşi de o vârstă afât de înaintată, totuşi 
avea în bună stare absolut toate simfurile; ceva şi ma� mult 
ceia ce i mira pe multi, era că la această etate, îşi avea încă 
sănătoşi şi tari ca otelul, aproape toti dintii în gură; - căci, 
când s.::râşnea şi fluera printr'inşiii-haiduceşte, şi când mai 
şi răcnea şi chiuia adat� ţncruntâ.nd�, şi spr�ncenele �tufoase, 
mai că ne băga în sperieţi pe tot1, ş1 n special pe mme dela 
început, când încă nu mă deprinsesem bine cu dânsul. In�ată 
însă după acestea îl apuca un tremu� ne_rvos, care-l tme� 
câteva secunde; când, după ce lua o 10gh1tltură de apă ş! 
mai trântea şi o înjurătură, îşi revenea din accesul de nerVl 
continuându şi mai departe istorisirea întreruptă. 

Era bun la suflet bătrânul şi, chiar în timpul haiduciei 
lui după cum spunea el, n'a co�is omoruri, _de �ât d��r când 
se vedea rău incoitit de poteraş,. Prăda pe 1mp1lăt_om s�ră
cimei, căreia-i împărţea parte din prada sa, ne oprindu ş1 a• 
desea mai nimic. 

Era îndatoritor, vesel şi glumet. Când fina lan� făce� 
câte o clacă de scărmănat lână sau de curătat păpuşoiu, apoi 
venea satul întreg-tineri, şi bătrâni, de nu mai încăpeau de 
multi ce erau, şi veneau numai. de «ţr�gul bătrânului, pe c�re 
nu se mai săturau să I asculte 1stonsmd. Nu era pretenfios 
bietul moş, căci se mulţumea c_u ce i s7 �a. 9 sin��ră pre• 
tenfie avea şi el la care însă ţmea să I he mde�ltmtă nea
părat, cum şi când cerea el: plimbarea . că�are prm c�rte cu 
şargul lui, care, ca şi dânsul E:ra cel mai .batr�n. cal dm . sat, 
dar încă sprinten şi cu gâtul mcor?at, ch!ar ş1 cand �ra hber, 

Cât de mult a rinut moş Cruc1u, să-1 cumpere gmere său 
un şarg la fel cu şargul lui din haiducie I Pe \lnde n'au um
blal ? A dat D· zeu însă, de şi-a găsit unul cum nici nu se 
aştepta : Ia fel părul de . şarg înch!s, la. fel �oama şi. coada de 
negre şi stufoase numai că cel drn ha1duc1e, era bmecuvân
tat se vede de o'.zeu - după cum zicea el, căci mai avea 
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pe lângă dunga neagră din lungul şirii spî(!ării şi una de-a 
curmezişul, care formau o cruce la întretăere. 

Din câte urmăriri de poteră nu zicea moş Crudu că l-a 
scăpat şargul lui din haiducie, care când îşi lua vânt, se du
cea ca glor:tul, de rămâneau caii poteraşilor atât de mult în 
urmă în cât abia de se mai zăreau. Şi şargul ăstlalt, nu era 
mai prejos; căci la alergările de cai ce le făceau flăcăii în 
sat, ieşea totdeauna întâi. De câţiva ani însă, bă1rânul nu-1 
mai putea încăleca singur, ci ajutat de argat şi ginere-său 
care-l fineau de-o parte şi alta a calului. 

Când cerea să'ncalice şi să 1 plimbe prin curte, atunci 
fina lana îl pieptăna, îl primenea şi îl încingea cu chimirul, 
neuitând să• i pună în el pistoalele toate şi pumnalele. Işi a
runca apoi sarica pe umăr, şi cerea să i-l aducă pe şargul 
lângă prispa de afară. luat apoi de subţiori, îl încălecau pe 
cat Odată ce se yedea bine aşezat, cu dreapta apuca frâul, 
iar stânga şi-o prindea'n şold de chimir şi aruncându şi pri
virea înainte, cu statura înălţată de par'câ ar ii vrut să stră• 
bată zările, inspira cu nesat aerul proaspăt de afară; apoi 
când icnea odată châ• şi fluera printre dinti de răsuna ecoul 
în depărtări, pornea la pas prin curte, sustinut de ambele părfi. 

In această poziţie - călare- cu chica-i albă colilie ce-i 
cădea în plete peste umeri, cu ochii lui negri şi scânteetori 
cu mâna'n şold prinsă de chimiru-i încărcat de pistoale şi 
sarica peste umar părea un făt frumos din basme, căci şi fru
mos' om mai era moş Crudu. 

Aşa I-am văzut pentru prima dată pe acest bătrân, când 
am intrat cu tata în curte, ca să mă dee în gazdă Ia 
ginere-său. Nu mă săturam să-l privesc I El se apropie cu ca
lul de tata, care de abia se dăduse jos din cărufă, şi-i ceru 
binecuvântarea cu o voce tunătoare.: •Blagosloveşte părinte 
şi iartă• şi-i sărută mâna depe cal, apoi ceru să l descalice 
şi să-l ducă în.casă. 

� ..... ..,.......� ... �····�···· ....
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Grigore Sălceanu : ,,Nopţi pontice". 
( c Cartea Românească•, 1937) 

După volumele de poezii • flori de Mare• şi 
•fierbea as'noapte marea», poetul dobrogean ne-a
dat şi pe al treilea: •Nopţi pontice•.

Nu se lasă nici acum furat de curentul nenorocit 
care-1 îndeamnă : 

cNe toarnă în uersuri aprinse 
Blesteme scrâşnind printre dinţi; 
Descrie-ne trupul bacantei, 
Stârneşte bolnave dorinţi! 

• • 

• 

Te lasă de versuri eterne 
In marmură! Scrie pe lut 
Şi gloria ta va fi mare: 
E totul să placi un minut.»

Poetul simte însă că :
cŞi luna şi marea par nouă 
ln faţa privirilor noi.• 

Apoi răspunde îndemnurilor meschine: 
•Eu scriu pentru ochii de mâne
Şi nu pentru orbii de azi11.

( cCritic şi Poet•) 

Impletind feeria cu basmul şi sbuciumul mării, în 
sborul ritmic al versurilor dăltuite, ne poartă prin alte 
lumi de vis şi idealuri, pe care însă le leagă minunat 
cu stările sociale depe pământ, prin acel cioban care

a înfrânt ursita, ridicându• se până la tronul împărăţiei; 
iar când bătrânul craiu întreabă : 
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