
Cărţi noui. 

Nopţi pontice, Gr. Sălceanu 

Cei trei pioneriai ai pedagogiei moderne, Dr. Cr�" 
Şcoala de mâine, G. Simion inspector g-ral şcolar
Kînegeticos, V. Petrescu 
Solitare, A. Gherghef 
Contribuţii româneşti la ridicarea altor popoare, /. Du-

mitrescu Frasin

Poezii, traduceri de M. Pricopie din Al. Petofi
Valuri - roman, lt, Radu Clein 
Din umbră - poezii, Popescu Scărişoreanu
Desemnul ca mijloc de exprimare, Gh. Carp
Creşterea oilor, dr. N. Teodorennu 
Călăuza marinarului începător, Ed Ghezzto 
Cântec de cristal, N. Ţimiraş 

Intelectualilor satelor dobrogene. 
lf! l Le reeomandim sl ajute efectiv •Carlu a11b lcoanl•. 

81 rac& parte din fundaţiile Regale Secţia DobrogeL 
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duri dela Mare, ca al se Identifice cu problemele cultW'al• ale 
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Cuprinsul 

Salvati satele Dobrogene . T. Cergău
Eminne . . . , . . . . Al. Gherghef 
Evacuarea Tulcei . . . . M. Pl'icopie
Regina Mării, Carmen-Sylva A. Vulpe
ln stepă . , . . . . . . V. Galan
Unde ar trebui să activeze 

echipele Regale . . . / on Vlad 
La alegeri . . . . . . /. Dumitrescu-Frasin 
Versuri de • . . . . . . Aida Petrari'111 
Un comunicat . . • . . . Regionala Fund.

Regale Dobrogea 

Dorim să contribuim cu toată puterea noastră de muncă 
la ridicarea meleagurilor noastre dobrogene, făcând cunoscut 
trecutul, redând prezentul şi căutând a face şi modeste preco• 
nizări asupra viitorului, situându-ne astfel printre revistele re• 
vistele regionale ale ţării. 

Rog insistent pe toU d ·nii cetttori şi abonau al 

revistei noastre să ne trimită abonamentul odată cu 

primirea revistei, întrucât sacrificiul făcut de noi nu 

merită indiferentă din partea bunilor dobrogeni. 

C 

Ceretl numere vechi la redact(e. 

□ 

Mun1111 pentru Pldll8rea Dobrogei. 
. 

lnstituful de Arte Grafice «ALBANIA», - Constanta. 

� SAI-VAŢI 

satele dobrogene. 
Satele dobrogene, în majoritatea lor, au fost a

şez3te pe urmele fostelor sate tătăreşti. Acelea de pe
malul mării, ca şi c.ele de pe malul Dunărei, au un 
aspect mai pitoresc din cauza apelor din pre3jma 
lor care le mai înfrumuseţează înfăţişarea. ln schimb 
cel� din stepă, dacă n'ar avea plantaţiunile salcâmi
lor (unele), - căci grădini frumoase în Dobrogea nu 
prea sunt, - ai crede că încă mai sunt aidoma ve
chilor aşezări din mijlocul Crâmului. Astfel de sate 
se pot număra cu duzina începând cu cele de pe 
malul lacului Taşaul şi ducându-te spre Nord sau 
Sud, ori chiar spre Vest până la Dunăre, găseşti des
tule sate ce doar numele le-au fost schimbate şi a

ceasta cu câtă greutate. 
Această înfăţişare troglodit-orientală a unor case 

din satele de care mă ocup, se datoresc faptului că 
primii descălecători au fost mocanii, oameni nesta
tornici la început, care nu se gândeau decât la a
dăpostul comorilor lor mişcătoare, cu care umblau 
neîncetat şi nesupăraţi de nimeni dela Dunăre la 
Mare. Aşa că pe acele timpuri, când s'au făcut pri
mele colonizări, grija stânei era mult mai mare de 
cât grija primarilor de azi pentru satele loz·. Pe a

tunci erau destule nevoi de ordin economic, care nu 
le putea permite locuitorilor luxul de a se gândi la 
o estetică a primelor aşezări.

Mai târziu, Dobrpgea noastră ca provinci� de 
curând anexată, era un fel de exil unde se trzme
teau funcţionarii necorecfi din vechiul regat, care nu 
se gândeau decât să exploateze pe mocani şi tătari, Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța



bordee, din care unele se mai văd până în ziua de 
azi în satele dobrogene. 

Fiecare sat era ca o moşie de exploatat a celor 
ce-l administra după legea „bunului plac", care şi 
azi se mai aplică prin unele sate izolate, în care 
funcţionarii adeseori străini de interesele vitale ale 
satului, aplică cele mai severe metode de absolutism 
speculativ, neglijând cu totul buna intenţiune de îm

bunătăţire a satului care îl întreţine. Cauza, cred că 
se înţelege dela sine .... O îndreptare de ordin material, 
moral şi mai ales estetic (căci am plecat dela aspec
tul satelor) al stărilor existente de azi, s'ar putea 
face prin dispoziţiuni de sistematizare esteti
co-rurală cu case model tip, ca la colonişti, cu 
ajutorul celor trei instituţiuni noui în cadrul edu
caţiei sodale şi anume; în mic, străjeria, în mijlo
ciu, premilităria, iar prina"pala acţiune serioasă cu 
foloase reale de îmbunătăţire a hranei, locu
lntei şi spiritului satului nostru dobrogean cade 
de drept şi de fapt în sarcina Fundaţiilor Regale, 
regionala Dobrogea, care ar trebui să aibă sprijinul 
material al celor patru judeţe prin sume ce ar tre
bui prevăzute în bugetele lor cu destinaţia specifi
cată „Fond pentru Regională" spre a putea veni în 
ajutorul satelor mici, cu aspect de aşezare sălbatică, 
în mod real. 

Altfel satele noastre dobrogene, cu specificul lor de 
misticism oriental împletit cu superstiţiile săteanului 
nostru, se vor mai menţine decenii în vechiul şi chiar 
actualul tembelism, de care cred că este timpul ca 
să ne scuturăm cât mai curând, căci lumea satelor 
trebuie să fie lumea noastră de amintiri, de odihnă 
şi de grije supremă a noastră, a acestora care ne 
place să vorbim de sat ca de un cuib de viteji, sau 
ca de un depozit electoral de voturi, ca să nu ne tre
zim mai târziu spre ruşinea secolului al XX, cu un 
cuib de otravă morală şi materială. 

Salvaţi satele dobrogetţ_e ! 
Chiar dacă sunt puţine în stare de alarmă, dar 

nu trebuesc neglijate, căci durerea şi starea lor mo
rală, materială şi mai ales estetică sunt în plin declin. 

Titus Cergău. 
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•'11. I n ne. 

Inclreatul şf cleseăreatul vapoarelor 1e flcu pe vre
mea aceea. intr'un chip cu mult mal rudimentu decât 
astăzi. ProbabU că aittemul macaralelor actuale nu ajun
iese încă la perfecţlonarea de astăzi, 1n care, forta me
canici a înlocuit o bună parte din munca brută ome
neasci. 

O ceată de desmo;tenlţl al soartei, sub eticheta de 
hamali, erau şt-atuncea aoga/1ţl, aub conducerea unui 
vltaf, cu qesclr.;area aacllor şi-a tuturor mărfurilor, care 
1oseau ia port, dta cele mal depărtate ţări, pentru apro
vlztonarea pleţtlor noastre. Ml se pare el ;l inclrc1rea 
v.&selor cu cere&lelc noutre se făcea, pe atuncea, tot cu 
bratele. Poate că silozurile nu funcţionau încă. Dar aceea 
ce ftiu sigur, e el, îa:ărcarea tuturor celorlalte mărfuri, 
dnttnate depărtărllor, se făcea cu ajutorul acelor armate 
de muncitotl, dln care, cea mal mare parte, nu aveau 
ff nu cuno,teau o altă bucurie a vleţel. de cât munca 
desnădăjduită pe chefurile alrăcădoase ale portului nos
tru tna-rillm: perla Mărll Negre, Constanţa. 

AsHzf 1oarta mu.ncftorului ia port e cu totul alta. 
Opuaţiuntle comerciale au luat o deavoltare extraordi
nară. Importul �• exportul dau de lucru Ia o sumedenie 
de o�menl, cari câ�tlg-ă. cel puţin pâlnea dlokă, cu mult 
mai multă u�urlnţă decât altădată. Mulţi dtn aceşti mun
citori, a clror soartă nu era de Ioc tnvidt, tă tn trecut, 
pot întreţine acuma, din produsul muncei lor, o familie, 
o gospodârle, Şl nu rare-or1 ac lntâmpll să vedem pe
unU din conducător-ii, sau fdii lor. posedând adevirate
avut f1 ducând o vlaţl mal mult decât imbelşugati.,.

Pe vremuri, sonta recruta, ea tnd;f, prin vitregia 
ci, dln noianul tuturor celor ce constituiau «drofd{a so
detătfl>, cetele de muncitori dln port. care nu aveau nf-
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mic comun cu ch&maHb dia glrtle noattl'e, nici din punc
tul de vedere al rentabifltăţU servlclului pre-1tat. «Hamal
ln porh era o tltulatură de ocarl .• Sl te faci hamal îo
port•, era echivalenta ce se cuvenea aceluia, care nu
mai era bun de nimfe tn lumea asta. 

O al.ngură înauJire 1e cerea aceluia care se hotlra
li găsească mijlocul celei maf umfle exl1tente omencJU
în munca asta: forta ffalcă. Un plpernlclt, un debil, un
1lăblnog, nicJ n' ar U rezistat, e drept, dar nici n' ar U

gislt vr�odată de lucru, fiindcă nimeni nu l'ar fl anga
Jat, nJc:i pentru un codru de pâine, pentru împlinirea u
nei muncf, tn cat'e forţa musculară era 1iogurl apreciată,
clutată �• plătită. Ptln urmare. un oficiu rezervat exclu
siv blrbaţUor. Şt tncă, numai bărbiţtlor voinici, •• 

O 1tngurl femeie îJi făcuse loc în furnicar-ul de oa
meaJ, care nu cunoJtca decât voluptatea cuţitului �i nu
cunoJtea altă mâogâJe_re decât înjurătura grosolană.

Femeia acda ce chema Emtnne, 
De unde veniae tătlroalca asta, ctne era, ce vâratl

avea, unde locula. cu ctne 1e înrudea, dJn to•tă lumea
a1ta amestecată în oraşul ă1ta, - cuib de atâtea naţfo
nalitaţf - nimeni nu ftlt, nimeni n'ar fi putut da vrc-o
desluşire, Era tânarl? sau fuaese măcar vreodatl tâni•
rl ? Cine putea tă spuie ? 

Intr' o bună zi, muncitorit dtn port, cu prilejul ao1lrd
unui vapor încărcat cu coloniale, s'au pomenit cu o ca
mlll de femeie, clrâod pe spatele el uriaf, greutltf, pe
care doi bărbaţi nu Ie- ar U putut 1cobort pe sclrfle
strâmte Ji elastice. ce legau pământul de vas. Şi de-a
tuncea Emione a răma1 hamal în port, foarte căutata

şi foarte aprecJată la munci, 
Era sgârcftă Ja vorbă şi vt-şnfc încruntată. Ctne a

încercat aă afle câte ceva dela această arătare de pe vre
mea ciclopilor, n'a putut af!•, decât că ca -nu vorbea
altă Jimbă, afară poate, de ltmba strlmoJilor ei: titlrcJte,
Şi că, tn tot cazul, era mai prudent ai atat departe de
ca flindcl braţul care ridica, cu u1urlnţă, un sac de o
auta de kilogt"amt, putea foarte le,ne 1l rupă o coastă
Ji al schtlodeaacă un duJman. 

Nimic femdeac ia făptura aata certată cu legile fi. 
re,u. Era îmbrlcatl cu JalvarU ce se vld la ţlgănctle
turcc;U, Ji o bluzl dln stambă de culoare ţipătoare, tn-

.cheiată in faţl cu nasturi mari* vlzibJU dela d{atanfl tl
acoperea pieptul urlaJ ;I br-aţde până la cot. Pirul 'a
rlmlu 11 pu�ta legat aub o hAsma roşie �• papucii de
lemn adăposteau în timpul lernel ni�te picioare de�gus
tătoare în mărimea lor. 

O umbră de frumuseţe barbară odihnea pe obrajii
tntotdeauna aevcrl �i ochli mari de culoare schfmbăcloa1ă*
nu oglindeau nici ură, nlcJ bunătate. O tndifercnţă totală
şi deUnltlvă, faţă de toată lumea dJn nfuă, stăpânea su
fletul acesta straniu fi dureros, ca o enigmă dcrna. 

EmJnnt nu avea altl patimă. decât beţla. Intr'o câr
ciumă murdară dJn apropierea portului, bea până la ul•
Uma centimă tot ce câJtlga ziua. ŞI mâncarea ei de pre
dtlc-cţie erau 1emJnţele de floarea soarelul. 

Pierdută ia incon;tlenta băuturet, dormea, ca un câl
ne, pe grămezile de marfă, sau pe cheiul gol, sau la &•

dăpo1tul gratuit al magazltlor. Şi nimeni n' a lnccrcat vr�
odatl s' o întrebe de loculnta, la care ar fi putut o ini
mă miloasă s'o 1ndrepte. Emfnne nu avea pe nf�enl, Jf
n1ci un adăpost plăttt. Iublse femela asta vreodată tn
viaţi ei? Cunoscuse ea tainele iublrd? Sau măcar mân
râicrilc de mamă? Cine ar fl putut sl spuie ? 

Intr'o zi am vă,zut-o totufi Iâoga nişte copil, cad
pescuiau, cu undiţa, la capul digului. Când unul din pes
caru fmprovlzatl 1coseae undiţa de acul c:ărela se agăţa
se, nu maJ JUu ce nenorocit de peftt, am văzut-o râ
zând cu hohote (poate întâia oară în vfaţa ei!) fi spro
piindu-1e de micul norocoJ, I-a ridicat în brate ;i l-a să
rt:tat. Poate că puţină duioşte do1nnea ,t-'n sufletul acela,
f t cine Jtle cc: mamă iubitoare îJl târa prtn lume o 1eartă
stearpă fl-un noroc ucb din leagăn ! ...

Mulţi ani s' au ■cura de-atuncea. 
Emf-nnt muncea mereu în port. Dar din falnica făp

turi. de altădată, nu rămâ.1cse decât un trup firav o
zdreanţă omenea■că. 

' 
Muncitorii hamalJ o tolerau dfntr'un fel de milă tă

cută, mat depat'te, alăturea de el. Puterea Irosită nu-i da
pâine. Acet ce-au cunoscut-o îa alte dăfl, ia Umpul 1trl
Iueirei el, au căutat să o ajute. A foit zadarnic:. Mân
dria ei rlutlcfoasl respinge-a pomana. OamenU dădeau
mlrafl dln cap fi treceau tăcut( la locul Ior.f 

Intr'o dlmfneaţl de Iarnă, intt'u� tuftJ dl� grldlna
s 
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publică, gudicnH stlpânirtf au gl■ft un trup ch.frcft Jf 
tngheţat tn f.rirul mortei. Era ,arman& Emfnne. Au tn
gTopat-o dela pritnărie. Dar tn reeistrcle stlrel civile, 
nimeni n'a ftfot al treacă altceva decât un nume nei■-
prăvft. Un· nume ee n'a to.semnat mal mult, în viaţa 
portului, decât un atrop de grâu căzut ln netnţeleaul a
pel. 1n necuprinaul muci. Al. Oherghel. 

6 

BAL CI O. 
Peste unde fermecate 
să mă plimbi pe înoptate, 
Să mă sue Duhul tău 

până sus la Dumnezeu. 
Să văd luna peste mare
în a visului cărare,
cum aşterne feerii 

cu lumine argintii
şi c'un dor care apasă
de se lasă, 
până 'n fundul ochilor 
unde-i valul nopţilor. 

lKAA M 

Aida Petrarlan. 

... 

cccccccccccccccccccccccc 

\ 
) 

Evacuarea Tulcei. 
Urmare şi sfârşit. 

(DIN REFUGIU) 

La Isaccea, căpitanul remorcherului avea porunc.ă să o
prească pentru a lua şi de-acolo pe câti românj vor fi voind 
să se instreineze. 

Dar nu se sui nimenea, pe de o parte pentru că Isac
cea, fiind aproape şi de GalaJi şi de Brăila, pe câti 1-a bătut 
gândul bejeniei, s'au dus din vreme cu alte mijloace de trans-

port. Pe de alta, şi petltru că de pe front au venit veşti îm
bucurătoare: duşmanul a fost pretutindenea respins între Du
năre şi Mare. 

Câteva dintre autorităţile superioare debarcă aici. 
Restul se duc mai departe. 
Vremea este din ce în ce tot mai frumoasă. Soarele stră• 

luceşte pe un cer ca de sticlă mată. Aerul, curătat de praf de 
către îndelungatele ploi ale toamnei, este clar, iar peisagiile 
se "ăd cu amănuntime până acolo unde zarea coboară sub 
orizontul vederei. 

7 
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Io stânga, se ridică siluleta crestată in granit sur a te
meliilor vechilor monfi cari au fost odată actualele dealuri ale 
Măcinului. Putin mai în urma Isaccel şi către interiorul Do
brogei se văd dealurile cu roci eruptive plantate cu vie, ale 
Niculitelului, Saricei şi Bădilei. Cu mult mai departe în inte
rior, către lacul Razelm, albăstreşte linia cu uşoare ondu1a
fiuni rotunde ale dealurilor Tulcei, peste care tronează vârful 
în formă de con al dealului numit din vechi vremuri, •Consul•. 

ln dreapta şlepului, se 'ntinde stepa cu sfâşietoare uru
formitate a Basarabiei. 

Curentul apei este prea puternic pentru forta rrea mică 
a remorcherului. Inaintarea se face cu aceeaşi greutate ca şi 
până acuma. Oamenii fac socoteală şi văd cu groază că nu 
vor vedea Galatii înaintea prânzului de· a doua zi. 

Foamea s'a stabilit şi ea pe bordul şlepuluf. 
Nimeni nu plecase nepregătit cu de-ale mâncărei. Din 

contră. In speranta însă că vor fi la Galafi in zorii zilei, în 
timpul noptei oamenii s'au aşezat pe mâncare solidă. De alt• 
fel şi stomacul avea aici o mare parte de vină, fiindcă, dacă 
omul doarme, nu cere nimic vreme de 10-ll ceasuri şi chiar 
şi mai mult, dar dacă omul nu poate dormi, cum este cazul 
când se află in călătorie, atunci simte neîntrerupt inSepăturile 
dureroase ale sacului fâră fund care este stomacul. 

Când se întâlnesc pe bord două cunoştinte, chiar şi mai 
îndepărtate, nu se 'ntreabă despre altceva decât dacă au ceva 
de mâncare. 

Noroc pe oameni că unii gospodari DU fugiseră chiar cu 
ce era pe ei. femeia care se plânsese de cu seară că DU se 
poate bucura fiindcă lăsase în urmă o gospodărie nu glumă, 
avea pe bord, printre alte numeroase catrafuse de pll&ină in• 
semnătate, şi două coteie tixite cu găini, şi unul cu doi porci 
graşi. Dar mai erau şi altii cari aveau asemenea orătănii. 

Jn pujine clipe, găinile dispărură de prin cotete, iar pro• 
prietarii lor puneau banii sunători tn buzunar. Un armean 
cumpără cei doi porci, îi tăie şi-i vându la chilogl'am cu ful• 
gerătoare iuteală. 

Undeva, într'un colt de ş1.ep, fură găsite şi câteva sute 
de cărămizi noi·noute, din care oamenrl rânduiră pe bord nu
meroase vetrişoare. 

Şi lemne de foc euu destule. Dar lipseau cu desăvâr
şire vasele de fiert. 

Un om mărunt, cu fata grăsulie şi cu musteata rasă, 
umbla pe bord din om în om şi 'ntreba cu stăruintâ dacă 
n'are să-i împrumute un vas. 

- •Mă plânge copilul de foame, Oom'le !•
Nimeni nu avea un asemenea lucru. 
Trecu din magdzie in magazie, din om in om.
Dar în van.
Când să intre în ultima magazie, lângă cârmă văzu, prin

tre alte bagaje, două lăzi făcute la repezeală, printre scâadu-
s 

rile cărora se zăreau multe vase mici, cu buzele răsfrânte sus 
burduhoase în partea de jos, cu smalt alb în interior albas: 
tru în afară. fiecare avea câte o toartă prin care vasu'1 putea 
fi apucat cu mâna. 

Ochii i se luminară sub deşteptarea unei bucurii neaş
teptaie. 

- •Oare ale cui să fie lăzile astea ?• 
Căpitanul şlepului ii spui;e că le adusese un grup de trei

plutonieri. 
Rotofeiul tşi schimbă socoteala şi, privind pe bord şi 

nevăzând nici un plutonier, întrebă pe un cetătean care se 
afla acolo: 

- •Nu ştii dumneata in care magazie sunt cel trei piu•
tonieri ?•. 

- •Care plutonieri ? ..• Aha!... Aceia care s'au căsăpit a•
seară ? ... Du-te şi-i vezi şi dumneata, că-s în magazia Nr I •• 

ln cele din urmă, dete peste ei 
· · 

• Domnilor ... Dali mi voie : Doctorul Alexandru Cor
lăteanu !. Mi se pare că dumneavoastră mi-ati putea împrumuta 
un vas ca să-mi fierb o găină!• 

Tinerii se priviră nedumeriti între ei. 
- •Aveti voi vr'o oală?•.
Ceilalti dară din umeri, 
- • Domnule Doctor •• cu regret I... Nici eu n'am !•
- •Ba da, ave\i !•.
- •Vă 'nşelatiL. Ori faceti confuzie I.. N'avem nici um•

bră de oală!•, 
- •Aveti, dar nu vreţi să mă servili ! ... Vi,o dau înapoi!.

Eventual vă �as un pol garantie. ca să nu vă fie frică!•. 
- •Nu mteleg de ce spui dumneata că avem I.,. Noi ştim

că n'am plecat din Tulcea cu nici o oală I•. 
- •Glumiti !... Le-am văzut pe bord!•
-

11Sigur că vă 'oşelati L. Sunt ale altuia !• 
- •Nu I Nu mă 'nşel, fiindcă mi-a spus căpitanul că 

le-au adus trei plutonieri!. Al!i plutonieri, afară de dumnea
voastra, nu sunt!•. 

Unul dint�e tineri sări în sus. 
- •Hai, domnule, să mi le-arăfl !•. 
Pe bord, doctorul ii duse în fata celor două lăzi.

•Uită le! Nu sunt ale dumitale?•
- •�stea?_, _Dar �stea sunt .. �u le vezi după formă ce

sunt? ... Ş1 dac'ar fi noui ... Dar le au intrebuintat bolnavii !• 

•Ce-are a face?. Dă mi una !•
- •Găteşti mâncare în ea?•.
- •Dacă îmi împrumuţi două, într'una fâc supă, ia cea-

laltă, o tocană de porc J. 
Intre timp, pe lângă ei se mai adunară şi alti amatori : 
- •ŞI mie una, domnule l•.
- •Mă plâ·ng copiii de foame, domnule plutonier şi n'am

în ce fierbe o mâncare !•. 
' 
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cDomnule doctor!• zise plutonierul. citi spun focă 
odată: nu sunt noui I• 

- cDumneata n'auzi c.ă fierb supa în ea ?. Dacă ferbe,
însemnează că se desinfectează, domnule• 

Plutonierul vâră teaca săbiei între scânduri şi le des
prinse cu uşurintă. 

- cPoftim, domnule doctor! Alege tot ce vrei!. Ţi le şi
dăruiesc, fiindcă şi mie mi le•a aruncat un •pofparucic• rus 
care-a trecut la Ismail !• 

Apoi se 'ntoarse către ceilalti oameni: 
- Cine doreşte ... n'are decât să-şi ea.
Doctorul îşi alesese două dintre cele mai mari.
- cCe mai lucru de mâncare o să-mi fac în ele!>.
- •Doctore ... Mă ierti că revin cu aceleaşi vorbe: ştiu

că oalele au fost întrebuinfate de către bolnavi, fiindcă noi 
suntem cscutiti• ataşaţi pe lângă nişte spitale, foste la Tulcea!• 

- c Văd că eşti cu termen redus ... deci eşti om de cul
t ură L. De ce te impresionează ereziile astea burgheze ? Prin 
fierbere, se sterilizează!... Dar pentru ca să-fi liniştesc sufle
tul, am să le stropesc i�ediat cu spirt şi am să le dau foc l. 
Eşti muJtumit ?•. 

- «Mă tem să nu fi miroasă mâncarea ... •
- cAş I. Te poftesc şi pe Dumneata şi pe camarazii du•

mitale la prânz, la mine!• 
Tânărul făcu un gest silnic şi se scutură, depărtându-se : 
- cMultumesc !. Suntem poftiţi la o vecină din magazie!.

Multumesc !.,. • 
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Mihail I. Pricopie. 

UMBRA. 

Atinge blând pământul meu 
Te lasă doar pe mine 
Că 's numai gând de Dumnezeu 
Sunt umbra de pe tine. 

Nu te uita pe unde sunt 
Că 's ceva sfânt. 
Nu tremura în noaptea mea, 
Te 'nalţă, numai peste ea 
Să vezi daca-i o stea. 

AUio Petrarlan. 

-

Renina MăPii, ca,men-snua. 
• •. In amintirile arhiducesei Ileana. de când era co

pilă, dea pre Constanţa gătim câte ,a rânduri referitoare 
la Regina Eltaabeta. 

«MătuJa, Aunty, cum îi 3puneau copUi, o vid Jt 
acuma într• o rochie albi, cu părul despletit, cu o au
reolă bogată JI albi în jurul capul-ul, cu zâmbetul pe 
buze dând primul bun venit sau ultimul adlo vapoa

nlor ce veneau fl plecau, matf, Hnlştfte şt demne, ll-
1tând qupă ele valuri în chfp de pana, ce se lărgeau 
până ce se spărgeau de dig. 

MUu;a iubea Marea ,t-l plăcea 1ă vfoă ad în mt
ctil pavlUon, s'o vază şi s'o audă mereuit. 

Micul pav.illon datează din J 9 JO şt a foat construit 
tn două s!ptămâni, după planul ingfneruluJ Sallgny. Re
gina numai putea sta la palatul de Jânfă gară. Sgomot, 
fum, trenul trecea pe sub ferestre, far marca era prea

departe. 
Plângându-ie dt aceste lncoo:venlente, intt'o zi la 

· un dejun la Sinaia, dorinţa sa e1te de îndatl reaUzati.
De cincisprezece zile au avut. nevoe lucrătorii pentru
ca al ridice pavilionul de la fa!'.

Se credea. la început. ci va slufi acest mic pavili
on numai pentru recrearea-câte�• ore- pe zt - loaă a
core1pun1 iott-'atât afteptărllor El, în cât Rtglna a ho
tlr1t să îfl faci aci reJtdfnţa de vară.

1n acdaşl toamnă a revJzut alneură planurile, in
dicate cu anumite modHkad şt adăogiri, carl a

,
au �• u:e

c:ufat fn pr-1.măvara J 9 J J. De a tunel venea oblclnutt, ia
Uec:are an. cu sffoţenle. la cu,b, unde î;t regbise şi sa
nltate•. Suferea de rtumathm. BUie de mare, calde, re
comandate de medicul palatului t-au făcut bine, inel din
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prlmol an. Dupl trd ani era complet reatablUtl, numai 
almţea nici urmă din rreutatea .tn mera dela lnc:eput. 

Şf ia racoroa1ele dlmlnetf, când vreunul din p31&•

gerelc noaatre a1emtnate din pridna culoaref ,t elcran
ţel c:u lebedele, Intra tn port, comandantul mkJora vi
teza., pentru el de departe, prin ochlanul 1iu, dcaco
perlse tn b•lc:ona,ul pavlUonulul, a,·eptând trecerea va
sului, pe !nalta oaspete a or,,ului no1tru, care acum ur
mărea f oc:ul dia zori a delfinilor aburdalnlc:i. 

Sl trăcJU, Majestate 1 Bine V'am găalt, atriga prin 
megafon, c:lpltanul. 

«Bine •ti venit copil mel, c:omplectcazl Regina, tot 
prh:t pâlnia megafonului, adus după cererea •• cde bu
nul fi credindo1ul Coatescu • fi azi deatofofc: funcţionar 
ln acrvlcfol portulut nostru. 

Ziua fi-o petre:ea i.t Jl:ţul aău confortabil, lucrând 
dantela favorită tot mai rarl acum, frivolife, pe când o 
doamnl din anturaj ii flcca lectură, ori talentatul secretar 
puUc:ular D.dl'Otso cânta la planul din colţ, un prelu
diu de B1ch. 

Şi adcacorl, remorcherul AmaryJil, tânlr fl el 
pe-atunci, elegant cu perne de c:atif ca roJfe fl chalse 
lonruri de pae, pornea în larg purtc\nd pe Carmen-
Sylv, fl auita Sa. 

Peste putin, remorcherul Intra tn port. Pentru or� 
cinci, erau invitate la ceaiu doamnele d!n aocldatea o
ra�uluJ nostru. Primirea era Hpaltă de etlchetl Jl proto• 
coJ. După prezentările fi reverenţele de rigoare, doa
mnele se a,ezau în cerc:. nerăbdătoare sl asculte graiul 
El atât de colorat. 

cConst&nţa tub" pe bltrâna regină EUaabcta, cta 
mai prietenoul fl originală dintre suverane,., acrle M. 
S. Regina Maria în Povestea vicţd Sale.

Ea aduna în juru-I mulţl dintre locuitorii ora,utul,
firă al-i pese de rat1gul lor aoclaJ, intra cu el în oca. 
fârflte convorbiri, revirsând potop nnccat de cuvinte fi 
lăsându-se iaaufi rlpftl de vnfa propriului 1lu gJaa. 

Iatr'adcvăr „convorbirea cu ea era o adevărata 
plăcere Intelectuali•' spune I. G. Duca în amintirile ■ale. 

Cumen Sylva studiase mult, avea bogate cunoJ
Unte în toate domenfjJe. Se e:rpdma lotr' o alcaal formă 
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1'tcrari, ae iofliclra uJor, punând i11 vorbi «clldurl fl 
vervă•. 

La aceste recepţU asl.stau artlştU ,t pocţH aflitorl 
ta Constanta. Et citeau iau cântau din opc.rele lor. 

Stmpatliat mult, pc vremea ac:eu, la Curte ua fl 
Cfacfnat Pavcleseu, Judcc:ltor la tribunalul local. NcHp
aft la ceaiurile de la Cufb, ciuta tă amâne cât mal re• 
pede tedtnţde� pentru a rhpunde la ora exactă chemlrfl 
recalc. 

Ion Aderca a rlslt relatarea unei nostJmc tntâmp
lirf, pe care de altfel o cunoJteam fi cu: 

Iatr'una din iflc pc când maestrul redta, cum ftl& 
el singur 1a recite, aupuba serenadă:

Ca al-ţi cc\nt dintr'o chltari 
Sub fcreaalri \f-am venit 

Era var3 I 

tpăl'e tn josul 1:Ard, ofiterul de serviciu inaoţind pe to. 
nfJor, fun� ţ:onar la Trib .mal, cc părea foarte grăbit. 

Judecătorul poet afâ•fiae tocmai pofzfa ca de obi

ceiu, tn aplauzele tuturor ff mal ales ale rceincl, cărda 
li plăceau vcr1urUe lui Ctncicat, şi curios 1e îndrupti 
spre funcţionarul 1iu. (1 ascultl. Apoi cu 11•1 ir;ţv fi 
destul de tare ca să fle auzlt ,xclamă: 

cDln ordinul Majestăţii Sde, Regfna EUtabeu, 
toate proccaele de aatăzi se amână•. 

- De ce amânaţi procesele ? întreabă blând Re
gina, J ustiţta nu suferă ? 

- Azi avem de pronunţ.it l Î cond&mnări la moute,
M•featate. 

-O, atunci amâna. amânl mereu tfătue,te Regina
vefnfo bine intcnţfooată Jl iogădultoarc. 

Iar ae&ra, lei nuits oous lrona sur la mer afin d'•· 
aulatcr mleux au clel,- ttJb bolta hutelatl a fruu:oasc
lor nopţ1 de vari, Retina poetă rezemtta fin daotelati 
tn atmosfera llnlftitl de repaos asculta nu fl,ă turbu„ 
ure impreslonantul ritm al valurilor. 

Şi pentru ca farmecul si ffe deplin, diletanţi local„ 
alei fi • băcţH dela Mircea• - în frunte eu tânărul cotu. 
zta1t ff de talent Pua1chlvesc:u, •�i c:om1ndiot al „şu. 
ţţvd11-îoftuntjn� age�eorţ �evcrul conaeinn 11 gardcl, 
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tn blrcl u,oare se apropiau de loeufota rtgaIJ, cântând 
acompanfaţt de chitarele ·lor vechi cântece de mare. 

Ne iochJpuJm efectul acestor serenade de noapte, 
la cadrul de feeric-asupra 1uflctulul Jl temperamentului 
romantJc al Re.ghid Carmen Sylvt, care fobea deopo
trivi ,1 calmul valurilor şi groaza furtunei de pe 
mare. 

-

Ml 1'a povntlt despre o noapte de spaimă, pctre• 
cută la pavilionul de la far, prin Mai l9J t.

Marea fierbea. O ploac torcnţfali iosofltă de des
clrclr.i eltctrfce ac abătuse uupra rcglund, ,Eta 8ft de 
îatunecati ;f de posomorită marea de parei nu 

1
ae o

glindea cerul iotr'insa>, Carmen Sylva nu a tnchis ocbU 
toatl noapte,. Sub o tcntl, pual fn partea cca mat a
dăpostitl a cladird Ji-a a;tzat un 1caun Jf pe blocul de 
hârtie de pe genuncbt, Regina întrebuinţa la acrls, apune 
Jf Pierre Lottl ,de ces blocs dont Ies pagc,, fcbrllement 
noirclsa ae de:hlrcnt â meaurt>, pe bio= a îa■emnat fm
preautc: de moment ale acestei nosţf de groazf, când 
Teklrgblolul ;t Tu1la apăreau infernal iluminate printre 
fulg<re ,, tră1ntte. 

,M-,ea Nugră este mai rea cu mult de cât o:ca• 
nul cel marc-scria Regina-poetă, căd ,,, se întâmplă 
îototdeaun,, oamcnfl cd mici sunt mult mai auplrăcfofl 
fi mal eludaţi de cât cd mart fi tari, cad nu ae tnfurle 
,,a iute fi 1unt mai rJbdători fi mai n:iărlnlmofh. 

(fragment dintr'o conferin/ă. Aurel Vulpe. 

���··, ,··��� 
o o 
.. 

IN STEPA. 
lntr'o zi, un om, despre care pot spune că pe lângă 

multe alte daruri are şi modestia, m'a îodemnat să scriu ceva 
din stepă. Nu sunt poet, nici prozator. N'am daruri literare. 
Mai mult, nu pot compila. Viermele producător de mătase, se 
hrăneşte cu frunze de dud, omul îl poate imita în tainele mun
cei sale de adevărat creator, nu e operă, şi nu sunt piese, a
cele schilodiri de gândire, scoase din munca altora. 

Cugetam: Stepă. Ce o mai fi şi asta ? Şi ce s'ar putea 
spune despre ei? Cam ce banalităţi ? ln fine, am dat din cap, 
ca o gloabă vara, când o năpădesc muştele. 

El a inteles că va fi satisfăcut şi drept recompensă, ml-a 
strâns mototol degetele mâinel. Caracteristica oamenlior naivi 
şi idealişti, cari azi, mai mult ca oricând, sunt expuşi să tie 
traşi pe roată, excrocatl şi inşelafi. 

Ca primă nuanţă, observăm la astfel de oameni nota „o

mului cum se cade'. 
S'o zic numai cu asta, însă ce mă fac cu Stepa?. De o 

săptămână mă svârcolesc, să scot ceva praf. Ba în plus, am 
şi intenţia, să 1 arunc în ochii acelora, care şi aşa, când e vre
mea clară, nu prea disting bine lucrurile şi mai ales ordinea 
în natură. 

Constat ct în cutia cu materie cenuşie a Gorilei din vea
cul al XX, nu se naşte nimic. Am recurs la metodele buche
rilor, nu m'am simtlt bine. Mi am zis: ce să fiu firul de sârmă 
galvanizată înşirat pe stâlpii de telegraf ? Omul trebute să e
vite societatea reproductiei proaste şi goale. Sunt şi cazuri, 
când trebuie să mărturiseşti furtul, fiindcă legea scrisului cin
stit şi conştiincios, te obligă să spui păcatul care. conform 
aforismului teologic, e pe jumătate iertat. 

Şi totuşi. hotii, foarte liberi, şi oriunde sunt, isbutesc de 
stăpânesc situatii şi pseudo-curente. de orice esentă ar fi ele. 

Eu, în Stepa Dobrogeană, mărturisesc că am scrântit-o, 
ca să ou zic c'am pătit-o. Dela cine să iei, dela cine să furi ? 

Stepa e goală câteodată, goală golută, ca atâtea mii, sau 
poate milioane de căpuşoare, care de.� îşi zic ritos capete. 
N'are grote, o'are rinosităti, bâlhacuri, ghioluri, smârcuri, mo
cirle, tauri. N'are nici dumbrăvi răcoritoare cu cântece de mierle 
şi prîvighetori. De isvoare limpezi şi răcoroase, de muoti se
meţi dar curafi şi albi pe creste, fireşte, despre astfel de năs• 
bâtii, nici ou se poate pomeni. Totuşi, ar fi bine, ca între cele 
două lumi să se interpună alta. De fapt, pentru un craniu 
care nu chelboşeşte sbuciumat de himera nemurirei, sunt în 
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lumea asfa două extreme şi desigur şi vreun centru : punct
de echilibru. -

Cei dela mare, desigur ametiti, poate căzuti în ebrietatea
mării uită poate de restul de părti. 

Ia să lăsăm m.1rea. 
Să te furişezi spre Tulcea. Acolo nu e stepă. Ba, Baba

dag, ba Şaon, ba Cocoş, oricum sunt şi puncte sfinte şi mu
ritori simpli ca mine, fac crucea mare, ca să poată îndepărta 
duhul cel rău - şi trec mai departe spre Tulcea - Venetia 
noastră, uitată până şi de venefienii din ea. 

Stepa mea n'are decât praf; dar nu întotdeauna, căci mai 
are şi noroiu. Sunt şi vremuri când are numai foc şi vânt.
Ba câteodată, şi se întâmplă foarte des, n'are nimic. /Viei i
luzii. 

Belşugul ei, car� are valoare şi importantă nu pentru 
noi cei din ea, ci pentru geografi, poeli şi reaJ pentru acei 
ce-l şterpelesc. Minune, el dăinueşte mai departe, regenerln
du-se ca Anteu din glia noastră văroasă, fără pietre cioplite 
şi scrise. 

Ce să mai scrii, când te bat vânturile din toate părţile ? 
Ce să doreşti ş-i despre ce să cânti, când toate duhurile la 
care te închini, te trag pe sfoară, te răstignesc. Nu mai scrii, 
nu mai ciopleşti. Nu mai sculptezi îngeri şi zei în piatră I A
runci câdavrul îatr'o groapă, faci cel mult o movilă, treci mai 
departe făclia viefil, iar vântul se desfltă, amestecând câte
odată, om cu praf, praf cu pământ, pământ cu viată� viaţă 
cu moarte. Le sgudue pe toate, clatină din tâtâni văzduhul, 
cutremură tntreaga aşezare de sus. Omul se pleacă, se vede
mic şi tace, ca şi ierburile stepei, cu care împreună trece din
colo. Mare, cetăfi, apedu.:te, teatre, zeite,•pot fi la adăpost. 

Acolo, departe de noi, se pot înşira istorii pe ape, vorba 
lui Eminescu, dar în stepă ?... Ce să înşirăm ? .. Melci de 
mare? sgomot de valuri şi sirene? ... Melcii noştri sunt jos pe 
sc:ara zoologică. Soiu mizerabil. Nu se pot înşira la gât şi nici 
la iconite. legile de prefacere a biologilor şi a naturaliştilor, 
nu prea au trecut pe la noi. 

Să înşirăm boabe de grâu?�- să le prefacem în salbe de 
aur şi să împodobim mijlocul mlădios al zeifei noastre: •Ce

res,» dar Pan al nostru e hidos şi morocănos. Nu e simpatic 
şi tot marea ne-o vrăjeşte. 

Acolo, Mercur o prezintă puternicului Jupiter, iar Bachus 
şi Silene fac desmăt din darurile ei. 

Pe stepă a uitat o demult dreptatea ; iar a spune ceva 
despre dânsa. în vremea de azi, înseamnă că te ai îndreptat 
sigur spre roata de supliciu. 

Şi totuşi, îucepând să scriu, văd că a mai rămas putină 
apă în rufa, pe care o storc aproape de o oră, căci e mai 
penibil atunci când ai iluzia că dai, în timp, ce peste tot im
periul gândirei tale pluteşte masiv neantul şi întunericul. 

Mă gândesc cu regret Ia o zi, când n'a bătut vântul Din 
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Răsărit de soare şi până'n Apus, am stat vierme cu suflet 
rău sub imensa boltă, aprinsă şi luminată. 

' Toate �unt bune şi toate ce vin de Sus sunt drepte, nu• 
mai noi oamenii le încâlcim _şi ne dep„rtăm de adevăr în• 
dreptându-ne -intenUonat, cu întreg sisteQJul de jos, Spre grot_a. 
unde, sistematic pul"'.erizăm, risitiim şi nimicim tot ce avem 10
noi ca scântee de viată cereasca. 

O zi calmă, cu cer senin şi răsărit în flăcări, nu iaseamn_:l 
id stepă numai Apus în sânge, ci mar�he_a�ă li�işţe

t 
pro�n�•

me în adâncuri, avânt şi sbor spre mfm1t, m1st1c1sm ş1 vis. 
Venit! în stepă ca să descoperiti libertatea şi iubirea pentru 
cei coperiti de praful robotei. . . Veniti aici în impărătia vânţului, � vulturll�r ş1 a_ turme
_lor, pentru ca să vedeti <!_eparte 1mens1tatea zăraloţ ş! să des
coperiti, că toate pe pămant sunt: pulbere, fum ş1 vant. _ve
niti ca să priviti întinsul ei şi să credem, că sub u�bra c10�: 
!anilor rostogoliti de Crf vâf, se găseşte ascunsă ţama lumn
drepte de mâine. Străzile sunt cutii fără orizonturt.

Nu s'a creiat nimic în întuneric. Aici, la noi, sunt arş1te 
şi omul nu rămâne pradă suferintei visătoar�. )� stepă se s�: 
feră real. Suferlnta, genialul dascăl al uma�1tat_11, 1ş1 are alCl 
lărgimea de actiune. Oe sub cutele s�fe!mfe1 OIJ!Ul se �n
dreaptă spre dreptate. Qjn stepă _a �omit 1u_reşul, din e� s au 
ridicat forte brutale şi pentru mai bine ca ş1 pentru m�1 râ�. 
In •Stepa Dobrogeană„ doarme în profunz1m1 duhul gigantic 
al milioanelor de Traci. Oare ei credeau într'o dreptate a ste-
pei lor ? . _ _ � Oare el alăturau unei zHe calmul cu soare ş1 fara vant, 
o zi cu ploae, mană şi belşug pentru toată suflarea stepei ar
zătoare?

, Oin stepă" poţi vedea departe. D. V. Galan-Motoşeni

· Crlciun
Bun sosit, iarnă târzie, 
Cu mantaua-fi argintie 
Tu ne-aduci o bucurie: 
Naşterea cea aurie. 
Ce frumos s'aşterne neaua! 
Ce de copilaşi cu steaua I 
Moşii sorb în fum luleaua, 
Jar bătrânele cafeaua. 

dobrogean 
Bucuriei peste sat 
Din bordei până 'n palat 
ln cojoace sau halat � 
Fiecare-i împăcat. 
Bucuria e duioasă, 
Tot creştinu_/ stă acasă 
Cu copii 'n jur la masă, 
Serbând naşterea frumoasă. 

Titus Cergău. 
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•••••••••••• 

Unde ar trebui să activeze 
echipele regale. 

, 

JlOT'I'O.- Scena cea mare UJ1de se poar.c ridica 

cinewt la mare distincţie e satuL 

S. MEflEDTNŢL

Problema cultivării maselor populare mai ales în 
Dobrogea, a început odafă cu întronarea regimului de
mocratic. De aci înainte începe o eră nouă în viaţa 
popoarelor. In special pentru satul nostru se deschide 
un drum nou. Un nou suîlu de viaţă a început de la 
un capăt la altul al ţării. 

Pe lângă şcoală, repede a luat fiinţă biblioteca să
tească cu cărţi potrivite şi alese special pentru sătean. 
In aceste cărţi de specialitate, Românul nostru găseşte 
sfaturi necesare pentru creşterea copiilor, pentru în
grijirea sănătăţii, creşterea păsărilor şi animalelor, în 
fine o mulţime de cunoştinţe folositoare penfru viata 
practică 

Acolo unde cetăţenii şi-au dat seama de rezulta
tele unei munci bine ,organizate, au luat fiinţă căminele 
culturale, adevârate focare de cultură. Unde există că• 
min cultural, înseamnă că oamenii au înţeles rostul 
şcoalei, rostul ei hotărâtor în viata neamului. Unirea 
tuturor celor ce pot munci pentru ridicarea satului, se 
poate vedea în cămin. El strânge la un loc şi pe bo
gat şi pe sărac, cât şi pe cei certaţi politiceşte. 

Grija de căpetenie a conducătorilor, pentru via fa 
satelor, a creiat un nou factor educativ : echipele re
gale. 

Acest nou factor creiat dîn îndemn regesc, are1

pe lângă ceilalţi factori hotărâtori, un rol preponderent, 
pentrucă aduce ceva nou pentru satele noastre. 

Trimise la sat să-l cunoască şi să lucreze pentru 
el, au o deosebită valoare educativă. 
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Cunoaşterea satului, care până acum era lăsată pe 
plan secundar, îşi găseşte acum metoda şi planul de 
lucru. 

Cei chemati pentru a veni în ajutorul satului, să 
fie adânc cunoscători ai sufletului popular. 

Deobicei ac2ste echipe se trimit în satele frun
taşe, sate cu oameni gospodari, unde standardul de 
viaţă al ţăranului e foarte mult ridicat. 

Găsim aci cămin cultural deja înfiinţat, împrejurul 
lui strâns uniţi, toate notabilităple satului: preotul, în
văţătorul, medicul uman şi cel veterinar, pretorul, in
ginerul agronom precum şi cel silvic, care în afară de 
atribupunile lor profesionale, se mai ocupă şi de viata 
sociaJă a satului. 

Pe lângă aceşti factori educativi, se mai găsecc 
în satele fruntaşe, acei fii ai satului, care-şi petrec o 
parte din timp aci. ln contactul lor permanent cu să
teanul, ei nu fac altceva decât tot o culturalizare, chiar 
dacă nu şi-au fixat mai dinainte acest scop. Se ştie 
oare aproape de toţi, că în asemenea sate - unde 
funcţionează echipele regale - sunt cel puţin 4-5 
studenţi, 20 -30 elevi şi eJeve de curs secundar, care 
ştiu să vie în ajutorul ţăranului, fie prin serbări cul
turale, fie prin înfăptuiri cu caracter obştesc. Ţi-e mai 
mare dragul să iei parte la manifestările lor culturale. 
Aportul educativ al acestor cfii ai satului• este inco
mensurabil 

Mă gândesc că nu aici ar trebui trimise echipele 
regale. 

In Dobrogea noastră mai ales satele au şi urme 
de aşezare tătară. 

Să se trimită acolo unde lipsesc factorii educa
tivi pomeniţi mai sns ; acolo unde preotul şi învă
ţătorul sunt desbinaţi politiceşte, iar satul lâncezeşte 
în întuneric. Aci ar fi rostul acestor echipe. 

Sunt o mulţime de sate mici şi sărace nu din cau
za naturii, ci din cauza habotniciei săteanului, care nu 
poate să meargă în ritmul vremii. Aşa a apucat la pă• 
rinti, aşa merge. Cât n'ar avea de lucru o echipă de 
tineri binevoitori şi pătrunşi de menirea lor în acest 
nou curent de culturalizare a masei pentru satele mici 
şi sărace. 
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Sfatul lor, îndemnul lor la muncă şi apropierea 
sufletească ce ar trebui să existe între ei şi sătean, 
ar produce schimbări radicale şi munca ar fi încunu
nată cu succes. Altfel nu înţelegem rostul unei astfel 
de echipe într'un sat unde există canton zootehnic, a. 
gronomic, silvic, dispensar şi altele! e>ri tot celui ce 
are i se mai dă, iar celui ce n'are i se va lua şi ceea 
ce are. 

Prin urmare, satul dobrogean cel mic şi cu vechiu 
aspect de aşezare tătară, are nevoie de concursul 
echipelor •egale. Ion VJad-Sibioara. 

Psalmul 62. 
- AL LUI DAVID. -

Stăpâne, Tu eşti Dumnezeul meu, 
La Tine-alerg în zori de dimineaţă! 
Căci după Tine însetez mereu 
Şi trupul îmi tân;eşte 'n astă viaţă 
Ca după apă un pământ uscat, 
Push'u de tot şi fără de verdeaţă I 
Vreau să privesc la slava- Ţi de 'mpărat 
Şi să Te văd în casa Ta măreaţă. 
Nălţa-voiu dreapta mea în sfântu-Ţi nume, 
Şi, Doamne, Te voi binecuvânta, 
Căci sunt sătul de-al vie/ei rău pe lume. 
La Tine mă gândesc în aşternut 
Şi cuget într'a nopţilor tăcere. 
Făr' de-ajutorul Tău mă simt pierdut, 
Căci numa 'n umbra Ta mai simt plăcere. 
De Tine sufletul mi s'a lipit, 
lntinde-mi dreapta 'n sfântă sprijinire. 
Vrăjmaşii în zadar m'au tot pândit: 
Pământul josnic le va şti de ştire I 
Puterea spadei îi va secera 
Şi vulpilor vor fi o bună pradă. 
Şi 'n timp ce eu cu Dumnezeu voi sta, 
Duşmanii mei vor fi în iad, grămadă I 

20 Mihail I. Prlcopie. 

..,.. 

La alegeri. _ 
(f'ragment dintr'un roman în manuscris). 

Dlncolo, Ia tltari, llnifte. Pc: d nu-t agitau pro
gramele partidelor polJUce Jl n' a,teptau nimfe dela ele. 
Nici nu cereau, nici nu li 1e făgăduia ceva. Toată pro
paganda electorali printre el se reducea la un alngur 
lucru : sl li se arate care 1unt semnele partidelor fl 
unde trebue să puni ,tampila, fn cabina de votare. (A
uzeai în toate plrţUe: 

-cNu votaţi crucea fUndcă voi 1unteţl mahome
dani şi nu crtdtţl ln ca!• 

-cPăzfţt-vl de llnte clcl este ciomagul pentru
bltte!> 

-«Nu votaţi cercul căci vl calcl roata 1-
-« Votaţt 1emnul noatru cl-i cu noroc 1>
1n dimineaţa zilei de alegeri, au porn1t cu toţii,

români ,1 tatarl,-apre secţia de votare dlntt'o comună 
vecini. Unit gllăgfofi ,t neaatâmpăraţi, alţlf tăcuţi Jf 
linlJtltl. 

Comunele erau înJiruite unele dupl altele, a1tep-
tând s� le vină rândul la votare. 

Oamenii plecau ln cAtduri către cârciumile dJn ut 
cu câte un agent electoral sau poUUclan Intre el, Spune 
legea că orice local trebue să fle închis 1n zona de vo
tare, dar cârciumaru �iu prea bine el nlcfodatl nu 1c 
bea mal mult ca Ia alegeri. De altfel, alcoolul face ff el 
parte dintre metodele 1tratcgfce i.o!rcbulnţate intr'o cam
panie electorală, 

Beau fi tltarfi ; dar era o deosebire : românU fl• 
ceau cum puteau fi beau pe ■cama pollttclattllor, pe 
când ceilalţi pllteau �din buzunarele lor. Iatr' o parte, 
currca vl�ul gr�tutt; tntr' alta, ţuica plătltl. 
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După amlază, l-a venit ,i rândul cătunului. 
La o;a localului 1tcţlet de votare, dclegaţlf l-au 

luat pc oameni în prlmlrc 11 Ic ara te dln nou ■cmnclc 
partidelor fi 1ă-l Indemne să p�nă Jtamplla acolo unde 
îJ invitau d. 

Inlauntru, mo; A.rsI,n a luat buJctmul fJ 1tampila 
de vot din mâna judecător11fol ;1 & Intrat în cabină. 
Când a ltflt, s'a dus cu buletloul de■chla Ia · fudccitor„ 
1-a arătat Ji a întrebat:

-«Domn'giudfoator, ai botat bine la mine al pu1
fftampil unde trcbue?» 

- ' 

Bu1et!nul de vot i-a foit anulat. 
Dupl el, Mostn a între bat pc preJcdlntc: 
-«Domn'gludlcator, unde punem iftampll ?»
-«Unde vrel»,
-«Care aeam?,
-«Carc-ţJ place I»
1n cabină, MosJn a aplicat ;tampila pc toate Jfstclc

ca al lmpace f oa te partidele. 
Un altul, mal tânăr, a tntrebat ,1 d: 
-«Domn'gfodfutor, unde nte aJa talac ?»
- c Care ta tac ? •
«Ala ciomag care este semn la Jjbrar..p,rtfa». 
-«Ama covrig 1aranf1t unde cate ?:.-rid altul.
-«Duceţi-vă la delcgaţil de afarl tă v'arate 1>
Atunci, aalstenţli partldulol dela putere au Intrat în

funcţiune. li lua pc tltarf în primfrt-, se duceau cu ci în 
cabine Jf le ttltau unde trebue 1ă pună '1•mplla. Za. 
darnic protestau aalatcntH cclorJalte p,rtldt, Ulndcl alc
renle erau clfberc ff secrete». 

Dupl terminarea votării, oamcnit au mai trecut pe 
la cârciumi, âu mti băut ctva ;t s'su prtgUlt de ple
care. Căruţele tătarHor erau foşfr1.11te i;na după •Ita. 
Cum cu iefit din comuna unde avu1c1c loc votarea. po
ttfvft vechiului Jor obkdu, au început fntrecrru. Chlu
lau cu toţii fi plesneau c-aH cu bicele aă-i indemne Ia o 
goaDl cât mai nebonă. Carutclc p,r'cl ab-\!UU Jf o•
menU abia se jlncau cu mâinile de co1urne lor al nu 
fle avârllţi ca nl;tc pachete pe şosea. 

Cforabaf era în frunte, având cu ci pe tatil J( pe 
fratele lui. Cu hlţurllc într' o mâni, cu hleiul fntt'alta� 
tnând!u de ca!I Iul �etntrccuţl, ti �dCm!)a t4:>t maf !!JUit, 
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uitându-se uneori tnapoi să vadă. daci-I ajunge cineva. 
Odată� a zirft pc Be-cbau care s'apropla tot mai mult. 
Cforabat a smucit cu furie hăturflc Jf a dat bice callor 
cari au pornit tn goană. Be,bau •'apropia �•l mereu Jl 
Ciorabai 1e'nfurla tot mal mult Ia gândul c'ar putea •· 
cela să�i la foafnte. La o cotituri a şoselei, într'o goanl 
năpraanieă, Bccbau a trecut chiar pc Jângl căruţa lui 
Cforâbai, potrivind să l-o loveaacă drept ln butucul rotU 
din orml. FUnd l.zbitl cu putere, clruta Iul Cioraba! a'a 
lovit de un salc.âm dln marglnta Joselcl, coşol a slrft 
ca o cutie cu oameni cu tot, Inima căruf1J a'a frânt ;t 
call au pornit numai cu cele doul roţi din 'na'-ntc. E
rau inia n1,te cai bine druaţl fi s'au oprit singuri Ja o 
deplrtare mică. 

Ciorabal a'a ridicat repede de fos �. fltl sl 1c uite 
cc fac tatâl fl fratele slu, a fogtt să prin dl caii. I-a mâ.n
glfat, le-a frecat urechi.le JI a'a suft pc crucea de lemn 
de peste oaia dintre cele doul roţi rimase ;I a'a înţe
penit bfoe, par'c'ar fJ fost răsarlt de acolo. 1n urmi, a 
chiuit de câteva ori, a tnvârtlt bicfu-1 ca un ,arpe peste 
capetele cailor fi el au pornit întt'o goanl drlceascl, 
târând tn urma lor două roţl ff un om cocotat între cit. 

Praful se ţinea după accaatl arltarc ca un vârteJ 
nesfâr,ft, dar Cforabai mâna din cc 1n ce mal tare, cu 
ochii spre un punct din dcplrtarc care par'cl a'apropla 
tot maf mult, până când s'a llmudt că era o clrtiţl şl'n 
c_a Bccbau. Când acela a întor■ capul Ji a zlrU pe Cfo
ra bal gonind dupl el. a tnţe1H primejdia ;l a clutat ,a

îndemne call lui întt' o goană ff maJ ttrs;nlcl. La o co
tituri, Clorabd l-a fe;tt inalnte fi a căutat 1l-f talc dru
mul; dar Becbau -a cârnit repede ff mtffffugft, firă 1l 
oprcaacl. 

Cforabaf a oprit puţ-ln, a legat sdravln hăţurile de 
mânu�a druţtl, a aărft pe catu-1 luf citn dreapta fl, chlu• 
lnd n�bune,te, a pornit fntr'o goanl ca o viJeHe, pânl 
1-a afuns din nou_ pe Becbau, Câtva tlmp� a mcra all
turf de clruta aceluia ,1, când i-a venft bine, a'a all
turat it a 1ărlt în tplnarea calului din atânra dela el•
ruţa dUJmanulul.

Cu o mânl a biciuit caii Iul cari -au pornit f-s.,alnte 
cu cele doul roti, far cu alta a sco1 cuţitul dela brâu 
şt a tăia! hlturilc cailor lw Bccbau. Dc1l acela, din 
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