
Poale verde alba moale, 
•) Ctpltane, C.tpl11nfl 
la mal lnlrl'n cancelarie 
ŞI mal calA ln conlroalc 
Pola mH de liberare, 
CA ml dor d':1c111, lare. 

C pltnne, vara 11rect.
Din doul1 una alege : 
Ori deschide carcer,, 
Ori d3•ml drumul la mlndra 
Ori deschide pu9:ilrl1, 
Ori dA ml drumul la Maria. 

- Poala ta de llberare
este pusa la pastrare,
ŞI al s3 pled b�lete :ac.tal
CAnd o fi far tari grad.
$1 11 &3 pleci Iar la Maria
Ctnd pe ru I o lua pusll1.
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Vulturu marini al Oob1"ogei 

O luptă pe mare 
(lbtta, dintr'•• Juaat ie 1,erd) 

Zori de zi, la 26 I unie 1941. 
De patru zile, dela declararea războiului, navele 

noastre patrulau în \iederea coastei, hotărâte să res
pingă încercările inamicului de a ataca litoralul. 

La bordul distrugătoarelor, tăcere absolută. O alarmă 
aeriană dată către orele 2 dimineaţa, trezise tot echi
pajul la posturile de luptă şi marinarii dela piese ascultau 
acum sgomotele avioanelor, ce fuseseră respinse de 
apărarea Constantei. 

Un marinar dela postul cel mai ridicat, de obser
vaţie, strigă spre comandă: 

- •Se vede ceva la orizont, la tribord, ora două.
Şi deodată, în direcţia indicată, se îndreaptă bino

clurile �i aparatele de observare, împreună cu privirile 
scrutătoare a două sute de marinari. 

Lămurirea nu este complectă. Prin urma unei nopti 
de vară, alungată acum de crepuscul, se disting I& 
orizont câteva pete, neconturate, dar detaliile de care 
aveam nevoe, nu se pot obţine încă. Cu toate acestea, 
comenzile încep să curgă prin telefoane : 

- c Armarea bateriei I Ţintă la tribord ! Ora. . . 
Tragere centralizată .... 

Telemetriştii urmăresc încordati petele mişcătoare . 
Inamic.ul e în drum spre coastă şi cele câteva umbre 
încep să se transforme în nişte coloane negre, înfipte 
tn apă. 

- Forfă navală inamică! complectează observaţia
servantul din gabie, grăbit să•şi anunte comandantul, 
la ărirea nen11măratelor coloane, ce apăreau c• ni,te 
eo ri de fabrici, la ori2ont. 

"· 

•ill 1c 

Ra • .a 1 • it!a 11 .,.IUla 
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Dar iluzia era evidentă. Un fenomen obişnuit de 
refractie, tăiase par'că în felii verticale siluetele celor 
două nave şi ele apăreau acum ca o pădure de catarge. 

- • focul la patru căldări I Gata pentru viteza
maximă ! Pe drum maşinile I Stânga cârma I Drum I O !... 
şi comenzile aleargă, una după alta, dela un capăt la 
altul, al vaporului, in timp ce soneriile şi in.�icat�arele
electrice anunţă mereu confirmarea executăm ordinelor. 
In clipa 'următoare, două distrugatoare sunt în drum 
spre larg, pentrn a se apropia de inamic şi a-i cunoaşte 
compunerea lui exactă. 

Acum s'a mai luminat ceva. feliile în chip de coşuri 
de fabrică încep să se lipească intre ele şi în locul 
pădurii de catarge, apar două silu4:te măreţ�, ase�ă
nătoare distrugătoarelor noastre de tipul • Regina Maria•. 
Pe comanda de navigaţie şi cea de artileriei se ştie 
precis cu cine avem de furcă: Conducătoare de flotilă 
sovietice, tip c Moskova • ; tonaj 3000, vi teză 3i noduri, 
5 tunuri de 130� ,,,, bătaia 24 km. 

Sunt mai tari ca noi, dar nu interesează. Sunt mai 
1ari în greutatea oţelului, tn lungimea tevilor şi în pu
terea maşinilor, dar nu tn voinţa de a învinge. 

Telemetrul anunţă distanta 24.500 m. Un minut 
mai târziu, cinci sclipiri de foc se observă pe amândouă 
navele inamice 

Au tras!... şi noi nu le putem încă ajunge. Un 
scrâşnet de dinţi îi scârţîe directorulm de tir, care SE:
vede în situaţia de a duela cu un adversar a cărui 
spadă e mai lungă. 

Câteva clipe de aşteptare încordată : ... A căzut salva 
inamică? Unde? ... apoi o răsuflare de destindere Ina
micu• nu ne•a văzut, fiindcă suntem profilati pe coastă. 
Sal\'ele lui au căzut mult înaintea noastră, spre oraş, 
aproape de plaja dela Vii. 

, Viteza 27 noduri ! Gata de tras I ordonă co
mandantul, hotărît să ajungă cât mai repede la distanta 
de tragere. Distrugătoarele aleargă cu so km./oră, în 
timp ce dela comanda de artilerie, pleacă ultimele or
dine pentru pregătirea elementelor de tragere. 

- « Distanta 19.500 l 

4 

\ 

- c Atenţiune!..... foc! 
Cinci guri de tun au împroşcat deodată otelul lor 

spre cutezătorii bolşevici, cari veniseră să pângărească 
hotarele păzite de marinarii noştri. 

La bordul distrugătoarelor, nu mai exista decât otel. 
Oţel în suflete, oţel în tun. Una după alta, curg s�lvele 
asupra ţintei şi totul merge ca la semnalul unei ba
ghe· e magice. 

Inamicul încolţit, începe a lansa pendale de fum 
şi ceafă artificială, apoi întoarce şi se ascunde după 
ele, fugind cu toată viteza spre larg . 

Dar acum e târziu. Tirul a fost reglat şi distru
gătoarele noastre sunt în plină viteză. lntrerupem tra
gerea, pentru a le aştepta să iasă din fum şi reîncepem 
imediat ce siluetele lor se disting din nou. Mai tragem 
o salvă, două şi .....

. . ... a treia salvă nu mai pleacă. Pe locul unde, 
în capul formaţiei inamice, a existat temerara Mos
kowă, s'a ridicat acum un nor de flăcări, ce vrea par'că 
să ajungă cerul. A fost lovit probabil la camera de 
muniţii, căci explozia s'a produs ca erupţia unui vulcan 
ce aruncă foc. O sferă imensă de pară roşie, luminând 
ca un fulger, apoi când s�a stins, ... nu mai era nimic. 

Două sute de piepturi au strigat acum un •Ura!• 
mai puternic ca o salvă şi marea s'a sguduit de vitejia 
bravilor marinari ai distrugătoarelor române. 

- c Punct de ochire, nava a doua ! 
- c Distanţa 1 Y,200, anunţă telemetrîstul. Şi cele 

două sute de suf.lete se umplu acum de mânie, că 
Charkow a reuşit să scape numai cu uşoare găur� în 
pântec. . . . . Din tot ce aveau et mai tare, ca no,, numa1 puterea 
maşinilor şi lungimea picioarelor, l-a scăpat pe cel 
de-al doilea bolşevic, sa nu aibă soarta • Moskowei •. 

Cpt. NICOLAE MIHALCEA 

.-- ., .. ,.. - -

'• 
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Cântecul Scitului 

Slăpin sunt pe stepa pU$fie, 
Imensă ca sufletul meu.K 
Ş1'n setea mea de veşnicie, 
lnchin pentru unicul zeu. 

lnchin din a soarelui cupă 
Ş 'n chiot de via/A m'avAnt, 
Când cearcă Romanul să-mi rupi 
Din al liberfa/ii veşmlnt. 

Ci/are, ln goană nebuni, 
M'avânt şi sfidez fulţ;erirl, 
Când cerul se 'ncruntl. - a furfu11i
Şi mi bubue ameninJări. 

Eu Scit sunt cu gindul în slavi, 
Vii flacâri din ochf•mi fişnesc ... 
Mi-e inima clocot de lavă, 
Atunci când urăsc sau iubesc. 

Oştirile repezi de vAnturl 
ln iureş când stepa-ml străbat, 
Dau drumnl străbunelor cAnturi, 
Cu asprul meu traiu lmpăcat. 

IM. PAPAZIHU 

Cetăţi dobrogene 
Intre consideraţiunile privitoare la trecutul mult tndeplriat 

aJ Dobrogei, una îşi află un loc deosebit pentru motivul cA eub
liniazi raritatea unul asemenea colţ de pămAnt, oare pe o tntlndere 
aHt de mici a cuprins o islorie atit de bogată şi de 11buctumata.
Aserţiunea aceasta a tost făcută de aproape top cei ce au tlTăb!tut, 
în lungul şi în )atul !'Au, pllmîntul dobrogean, dar a fost formu
lată - pentru întiia dată - de acel agronom romîo Ion lonoacm
dela Brad, iu a sa .Exc11rsiune agricoli ln Dobrogea• făcuUI de 
el în 1850, unde spunea: ,.Nu exis!A altă regiuue care sli poaf! 
cuprinde pe o supralaţA aşa de mică un numllr mai mare de 
ruine". $i, toi el, mai departe: .Se observă la fiecare pas res-

6 

turile popoAJ'elor, care au nnjt în Europa prin această ţară, pe 
rare putem a'o numim poarta cutulor migrsţiunilor'·

Aceasta consideraţiune, pe care am remarcat-o priu sublinieri
eriden1e, ou lace altceva decît să constate continuitatea virţii în 
această regiune numită Scychla Minor de geogralii şi isroricii 
antici. Fiind vorba de viaţa omenească în Dobrogea, trehue reţinut 
faptul deosebit de important Că această provjncie ponto-danubiană 
• un străvechi ţinut de aşezare omeneaseă. fiind locuit chiar din
paleoliti�ul superior. J?r. N. �1o�oe�n a găsit, într'.o. peşteră dela
Topalu, mstrumeofe ş1 resturi din1r o fauna aparpn1od neîndoios 
paleoliticului superior. Pe ha2a industriei. presupusă ca existentă 
în acea grotA în mou,;recian, d. N. M. a stabilit prezenţa lui Homo
sapiens fossilis. Considerapunile ştiinfifice ale acestui paleontolog 
au fost întărite prin descoperirea unui silex paleolitic, făcută de 
d. /. Bânci14 (Cf �-4na/e/c Dobrogei, X\ lll-1937, pp. 112-113) la
Capul Midia, pujin spre N. de lacul Taşaul

Numeroasele piese preistorice, din neolitic.-, sroase la i\eală
cu ocazia s!paturilor sisti>mafice dela Atmageaua Tătăreac:că şi 
Cemavoda, sau descoperite întîmplător la Cadichioi, Vetrin.·. 0:1• 
madas, Chiuciuc-Gruoi au condus la înlăturarea presupunt>rilor 
învaţ.afului Tomaschelc, care socotea Dobrogea ioierioară. în pri
vinţa populaţiei, semintiihr din regiunile apropiate de lumea 
egeană şi helleoă. Au căzut deasemenea părerile că Do!uogea 
e�a legată mai mult de lumea balcarucă. Descoperirile preistorice 
ş1 arheologice - tot mai evidente în ultimul deceniu prin rezultat 
- conduc fără pic de îndoială la justa precizare a lui rasi/e
Pirvan c4 Dobrogea reprezintă un grad înalt de cultură şi cin•
lizape, în directă lej?ătură cu lumea nord-dunăreană.

1n toată această lungă scn.ră a timpului. din departate vremi 
pîna azi, au Jasat urme adînci : înlloritoarea epocă preistoriră. 
AOticbitafea traco-greco-roman!, cultura bizantină, ca să nu rnrhim 
decît pr vifor Ja istoria veche a Dobrogei. Un studiu asupra arestui 
trecui, competent şi de vederi complete, fiindcă a41folosil tot ma
terialul ştiinţei istorice şi arheologice. a apărut cu doi am în 
urmă sub numele d-lui Profesor Radu Vulpe dela Unh·ersitatea 
Mililiileanl!: Histoire anciennc de la Dobroudfa (in ,ol T.s /)o. 
broudjs, Buc. 1938, în publ. Acad. Romtue). 

frecind la vremurile istorice, trebue semnalat c4 .Dobrogea 
a faeu1 mai întâi parte din domeniul de colonizare al Ellenilor 
şi anume din acela care fu creat de prima mişcare a a..:elei vie(j 
active a lonie.i. care sim(ea nevoia de a radia peste tot pămîotul· 
(N. Iorga). Expansiunea colonilor greci, pornind dela Biz"4n( şi 
înaintînd prin Odessos şi Dionysopolis spre Olhia - .pe liziera 
acelei lumi barbare, unde ce.realele din interior şi blAnurile nor• 
duJui aşteptau punerea lor în \"aloare de c!tre negustorul călă
tor• (Idem) - urclnd apoi prin Troesmis la Axiopolis ?i coborînd 
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pini spre Silistra. & euprins în reţeaua sa mtreap n,iu• tiatre 
Dual.re şi Mne, cu şapte secole înainte de Cri1to1. 

Aceste colooti grece, îo deosebi cele de pe litoral. eu pentr11 
Dobrogea o însemoăta1e e:c.cepfionaJA : au fost o pleiadă de cefăti 
cu o vădită îoultişare maritimă şi t·omercială. Mărturiile istorici'or 
antichiUi1ii şi săpăturile arheologice au permis cunoaşterea v,e(ii 
cu totul evolunte pe care o duceau coloniştii finuturilor greceşti, 
în continua lor leg/Hnră cu băştinaşii Traci, în epoca dinainte fi 
de după dominaţia roman!. E necesar de amintit, în legătura cu 
aşezările şi locuinţele Traco-Dacilor, că acestea ne sunt cunoscute 
din săpăturile arheologice. în movilele Traciei, to aşezările getice 
din cimpia munteană şi din reliefele columnei lui Traian (G. c;, 
Mateescu). De obicei locuiau, fot despre Traci este vorba, în co
lH,e de nuiele împletite, lipite cu argilă amestecată cu paie - a� 
cum obişnuesc să facă şi astazi, după veacuri, unii dintre ţăranii 
noştri. Satele lor se numeau dai:a sau dei:11 (ex., în Dobroiea. 
Capidava şi Sucidava), iar ceUlfile dizus.

Din contactu! coJomlor greci cu Jumea aborigeni\ au rezultat 
o seamă de lucruri foar1e bune pentru antica ,viată a Dobrogei.
Astfel, ea a căpătat un caracter cultural �i o neîntrecuta ba:i!l
de progrese economice, la care lumea romană, pe urmă, a adăugat
trăinicia unei stApîniri şi garanpa unei protectii. Sub aceast4
dublă egidA, Dobrogea - ca peste toi locul unde elementul roman
s'a alăturat celui bellen - a însemnat. nu numai din punct de
vedere militar şi economic, dar şi cultural, mai mult decît toate
celelalte regiuni ale ţării.

Cine priţveşte harta „Dobrogea to timpul Romanilor•, în
tocmită de Vasile Pirvan şi complectnUl de d. Radu Vulpe, apă
ruta în numărul festiv al Analeb;r Dobrogei în 1928, după care 
am făcut harta ce ilustrează acest articol, - cine priveşte - am 
spus - această harta, îşi poate da seama cu prisosin(A cA Do
brogea a fost unul din ţinuturile cele mai populate şi mai tn
Uoritoare în hea veche. DovadA sunt aşezările omeneşti, rurale 
11au urbane, atit de numeroase. Fâr! exagerare, şirul de oraşe t! 
cetăţi care aleargă să inlănţue Dobrogea cu multele-i verigi, C4ile 
de comunicaţie ca un păinjeniş. valurile de piatră ,i de pămlnt. 
teritoriile, în slîrşit toate mărturiile grăitoare de antichitale, U 
fac pe cel ce priveşte harta amintit4 sll vadă că şi pe atunci 
această regiune se bucura de multiple aşezări umane, ba anat 
chiar mai multe oraşe. lată, dealungul coastei Pontului Euxin: 
Dionysopolls, Bizone, Tzcizis, Csrum Poctus, Callati., Tomis. Jli!tria, 
.{cgamum, ll11lmyris, Apoi dealungul marginii OuuArii, începind 
dinspre Deltă: Sslsoi•ia, .4-egysas, ,'Vo11iodunum, Din11gelia, Arrubium, 
1coesmis, Cius, Cacsium, Capid11va, Axiopo'ts, S. Cydllus, Sucldovs, 
Durostorum, 1egulicium, Candidi,na. 1i:ansmarisca. Io interiorul 
Dobrogei, pornio l dela Sud : Z11ldaps, A.bcltrns, Civitas Ausdencests, 
Tropaerum Traiani, l:ilmerum, Ibtda. Sunt amintite aici, şi ou toate, 
oumai •fezilrile determioate, siiUr•, 1Atî11.d de o parte multe altele 

• 

) 

aHÎIW'e, c.t de ex,, Saga'olada, Zi•na«a'ola şi Murida�·a. N'am_ po
menit decît în treacăt de aşezările rurale, despre care se ştie -
bicrn confirmat şi de iăpăturile arheoloiice - cu P���iri�e că 
eran in număr impresionant. MA refer la . aşa_ n�(ii viei, !As
pîndi(i pe tot cuprinsul Dobro2ei, c� pre�1lecţ1e în Jur� marilor 
centre de Yia(ă care erau ora,ele ş1 cetăţile. Aşa, în 

A 
ţu�ul To

misului, Histriei, Callatidei „ fntîlDim astfel safe care 1ş1 iau nu
mele după carierele vecine de piatrA, Picus Pet�a. după o eons
truc(ie îns,mnatA, 11icus Tu_rris Muca.. (Comparat, cu numele ora
felor noastre: Turnu Se\Cerin, Turnu Mă�ure!e}� după numele
întemeelorului, vieru Raintionis sau .-lcus !\arcis:;wnt sau r. Sc-
�undint, care sunt şi cele mai numeroa�e. . . 

Peste toată aceaslA regiune aşa plină de viatn. a1unsă la un 
irad înaintat de cultura şi civilizaţie, mai alei_ pe urma nen_umă:
_ratelor năvăliri barbare, s'a aşezat colbul şi mtarea. ,.Cetătile şa 
monumentele greceşti, romane ş.i bizantine, - scrie � ar�eo!og 
al nostru - părăsi1e rînd pe rînd din ca02a deselor 1ova:ru ş1 a 
IllÎ2eriei economi. e, lăsate la voia întîmplării. ruinate -�e focul
barbarilor prlldalnici, sau rle dinrele di�găto� al vre�. a� fos! 
a_coperite încetul cu încetul cu (Arin& ş1 năpădite. de 1erbul'J. Şa
&st(el s'au aşternut uitarea şi "eşoicia peste locurile în care odată 
A înflorit civilizaţia greco-romana. Oamenii, cari mai tiniu şi_ a�
dus traiul priu preajma lor, fie necăjijii tărani ��c�•roma�1 �• 
Apoi slavo-romînii din epoca năvălitorilor, fie primatm! Tătan dm 
nemea stăpînirii otomane, nu şi-au tndreptat curiozitatea spre 
ele, decî1 pentru a le ruina şi mai mult. preţuindu-le ca pe mşte 
eafurale şi comode cariere de piatră rioplitA gata, burul penfl'� 
temelii de colibe, pentru ghizduri de puţuri sau pentru lespe�1 
de cimitir. E o primitiv! incon,tientA şi o tristă de�denţă a spi
ritului omenesc, cara au lo11t cunoscute în toate ţările cu �onu:
mente vechi, însa nicâeri nu •·au manilestat mai Yi_?le.nt. ş1 m�
•ezadros ,i mai alei nichri mdreptarea lor nu a rnhrz1at mai
all11 " ta Dobroaea•. 

IOAN MICU 

YAlllANTA 
Acelai••• pe aueatl temi : 

Dacă pentru a tale «Gânduri> 
Tu parale ii fi vrând, 
I fi răspund în aste rânduri : 
Te plătim şi noi... în gând. 

P. S. - (Morala) Să mai ai gri;e de prieteni ...
Cpt N. MlllAtCE.\ 
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Al Ghn1hel: .�. Jirmul mini•, 1M1, 
Jtecandal 1crilter, maeltru.l Gherahe). ne-a 
dat to ultimul timp frumosul Yolum de 
poeme mtitnlat ,,.,e 1.A.rmul mării", ce con
li,De UD numAr d1 37 poeme, din care 1-4

1uot inspirate pe meleaaurile noastre de
broaeoe, deaceea publicăm P• cea mai 
1pecilică ţinutului 1u>ltnL 

Pastel dobrogean 
lncarc intr'o cărufă dobrogeană 
Toţi anii mei, toti anii bătrâneţii 
Şi plec voios, în faptul dimineţii, 
Cu cai aleşi din ciurdă pe sprânceană. 

• 

Aşa sorbeam în farmecul vieţii 
Cei duşi la câmp când da lumina'n geană, 
O glumă doar, nu inimă vicleană 
Şi primitori, când alţii-erau drumefil I 

.. 
Şi trec în trap întins prin bărăgane ; 
Un sat uitat, vreocâteva chervane 
lncoJo_ zare goală şi tăcere.

• 

Mă opreşte 'n drum cişmeaua haiducească, 
Dar hramul ei, nu'ngădue şedere." 
Şi e târziu. Incepe s'asfinfeascâ. 

AL. GDBGDBJ. 

Lat T. O, ••••ral rn1tt•1 e. li. M 

Doarme aici, nestingherit 
Intre patru, aspre scânduri, 
Un poet nefericit. 
... f,indcă'n viată a stat pe cgânduri•. 

�.Pt, NICIJLil MUI.U.CBA

,. 

Iarnă dobrogeană 
luna e anotimpul de b!trtneţe al anului. O bi

trîneţe ciuddi, cu sibU a1cLţ1te de ehuţi care ac frlnr 
la d,u:lurf de yfjeUc ,1 almfo ii pri n  hogeac"rl• E g

auveraoi amară fi nemiloui, Jt tolufl cu .iîmbet tnf orft 
de petale, 

E o r h f p tt o a r  c de f rlr fi trhtr tt prin caaelc 
lirmane, ndoduritoue Jt hfdJ, cîod e prea iru t av1.11l, 
Nu e i:lăc:ută de cî1 îo c latorfe trki, cu aaibe de clo
poţel aau prlviti dela fereaatri, romantic JI diacnţfon,r, 
daci ia clmln trosoefte Jt<farul fi la \Irma urmet toatl 
pldurea 

A fost tllmldtă fi rbtălt,,lchl de poeţi, de artl;tf, 
de 1eriltod. cu poveşu de tot felul, cu leiende la rura 
tobei aau a fost prlvUl cu lntufţfa sportului, prin aburii 
cal.zi ai 1te1td de 1kt cau al vlnltoaref. 

lea lupii după prad! în ace•t anotimp, cllltorU flrt,ţt 
mor d,; frlr pe pîrda albA, tar fn codru Jl to pădurea 
de la cl,nple 1e aud vade =,i fnl1tre chemid de jivine, 
pe care le mînl fo•mea, oriunde. 

O farnl rrea ca aceia din anul acesta a n,al poposit 
clndv& ta Dobrogea fi la HArJov, lhgl un bordei cu 
un copilandru ;t o perdea de ot. E o poveate simpli fi 
tot aut de tra.gt:I, acrlsă pe dpadi, 

A mal luat parte, - al nu uit al pun, - în aceaatl 
draml ff o haftl de 1 ,pi. 

Bor deiul ata tupilat la linul perdelei ;I era iluminat 
paUd la intrare, de citc:va găttfe ln::anducente, Copilul 
tnrrifea de foc �f u părpllea la  căldura lui aiDtur, căci 
era un orfan ca atttl• alţH Intrat la l'ăţîo, - un cfobăna1 
cu flrl fapte turme de ol, nefUne eh ar acel, din pas
torala corurilor :, olăref f, 

Era un ghifor teapăn Jf amarnic, daci ar U fost 
foit 1ă pove,tcuci el mai Urzi 1, dar noroc că răpezeala 
lut so tnvolbura mai tare io perdeaua de trcstll, 1coclo
dad dln cîod rn cînd, de la fotul adlpostit, doar acîntd, 
c:ad durau numal o clipi, 
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O Yrcme mai cumpliti ca accfa !lU ■e putea in
chJpul, du ce-are af ce, ctob6na,u1 era mulţumit, fiindcă 
1artca de inl mfţoasă îl ţin�• cald. GindLSrile lui fo"m•u 
o pîrihle de ■uaţl ure traînkă: oile erau 1.i adăpost, iar
bordelul ,, cu el, pios cd trel cilni clobăt1tJtl, le aveau
fn cea ma« sfguri pî!z;ă.

S:: pregătea iotr'un timp 11-Jf sprijine c:.,pul pe un 
ceaun de alAturi Ji să laae de veghe tovarjşlf din furul 
iitefelor, clod nici n'a aoucat tă aţipească bioe şi clfoii 
1.au fi dat de veste că furii nopţii 1albattci a'au apropiat
de ci.

Huo, lupU 1 a strirat ciobăna�ul ;t a fc;it cu cio
magul afni aaaiuţîod cîtoU. D•r • fost fără de nici un 
folos bbbăteasca u indî,jtre. HaUIJul era dcatul de mare 
ca ■A se fa la tdntl cu At'&p, Lupu Jf Btrcu, far o parte 
al nlvlleaacă in hoardi peste bietele of. Erau multe, 
se tnţelere, dar, ... ol. 

Celace a'a petrecut înăuntrul perdelei au ioflţl;at-o 
a doua zi, cadavrele găsite gîtuite por. oi J1 ciobinaful 
oilor, dpu1 ,1 el îotr'o lup1ă pe viaţă Ji moarte. 

Clnd 1tlFiot.l din Hârşova a af at l& ziuă ce ae 
petrecuse, a mal gislt JI alte oi tfîrtc:cate, Ici, colo, < itc 
una, clte trei, cite doua, dupl cum &'au îndemnat ele 
îo grupuri. tă furl, 

P,ivc:11Jtca îo■l a fost 1t mal impre1lonantă, căci pe 
1tirv:.1rlle proaspete ie :pl a,i:zaserl la boi,tul oaplţ, o 

1rlmadă de vulturi rolaJJ ,1 de toate felurile. 
Cronclniturlle lor vesteau din depărtare un episod 

dfn lumea animalelor de pradă, - un intermezzo de 
funa dobrogeană.,. 
lallad•r, 14 Martie 1942 V ALEBIAN PETRESCU 
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L■ I Titu• CeriAa, cure ID ■1Uaal a■Jllir, 
ralJa pdoteaU eA•I achit• a&Jeaam,at■l 

I• renali 

De-fi suntem dragi, aşa de tare, 
Şi sincer 'ţi este sentimentul, 
Trimite •Gânduri,., dela Mare. 
Dar ... , nu mai cere abonamentul. 

Cpt. N. l\JIBUCEA 

Primăvară euxfnă 

Tristeţea apelor s'a luminat 
ln crugul sur, ca o fereasfră'n zare, 
Ca un zăbranic desprimăvărat, 
Când /dele torc proaspete fuioar�. 

Şi marea iar îşi dete pe obraz 
Cu fdrduri de marmorean azur, 
Să culce soarele pe sânii de atlaz, 
Să-1 /�gene trirema de Augur. 

Tot pentru el işi puse'n ochi agate 
Şi l:.:i mtredsă'n văl duminical 
Cu undele-;, cu mâini catifelate, 
L-alintA în comori de viu coral.

Trec dârz prin răsărituri cormoranii, 
Cum ami cei desculţi prin flnere/e ... 
Ca undele spre vaduri de pierzdnii, 
Noi ne-adâncim în toamne şr'n tristeţe. 

Căci, cum pornim pe albele caleşti 
De spune, către vis sau orizont, 
Tot mai amar sorbim aurora'n ceşti, 
Prietene din Euxmul Pont.. 

AUJlll DUlUT■HCU 

Poemă 

ln cârciumioara învelită cu olane vechi de lângă moara
îndrăgostt/ilor, aproape de :.vonul apelor ce curg spre mare, 
prmtre stuf ş1 sălciile dm pitorescul sat Mamaia, la o masă 
afară, in fdţa unui pahar cu vm, privesc pasările marii cu 
siluete de albatroşi, ce ating luc1ul apei cu aripele tor Jegâ
n;itoare. Soarele im1 oboseşte văzut. ft1t e imma plină de lumină 
şi ae dor de ducă .. Aş vrea sa sbo'r ca şi păs:irile mării spre 
zări nemărginite ... Apele sufletu/ut meu nu cu11osc odihna 
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mfmgii•ril•r tlulci al• d�1ttinului .• cum c11no•it� apa mAn
gAi,ri di aripi, .. 

• 

Văd m�rea. Aş urea să fiu frate cu un fir de spumă 
sau de rouă. Dar ce aş putea facl' cu un frate aşa de m,c? 
Pe unul îl spulberă vântul, pe cela/I îl topeşte soarele iar pe 
mini 11/a/a .• Toţi trei am ave,1 aceea�i soarti„ 

• 

Viaţa mea e un mic volum nedeschis. Nu ştie nimeni 
,e stă scris în ea De câte ori o c11esc singur, găsesc în
cartea nedesfăcută a v,etii mele, o ne1sprăv1tă poemă de iubire. 
Toate n<Jpfile şi zilele sunt paginilt> că„lii vieţii mele, plini 
d• regret, şi resemnări ş, cu foarte putine imagmi de fericire ... 

• 

Simt în mine o mare oboseală. Cred că numai în somnul 
de 11eci, unde începe adevărata "iafâ, m'aş putea odihni pi 
deplin. Iubirea însă sunt sigur că n'ar avPa putHea mortli 
n să mi dea liniştea dorită. Aş vrea sa fiu legănat pe un 
3/rop de spumă, cu fa/a spre stele şi valurile să mi intoneze 
cel mai armonios cântec de patimă şi sbucium, �ă mă legene 
11atu/ în veşnicia iubiri,, sâ fiu mort şi să cred câ sunt uitat 
de to/i ca şi când aş iubi în moa„te şi dincolo de ea ..

Am alergat cu gândul prin egoista ;mpărăţie a lumii 
dela un cap la altui, dar n'am găsit nici o victorie statorn;că 
nu vre'o iubire durabilă. 

ln somn, prin regatul visului trăit, sgomotul şi durerea 
mi-au măcinat sufletul ş, m'au târât pe ogorul lui plin de
spinii ascu/1/1 ai vil'(it .. 

Aş vrea să mi opresc goana sufletului din alergatu•/ 
n.bun, int.'o pleje odihnitoare şi caldil ca o fecioară fierbinte ...

Visez .. Visul mi-a fost scurt, căci, c§nd m·am trezit, stuful 
de pe maluri se leg�na în valuri ... Mi se părea că îmbătrânisem 
şi nu uitasem nimic din 11ia/4. 

• 

S'a răcorit. Am intrat inăunfru şi privise prin fereastra 
dir. 3ore mare. Sa înserat. Printre moară şi sat, deasupra 
mării. stelele numără orele care trec, mădnăndu-mi via/a cu 
din/i mărun/i de clipe ... 

• 
-

Beau vinul din paltfr · � plec--•su1' ·cJa�ul de /urui, pe 
malul mării fără nici a fin�!·:.: __ ,,_Mi_

, �
mf

. 
trist pentrucă frea-
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mitul valuriltJr treusc in mint simfonii dt lutninl, l•r vistlt-mi 
3e leagini oe deasupra valurilor ca rindunicif P 1n jurul 
cuiburilor de primăvară. Mă trântesc pe plaja caldă şi privesc 
visător la zarea lndt-părtată. fţfau nemişcat pe covorul dt 
nisip uscat $1 auriu. /n juru-mi au început a sbura pescăn,ş•i
albi ca SDUma ln care-şi ating vârful aripilor ... 

E atâta lumfnă de apus şi pace lmDrejur, ci dacă 11$ 
:1ta mai mult aşa, aş avea senza/ia ci nu mai exist d.t mult„ 

• 

Valuri/• au încer,ut să se agite şi să mi stropea3ci, 
gonindu-mă de r,e plaje. 

Se lnserează şi printrt bos< he tele dt 3fuf soault arunci 
ulfimeie sărutAri peste faţa sb1rcită a apei nestatornice, ca
patimile. VAntul culcă stuful cu mlădieri feUne, legănAnd şi 
ramurile sălciilor, fără să fe rupâ, după cum nici viaţa tnci 
nu m'a rupt. 

* 

Visurile mele au 3burat risipite ca souma d.e pt fruntta 
valurilor, iar păsările nop/ii cAntă cu ţipete de f/uerat sinistru. 

Nu oriu via/i e o po•mi şi nici o po•mi 11u t tot
deauna ca via/a. 

• 

Eu lnsi am l'Otma vieţii mele set isi cu litert de jeratic 
pe cartea ruşie a inimii ce sl.ngereazi de cl.nd •"' vrut si 
mai 3imt. 

• 

Acum, cind vreau şi pite, o pasă.re par·'ci-mi spu1t• pri• 
svonul 11alului: •Daci vrei si fli fecicif, du-te drparte, clei 
în drumul flu nu v• mai risări floarea iubirii, dar ve�nlc te 
vor lnftpa ghimpii regretului şi ai adoraţ,ei, daci fi vei m•i 
risfot cartta vieţii tal�, la malul mirri risco/itoare d• amintiri, 
patfml şi iubirf .... 

• 

Am plecat lncet s11r, oraşul bleJfemat, unde se zăreau 
luminele electrici' ca nişte licur ici vrăjiţi, cari se lntreceau 
cu stelele 1n sclipirea lor. Mă gAndeam: Steaua mea e'n mine 
3au fn oraşul de care mă apropri? Nu pot să mai gi_ndesc, 
căci simt povara grijilor apăsându mi umn1i ş; vl.ntul ri-

���

cim
�

ri/,:�i!.�. 
pe litoral 1mi mângAe tl.mplele•mi lnâ.lbife de

Blbllote� �,.&,,nt�nte 
Titn• Ce-rttln 

Nr. -lnv -�_\t2.. \ t 
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In pustie 

I', şfrizile ora�elor durerii, 
Se văd atâfia oameni, ca pusderii, 
Jn valuri trece Jumeil 'n lung şi 'n lat, 
Iar fluviul srrazii curge turb!.lrat. 
Chiar de va fi vreo piatra sclipitoau, 
S'a/undă şi S? pierde în vâltoare. 
Aici, sunt toţi incătuşafi ae ape 
Şi, cine i prins, nu poate să mai scape. 
Trec tofi grăbr/i, sunt doar nişte pitici 
Ce aleargă numa, după lucruri mici. 
Un glas orofellc eh ar de s'ar Î'JÎ, 
� sgomot mult şi l•ar inâbuşi. 

Pusliu'n s!Anta lui singurătate
E un isvor de pietre nestimate, 
Căci din pustii prooroceau profeţii 
Suprema mântuire a uieţ,i. 
Je�ind din valul lumii turburate, 
/şi luau toiagu 'n mână, traista'n spate, 
lăsau miraiul ei de 'nşeliciune 
Să-şi lăurcastă-adânca 'nJelepciune 
Şi 'ntreaga ei comoară adunată 
O revărsau apoi prin lumea toati; 
Iar prin cuvântul dm pustii adus, 
O altă temelie lumzl-au pus.

• 
• • 

De vrei sl �fii ce e 'n acea.sfi lume, 
Nu şfa fn iadu-i clocotind 1n spume 
Căd te cuprinde fluviul turburat 
Şi eşti pierdut cAnd valul te a luat. 
Tăcut, trăeşte ln singuratate 
Căci mult mai bine le 'nţelegl pe toate: 
Oricând, tăcerea poate spune multe 
Aceluia ce ştie s'o asculte. 
Cugetători retraşi, pe omenire 
Au fnălţat-o sus din umiliri 
Şi'n lumea-aceasta vecinic va şi vi, 
Cuvint diuin născut ln 11reo .pusti,. 

. 18Jf 90IIITaHCll:JUIJ)l 

Reviste 

Slova noastră 
Aparltla unei noul revi1fe - mai alea în Metropola 

ŢărU - nu poate ft aocothl nfd ca un eveniment tf 
nf t G& o aurprtz1. E atât de mare numărul harnicelor 
; afcte ale gândtrlt ,au ale artd, cari ae naac cu trudl 
,, ae atinr cu mult îaatote de a-;1 fi focicpllnit mhh,nu 
avută 1. .• Fără a fl optimişti, ne vlne tă credc:m, totu;t, 
că cSlov1. no atră •nu va t npărtă;t acee2;t aoartA. Du
rata unei pub fcaţtunl o asigură ;t o ra..-ntcuă nu nu• 
mal vaio.rea col,boratorf or, d 1t pr s•iglul conducito
rutul el. Având ca director pe d-1 Mtrcea lapfr - un 
lnvătltor de eUtă 1t unul dintr.!: cel mal talentaţi 1criftod 
al reneraţlet tinere - «Slova noaetd> poate privi cu 
tocrcdcre viitorul. E• ou ctaleazl proccte ;t prograire

groz,vc, ct l�t propune, cu deatulă modutte, li nu fie 
decât un crăboj al faptelor şi năzuinţelor învă/ătorimii, 
din miezul caruia să învolte floarea rară a faptelor 
puse în slujba colectivă•· 

Primul numlr aduce - pe Jlngl preţfoa■ele ;f tn
tremltoarele cuvântări ale Domnflor : T codor lacobtacu, 
Pteftdlotele Aso iaţiel Generale a loviţltortlor. profesor 
N 4poleon Creţu, Secretar General la M1nl1terul Culturii 
Naflonale ff D. V. Ţonf, foit Mlofsfru ;• Prrftdtote al 
A. G. I., ro1Ute cu ocula 1flnţfrU Ga■el A1ocf1ţlef Ge
ner.&le a lnviţltorilor - fl Interesanta colaborare • D-ior: 
Mtrcea lsplr, Mlhafl D. Stamatt, V. Copflu Cheatrl, 
Emil Nlstru, I Jli4n-Thus Negoescu, etc. Minunatul poem 
cPop I în Alba.c>, al D-lui V. CopJlu Cheatd, oferi 
c:,iUtodlor or glnaUtate.& unul puternic talent tn plini aacen-

. alune. E de remarcat crezul poetului care confund! li
bertatea cu Divinitatea. 

.PrfaonlerH dela Dalnic• c un fmprulonant fHf• 
ment d,n lu:rarea cu acelef titlu a D-lui Mucea ltpfr. 
S'1.u sc:rls, despre actualul rlzbolu, numetoase rcport1rll 
ff clrţf - dintre c:arl - unele eu vldlte calJtlţf Utuare. 
Printre ace■!ca, ttebueac 10cotlte: «Ard 1121lurlle Nfa-
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