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La Bodegn, .tn odlliţil•, don maior Lambru ,i don cilpitan Bnrnngn •tteapUI sosirea martorilor d-lul Fleva. 
L11! don maior i ,'ai:I Blilbit balamalele ,i ••a 1tabilit sub m11slt Don ciipitan e mal aolid fÎ 1e menţine la lnllţimea 1caunulul. 
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AIIINTIRI DIN IUZERTE Aceastl serbare a rost una din cele BOTEZIIL ŞI CERlŢEMIA 
. . -.- mal piti.cute din cite l�am putut vedea. J,:t ortlinen iîld 1. Camerl, utl' ,obrt• in-

cn�;n;�i. "'i111j:��i'�! 'f�:e�,d•�!n��at�i: Numaf cine_ şti_e r.e-1 arta a pulul recu- tligm�uh1i unul ?v�eii'i. 
noatru de la Adttiiruf, d .  B. BrAnişteaou, nu noaşte ca ş1 mme cit de fn.imoasli a fost - \ oteu.f.-1, rnmti un depu!al pe lingi 
sUI nici un �_o,nent la lodolal� şi •,r d_i- serbarea acea_sla, deşi a foslagrupll.ri!lu- 111�• 11 
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Dar mizerie, nu glumll. So gllsea la Rar •  Trebue înlr'adevăr s0. fil cunos-
��n!f;� �f�ţ�lc���� �:0;i0.�1°0
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t;;r� ctitor in ale artel, ca automl rlndu- CON 1. ERTUL DARTINI 
u� pToptono, de )a ţret .bn,nt o�T-o� IJcru, ri.lor de mal sus, pentru ca să re-
i��lii� ��!�����!ţ\�!r�td!ţ�0f:!::

10i{; cunoştl că balul tapi�erilor, măcar .Mlerculi 3 Februarie, v� :tvea loc 
nit-foi, nict cOnfratelo noslru nu aacundo că nu era al tinic higiilor, a fost aşa m::irele �on�ert dat de d .  ?arlm1, cu con-
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,--;;ard1u•l Voi\I altă mostră _şi mal faină1 tim?! Cine-o !llal fi şi ăsta! In fin�- i,llll. 

Iţi umblai! d'alea prin cap, flo la d-ta acolo, Juli o dare 1lc se,1mă a sera tel o nouă ccleb 1lale care al:'are pc 011zo�-
nu trebue aA 6puT la toatA lum&R. E ade- unel societăil de gimnastică Rl'visla tul Atheneulul nostru.-S1gur, mJ.am zis, 
;:,���,;!t:e:���=n :;!1��%�r�a�·;/!!::��ti: spectacoldo:· _ scrie: ' . :;��� s���
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: t�; lllmeşto. Zach.,-/m. ,,Mătăsunle eratl. foarte bme re- sii. gustăm c!lc-va momente deliclonse. � prezentate şi dec) la înO.llimea lor•. Cum 11rnm plictisit de ghiveciurile nrlis-
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nele moravuri comis de 8ncietatea vr un t1lent de reală v�lo�re .. Cmd co!o?
Sa)u�ăm cu ��tusiasm şi cu mina în chestie. Auzl d-ta, să'şl ridice �: �r;
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la chipitl. apanţi� (�uperbă în al?) cocoanele rocbile de mătase la in- solvinle a patru clase premare, e�-epi
a unel noi pubhca\�unl, care p�m nătiime! Păl ce fel ele gimnastică se gramist, ex-runctionar, ex-soldat prost 1i 
talentul C.Jlaboralor1lor el, promite face acolo1 alte tzur} mal mull saii mal putin arl is
să ne furn'.�e�e '.n mod re�ulat su- 0 revistă a spectacolelor nu se ��e��a\a��:talmenle ... il:i. tăcem maf bine 
!::�l��:r

mo�,s��:�n.
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P�� putea să nu scrie .următoarele: �lu;cf m!•am adusa_minţe, dc inţrea�a 
spect�c�l, după cum se va vedea UL T I� o BA f�P��;;\;tt,��:��j;_ti� 1
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· U11 spectacol destul de trist ni se pre- fiind, scotea nişte note alit de vibratoare 
Ce vre Revista Spectacolelor? Asta zintă ln faţa noastr�: d. S. Pelreanu, vi- şi melodioase Incit doica se aştepta s.l\ 

se lntrea tnsă-şl ea1 în pagina tn- gurosul admin!slrator al :Uarulul Ade- urmeze �n potop ... de aplause. Ajuns 
lifa,_ dar n'şl răspunde �e ctt_ la :!;�iz!r�
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i:Jit�!0:;: �����:1��/f0!i; pai;ma pa trai la p_oşta I edactiel, Februarie la ora 7.45 dim. sii. părăscascli. frumos modulate ceea-cc răcu pe părinlif unde se \•ede că revista vrea .,. aho-

tara in care s·a nil.scu1, familia, confratil ii profesoril Iul să p1·evadă ln mic11l Dă-
namente. Dar peulru ceî Care e şi prietenit. nescu pe arlistul Darlîni de astă-zi. 
meritul eH „Revista uoasbii., spune Această_ el(pu_lzare c�te �o�rte i)egală, _ Nu-�T puteam lnsă aminti unde, cind 
�insa, are măc.ar meritul �rigina- :�t��;;{:�d 
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1��!hlătel, ceea �e�•:1�<;� � c�va · agitatiilor în chestia 1ărănească, ameste- de profon:_si�ur dl. aşa se obiclnueşte ln Natural că Şl or�gmahtatea este clndu-1 şi pe dinsul, ca prin expulzarea lumea nrtist1că: dacă al talent, trebue 

ceva. Dar eii am cunoscut un om sa, sii. se poaUi lo,·i ln ziarul Ade�·dr11l. să'lf schimb( .porecla in renume!" 
foarte original, in.a'i original chiar Orl -dt de impasibilr slntem fa1li de cele _ Aşteptam nerăbdător să l aud _gl1ius_ul, 
ele cit Revista Spţctacolelor (era unic ce se petrec, t1e infioriltn toluşT în fata cmd văd._că apare un ăla lung ş1 subt1rc 
fi Ci la ma�� ,"ădu,Tă şi avea o_ bă- r���î :r�'::ic��:c�

ct �i ne lnlrcbăm: in ce �:t: y;11�;�1�i :� �f;i�
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lătură lap1cwrul,Sling, ceea ce mc:\. gind gllul, belind ochii şi repezindu-se 
c ce,·a) �i loluşî nu pretindea Jh!ll· Asta e culmea! să asiştl impa- 1qa ca şi_clnd ar fi voilsă prindi muşte, 
Iru acesţ.. motiv s� tnra�eze aho- si bil la un spectacol destul de trist, i�cepu ..... C? zicea in _legea Iul, habar 

name�t�. _ - , 
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.· şi totuşl.să �e înfiorezl
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!/ al���� Ong1�ahtatea num1tet teHste mal mult, să y in.1� pul �, _rntr�bărl. pricepeam cli .... s'a lnnecat! Cit O fi ţinut 

com•t/1 dm acee_a că combate des- Une, orl cit de 1mpas1b1l asistăm asta nu pot şti, căcl cii voind a tine a
pre cealul'l, teaţre, balurl, concerte, nol la mai;;acraren gramaticel ro- com�animcnt d-lulStăncescu, adormisem 
banchete faivcMe,curl1 prjnzurl di- mîneştl, ne- tremură pamponul de d'a b!nelc. Clnd <le odatll.ni�te fluerlilurl, 
plomatic �tate"_i��i�� şi alte f?�I! i�clignare ctnc'l vedem �semenea �- :�;:11
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r��-� ;��: �e _astea, 1�t'�ş"'#_ �m'f_ p_u�m c�1o?se atentate în �olr1va unei sb- rios, sar ln sus, crezlnd că s'a aprins A

mlime. l\fuJ·co1nbârc ş1 �1llst1ca ro- hshct· al ciltel umc păcat este că tencui, tncer a lipa să-ml facă loc ca să 
mtnă tnhiun jargon vice-versa.-:; ., eslţ de na.\io1�alilate romînă. Şi im- pot eşi şi eil ca să nu fili fript ca un pur-

Voi!l IYmostră1 Avem de iOt re- ·preună· cu autorul rîndmilor mal c�I la tavă! �bia �upă multe expliclirf 
lui. lată!• cum de!:'crie revista în sus citate vazînd limba în care e 

din_ part�a pr1ctemlor, m� d�mohf dl.ci 
chestie w\lul lucrătorilor lapiterl: scrisă Re;ista Spectacolelor, ne în- ��
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�m asisf�t şi la balul soc_ietătif lurră• trebăm: ln ce tal'(\ trăim oareî 1· plausele cu c11rl publicul onora p� cele� 
lonl_or lnf1tcrl, b::il organizat ln sala TriNoclu. brul Dnrlini.-Aşa concert maf zic şi eiil. 
Dacrn . ..,_ •----••· --·- LiciiBdd•'· 
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„MOŞ TEACA" IN PROVINCIE 
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P U R I M portaj, dăm mal jos poza d-luJ PENTRU NOUL PRI.SEDJNTE AL FRANŢ.El 

A • 
Purim. , . . Generalul Davoust canrelarul Legiunel 

P�tru smt s��bătonle n:iarl ale Gravura e lucrată m _autot1p1e de onoare, a predat d-lul Loubet, noul 
ovreilor de rehgiune moza1cll.: Şa- după o fotografic autentica de pe preşedinte al Republkei franceze ma-
băţul, Roş haşana, Jon Chipur şi acele vremuri. rele cordon. 

' 

Purim. Cu rtta. piti.cerc ar fi oferit gem ralul 
Davoust preşcdintelul dreyfusist şi un 
mare săpun! Vineri serbează ovreii cu multă 

veselie această din urmtl sll.rbă-
toare. PETRECERILE CAPITALEI 

„Moş Teacll" n'ar mal merita La Imperial 

reputaţia sa de revistă de actua- Arard de balurile de la Pe.lat şi de con• 

litate, dacit ar trece cu vederea 
ferin\el11 de la Ateneli, n'a mal r llmas nic1 

această memorabilă zi . 
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Să spunem deci în puţine cu- nimont de mare importanţll. 

vinte ce este purim. ln acealevremurrdesecetă J}J de revolto 
In vremea de demult, locuia în Mulţi vor recunoaşte în trăsu- ţlldnoşlY, nu ne mar rllmtno de "tt o al 

Persia un ovrcIO anume Mordchal, nle feţel d Iul Punm, chipul d Iul ;
einntivil sA mergem ln Atonctl satl la 

negustor de beigălă de ,C
elui Iul . Ion Kipur care a avut� odată O· m
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;�no!i luorurilomerg strun!S., se dao. 

Mo.rdcha! tist�, c�ruT� r mal z!- noarea să fie reprodus m ?rgan�l conoorte peste concerte şi, oîte-o dntA, 
cea ş1 Punm, 1şI mfimţase eh!• nostru. Asemănarea pronne dm publicul dA şi e l concer10. Catastrofa ■'a 

merţul la poarta haremului îm- aceea că d. Purim şi d. Ion Chi- lntln'.p�uţ cu ocazia concortuluI tenoru\u 1 

paratulul Ahaşvcrus, şi toată ziua purim, după cum arată şi numele �arun� oind P. T� geloa do tahmtul ar

împuia urechil.e trecătorilor cu Io�, sînt rnde aproape .. V'aşr ex- �;:�����r/,/
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strigătul de Fnş freţ ! , phca cum anume se _m rudc!c, torir 1111 rAmaa ln sala do dope�l do jos, 
lntr'o zi, Mordehal auzi cum dar nu vreail să-ml vir condeiul undo şl•nli mnnifes\aţ indigoarea admirlnd 

de cea l'ahă parte a porţii dol În genealogia unet familil atit de tablourile şi •t�tuile, pe carl 11ervitoti1 ali 

scr"..itorl pun la cale să omoare puţin demnă. 
Gol. 
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pe 1mpărat. oroiut-lumea preferi 11A vie la Imperial. 
Mordchal dadu atuncea fuga ROMÎNll LA CONGO 

Boriiria cu acest nume, 11itu11Ui llngil pala-

la nepoata sa1 o jidăncuţă fru-
tul regal, e o 1AJaro ndrosatA Coroano1 de 

muşică anume Rfc E t 
oţ,el, �•to protestarea lmperiulul contra. 

f 
. 1 a s 1;:r, care Ziarele şi zvonul public ne-aiî adus Rogu.htA\iT. Am dori să i a11 schimbe nu

ăcea ��rte dm haremul •'?păra- vestea că mar multi linerf rom!nl, cari mole, Io acela do Ropubli�ă.. Col puţin 
tul.ul, ŞI I spuse conversaţia sur- n'aii murit încă la Paris, s'aU angajat la atunci am a\'oa un domo pămfntean. 
prmsă. consulatul belgian din Capita!li cn sli De•o cam dată. la Imperial tronează 110-

l - . I plece la Congo , xul femonin, ceea-ce do\•edeşh1 că nu nu-
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al antichităţel, un antisemit mal di- occident pentru furnizarea de tincrl, carl c!pArir femenisto sll poftească la lmpsria! 
hal ca cel de la „Antisemitul" să aduc:\ in Congo luminile CÎ\·ilizatiel e• �i ... sA maT yortenso_ă şi elt11 dat.ii. 

înegrea pc ovrei în ochii Iul Aha'. urope�e._ Răspun�ul este simpil1. Dind�- �pectntonf slut _ !mori. 1� �ajorîtato _ 
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părat voia �a tac 1mpre1ur capul statul Congo; dovadă consumaL"en pe O la uruii nengrll. 
tutulor ovreilor. scară atît de lntinsă a s.'lpunululde Con- Cepoln de damo o compusA din mal 

Ester se duse la Ahasverus şi 'J go şi m'.lgazinul ,La oraşul Congo• de multe domnifoare, Intre ciul Clara e cea 

explica cum devine che�tia. Recu- pe calea Victoriei. 111111 . olnrA. Orchestru e acompaniatii (do 

noscător, împăr�tul dete poruncă tiN� �J!��
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· care trage clopotolo ln mod sîate-

să se tae căpilţma Iul Ha man . {a �ngulul, Juminele şi progresele noastre. Cape.l•maf1trul, oootra•basul şi basistul 
nu se con funda cu Haman ... gm) Intre altele recomandăm misionarilor 11tnt foarte mult apreciate d& public De 

iar pe MordehaT îl facu prim-mi- romlnl să propage ln rindurile indigeni- aa&menea e mu(t gustatll berea, cam tnsii. 

nisUl.r1 îl dadu O jumătate de îm- lor _din Congo urmli!oarele obi�eiurT, nu face fnrte dm c_apeln, •!arll d.oar ci e 

pără\ie şi fata de soţie. . ��Î'or
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Pentru a serba cum se cuvmc altele; 
Mal mulţi tmerT romlnT morţT la Paria 

această măreaţă pagină din istoria 1) liberlli1f conslitutionale sistem Fe- •,� daii lntt!nir_o Ll._ci to fio-c�re sea�ă, ca sit 

ovreilor, David bărbierul şi alţi rikide; diaouto che.sliumlo la ordinea zileJ._ S'a 

d.escen��nţl al Iul Puf im pun mu- -2����,z�il��i:;�;:;1:
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z1ca militară să le cmte �reutz- 4-) promisiunf şi angojamente politice • � l>iinu1t ci urmiirosc ceva SJdap . •.. Mil•t. 
Polca, Ce ţY-am făc�r eQ ţ1_e, Ah, a la guvernul Sturdza; N1c1 nu so putea alt .fel, sub guvernul d-lui 

scumpă Margareto ş1 alte 1mnurT 5) scuze sistem idem; Sturdia. . 
de laudil Iul Moise. 6) programe model delto; Aşa e la Imperial. 

�onform _Principiului nostru de 
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tralament în armată sistem Căli- ��r
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a ilustra articolele noastre de re- .� dreptul do a reveni. Mid. 
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MO TEACĂ 

PROVOCAREA MAI6RULUI CĂLlMAN 
- Gravură cle,Ucata ft ci-tul Mnlor Lambru -

O vie dovadă că &\foş Teacă e un 1ip real şi 
I 

dă ilustraţiel şi textului de mal jos, reproduse fidel 
vecinic, este actualitatea pe care, provocarea la după No. , 44 al Iul c!Moş Teacă, cu data de 14 
duel a d•lul Fleva de către maiorul Caliman

1 
o Decembrie, 1897: 

La grationsele ir,sulte al supi1·iotuluY, 11oi Teacă s,,lulă 
resemnat. Nu de alta, dar dcciupliua cere ca onorul unu( 
mehtar să nu fie ofensat c-lnd c nlim de un supirior. 

li, l:i 
Fală de tivilf, Moş Teacă, mal ales cimt e in�oiil de 

citi-va cam:.razl_dearme, e provoc!ltor ... de sranda'e. Alund 
eii-1 vezi cc bine şlic s!I. mlnufasd\ s11bia şi ce super·ior<lule 
arc aceas'tă armă uupra slibie1 ţi vile: baţlonul ! 

Fată de ioferiorl, Moş Teadl c tot-d'a-una ln ofensivă. 
Preferă ghiontul ln falcT tuluror_celor-l'alle dueluri. E sublim 
Moş Teaefi, alunel clnd strigă cu vocea Iul de paradii; 

- Jn gn1da ... p11..tel! 
Madam Caliopi a Jual de mullli vreme o poziti_e de

fensiv!!.. 1n zador nşteaptă lnstl. atacul adversarulul cl\.ruîa 'i 
tremură nrma 'n mlnll de frica une1 mo1ţ1 sigure. 

- Fandtaz11.-te 'l'ecutli, snll li chem pe Lungeann să ml1 
dueleze? Moş Teacă fiuerli. 
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„MOŞ TEACĂ" IN ŢARĂ 
ALEXANDRIA făclnd-o rogină. dupe ce spuno ol1 tont e  fngropată pe Gr?I şi aoum so arată oum 

- Cino-I D'Arns m - �[i�i1r\ •�:�
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$0nt1l, cu oducnţie d0 pans1on nemţesc şi Uşor oa ritmul unor dulol pnxfumo. far vocea poporului, 
JUDO do bonto,,,cu 0011siu serbări1 de un an I�a S tupar[!, la Stuparu, vine un mucenic, 
de oînd sorl_il _f!lră pregeţ l_n 
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o, Teacă, do- De plecl ne laşi in iniml un deso.stru ? n Apos._tol. Ş1 nu vino 01;1 �apui gol oi c� 
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par fumate. Mifăescu cu bu-i:elo umflato. Her 
,vagner va beu po norăsullnte o vadră de 
..... apll. Stăncescu ve. ax!tta oum a tnghiţit 
s�rmaua. Don Gu\ă va li cu jobe11 ca la 
-i:1le marl etc.etc. Laline mare pantomim!t 
comică jucată de : Anonimu, Saba. lancăl, 
SHlncescu, Mihă!!oanu, Fasuloscu şi 

D'Aras. 
BRAILA 

Nalt ş} usc/1\iv, ou b astou şi cu tupe!l, 
lista e tipul, pe cam am onoare să vi•l pro• 
ii!!-t �s\ă-zl. Cum,_ nu•I c11noaşt11ţT? N"a(,fa• 
uiit, 1ntelîgcnţr c1titorl, oă ln scumpul meii 
oraş lntr'o stare GeQmgtformă, respiră şi t�ans
piră o fiinţă cu glas de maur, cu cch11 de 
taur? 
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Ş. i 'ml intră-acu m  ln casă 
Se viră prin ogeag ... 
Dar Tese•apoI pe uşă, 
lzbiodu·se do prag ... 
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Ce 'l·a trhmît să calo 
La mine adăpost? ... 
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CIi. lel so cer pe lemne ; 
Parale'pe cărbuni? ... 

. .. Vol simţurl resvrătite 
Tu gindulo a teii 
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Să lup t apol oa .:t.eus•; 
Să birul pe .TitanI" 
Clnd n'am mtncatde-o lunl!. 
Şi n'am băut de aul... 

O, �u�elor,
.
zadnrni� 

1ml rfdeţY vol in nas 
Să clnt11ţl vren ca .Apolon• 
Să 'ncaloc pe �Pegas" 

0ou chM" la o ciuporcuţă soptărntnală 
Să •.I zioem Trompeta-. Om cult, foarte oult 
chiar, cu toate oă, a avut nenorocirea sl!. 
aibă profesori ingraţi, carT n'aO. voit să-l 
confere de cit atestatul de -! clese primaro. Dar Jira-mr pro lotnr ă 
pa� lui nu-1 pasă. Ceea-co cred însă, cl-1 Am sp!nzurnt•o 'n eul .. 
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făcut sindicat cu un ovroI .ghicitor, chria
tomant, avocat,, vraci etc., olo�• 

Lucru foarte natural: Niţă Chine7,u suii 
Sparaîuoile•Albină o alchimiat; George Sla
vonu e slav şi H!osor. Numal unlucru lip
seşte : onmgeli■t[ll Luca ou nasam,fru �i 
Postovariu cu sughiţu: 

Ast-fel ar fi rezolv1tă m!isura 0xaotă a 
diametrulu1 păm!ntulul şi ştiinţele n atu
rale ln lnfrumuset,11roa discursurilor le. 
banchete. Radian 

TÎROOVlfTE 
D. Dinoil, ţli recrutarea 

N"am tire de păr in ca_p sub cito fo_rme 
!'am prezintat onor p. t. c,titorl pe d. Dmcll 
Boueşenoanu, ba oa prefect, ba in exerci
\iul funoţiuneT d-lui cu ilustraţie, ba ju
o1nd oonţina !a grand cafl, de lrimia, la 

rtr���•u!:ti�
a

��--1 
p

�
n

!t
ă
zJ!o 

la 
n�:c

ă
i:�- f s�'i:� 

vom uven ononreu să prezintăm pe d. 
Dincă cu pampon �i torti\ă la ureche !n 
exeroiţiulfont1el d-!u1la dopozituldo ro
orutare. De _ unde eşll lu ma golane! ln• 

• treabă d. Dmol1 pe recrut. 
Din Brăteştr d-le ... Uliu din Bră toştl � 

P'Asla să i dăm călăraş cu schimbu. Var 
tu mii.! ... Din Yăcăreştl. .. Ah, păsta să-l bă
găm !n puşcărie po-i;evongbi_u trebue aă !le 
neam ou anarhistu ăla ... b1sor1oandola lu 
tattu. 

etc., etc. şi aşa mal doparle. Guici'fă 

PUITA REDACŢIEI 
pul me!l lip e voşnio ln l uptă. Cind foc ln sobă nu T. 

* • • _S11.ptlh.nlna trecută am avut feriOiroa, Oelabaia Z. Flemea, Teouol. - Fclicît!l.rile noastre. 
sll auzun pe celebra Theodorini Io Carme,,_ cim:PULUNO R Ca.lafot.ţ. - E prea numai pentru d 
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diveI o polezea. Vol resuma prim a  parte şi Humoare ,n pubhoul mmpulungerio V,ne e de acooaşl p!trero 
voi reda-o !nt_reagl!. po n d_oua. sflnta orT sftntu ? Apare Motus 1lem sa(l Corespo�do�t, Clurgl6.. - N am publicut o 

Dupe ce clnnue�te pe biata Theodorinl\ vme vr'o biciclistă? OrT, Jeana d'Arc era pentru că so su1)ără V. Sit-I lăsăm deol. 
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ODĂ VAPOROASĂ 

\'aporoasă domnişoară 
Cu ochT galeşl1 arzătorl, 
Şi cu talia dC viespe, -
Pentru cc tu, uncorl, 
CazT, pe jeţ, îngîndurată 
Melancolică privind? 
Spune tu, draguţă fată 
Cc iţl trece-atunci prin gind? 
Te gîndeştl la valsatorul 
Ce te-a strins la plept dulos, 
Şi ·n strînsoare1 tot amorul 
Ti !'a transmis vaporos? 
S'ao la apa cc sub soare 
Se transformă în vaporl 
Şi schimbată în ninsoare 
Cade 'ncet pe Rdşiorl? 

lnger dătător de vlaţă 
Şi-ultător de suferinţI. 
Ce pe-o inimă de ghiaţă 
Al putea s'o scoţi din minţl, 
Ce te ulţl aşa de galeş 
La şarmantul Roşior 
Şi ce-asculţi atit d'atcntă 
Pintenul de la picior? 
Este el care te face 
Melancolică sa fir? ... 
Ştergeţl ochiT, nu mal plinge 
Te Iubeşte şi nu ştil. 

F'antasmagoric scumpă 
Şi transcedentală zee, 
Cc planezr în atmosferă 
Ca un numen de fcmcc, 
Fandagsie cu mînl albe 
Şi cu cearcînc la ochT, 
Scara cînd te-ajunge somnul 
Şi 'ncet te dcsfacl la rochl, 
După ce te rogI la Domnul 
Cu credinţă de fecToară, 
De cc 'ncet în gindu-ţl taTnic 
Roşiorul se strecoară? 
Abracadabranta fiinţă 
Şi macabră siluetă, 
De cc.al inima străpunsă 
De un vîrf de balonetă? 
Miriadică scintec, 
Ce luccşn fosforescent, 
De cum stelele scîntce 
Colo sus pc Firmament, 

De ce ochlul IM priveşte 
Tot spre calea cea lactee� 

MO TEACA 

(Marc sbuclum clocoteşte 
lntr'un suflet de fcmec), 
Simbolistă arătare 
Cu persoana dedublată 
Şi parnasică statue 
ChJar de Phydia sculptată; 
Dansatrice 'nlMcărată 
Ca lumina cca solară, 
Tu frumoasă ca Phrynca, 
Călăuză, stea polară 

Unul Roşior galant 
Ce îndreaptă a Iul barcă 
Pc o mare de Smarald 
Către•a gînduluT Nlonarcă. 
Tu, istorică figură, 
Fără de nicl un cusur, 
Tu lumină strălucindă 
Ca Madame de Pompadour, 
De ar fi să·ţl scoată cordul 
Ca Britanicei Regine 
Am vedea ca şi la dînsa 
Că se află scris la tine, 

Nu „ Calais" ci „Tîrgul-VestcI" 
Unde El s·a exilat 
Ca să 'nveţe călăria 
Şi să fie înaintat, 
Ca mal mult să meritezc 
A ta mină diafană, 
Mult haoticul Uhl suflet! 
Şi ochi-ţi de Circasiană. 
Teoremă ne 'nţelcasă 
Cu multiple corolarurl, 
Schopenhaueriană minte 
Dătătoare de mit darurl, 

Tu ce eşti alegoria 
Unul X şi-unei secante 
Canti1ate dependinte 
De ideile Iul Dante, 
Tablă pitagorcană 
Exoterică formulă, 
Tu care al fi scos din minte 
Pc Spinoza, o fanciullă ! 
Intrupare fericită 
Unul rasărit de soare, 
Nu vezi floarea veştejită 
Cum se scutură şi moare! 

Tu auzi doar simfonia 
Pintcnulul zornăind, 
Şi nicl bănueştl vulrnarca 
Sufletu Iul clocotind? 
Dar tunica de te 'mbată 
Ca miros de mirodenii 
Şi te face, vaporoasll, 
Ca să al mil de vedenil, 

Toate roşiT, toate sprintcnr, 
Toate călărind năpraznic 
Pe cal Tu\T mîncînd pămîntul 
Sub împunsăturr de pintenl 
Esta masca cc ascunde 
Focul ce-l consumă .l.1,/ 
Ce'] consumă pentru tine, 
Căci tu singură 'l eşt1 zeul! 
IgnorezT1 ,1estală pură, 
Conflictul de sentimente, 
Căci, cînd e să-l vie 'n gură 
Se înneaca în lamcntc ... 

De aceea: 
Cind zăpada se aşterne 
Tu te sbucluml în delir. 
Şi sucindu-te pe perne 
Suferi chinurl de martyr. 
Şi muşcindu-\I cu turbare 
Braţul tăil marmorean, 
Aruncl fulgere amare 
Către Cupidon tiran, 
Dară 1:.7 de-ar fi atuncea 
S'apară condus de-o rază 
Şi în patul tăil culcată 
Sbuclumîndă să te vază, 
Să'ţl dczvăluc, sărmanul, 
Focul cc-I consumă pleptul 
Şi să-ţi spuc: ,,a mea scumpă, 
Clotildă, doar tu al dreptul 
Ca să fii a mea stăpîna, 
Sufletul să-ml stăpîneşn 
Şi gîndurilor dînd viaţa, 
Cerul să împărăţeştl 
Escadroanele de gîndurl 
Ce 'ml şarpează acum în minte 
Se perindă rîndurl, rindur'i 
Galopînd tot înainte. 
Pin'tc'nconjură Regină, 
lntr'un splendid Carrouscl, 
De ar sta să ne adm:rc 
Generalul Mirribcl !". 
Aşa dar, o vaporoas-o, 
Condcnscazăte acuma, 
Şi, cazînd sub ploae fină, 
Cum din ceruri cade bruma 
1.inişteştc pasiunea 
Cc vulcanic clocoteşte; 
Cc mal vreT, al siguranţa: 
Roşiorul te lubeşte 

Popa ră blago1for11t•: 
CrA1dotobldlnllo,iorlTde,·edo 
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Biblioteca Județeană  „Ioan N. Roman” Constanța
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NU CUMPĂRAll MAŞINI SAU UNELTE AGRICOLE INAJNTE DE A VIBITA 
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EUGENIO BEHLES 
Representant general şi depositnr al renumitel fabrici TH. FL◊THER din Germania. 
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TREERATOAREA NOUA .FLilTIIER MODEL 1898. P.\TENTATA 
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SECERJTOARE SIMPLE „ COIITIKE/ITAL • ,; COSITOARE 1898. Cele mll uşoare si 110lie con1troite dio ottl. 

OaraDţie ab■olati p111tra perfecta t'alloţionare ,1 material ■olld al tuturor ma,laelor 
R•pr, .. ntant genel'al al R,narr,iteT Ca,e SIMOI( BOHLER & BAUMA/111 p•nfru in,talaţîunf d, rr,orf perfect autorr,afic• cu rt1lţu„1. 

- - T_�• ,,Dreptatea". strada Sărindar 10, Bucureşti 

..,A�IAT Nr, I 
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