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Gopiiloe mei, 
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In strada Clopotarii Vechi la Nr. 112, in fun
dul unei curți străjuite de salcâmi ca o alee, 
într’o cameră destul de mare și o sală mică, 
situate la etaj, de-asupra unor încăperi nelocuite, 
pictorul Adrian Vornicu își avea locuința și ate
lierul mobilate cu pânze, cutia cu vopsele, un 
pian cu coadă și... Adela.

Adela ținea loc de nevastă și model, pianul cu 
coadă era masă, biurou și locul de odihnă al pa
letei și al borcanului de lut, din care eșeau cozile 
albe murdare ale pensulelor, ca ghimpii din spi
narea ariciului.

Pânze pe păreți și pânze pe jos, pe lângă pă
reți, cu zugrăveala in afară sau înăuntru, câte 
trei patru la un loc, printre ramele aurii sau 
negre lipsite de chipuri, aruncate ca lucruri fără 
de preț într’o hală a vechiturilor.

In loc de pat, un divan acoperit cu trei scoarțe 
basarabene vărgate cu negru, galben și roșu iar 
peste ele, câteva perne îmbrăcate in fețe colorate.
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pansele, maci și

r

înfierate de mâna Adelei cu
crini. O etajeră cu cărți, cărți multe, două scaune 
și pe . ușă, într'un cuer, rochii, haine și halatul 
mânjit cu vopsele.

O fer'eastră mare cât două la un loc, așezată 
sus și în curmeziș, prin care se vedea albastrul 
cerului iar pe glaf, ca intr'o poliță de farmacie 
sau un raft de cârciumă, o serie nesfârșită de 
sticle și sticluțe de toate mărimile, un teanc de 
farfurii și un chiup de pământ cu toartele rupte.

Interiorul îl completa două pisici negre cu ochii 
de fosfor cari, toată ziua, întinse pe burtă sau 
așezate pe labele de dinapoi, după divan sau din 
pragul ferestrei, urmăreau fuga nourilor sau sbo- 
rul păsărilor.

Adrian, la șevalet, înaintea unui mănunchi de 
flori, a trei borcane, câteva cărți și un șal tărcat 
așezate voit, lucra fără să gândească la nimic, 
urmărind cu ochii mari sau închiși pe jumătate, 
urmele penelului sau reflexele de lumină ce că
deau pe flori, borcane, cărți și șal.

Om la patruzeci, patruzeci și cinci de ani, nu 
prea înalt, fruntea mare, părul roșcat și dat peste 
cap, nasul subțire, buza de jos tivită, un tic 
nervos al obrazului stâng și o cută adâncită ce-i 
ocolea colțul gurii.

Așa era Adrian.
Adela, tânără de douăzeci și trei și patru de 

ani, părul negru, ochii mari întunecați și blânzi 
ca ai unei icoane, frumoasă și bună ca un cuvânt
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de

de 
de

de mângăere, cânta la pian o mazurcă de Chopin; 
poate să-și legene visurile, poate să-și omoare 
sufletul, sau poate numai așa ca să cânte.

Pisicile, amândouă, dormeau una lângă alta pe 
pragul ferestrei prin care lumina soarelui curgea 
ca argintul topit.

Adrian se ridică după scaun, iși îndreaptă 
oasele și sprijini pânza de perete ca să o poată 
privi mai bine dela depărtare.

Fluera...
Iși șterse pensulele, le aruncă în borcanul de 

lut după pian, se spălă pe mâini, iși lepădă ha
latul, iși puse haina și pălăria și plecă să se 
ducă la cafenea, acolo unde îl așteptau prietenii 
și unde gândurile de acasă mor înăbușite 
fumul tutunului.

Adela întoarse capul prinzăndu-și privirea 
clanța ușii, ascultând cum se închide și ușa 
afară, a sălii, în vreme ce degetele-i obosite 
parcă, abia de se mai mișcau pe clapele pianului 
ștergând ultimele sunete. Câteva clipe în urmă 
se sculă grăbită, ca și cum întârziase vreme de 
preț, puse un scaun în fața ferestrei și se urcă 
să privească pe poarta da fier a curții. In același 
moment aproape, Adrian ieșea.

L-a urmărit până departe in lungul străzii până 
ce a cotit la dreapta și a pierit...

Nu se mai vedea, și ea era tot pe scaun cu 
ochii mari deschiși, rămasă să măsoare mereu 
aceiași porțiune de drum de la poartă până de-
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parte unde dispăruse și de-acolo înapoi până la 
poarta.

Se uita la coșurile și gurile de pod de pe a- 
coperișurile caselor...

Intre două ziduri înalte ale unei case cu etaj, 
mai mult ghicind, se vedea o bucată ruptă din 
bulevardul Colții.

A trecut un oltean... o doică cu un cărucior... 
un copil cu cercul... iar un oltean., un copil și... 
a trecut un om, a trecut el... Adrian...

Caută o altă priveliște, să-l mai vadă și ochii 
fugeau mereu înainte împiedicându-se de pomi, 
ziduri și acoperișurile înalte ale caselor ce stră- 
juiau bulevardul închizând zarea. Târziu, obosită 
și făr' de gânduri, își opri privirea peste drum la 
casa prietenilor buni, a căror viață fericită o 
făcea să-i iubească și să-i urască in acelaș timp.

Se dete jos după scaun și rămase în mijlocul 
încăperii singură cu cele două pisici, fereastra 
largă pe care fugeau nourii petecind tăria și 
mirosul proaspăt de vopsea.

Deschise ușa dela antreu, deschise și ușa de 
afară, din capătul scărei, și privi în jos treptele 
ce cădeau in lespezi de piatră ca solzii pe spi
narea unei dihănii apocaliptice încolăcite in jurul 

•unei vergele de fier. înainte vreme, de câte ori 
pleca, îl petrecea ca și acum, din capul scării 
iar pând pașii lui loveau asfaltul curții, se urca 
pe scaun in fața ferestrei și ochii ei râdeau și 
mâna îi flutura la salutul lui din poartă. Făcu
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se întoarse din nou în cameră și 
în fata ferestrei să 
nu trecea nimeni și 
de case

ca altădată;
din nou se urcă pe scaun 
vadă același drum pe care 
mereu aceleași acoperișuri 
petec rupt dinn bulevard.

Pisicile se cocoșară ca după somn și torcând 
se frecau de brațele ei. Când s’a dat jos depe 
scaun, au sărit și ele apropiindu-se de picioarele 
ei, cu cozile sburlite ridicând capul și miăunând 
încet și prelung.

Singure ele dădeau viață încăperei.

Adrian se hotărâse să rupă legăturile cu Adela. 
Doi ani erau prea de ajuns pentru viața pe care 
o dusese, viață de om însurat, de burghez ticnit 
și, ca o justificare pentru el, adăoga faptul că 
femeea pe care o avea, nu-i mai dădea nici o 
posibilitate de a mai face altceva de cât lucruri 
cunoscute. Corpul ei care la început părea să-l 
ispitească în frumuseți nebănuite, acum îi era 
cunoscut și prea cunoscut... Făcuse zeci de nuduri 
și tot atâtea capete sau poze diverse pe cari le 
găsea în mișcările-i leneși, sfioase sau pasionate, 
mișcări ce credea că nu se vor mai repeta nicio
dată. Culoarea pielei i se părea prea albă, trupul 
prea desemnat, mânile prea fine și... nimic, nimic 
necunoscut ce ar mai fi putut să-l întârzie 
lângă ea.

„Cea mai frumoasă femee, ca orice lucru pe

cu același
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care îl ai mereu în fața ochilor, sfârșește prin a 
te obosi... Prea îl cunoști... Mono onia omoară..."

Așa gândea Adrian și așa spunea tuturor de 
îndată ce se hotărâse să se despaită.

— Arta cere sacrificii...
Și sacrificase artei toate iubirile de până atunci 

și toate iubirile au fost adevărate și niciodată 
n’a regretat-o pe cea de eri... De toate s’a des
părțit cu aceiași seninătate cu care s’a despărțit 
de tablourile vândute sau dăruite a căror cea 
mai perfectă realizare nu egala niciodată viziunea 
desăvârșirei care mereu era alta și alta. .

I-a spus că drumurile lor se despart, că este 
liberă să se ducă oriunde, că frumusețea ei va 
putea lega un om ca toți oamenii cu care să se 
mărite și să trăiască.

— Oamenii iartă semenilor lor toate greșelile 
când cel mai apropiat ideal al lor e potolirea 
pasiunii. Greșeala de a fi fost întâi a mea și- 
apoi a aceluia a căruia , vei fi, nu e greșeală... 
Femeei care a iubit i se va ierta ca și Magdalenei 
pentru că va ști să iubească mai departe, pentru 
că iubirea e însăși viața... Vei avea un cămin al 
tău, vei avea un om al tău și un om te va avea 
pe tine, vei avea copii, vei avea pe cine să iu
bești... Da, trebuie să pleci!... Trebuie!...

Așa i-a spus.
Și ea a răspuns:
— Nu înțeleg nimic, nimic... A lăsat capul în 

jos și a început.să plângă.
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Și casa luminoasă și 'caldă de bucuria svăpă- 
iată ce dase afară din încăperea zidurilor, ca 
spuma vinului bun din pahar, aproape doi ani, 
părea mai tristă și mai tăcută de cât însăși gân
durile ei ce parcă împietriseră într’o singură 
imagină a despărțirii.

Și zilele treceau unele după altele, statornicind 
tot mai mult liniștea unei vieți moarte.

Adela aștepta și credea mereu, voia să creadă 
că va veni vremea de împăcare și în așteptarea 
celor bune, frământa mereu aceleași gânduri stă- 
punitoare ale despărțirii, nu trupești ci sufletești, 
învățase să trăiască în aceiași lumină cu el și îi 
era groază de întuneric. Voia să se știe femeea 
artistului, nu a omului.

In fiecare clipă, alături de aducerea aminte a 
cuvintelor: „trebuie să pleci!... trebuie să înțe
legi..." în mintea ei se contura cu tot decorul, 
ca într’o scenă de teatru sau o pagină de roman, 
vremea de bună înțelegere și dragoste pe care 
lângă el o cunoscuse...

„Trebuie!..." era cadența unui ciocan uriaș trân
tit cu brutalitatea făurarului pe fierul nicovalei și 
„trebuie" acesta ii fărâma țeasta capului și coșul 
pieptului... 1

Prin fața minții îi jucau aevea parcă, ilustrațiile 
cubiste dintr’o revistă de avantgardă, in proporții 
când uriașe, când reduse Ia dimensiuni micros
copice...

Un picior de damă, de la genunchii în jos, era
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cum

deleau sufletul cu 
bestiilor poftitoare.

Târziu, când se deșteptă, amândouă pisicile 
torceau liniștite pe pieptul ei, închizând și des
chizând ochii somnoroși.

Fruntea îi era bfobonată de sudoare.
Se ridică și roti ochii prin casă ca și 

atunci ar fi sosit dintr’o călătorie lungă să-și 
odihnească trupul de oboseala drumului, într’o 
cameră necunoscută de hotel.

— Unde sunt?...
Pânze pe păreți și pânze pe jos, pe lângă pă

reți, cu zugrăveala în afară sau înăuntru, câte 
trei patru la un loc printre ramele aurii și negre... 
pianul... fereastra... pisicile... mirosul de vopsea 
proaspătă...

jumătatea unei viori cu gâtul în formă de sticlă 
și pântecul ca al unei femei însărcinate; un nas 
fin deasupra unor buze turtite, cinci degete ine- 
late în cinci cearcăne de sânge, o jumătate de 
ziar, căte-va litere majuscule, două guri într’un 
sărut și peste tot tabloul, ca într’o ceață străvezie, 
plutea nudul ei alb și cărnos, în toate pozele, 
așa după cum o zugrăvise el.

Era obsesia dezordinei... Niciodată nu văzuse 
tabloul acesta și totuși îi sta mereu în fața 
ochilor să o chinuiască cu stăruința de a înțelege 
ceeace neînțeles era.

Tremura toată. Se întinse pe divan și adormi, 
respirând greu sub povara a doi urși ce-i sfre- 

ochii de cărbuni aprinși ai
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acela

In casă și afară începuse a se întuneca...

C. Ardclcanu,—Am ucis pc Dumnezeu 2

Se regăsise.
— „Trebuie!... trebuie!...1'
Iși trecu mâna peste frunte, se așeză pe scaun 

și privind în podea, păreu că privește dincolo 
de lume...

— Cănd mama n’a mai putut trăii cu 
care mi-a dat mie zile, s’a si—nu—cis... Sora 
mea, la fel... s’a si—nu—cis... Eu?...

— „Trebuie!..."
Fața i se însenină, și un zâmbet trist se prinse 

în colțul buzelor.
Și a rămas așa, privind mereu dincd'o de 

lume...
Era singurul gând bun, luminos și drag... Sin

gurul...



Peste drum, poartă în poartă cu Adrian, într’o 
casă frumoasă și mare, cu grădină întinsă, auto
mobil ți slugi, sta familia Vidrașcu.

Domnul, om aproape la patruzeci și opt de ani, 
cu mustața groasă, încărunțită mai înainte de 
vreme, fața rotundă ochii negrii și sprâncenele ar
cuite, statură înaltă și puțin cam pântecos. Călca 
rar și mai înainte de a vorbi cu cineva, îl privea 
ascuțit în ochi de parcă ar fi voit să-l pătrundă 
până în suflet, totuși domnul lorgu Vidrașcu era 
un om blajin și ertător de nu te puteai dumiri cum 
de în trupul acela de Locotenent-Colonel de Cava
lerie, poate sălășlui un .suflet de copil.

Cânta la orgă și cânta la vioară, îi plăcea li
teratura și în casă, pretutindeni, afară de cărți, 
pe păreți și în unghere, tablouri și sculpturi.

Fusese Președinte de Tribunal la Craiova, fă
cuse advocatură la București și la vârsta de trei
zeci și. opt de ani a plecat din țară, cu nosta
lgia altei lumi, să se ducă în străinătate.
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A trăit, la început, în Italia, printre pietrele 
muzeelor, ca cercetător de frumos și pace, apoi 
îr. Franța, ca pictor în completarea educației ar
tistice și mai apoi, în Anglia unde se dusese să 
mțeleagă autoritatea rigi lâ a omului cu tradiție 
și... a învățat să cânte Ir. orgă.

La Londra și-a cunoscut femeea și s’a căsă
torit atunci când gândea mai puțin la aceasta de 
cât Ia gloria de a fi un virtuos al vioarei și de un 
an și jumătate s’a întors în țară.

Fleanor, soția domnului Vidrașcu, era o femee 
la treizeci de ani, distinsă fără să fie însă prea 
frumoasă. Englezoaică depe malurile Tamisei. 
înaltă, slabă și energică. Obrazul lung, părul 
rcșcat, ochii albaștri, buzele cărnoase și gura 
mereu puțin întredeschisă lăsa să se vadă dinții 
,.'bi regulați.

împreună cu ei venise Mabel, o soră mai mică 
a Eleanorei, tânără de douăzeci și trei și patru de 
am, sburdalnică, frumoasă și veselă ca o bucată 
de muzică săltăreață. Cânta din gură și la 
pian, croșeta dantelării, juca tenis, făcea gim
nastică, se ocupa cu politica, conducea automo
bilul, fotografia, făcea treaba casei cu servitorii 
la olaltă și bea ceai ca toți englezii.

Venise pentru o lună și numai voia să plece 
nici după un an și jumătate, deși părinții o che
mau mereu. Ii plăcea cerul albastru, lumina și 
veselia.

„Aci, oameniii sunt așa cum sunt, cu inima
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scria maniei sale

a

cu
Nimeni nu

— vorbesc

Datorită sburdălniciei ei, familia Vidrașcu 
cunoscut pe vecinul de peste drum.

Eleanor, lorgu, Mabel și un copil al servi
toarei, Ionel, jucau tenis. Vecinul de peste drum 
pleca de acasă, se oprise in mijlocul curții și 
vorbea Adelei care era jos, în ușa scărei. Mabel 
l’a văzut și ca să arate alor ei cât de bine bate, 
îl alese de țintă și mai înainte de a putea fi o- 
prită, aruncă cu mingea in spinarea lui Adrian... 
A început să râdă, a alegat la el, și-a cerut scuze, 
s’a prezentat și s’a invitat în același timp să-i

,,deschisă, — scria mamei sale — nimic nu-i 
„forțează să fie gravi când felul lor e de a fi 
„veseli. Mă găsesc foarte bine aci. La noi, în 
„Anglia, n’am râs într’un an cât am râs aci 
„intr’o săptămână. Eleanor mă ceartă în fiecare 
„zi pentru nebuniile mele. M’am schimbat 
„totul și îmi place, îmi place... 
„întrebuințează masca, nici mănușa, 
„de cei mulți și eu sunt ca ei — poate să mă 
„înșel, dar îmi place și vreau să cred că sufletul 
„celor de aci e mai curat și mai puțin complicat 
„ca al nostru... Oamenii sunt buni, vara e cald, 
„iarna e frig și in permanență albastrul cerului 
„mă face să mă gândesc cât de posacă și cețoasă e 
„Anglia noastră de parcă ar fi o bunică de nouă- 
„zeci de ani.... Nu, n’am să plec așa de curând 
„de aci....

„Peste drum de noi, șade un pictor...
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viziteze atelierul. A dat mâna cu Adela ca unei 
prietene vechi, a urcat scările, a admirat tablou
rile și după zece minute i-a spus că intenționat a 
aruncat cu mingea ca să-l poată face cunoscut fa
miliei.

In fiecare zi vorbim de dumneavoastră... 
Trebuie să fiți fericiți și de aceia am venit să vă 
cunosc cuibul și să cunosc pe artiști... Și noi sun
tem fericiți, fără să fim artiști... Cumnatul meu 
e un om foarte bun, sora mea îl iubește și câte 
și trei suntem ca unul singur... Când mă voi 
mărita... Ei, dar eu am început să vorbesc și ceea 
ce fetele gândesc și nu trebuie să mărturisească... 
Haideți!... Veniți la noi... Și fără să aștepte răs
puns la invitație, i-a prins de braț, în dreapta 
Adela, în stânga Adrian și râzând și vorbind, 
i-a trecut drumul.

— Vi i-am adus... și înclinăndu-se de mijloc, 
râzând și gesticulând, făcu prezentările.
lorgu a râs, Eleanor a căutat să scuze sburdăl- 
nicia soră-si, Adrian și Adela au râs și ei, și astfel 
s’a legat prietenia vecinilor.

Femeile se iubeau, bărbații se prețuiau și in 
fiecarre zi se vizitau unii pe alții. Vorbeau, râ
deau și se plimbau cu automobilul, împreună 
și numai împreună și sub conducerea inspirată a 
Mabelei se puneau la cale glumele ce urmau 
să se facă când lui Adrian, când lui lorgu.

Adela era fericită de prietenia surorilor engle
zoaice și rușinată că trebuie să mintă când lăsa 
să se creadă că e soția și nu amanta lui Adrian.
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Adrian era plecat de acasă și Adela rămăsese 
singură să-și frângă mâinile și să plângă, cople
șită de frânturile de gânduri nelimpezite ce se 
țineau unele de altele fără să poată statornici 
o idee. Era năucită... Ar fi vrut să fie stăpână pe 
ea, să-și privească viața ca viața alteia și nu is- 
butea, nu vedea și nu auzea.

— Ai plâns iar... Ai plâns, repetă Mabel și cu-

A trecut o vară și a trecut o iarnă de când se 
împrieteniră vecinii și acum erau din nou în vară 
când Adrian se hotărî să se despartă de femee 
și model. De aceia veselia de altădată a Adelei 
dispăru, ochii îi erau mereu plânși și se ducea tot 
mai rar peste drum, deși Mabel venea ca și mai 
înainte, cu aceiiași seninătate mereu aducătoare de 
bucurii și bună dispoziție.

Iubea pe Adela, iubea pe Adrian, îi iubea pe 
amândoi sau numai pe unul, nici ea nu știa. Cu 
el râdea, glumea și vorbea despre artă, iar cu ea, 
mângâetoare ca o soră, căta să facă să uite 
tristețea ce-i înroșea ochii fără să încerce nicio
dată să știe mai mult de cât vedea. In schimb, 
Elanor și lorgu înțelegeau că ceva trebuie să se 
petreacă între prieteni și de câte ori au încercat 
să-l întrebe pe Adrian de cauzele nemulțumirilor 
ce se ghiceau, Adrian răspundea vag în cuvinte 
șterse la început, ca apoi să schimbe șirul discu
ții, să plece și două trei zile să nu se mai vadă, 
mereu motivând lipsa cu treburile ce le avea.
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Și amândouă au rămas tăcute.

i

prinzând-o cu amândouă mâinile pe după găt, a 
început a plânge și ea.

— Spune-mi Adela ce ai?... Spune-mi și poate 
că cumnatul meu te va ajuta, poate și eu... spu
ne-mi ca unei surori...

- Eu n’am soră...
Ca unei mame...
Eu n’am mamă...
Ca unei prietene... spune-mi ce ai?... durerea 

împărtășită e mai puțin durere...
O sărută pe amândoi obrajii, îi netezi părul ca 

unui copil și când Adela încercă să vorbească, o 
opri brusc, cuprinzându-i din nou gâtul cu amân
două brațele, strângând-o cu putere la piept, 
spuindu-i repede:

— Nu... nu vorbi nimic... Taci... Taci.. Nu vreau 
să știu nimic, nimic...

— Bine... Am să-ți spun altădată...
Altădată...

— Ai să știi... ai să știi atunci...



In cafenea nici un cunoscut.
Adrian se înfundă in canapeaua de catifea... 

Nu gândea la nimic, privea pe fereastra largă 
la dute-vino al automobilelor și oamenilor pe 
calea Victoriei.

Aprinse o țigară și începu să numere fibrele 
mesei de stejar în fața căreia sta, urmărindu-le 
cum șerpuesc ocolind nodurile ca să se apropie 
mai departe într’o distanță măsurată până in mar
ginea scândurii.

Iar privi pe fereastră și în oglinda din păretele 
din față, apoi pe la mesele celelalte, la oameni, 
la scaune și se trezi cu ani în urmă...

De trei ori se împotrivise voinței tatălui, de 
a se face preot.

întâi, când a intrat în seminar, mai apoi, după 
ce făcuse patru clase și a treia oară, când ter
minase seminarul, înainte de a intra în facultate.

Toate popasurile acestea de răsvrătire, îi ve
neau in minte fărămițite in clipe fugare și ne-
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tezind cu vârful degetelor scândura sgrunțuroasă 
a mesei, se vedea tot la o masă, după ce pă
răsise teologia ca să facă artă, masă de stejar 
cu fibrele pronunțate din cauza vechimei, față 
în față cu barbă albă a lui tată-su care îi vorbea:

— Da, fiule... bunicul a fost preot, tata preot 
iar când a murit maică-mea, s’a călugărit și a 
ajuns Episcop al Râmnicului, după ce iși luase 
doctoratul dela Cernăuți.

Socrul meu a fost preot, fratele mamei proto
pop și tot neamul nostru e neam de preoți.. De 
ce ce te-ai lepădat de ceeace în firea lucrurilor 
este... Vremea nu e târzie... întoarce-te la cre
dință... Crezi că mai bine iți va fi ție să porți 
haina mireanului plină de păcate așa cum o poartă 
sluga pe a stăpânului?... Fiule, fiule... Cu cât 
mai văzută va fi bogăția pe haina celui ce a dat-o, 
cu atât mai de nimic este sluga care a primit’o căci 
el niciodată nu și-ar fi putut-o face... împărații 
se nasc nu se fac și tu ești născut să slujești îm
părății celei din Ceruri și nu de pe pământ... îm
bracă fiule vestmântul acesta care al tău este. Și 
bătrânul își scutură antereul vorbindu-i mai de
parte:

Inchinăte lui Dumnezeu ca părinții părin
ților noștri și totdeauna vei fi al tău și niciodată 
nu te vei afla străin și toate îți vor fi știute pen- 
trucă niciodată nu vei vrea să știi mai mult de 
cât ceeace scris este în sfânta Scriptură... Ai 
născut in ușa bisericii și ai crescut in biserică,
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numărat înainte fibrele

cum

de ce vrei să te desparți de casa Domnului. De 
ce te-ai despărțit... Insoară-te... fii popă de țară 
și intră in slujba pentru care ești făcut a o în
deplini și bine iți va fi ție și copiilor tăi... Toți 
sfinții de pe păreții bisericii te vor îmbrățișa, bu
nătatea și îndurarea vieții lor te vor călăuzi în 
viață și lumina candelei nestinse dela crucea al
tarului va fi lumina zilelor tale... Fii păstorul 
turmei celor mulți, împlinind cuvântul cel adevă
rat: „Pace între oameni..." Nu te robi deșertă
ciunilor și nu te pleca ispitei și goneștele pre ele 
dela tine și ochii tăi se vor lumina ca soarele și 
sufletul tău se va bucura în ceruri

Așa i-a vorbit tată-su, popa Petre parohul din 
Vitioara.

Și fiul a tăcut și a 
mesei de stejar, iar târziu, târziu de tot, când 
s’a ridicat să plece, i-a spus așa, ca și 
și-ar fi spus sieși:

— Viața mi-a fost dată să o trăesc, de ce nu 
mă lași?...

— Trăește-ol... i-a răspuns tatăl, dar ceeace 
tu vrei să faci nu e viață...

— De ce îmi ceri să o omor?... Viața mea e 
acolo unde mă cheamă.

— Viața ta e aci!... și arătând cu mâna tinda 
bisericei urmă:

— Viața ta e a mea și viața copiilor tăi, e tot 
a mea așa precum viețile noastre ale tuturora, ale 
Celui din ceruri sunt... Eu voiu trăi în tine pre-
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cum tu vei trăi în fii tăi și ei in ai lor... Numai 
așa vei trăi viața cea fără de sfârșit...

— Voi trăi în rodul muncii mele și a faptelor 
mele... Dante trăește in Divina Comedie și Egip- j 
țieni trăesc în piramide... Mă duc tată unde mă 
cheama viața și arta, așa după cum tu ai plecat 
dela biserica bogată din oraș ca să trăești aci 
lângă biserica asta săracă, pierdută în ascunzi
șuri de dealuri și munți.... Ai îmbătrânit tată, ești 
bătrân, bătrân ca vremea...

Fiule!... și ochii bătrânului se încruntară 
privind în pământ, va veni vremea când...

- ...și arta cea adevărată va desvălui mulțimi 
pe Dumnezeu nu numai biserica...

— Credința!...
— Am crezut și eu ca tine, așa cum m’ai 

crescut să trăesc viața robind-o Lui ca viața slu
gilor ce se irosește stăpânilor și ca tine m’au în
vățat în seminar și în facultate, și când ai crezut 
și tu și ei că ați făcut din mine ce ați crezut, m’a 
prins viața cea adevărată ca șuvoiul apelor și într’o 
clipă nimic n’a rămas din ce tăcuseși tu, cum 
nimic n’a rămas din zidurile templului lui Solo- 
mon. Am fost slab, m’am gândit la tine și m’am 
gândit la El și am strigat și tu n’ai venit și am 
întins amândouă mâinile la cer și am strigat și 
El n’a venit, și n’a venit nimeni, nimeni... N’a 
fost ochi care să mă vadă și nici ureche care să 
mă audă... Am întors fața dela tine și am întors 
fața dela El și am plâns pentrucă slab și fără de
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aripe crescute m’ați lăsat să-mi tai pârtie in lume. 
A doua zi am uitat și m'am bucurat pentrucă 
lumea îmbată ca vinul bun și fură mințile ca li
coarea de cucută, și m’am înveselit și am râs din 
toată inima mea și din tot sufletul meu și m’am 
rușinat de tine și m'am rușinat de El și m’am 
rușinat de toată învățătura mea... Dar, degeaba îți 
vorbesc, tu ești bătrân, și tu nu înțelegi că ti
nerețea e cel mai mare dușman al bătrâneții. Tu 
n’ai știut sau ai știut, și ai uitat... Tinerețea e apa 
vie care nu cunoaște zăgazuri... tinerețea e avân
tul, tinerețea înnalță mintea,, tinerețea e sburdăl- 
nicia trupului și sănătatea lui... Tinerețea e pri
măvara care sparge coaja pământului cu firul 
ierbei și trunchiul pomului cu mugurul și floarea 
fructului care se va coace și din sămânța căruia 
va rodi asemeni ei, altă viață într’o altă primă
vară. Eu, nepriceputul anilor de învățătură nu 
înțelesesem pe atunci nici psalmii lui David nici 
cântecele lui Solomon și am stat cu brațele încru
cișate și am așteptat ziua mântuirii păcatelor, 
fără să fi cunoscut păcatul și cu smerenie rosteau 
buzele mele lipite și arse de focul sângelui, ru
găciunea morților, nădăjduind intr'o altă viață și 
într’o altă lume... Altă lume am aflat tată și viața 
mi-a turnat foc în sânge și în adâncurile vieții 
acestea am scormonit și am găsit bucuria a- 
proapelui meu în dragoste. Alături de mine am 
văzut preoți și arh^rei, mame și fete, bătrâni și 
copii și toți nesătui, ca înecații de zile, se agățau
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urma

de o clipă de fericire muindu-și trupurile in să
rutarea caldă a primăverei... Te-ani văzut pe tine, 
am văzut pe mama și am văzut pe lisus și am 
văzut pe Magdalena și iar m’am lepădat de cre
dința ta și de Dumnezeul tău, ca să renasc în 
mine... Ai îmbătrânit tată... rămâi și poposește, 
eu mă duc acolo unde mă cheamă viața și ei mă 
voi închina și artei mele al cărei Dumnezeu vreau 
să fiu.

Bătrânul tăcea, ar fi vrut să vorbească să-I îm
piedece de a mai spune un cuvânt și nu putea. 
Năduful îi apăsa pieptul, ar fi vrut să fugă și pi
cioarele nu-1 țineau, numai ochii, ochii luminați 
de apa lacrămilor se deschiseseră mari privind în 
sus la crucea din turla bisericii și abia de a putut 
clătina capul îngăimântul cuvintele:

■— Nesocotitulel... Va veni vremea...

Când a plecat a vrut să-i sărute mâna și preo
tul a întors ochii dela el și slab și puțintel, cu 
pașii târâți, tremurându-și capul, cu ochii închiși 
pe jumătate sub greutatea pleoapelor, se șterse 
ca o umbră intrând în biserică.

In urma lui Adrian, șoseaua albă se întin
dea urcând și coborând dealurile ca o funie ce 
lega, pe o mare învolburată de furtună, o corabie 
de țărm. La un capăt el, la celălalt capăt crucea 
strâmbă a bisericuții, singura ce se vedea după 
linia dealului cel mai depărtat.
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Caii goneau și el, legănat de visuri ca un copil, 
și-a adus aminte cum într’o dimineață de pri
măvară caldă pe când se plimba prin curtea inter
natului teologic, cu ebraica în mână și in cap cu 
gândul de a reconstitui lumea veche și începu
turile religiunei creștine, cu imagina blândului și 
bunului lisus in față, așa cum învățase să-l cu
noască din cărți și icoane, văzu un străin intrând 
pe sub bolta clopotniței bisericii Radu Vodă.

Om între două vârstre, nici prea bătrân, nici 
prea tânăr, cu ochii vii, pătrunzători, căta când 
in sus când in jos de parcă ar fi voit să stator
nicească ,ca vechii Domni ai Moldovei, loc pentru 
ridicarea unui nou locaș de închinăciune... Se uită 
la biserică, la clopotniță și la împrejurimi, oprin- 
du-se când și când într’un loc sau altul, încercuin- 
du-se'pas cu pas până ce se lipi de trunchiul unui 
castan pe care bucuros l’ar fi dat la o parte să 
stea în chiar locul lui.

Era un pictor.
Desfăcu un scăunaș pe trei picioare, i n șevalet, 

cutia cu vopsele și începu să lucreze. Nu-i păsa de 
nimeni, părea că se găsește singur. Fluera și vor
bea pentru el: „mai stins... așa... el... dal...“

Adrian se apropie la câțiva pași înapoia lui și 
se uită cum mâna meșterului grăbea să așiearnă 
culoarea cât mai repede de parcă i-ar fi fost t :amă 
să nu fie gonit sau să nu i se așeze cineva intre 
pânza pe care lucra și clopotnița cu păreții ju- 
puiți.
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Soarele se ridica tot mai sus iar lumina cobora 
din turla bisericii tot mai jos, muind zidurile 
până la jumătate in argint și aramă topită.

— Ce repede lucrați, spuse Adrian urmărind 
]<,tul pensulei ce se așternea in chip și fel pe 
bucata de carton.

Pictorul se întoarse, privi în ochii lui Adrian 
pentru o clipă numai și văzându-și mai departe 
de lucru răspunse:

- Se schimbă lumina... crește soarele...
Un ceas in urmă, pictorul și-a strâns scăunașul, 

cutia cu vopsele, șevaletul și a plecat ducând cu 
el liniștea și pacea dimineții cu imaginea turlei.

Curtea internatului începu a foii de studenți 
și a se. umple de glume și vorbe. Adrian se pierdu 
in grădină.

Pasările ciripeau și soarele se ridica tot mai 
sus crescându-și căldura. De departe, printre frun
zele și desișul pomilor, fremăta viața în sbâr- 
nâitul albinelor... Vorbe, râsete și pagini de carte 
spuse pe din afară... și iar liniște și iar râsete 
sgomotoase... Iși spuneau băeții întâmplările pe
trecute in seara din ajun. Soarele încălzea iar ci
ripitul pasărilor tăcuse. De jur împrejur, printre 
frunze, se vedeau departe petece, petece, zidu- 
durile innalte ale împrejmuirii hârjiite de picioa
rele celor ce săriseră afară, chemați de iubirile ce 
Ie aveau, ca fluturii in noapte de lumina becurilor 
electrice... Si cum era singur a crezut că se 
găsește în curtea unei mănăstiri, iar mai apoi, in



- 32 -

curtea unei închisori... In clipa aceia simțea cum 
îl apasă cerul pe umeri, cum zidurile cresc cără
midă cu cărămidă așa ca să numai vadă și să nu 
mai audă nimic de dincolo de ele unde viata e 
viață, unde suflă vântul și unde cerul și pământul 
se înfrățesc în îmbrățișarea caldă a veciniciei... 
Și-a adus aminte că pe când era în seminar și 
își trudea capul cu catichetica, să-și șteargă 
oboseala minții, schița chipurile profesorilor iar 
când aceștia sau recunoscut in liniile desenului 
i-au spus:

— Tu ai să ajungi departe...
— Tu ai să fii un zugrav minunat, i-a zis 

directorul... Să vii să-ți dau să-mi faci o icoană...
Și nimeni nu i-a spus că are să se facă preot. 

Și gândurile artei îl cuprinseră și creștea dra
gostea în el ca viața in noul născut.

A pictat și el aceiași turlă, apoi biserica, gră
dina și când patima culorilor îl cuprinse până 
într’atât că nu își mai aducea aminte ,nu de popie, 
dar nici de el, din clipa aceia ebraica, începuturile 
religiunilor și lumea creștină cu vechimile ei, dis
părură. Și-a luat rămas bun dela grădina și 
poarta internatului, dela sfinții din biserică și 
dela anteriele și culioanele preoților profesori și 
subraț cu un cufăraș, cutia cu vopsele și câteva 
cartoane zugrăvite a plecat in lume.

A făcut școala de bele-arte, s’a dus în Apus ca 
bursier al unui proteguitor al artelor, a vizitat 
galeriile de tablouri, s’a identificat marilor inain-
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tași și a simțit aceleași emoții în fața pânzelor și 
a statuelor ce mărturiseau geniul.

Aceasta- era viața și vieții acesteia i se închnase 
și îi bătuse in poartă...

Caii alergau, trăsura se legăna pe arcuri și în
fundat în perinele tapisate cu piele de marochin, 
Adrian privea in trecut, în viitor și iar în trecut 
și iar în viitor...

A aprins o țigară... Șeseaua mergea alături 
de drumul de fier. Până la Văleni mai era drum 
de o jumătate de ceas. Adrian privea în vag ga
leriile dela Florența, păreții Capelei Sixtine, Pa
risul, Louvru...

Trăsura se legăna și hopurile șoselei schimbau 
imagină după imagină... Un tablou de proporții 
mari îi sta in față: lisus în fața judecătorilor... 
Căută să-și aducă aminte unde l’a văzut și n’a 
isbutit... înapoia lui lisus un chip asemuitor lui, 
chipul unui soldat roman, același poate care mai 
târziu avea să-l înțepe cu sulița.

Chip roman... chip roman... spuse pentru 
el și începu să râdă ca un copil care pentru 
întâia oară se vede în oglindă.

— Da, așa sunt eu...
Caii goneau, trăsura se legăna, linia ferată se 

depărtase și șoseaua era pustie iar el se vedea 
aevea in chipul unui altuia pe care îl chema De- 
mi an.

Demian.... de ce așa și nu altfel?... Demian...
Era prietenul cu care vorbea de câte ori era

C. Ardelcanu. — „Am ucis pe Dumnezeii"
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- ...dar ce spune el nu trebuie să te intere
seze... E geniul...

singur, de câte ori il frământa gândurile, de câte 
ori il durea capul...

Demian...
Demian era ei într'o stare sufletească opusă, 

era o creațiune ce prindea forme exterioare și 
mișcări asemeni formei și mișcărilor reflexe ale 
lui.

— Ce nebuniei... Și totuși il văd, există...
— Da, ai dreptate... Tu ești cel mai mare pic

tor... tu ești prietenul...
Adrian deschise mari ochii, era atent, vorbea 

Demian, și în clipa aceia avea iluzia că își cetește 
numele în josul pânzei cu soldatul roman și lisus, 
apoi în toate ziarele și revistele ilustrate cu fo
tografiile lui și toate ziarele scriau exact aceleași 
cuvinte pe cari i le spunea Demian...

— Te uiți lung... nu crezi?... Știu eu bine că 
modestia oamenilor mari te caracterizează și pe 
tine... Da, ești mare, mare, mare... Mare ca lumea 
toată. Pentru tine se învârtește pământul...

— Te rog să nu mă întrerupi... Geniul trăește 
pretutindeni unde se vede ceva frumos, unde se 
vede un suflet...

Adrian își frecă ochii, Demian îi sta mereu în 
față... își aduse aminte de tată-su și Demian 
i'a înțeles gândul și Demian i’a spus:

— El ar spune Dumnezeu.



— 35 —

Degetele ii umblau pe aceleași fibre pronunțate 
ale lemnului, ocolind nodurile. Iși aducea aminte 
de scena aceasta mereu, ca de un leit motiv ce re
vine intr’o bucată de muzică.

Se înfundă mai adânc in canapeaua de catifea 
roșie dungată a cafenelei care intre timp se um
pluse de oameni, și era gălăgioasă ca o lavră 
ovreiască.

Pe calea Victoriei, lumea celor mulți, împestri
țată, se desfășura asemeni unui film, încadrând 
de o parte și de alta a străzii, două șiruri de 
automobile și trăsuri ce se legau unele de altele 
ca roțile de angrenaj.

In cafenea în dreapta, în stânga și înaintea lui, 
oameni serioși își beau cafeaua, ceteau ziarele

— Tata... ha, ha, ha... Și imaginea bătrânului 
slab și puțintel, îi aparu in față ca o vorbă în- 
găimată de un sugaci.

Mi-a spus că va veni vremea... Care vre
me?... Și Adrian se pierdu din nou in gânduri fără 
să-și poată aduce aminte ceva.

Trăsura se oprise și birjarul întors pe capră 
privi la mușteriul răsturnat in trăsură.

Demian dispăruse iar Adrian închidea și des
chidea ochii frecându-se mereu pe tâmple ca și 
cum ar fi voit să gonească ceața ce i se lăsase pe 
față.

Sări din trăsura...
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\ de talent ca o sticlă băută, privea la toți ca toți 
să-l vadă. Un tânăr, tot tânăr, profesor de socio
logie, cu bărbia în piept, grav ca să pară mai 
matur, se încrunta cercetând pe cei ce intrau și 
eșeau din cafenea, să dea impresie de neobosit 
cercetător. Un profesor de Conservator, cânta in 
surdină la urechea unui advocat o frântură din 
opera sa care „va face ocolul lumii, dacă se va 
cânta..."

— Wagner?... n’are melodie. Verdi?... flaș
netă—, n’are energie... Beethoven?... e greoi... 
Goiniod?... o imitație de școală italiană, pe cât 
timp eu... Eu dragă, dar nu vorbesc, ascultă: și 
aplecat la urechea vecinului cântă aceiași frântură 
de partitură pe care o cântase la jumătate de ca
fenea, apoi trecu la masa unui doctor pe care îl 
privi lung și fără să salute, se așeză pe scaun și 
începu să cânte din nou bucată ca apoi să-l în
trebe:

— Ei, ce zici?.. Dumneata care cunoști muzica...

sau vorbeau, cap in cap, aplecați peste fața mesei, 
ca cei ce aveau să-și spună lucruri în taină.

— Titulel... un schvartz...
La o masă un sculptor voinic ca un atlet de 

circ, roș la față și cu ochii albaștrii, blânzi, vor
bește unui poet slab cu ochii adânciți în orbite și 
fruntea mare. La altă masă, trei reporteri își îm
part unul altuia informațiile culese de pe la auto
rități. Mai departe câțiva scriitori se uitau unul la 
altul și își sorbeau cafelele. Un actor, societar al 
Teatrului Național, plin de el ca un pepene și gol
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— Mi-ai cântat-o de două ori până acum.
A, da... uitasem... Aprinse o țigare, se sculă 

și se așeză la altă masă. Trăia sub obsesia 
muzicii și trebuia să se mărturisească.

Cafeneaua...
Cafeneaua scriitorilor, a artiștilor, a ziariștilor 

și a politicianilor...
Fum, sgomot, cafele, prăjituri, oglinzi mari, 

trei ferestre tot atât de mari, un ventilator și 
chelnerii: Titu, Nicolae și Niță...

Toată lumea vorbea și consuma.
Adrian singur privește, ca Moise in pustie 

gloata bestiilor hămezite ale exodului și fără să 
știe de ce, scrie cu creionul pe fundul scrumierei 
de pe masă: Biserica din Vitioara... Adela... Su
bliniază scrisul cu câte două, trei linii ca apoi, 
imediat aproape, să șteargă cu acelaș creion tot 
ce scrisese, așa ca să nu mai poată ceti.

Plăti și plecă.



Pe Calea Victoriei lume multă.
Femei frumoase, femei tinere, femei între două 

vârste și bărbați între douăzeci și patruzeci de 
ani, cu ochii poftitori, nesătui, urmărind din față 
sau din spate, liniile ispiititoare ale trupurilor 
femeești, mângâindu-le cu privirea carnea alba 
și lunecoasă a brațelor goale, formele rotunde ale 
feselor sau impertinența sânilor ce stau să spargă 
mătasea subțire a bluzelor, cu sfârcurile tari, 
boabe de mărgăritare negre.

Calea Victoriei, bulevardele Parisului, Praterul 
Vienii, Unter den Linden al Berlinului, Nevscki 
Prospect al Petrogradului și pretutindeni unde 
viața pulsează, civilizația înflorește într’o exhibiție 
a cărnii ca într’o casă de toleranță cu perspectiva 
unei vremi trecute de mai puțin de două decenii...

Un călugăr bătrân și urâcios, scăpat din liniștea 
mănăstirii, anatemisează și scuipă pe cele mai 
frumoase și mai goale dintre femeile ce trec pe 
stradă, scuipând pe tinerețea lui de altă dată
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pierdută în teama rugăciunilor înălțate lui Dum
nezeu.

Bărbații râd sgomotos, femeile și mai sgomotos 
fug de urgia popii și a bastonului care lovește.

In urma lui Adrian doi studenți de la Litere 
vorbesc între ei:

E nebun... are viziunea infernului raportată 
anului una mie nouă sute douăzeci și șapte.

— Imbecil...
— E prea bătrân ca să mai poată înțelege fru

musețea, armonia liniei și setea de viață ce mar
chează femeea de azi în raport cu cea de eri a 
cărei frumusețe era zăvorită într’o cameră cu 
storurile ferestrelor lăsate.

— Se gândește bătrânul, poate, la viața vii
toare.

— Viața viitoare?... Dacă ar fi... Dacă ar fi cu 
Iad și Rai și dacă Iadul e ceeace revoltă pe că
lugăr, ce fericit ași fi să mă ia cu el bătrânul 
Caron să mă treacă Stixul pe cele meleaguri...

— Când?...
Atunci când va fi să îmbătrânesc și să mor 

pentru lumea aceasta ca să renasc acolo într’o 
tinerețe vecinică.

Adrian întoarse capul. Studenții s’au pierdut 
în mulțime urmărind mereu rotunjimea pulpelor 
de sub rochiile străvezii de mătase, sau mișcarea 
măsurată ca limba pendului, a bulgărelui de carne 
ce escită.
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— Ce zici Demian?...

— De reflecțiile studenților... Tu crezi in viața 
viitoare?

— Crezi in tine... Vezi, niciodată în trecut nu 
mi-am pus această întrebare, sau poate mi-am 
pus-o și am utat... Ciudat... nici atunci pe când 
făceam teologia. Probabil insă că atunci credeam 
fără să știu și acum mă întreb fără să cred... și 
totuși, mă simt așa de familiarizat acestei cre
dințe încât pare că niciodată nu m’am îndoit de 
existența Iui Dumnezeu și de tot ceeace mărturi
sește biserica creștină... Da, trebuie să fie o viață 
viitoare, trebuie să fie un suflet, trebuie să fie 
ceeace credem fără să cercetăm căci altfel mintea 
omenească n’ar fi putut născoci nimic... Trebuie 
să fie și bătrânul Caron și, ascultă Demian, tre
buie să fie și...

■— ?...

—• Ai zis o născocire... Ha, ha, ha... M'ai în
țeles, te-am păcălit... Ciudat... Tot ce gândesc, 
îmi spui de mai înainte. Ei bine, îți voi spune alt
ceva de cât ceeace gândesc. Iacă de ce nu este 
născocire, căci oricât de bogată ar fi imagi
nația omului și oricât de fantastică ea se înte- 
meează pe elemente cunoscute altfel n’ar avea 
consistență basmul...

— învierea lui Isus o mărturisesc apostolii.
— ?...
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Și lumea viitoare?... Mărturisirea Lui, îna
inte și după răstihnire, în răstimpul celor patru
zeci de zile...

Bine, asta-i altceva, dacă nu vrei să crezi... 
Totuși ai spus cândva că în tine e credința și 
numai in tine. Și eu cred in mine...

Pe Calea Victoriei lumea tot mai multă, abia 
de se mai putea mișca. Demian dispăru. Un om 
înalt și voinic, îl călcase pe picior. Adrian se 
uită la el... In vitrine au început a se aprinde lu
minile. Pe stradă, automobilele lunecau unele după 
altele, destul de greu din cauza mulțimii, într’o 
mișcare de șarpe sătul. Adrian se strecură cum 
putu, întâi printre oamenii și-apoi printre mașini, 
trecând drumul în fața teatrului. Cobora pe Câm- 
pineanu și se opri imediat la prima bodegă pe 
stânga. Șezu la masă... In fața lui, Demian.

Ceru o sticlă cu vin, două pahare, turnă și bău.-
- Ascultă Demian, te cunosc de când mă cu

nosc pe mine. La început am crezut că ești învă
țăcel de preoție, apoi că ești pictor și mi se pare 
că abia acum cred adevărul, dacă nu cumva mă 
păcălești făcându-mă să cred că tu ești pictor și eu 
scriitor... Tu ești scriitor... Eu îți vorbesc și tu 
taci... și când nu taci, îmi furi cuvintele mele, 
și gândurile...

închise ochii pe jumătate, turnă in pahare și 
bău... Clătină capul, se uită la vârful ghetei și 
apoi privi pe stradă așa cum privește omul fără de 
nici o preocupare,
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pe 
cred și să facă ceeace ei 
bătându-și joc de ei ca de copii... La fel ca ei a 
făcut și tata care n’a știut niciodată să-mi spună 
de cât „crede fiule..." și eu l’am văzut om, tot 
așa de om ca pe 'cârciumarul, ca pe perceptorul 
și ca pe notarul, plătit de Stat ca să se închine 
și să ceară trăind ca cel mai cu stare om in sat ca 
să repete in fiecare zi slujba pe care o știe pe de 
rost, de și nu-i înțelege rostul, gândind poate 
mai mult la mine de cât la Dumnezeu...

Spune-mi ceva... spune-mi... Mă doare capul, 
vreau sg ascult chiar dacă tu nu ai face alțcevg

în ceeace ei nu 
fac, mințindu-i și

Târziu, ca și cum s’ar fi deșteptat din somn, 
turnă din nou, bău și uităndu-se la florile al
bastre ale feței de masă, șopti încet, așa de în
cet că numai el auzi:

— Vorbește-mi ce vrei sau spune-mi ce gândesc 
eu, ce-ai scris tu sau ce voi scrie eu... suntem nu
mai noi, tii și cu mine, te ascult... vreau să te 
ascult... flm cetit atâtea cărți cari îmi spun că nu 
este nimic afară de viața pământească și am cetit 
tot pe atâtea cari îmi spun că este o viață viitoare, 
un Dumnezeu... Nu cred... Am văzut atâția oameni 
răi... Am auzit preoți înjurându-se in altar, pe 
alți, negustorind în biserică ca in târguri. Toți min
țind și toți înșelând... Am văzut copii cari și-au 
ucis părinții și părinți cari și-au ucis copii. Pro
fesori dela facultatea de teologie, mai răi de 
cât cei ce ne aduc vinul la masă, cari învață 

viitori popi să creadă
nu
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„...și tânărul bogat, săturat de viață tocmai că 
și-a trăit-o prea intens datorită bogăției mari 
pe care o avea, tânărul căruia nimic nu i-a rămas 
necunoscut pentrucă tot ce a vrut și a poftit, s’a 
oglindit în lumina aurului pe care il avea din 
belșug, colindând lumea în lung și în larg, mereu 
însetat de necunoscut, fără să sa poată statornici 
undeva, căuta ceeace nu aflase niciodată până 
atunci, căuta o altă viață.

Bogățiile lui, erau bogățiile lumi întregi și 
pentru aceasta, oamenii se închinau așternându-se 
la picioarele lui... Cele mai frumoase femei ale 
lui au fost, iar gândurile, erau de ajuns ca abia 
să se infiripe, ca totul să se împlinească aevea. 
Și totuși, nemulțumirile erau atât de mari în su
fletul omului acesta încât nu-și găsea odihnă...

— Un om!!...
— Omul meu poate fi și o colectivitate, poate 

fi un tot și poate fi... Ascultă!

— ...Pământul tot, cu bogățiile și frumusețile

de cât să-mi spui ca și până acum, tot ce mi-a 
trecut prin minte.

Așa... spune Demian, spune... Și sprijinin- 
du-și capul in mâni, cu coatele pe masă, cu ochii 
închiși pe jumătate privind în pământ, asculta...
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sale, părea un deșert imens in care ii ucidea 
setea și-l ardea arșița soarelui, fără ca să-și 
poată găsi nici adăpost umbrit, nici apa isvorului 
care să-i poată răcori cerul gurii.

j Un Ahasverus fără de odihnă...
— Sau un popor de Ahasverii.
— ...care din pricina bogăției se căuta pe el 

fără să se poată găsi... Aurul ca și vremea, 
schimbă totul. Pământul era el și el era pământul; 
îi simțea greutatea, îl omora.

A plecat...
In perigrinările lui ajunge în Asia, undeva 

departe, dincolo de întinsuri nesfârșite de nisip, 
ars de soare și sete, în poalele muntelui sfânt, 
munte inalt al cărui vârf se topește în înnălțimea 
cerului. La picioarele muntelui,, o suprafață de 
pământ împrejmuită cu nuele și pietre, ca un 
țarc, închidea o așezare de oameni până la o sută 
de familii adăpostite în case mici, îngropate pe 
jumătate în pământ. Ceva asemuitor unui trib.

Oi, capre și o vegetație bogată făcea pată ca 
o insulă în pustietatea nisipurilor dând viață tri
bului. Dincolo de țarc era muntele, muntele care 
își pierdea creștetul in albastrul cerului... Oamenii 
erau pacinici și vorbeau puțin, înspăimântați parcă 
de urgia vremii ce se abătuse și trecuse peste 
capetele lor. Păreau că supraviețuiesc unui nau
fragiu, — epave asvârlite de valurile unei mări 
înfuriate — în stâncile muntelui, departe de 
lume. Apele s'au retras intr’o noapte și în locul
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valurilor bătăioase, a rămas nisipul mărunt al 
fundului de mare din bogăția căruia a crescut 
vegetația și a născut viața de dincolo de imen
sitatea pustie a nisipului și a cerului.

Nimeni nu l-a întrebat nici cine e, nici de unde 
vine; un fir de nisip din dune...

In mijlocul țarcului, o casă mare încăpătoare, 
făcută din lemne înflorate în săpături de cuțit, 
ca o bijuterie de preț a unor primitivi, era edi
ficiul care prin măreția și prin importanța ce i 
se da ca loc, domina întreg tribul de mușunoaie 
de cârtițe. Era singurul monument pe care îl 
ridicase brațele celor ce stăpâneau locul, ca o 
mărturie de credință.

Străinul a găsit atâta nepăsare din partea lo
calnicilor încât se îndoi dacă aceștia, afară de 
asemănarea la chip cu el, au și judecata care 
să-i călăuzească în ceeace fac, afară de in
stinct. Toți erau învesmântați în hlamide largi 
de purpură de parcă fiecare dintre ei ar fi fost 
un lisus așa cum ne-am obișnuit noi a-L cunoaște 
de prin icoane și cărțile sfinte. O lume de lisuși 
Și cei tineri și cei bătrâni la fel erau, și nimeni 
nu luă samă străinului și nici aurului pe care 
acesta îl avea și pe care îl risipea aruncându-1,— 
oamenii de-acolo, păreau a nu cunoaște metalul 
prețios — și nimeni, nimeni nu l’a întrebat nici 
de unde vine, nici unde se duce și nici ce vrea. 
Un fir de nisip din dune...

Așa a cunoscut străinul pe străinii ciudați și
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așa l’au cunosscut aceștia pe el. Și el s’a 
simțit și sărac și trist... De unde prin alte părți 
ale pământului pe unde l'a purtat setea de ne
cunoscut, toți îi vorbeau cu slugărnicie, prețuind 
bogăția pe care nu se sfia să o arate, aici nimeni 
nu i se pleca in față și nimeni nu se înfricoșa 
de el, cum nu se înfricoșează de om vântul care 
suflă... Și străinul n’a mai avut ce să facă cu 
aurul său. Voise să se găsească singur și într’o 
altă lume, și singur și într’o altă lume s’a aflat.

A început să înțeleagă adevărul, unicul adevăr 
care i se lumina în fața ochilor.

— Taci!...
...că tot aurul lui și toată frumusețea vesmin

telor sale, nu prețuiau nimic și nu ispiteau pe 
nimeni de parcă orbi erau.

Ca să mănânce, a trebuit să vâneze singur, ca 
să se odihnească, a trebuit singur să-și facă 
adăpost și ca să umble, a trebuit să-l poarte 
picioarele lui șii nu ale dobitoacelor și tot astfel 
ca să poată sta acolo, căci pierduse cărarea pe 
care venise, a trebuit să se poarte asemeni lor. 
A îmbrăcat o hlamidă pe care a găsit-o, și-a 
lepădat încălțămintea și pentru că aurul ce-1 mai 
avea era greu și fără de folos, l’a dus in pragul 
casei cele înflorate în săpături de cuțit și l-a 
așternut pe jos ca pietre lucitoare peste cari 
aveau să treacă cei mulți cu picioarele goale 
vârâte în sandale.
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Găsise viața pe care o căutase acolo unde nu 
era viață. In fiecare zi colinda țarcul și in fiecare 
zi mintea lui se minuna și se întreba cum de 
oamenii aceștia pot trăi fără de avuție și totuși 
avuți erau, pentru că tot ce le trebuia lor aveau 
de prisos, și cum nu le trebuia nimic, nimic aveau. 
La casa fiecăruia, in prăjini înalte, pe împrej
muirile mici sau pe rocile da deasupra peșterilor 
și a grotelor, sau pe stuful frunzăretului ce aco
pereau văgăunele în cari locuiau, năvoade de 
prins pește, ca și cum toți ar fi fost pescari și 
s’ar fi îndeletnicit numai cu pescuitul. Și apă 
nu era nicăiri, nici atât cât să o îngrădească trei 
pameni ținându-se de mâni. Un singur isvor ce 
eșia din pământ și se pierdea în pământ, de unde 
fiecare iși lua apa in chiupuri mici ca să bea, 
și să ducă la casa cea frumoasă să spele pietrele 
ce țineau loc de pardoseală. In casa aceasta toți 
se adunau în fiecare zi ca să se închine. Era 
biserca credinții lor.

Bătrânii, cu bărbile albe, cu părul plete pe 
umeri și degetele picioarelor numai noduri de 
umblet, oficiau slujba bisericească, asemeni preo
ților noștri. Biserica era îmbrăcată în icoane, chi
purile după ele însă, nu se mai vedeau de fumul 
vreascurilor ce se aprindeau și de vechimea anilor 
ce trecuseră peste ele, iar slujba, ca nici într’o 
altă biserică din lume, se făcea in cinstea Dia
volului și nu a lui Dumnezeu. Rugăciunile nu 
erau cetite, ci spuse și fiecare, in același timp,
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repeta cuvântul slujitorului. Cât a stat tânărul 
bogat in lumea pe care o aflase, in fiecare zi se 
ducea in biserică și în fiecare zi asculta aceiași li
turghie, trudindu-și mintea să înțeleagă de ce în
chinăciunea lor era adresată diavolului. O lume nouă 
căutase și o lume nouă aflase cu viața hărăzită 
plantelor și pietrelor, ca „acolo unde nu este 
durere și nici întristare și nici suspine" și unde 
grijile fiecăruia erau ale tuturora și ale nimănuia, 
căci acolo nueraugrijurișitoți fără deosebire erau 
ca unul. Vorbeau limba tuturor neamurilor într’un 
singur amestec, o limbă nouă și totuși cunoscuta 
străinului, căci de cum a încercat, s’a putut în
țelege cu ei. A ținut ceasul inchinăciunii lor, era 
al acelora și aceia îl socoteau ca o picătură de 
ploaie căzută din dărnicia cerului. Era al lor 
ca și cum acolo ar fi fost născut: înstrăinat fusese 
fără de vrere și se reîntorsese iarăși printre ai 
săi. Intr’o zi, a întrebat omul meu pe unul 
dintre ei:

— De ce vă închinați Diavolului?...
Și i-a răspuns acela:
— Pentrucă lui trebuie să ne rugăm.
— Dar învățăturile pe cari le propovăduiți 

unul altuia cu cuvântul sunt ale lui Dum...
Și acela lăsă ochii în pământ și rămase tăcut 

câtva timp, apoi a ridicat capul și scuturându-și 
pletele ce-i cădeau pe umeri, a spus încet, încet 
ca și cum mare taină ar fi fost răspunsul, spri- 
jinindu-și mâinile slabe și osoase, de umerii 
străinului; , i .
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Cineva odată, de mult, — povesteau părinții 
noștri, — dăruit lor ca și tu nouă de mana ce
rului, a încercat să le dea cărți să invețe să se 
închine lui Dumnezeu și în cărțile acelea au 
găsit toate rugăciunile noastre cu singura deose
bire că erau adresate lui Dumnezeu...

— Evanghelia...
— Se poate, la voi acolo de unde tu ai venit 

și de unde va fi venit și omul din povestea pă
rinților noștri, aci însă e așa cum e și adevărata 
evanghelie aceea este care trece din om în om, 
din tată în fiu, mereu cu chipul Lui, care la poa
lele acestui munte s’a înălțat. Vouă vă trebuesc 
cărți ca să nu uitați de El, noi îl avem în noi... 
Dumnezeu e bun, Dumnezeu e mare, Dumnezeu 
e îndurătăr, Dumnezeu a făcut pe om după chipul 
și asemănarea Sa, Dumnezeu e a toate știutor și 
fără voia Lui nimic nu se clatină pe pământ. Și 
atunci, dacă Dumnezeu este așa, — și așa este — 
de ce rugile noastre să le îndreptăm Lui? Cel 
întâi între noui, care s’a chemat lisus, a pătimit 
și s’a răstihnit pentrucă ne-a iubit. El a fost cel 
dintâiu care ne-a învățat să ne cunoaștem, 
să ne apropiem unul de altul și să ne 
iubim. Se cade ca iubindu-L cu adevărat să 
ne închinăm Lui?... Ori El, dacă ar fi vrut ar 
fi înlăturat suferințele, gonindu-le de la Ei, dar 
El a băut paharul până la fund tocmai ca să ne 
invețe, odată cu iubirea, și jertfa pe care trebuie 
să o facem... El a fost unul, noi suntem o spuză

C. Ardc|caiiu. — „Am ucis pc Dumnc?c|i“ 4
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și ceeace a făcut El pentru noi nu putem face 
noi pentru El, noi nu suntem El și noi nu ne 
jertfim celuilalt și nouă.

— Și atunci vă închinați...
— Taci!... Și ochii albaștri ai omului fără de 

vărstră, cu barba mare și părul plete, se închiseră 
pentru o clipă ca să se deschidă mai vii, mai 
luminoși și privindu-1 in față să-i spună:

— El e Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu ni la 
dăruit nouă — oile cele multe — și ori cât de 
mari ar fi relele pe cari le-am face, de El ertate 
sunt, pentrucă în știrea Lui sunt făcute și dacă ar 
vrea El le-a’r putea împiedeca, dar ruga noastră 
nu Lui trebuie să se îndrepte, El e cu noi, și în 
noui, ci diavolului, lui să-i înălțăm cântările 
noastre strigându-i: Osana, Osana!... pentrucă el 
este acela care ne duce în ispită și ca să ne ferim 
de ispită trebuie nu să-l iubim, ci să-i dăm su
punere și să-l lăudăm ca pe un Rege ca niciodată 
să nu ne îndemne la răutăți, răutatea fiind dela 
el. Numai așa putem păstra curat sufletul și 
sângele care sunt ale Domnului și nu ale noastre.

„.Iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată 
inima ta, din toată puterea ta“, și fereștete de 
ispită...

— Și toți câți sunteți aci...
— Toți câți suntem aci, ne închinăm Diavolului 

și de aceea nu ne trebuește învățătura cărților, 
ci învățătura cuvântului pe care îl avem în noi 
din tată in fiu, de mii de ani. Dăm Cesarului
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De ce ai tăcut Dgmian?...

— Pentrucă s’a isprăvit povestea... restul, 
mai are nici o însemnătate.

Ciudată poveste!...
Adevărată!...

- Adevărată?...

ce e al Cesarului. Cel ce a venit în mijlocul 
nostru n’a cetit ci a propovăduit cu cuvântul, 
căci „cuvântul a fost la început și cuvântul a 
fost la Dumnezeu și. D.imnezeu..." e în noi.

Noi nu cunoaștem bogăția arginților pentrucă 
arginții vin de la Diavol și pentru arginți și-a 
vândut sufletul cel de al doisprezecelea apostol 
al Crucificatului. Noi nu cunoaștem mândria, pen
trucă mândria de la el vine și pentrucă noi toți 
suntem de-o potrivă... nici unul mai bogat, nici 
unul mai sărac și nici unul mai înțelept căci 

• „înțelept ești numai tu Doamne"... Suntem o 
turmă.

— Se poate aceasta?!...
Nu se întreabă firul de iarbă de ce e verde. 
Icoanele?...
Le păstrăm așa cum ne păstrăm pe noi și 

in noi pe vecinicul Dumnezeu și ne închinăm Dia
volului ca niciodată acesta să nu se mânie pe 
noi să ne trimeată ura și vrajba pe care o cu
noaștem, pe care o avem in preajma noastră, așa 
cum îl avem în noi pe Dumnezeu...
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Dreptul celui mai tare, impune stăpânirea și a 
oamenilor și a lighioanelor... Popoarele și epocile 

Mcele mari, și-au însemnat existența cu forța. Forța 
de a distruge și forța de a creia... restul?... o în-

— Foar-te a-de-vă-ra—tă.
•— Și în care parte a pământului sunt oamenii 

aceștia?... Cum ii zice poporului care denigrează 
pe Dumnezeu?

— Nu denigrează pe Dumnezeu.
— Bine, dar unde sunt și cum le zice?
— Hm!... vrei să știi?... ți se pare așa de 

straniu?...

— E de ajuns că ideea a putut să încapă în 
mintea mea și poate a altora, ca poporul să 
existe compact, aevea, undeva pe fața pământului. » 
Ce interesează adevărul geografic, când adevărul 
îl ai în sufletul tău?... Da, cred în Diavol... 
Vrei să cred în Dumnezeu?... fie, cred și în El...

Nu sunt eu un bun creștin?... Nu cred eu în 
tot ceeace spune sfânta scriptură?... și mai cred 
in mine pentru că deopotrivă, ca Dumnezeu și 
ca Diavol, știu să iubesc și să urăsc asemeni lor.

Mă urăsc pe mine, în tot ceeace lumea s’a 
obișnuit să numească fapte bune, — faptele bune 
fac dovada lașității noastre — și mă iubesc în 
toate actele mele cele rele, conștiente, pentrucă 
acestea îmi dovedesc puterea de voință cu care 
îmi mărturisesc existența...
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florire a acestei puteri... Istoria îți stă la în
demână...

Cred în mine și numai in mine, iar când voi 
ajunge să egalez în creațiune pe Dumnezeu sau 
chiar pe lisus, voi crede și în Ei ca în aceiași mă
sură toți să creadă în mine...

Cred in mine... Te supără 
cinstită pe care ar putea-o face ori 
tace?... Pentru ce trăești?...

o mărturisire 
ce om și o

Ori cât i s’ar spune unei tinere fecioare 
de durerile facerii, ea nu va putea cunoaște spas
mele mamei sale, până ce pântecele ei nu va rodi 
asemeni. Când tu însuți te vei ridica până la 
înălțimea acelora pe cari azi, abia de-i poți pri
cepe, atunci și numai atunci îi vei înțelege. Da, 
când eu voi fi Dumnezeu, voiu crede în El.

- Destul!... destul... Și Adrian își astupă cu 
amândouă manile urechile să nu mai audă nimic.

Era povestea lui, povestea lui pe care numai 
voia să o audă și pe care fără să vrea o continuă 
in gând, cercetând până la amănunt viziunea 
lumii ce îi sta aevea parcă în față, obser
vând că toți oamenii, aceiași, erau aidoma lui 
ca și cum s’ar fi privit in mii de oglinzi... Și cu 
ochii mari, halucinați, cu fixitatea privirii ca de 
sticlă, privea fundul paharului golit, în proporțiile 
uriașe ale unei țări, ale unui continent, ale unui 
pământ și buzele îi repetau mereu cuvântul:

— Destul!... destul!...
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Se ridică dela masă. Pe masă era un pahar 
gol și unul plin...

Destul Demian, destul!...
Iși strânse capul intre mâni, simțea cum tâm

plele îi svâcnesc.
Ochii i se luminară de ură și lovi cu piciorul 

în scaunul din față.

Calea Victoriei, mai puțin gălăgioasă, își des
fășura asfaltul punctat cu luminile felinarelor și 
umbrele îndrăgostiților intârziați, ca o reconsti
tuire a unui papirus rămas neatins de flăcările 
ce au mistuit biblioteca din Alexandria, papirus 
ce însemna o altă civilizație. Dintr’o grădină de 
vară, lumea se revărsa pătând papirusul ca pi
cături de ploaie abia începută intr’o răpăială. 
Picăturile de ploaie au căzut și s’au uscat de fier
bințeala asfaltului iar lumea a dispărut lăsând 
urme: ici un sergent, colo doi îndrăgostiți și un 
om beat, dincolo o femee...

Calea Victoriei suna ca o cutie de reezonanță. 
Adrian se căuta în noapte, prinzându-se cu mâna 
ca pe altul, ca Harpagon ce își căuta hoțul ba
nilor.

— Demian!... Demian!...
Și Demian nu era.
— Demian!...
Cu intermitențe de clipe, câte o mașină goală 

cu șofeurul înțepenit la volan, își horcăia glac- 
sonul de parcă orașul tot adormit, sforăia lung 
și greu de oboseala zilei.
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Adrian râdea, Adrian plângea și Adrian iși 
spunea mereu:

— Dacă ași putea să scriu povestea aceasta... 
dacă ași putea să o zugrăvesc, dacă ași putea 
să o trăesc, dacă...

Și gândurile ii rămaseră în loc...
Iși opri pasul, se clătina pe picioare și făcând 

sforțări, se pierdu în noapte...



Adrian privind țintă în ochii lui Vidrașcu, 
il întrebă:

— Ei, ce zici de povestea adevărată, povestea 
Iui Demian?

— Știu și eu ce să zic...

— Bogăția prea mare e mai greu de suportat 
de cât cea mai cumplită sărăcie.

— Crezi în Dumnezeu?...
— Mă închin Lui.
— Și în viața viitoare?
— Cine crede în El trebuie să creadă în tot, 

indiferent dacă este sau nu este.
Mă neliniștește persistența acestui persona

giu inexistent, spuse Adrian privind in gol peste 
umerii lui Vidrașcu.

— De ce?...
— Pentrucă... pentrucă am crezut și eu odată 

și acum nu mai cred.
— Dțică numai crezi, de ce te simți neliniștit?
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Dacă • este El,

— Hm!... și Adrian tulburat făcu câți-va pași 
in dreapta și in stânga, apoi ca și cum ar fi voit 
să fie mai convingător apăsă pe cuvinte:

— Numai cred... Vreau să numai cred. Așa 
îmi spune rațiunea... Mă ucide însă îndoiala a- 
cestui vreau.

— Atunci crezi.
— Nu. Am crezut și ași vrea să cred încă, dar 

dacă voi ajunge la convingerea aceasta, atunci 
eu numai însemn nimic și eu cred, vreau și tre
buie să cred în mine și nu în El.

Nu sunt nebun... Nu. Dacă • este El, eu 
numai însemn nimic. Arta numai există iar opera 
desăvârșită e o ficțiune ce numai poate fi creată... 
înțelegi de ce nu cred în Dumnezeu?....

— ...pentrucă însăși viața pe care o trăesc și 
o cred a mea, numai îmi aparține... Nu, căci 
numai trăesc eu,~ci..un altul trăește în mine... Și 
Adrian, începu să'măsoare camera în lung și în 
lat. Vidrașcu se uita la el și după câtva timp 
spuse:

— Un altul... Acest un altul trăește în mine, 
mă face să-mi aduc aminte de un caz ciudat de 
pe când eram magistrat.

Starețul unei mănăstiri a fost găsit în chilia sa 
asasinat, ciopârțit cu un foarfece, ca o bucată 
de postav. Ușa încuiată nimic deranjat în casă 
și după cum s’a dovedit în urmă, motivul asasi-
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natului n’a fost nici furtul, nici răsturnarea, nici 
ura sau vre-o altă neînțelegere ce ar fi existat 
între omorâtor și omorât... Intr’un cuvânt, nimic 
din pasiunile omenești, deși la început se putea 
crede ceva din toate acestea de oarece starețul 
era pe cale de a părăsi mănăstirea să se ducă în 
lume după o femee.

Cadavrul era așezat într'un jilț, iar între de
getele mânii i se așezase, așa ca și cum ar fi 
fost în rugăciune, mătăniile și o biblie veche 
picată de ceară și sânge, murdărită pe la col
țurile filelor de degetele celor ce o răsfoise în 
decursul anilor. Era deschisă la distrugerea 
templului lui Solomon.

S’a făcut autopsia cadavrului pe loc, de către 
medicul de plasă și acesta afirma că nu era 
nici o urmă de violență. Crima probabil a fost 
făcută în timpul când starețul dormea amețit de 
rachiul de melisă din care mai rămăsese foarte 
puțin pe funduul sticlei de pe masă. Era vară, 
cald și cum starețul fusese gras, se împuțise de 
stricase tot aerul mănăstirii Cercetările mele n’au 
dus la nici un rezultat. A doua zi aveam de 
anchetat o tâlhărie ce făcuse mare sgomot in 
oraș — eram la Craiova — era vorba de o 
femee frumoasă, soția comandantului garnizoanei

Erau orele șase seara, ne pregăteam să ne 
urcăm în mașină, — eu și medicul — când să 
plecăm, în fața noastră, de sub bolta arhondăriei, 
ca dintr’p gură de pivniță, ne eși înainte un
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—■ L'am supus unei comisuni medicale, am cre
zut că poate o fi vorba de vre-un caz de nebunie... 
Nu!!... Rezultatul cercetărilor medicale au sta-

călugăr bătrân. Era plin de sânge pe antereu.
II privii țintă și mă răstii Ia el:

— De ce I’ai omorât?... și până să-mi răs
pundă, îl măsuraii cu privirea din nou, din tălpi 
până in creștet și nu-mi puteam lămuri cum 
bătrânul cu barba albă, ochii împăenjeniți, slab 
și de nimic, cu un tremur pronunțat al capului, 
putea să fie ucigașul.

— Nu eu... ci diavolul... diavolul l’a ucis.., 
răspunse călugărul.

— Ești plin de sânge...
- Da...
- Ticălos bătrân!...

— Demonul l’a ucis... Demonul...
Și ochii călugărului se măriră, capul îi tremura 

și mai tare; se cocoșă și mai mult de umeri, 
gura i se strâmbă și începu să scuipe într’o 
parte, numărându-și mătăniile, spăimântat ca și 
cum ar fi avut pe cineva nevăzut în față, apoi 
începu să țipe:

Diavolul!... diavolul!... diavolul!..
L’am întrebat multe, i-am vorbit prietenește, 

m'am răstit și nu mi-a mai răspuns nimic, de 
parcă nici nu mă mai vedea. Scuipa și repeta 
mereu:

— Diavolul... diavolul...
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eu
am

bilit că e în toate facultățile mintale și deci 
responsabil de crimă.—Eu nici astăzi nu pot să 
să cred aceasta.—L’au judecat și l’au condamnat la 
munca silnică pe viață... Trăește și acum, e la 
Ocnele Mari, are aproape optzeci de ani. Din 
celula lui a făcut un fel de paraclis... Se bucură 
de libertate, se închină in fiecare zi și noapte, 
așa cum era obișnuit să facă la mănăstire și 
datorită predicilor și cuvântului lui, închișii trăesc 
o viață de pocăință. Toți îl iubesc și toți il 
ascultă. Ceeace nu pot face gardienii cu asprimea, 
face el cu vorba. E un apostol care măngâe 
și ușurează durerile sufletelor celor păcătoși. în
trebat de ce este închis, spune că nu are nici o 
vină și că de bună voie a venit in mijlocul celor 
nenorociți și lipsiți de mângâere, ca să împlinească 
cuvântul Domnului: „fericiți cei pocăiți că mult 
se vor bucura".

— Atunci e o eroare judiciară, i-am spus eu, 
făcăndu-mă a nu-1 cunoaște, iar grefierul închi
soare! se răsti Ia el.

— Ia aduți aminte... ai ucis pe starețul... Ai 
uitat?...

- Nu știu... Diavolul l'a ucis pe stareț și 
fost de față.

Adrian privea în ochii Iui Vidrașcu ca într’o 
oglindă în care se reflecta crima călugărului și 
tăcu fără să spună nimic și fără să clipească 
măcar.
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— Ce zici de povestea aceasta?... îl întrebă la 
rândul lui Vidrașcu pe Adrian.

In capul lui Adrian se amesteca povestea lui 
Demian cu povestea călugărului din care făcea 
una și, uităndu-se în ochii prietenului, întrebă 
încă odată:

- Ce crezi de povestea lui Demian?...
Vidrașcu se mișcă din loc, săltă din umeri, 

aprinse o țigară si după o clipă de gândire, ca 
și cum și-ar fi recapitulat cele auzite, amintindu-i 
cazul călugărului, răspunse așa ca să răspundă 
numai:

— Ți-am spus... Bogăția prea mare e mai greu 
de suportat de cât cea mai cumplită sărăcie...

Bine... Călugărul acela trebuie să fie o minte 
superioară... Intr’o zi am să-l caut, să-l văd...

Interesant nu?... Eu cred că doctorii au 
greșit și călugărul dacă numai e nebun acum, 
atunci insă, când a omorât, a fost... Aceasta e 
părerea mea.

A fost nebun atunci când a omorât dar acum 
când mărturisește aceleași lucru?... Și-apoi, ia 
uită-te bine la mine... sunt eu nebun?...

— Ce fel de vorbă e aceasta?...
— Nu ți-am spus că dacă cred în Dumnezeu 

numai exist eu?
— Tu ai viziunea geniului. Ești un artist mare, 

ești ceeace nu poate fi altul, pe cât timp el, un 
biet călugăr...

— Un călugăr de geniu.
— Ei, ei... nu te gândi la aceasta... Ar trebui
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să nu spunăca

cu

să-l cunoști, un călugăr ca toți... și Vidrașcu în
cepu să se plimbe prin cameră, simțindu-se fără 
să știe de ce neastâmpărat.

Să nu mă gândesc... Dar Demian?. .
Cine e Demian?
Demonul...
Vorbe... și clătina capul 

nimic mai mult.
- Nu mă înțelegi lorgule, mai bine... Eu n'ași 

fi putut fi niciodată magistrat... Niciodată.. Am 
oroare de oamenii cari vor să dea vieții alt înțeles 
de cât acela care este, așa după cum prescriptele 
articolelor din lege, înșirate unele lângă altele, 
se potrivesc sau nu și totuși se aplică.

— Eu cred că nu sunt...
Te rog să mă erți, nici nu m'am gândit la 

tine, de altfel tu nu mai ești judecător.
In camera de alături, Eleanor cânta la pian. 

Ușile se deschiseră larg și servitoarea veni 
serviciul de ceai. Discuția se curmă și imediat 
aproape, se continuă in salon în considerațiuni 
generale asupra artei, muzicii și asupra lui Beet- 
hoven a cărui bucată umplea casa.



■ Pisicile torceau, lumina venea mereu pe fe
reastră și Adela înțelegea tot mai bine și tot mai 
mult că se înstrăinase da toată încăperea și de tot 
ceeace altădată i se păruse că al ei este. Adrian 
numai vorbea, așa cum nu vorbea scaunul din fața 
șevaletului la care se uita ca la ceva straniu. Nu 
lucra nimic, mintea îi era preocupată cu altceva 
de cât până atunci, era tot așa de înstrăinat ca și 
Adela.

Luă evanghelia după noptieră, o răsfoi, se 
uită ceasuri întregi in ea și, ca și cum ar fi 
căutat să înțeleagă mai bine slova tipărită, cercetă 
dincolo de rânduri și înțelesul lor, lumea moartă 
și cugetarea vie a credinții. închise cartea cu 
scoarțele negre pe cari săpate erau două cruci de 
aur chenăruite in flori și eși din casă cu capul 
plecat și bărbia în .piept, să se plimbe pe trotuarul 
din fața porții, ca un îndrăgostit pe sub ferestrele 
iubitei, ingrădindu-și pas cu pas spațiul și gân
durile ca să trăiască numai în el.
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„Este Dumnezeu sau nu este?..."
Ferestrele de peste drum erau oarbe, cu storu

rile lăsate. Pe stradă, nimeni...
— Este Dumnezeu sau nu este?... Și întrebării 

acesteia ritmate în pașii ce loveau asfaltul tro
tuarului, Demian și povestea lui îi sta mereu in 
față vie și adevărată ca însăși ființa lui. Cunoștea 
poporul acela ciudat și îl frământaa și pe el ca și 
pe ei, aceleași gânduri ce-i sugrumau viața 
făcându-i respirația tot mai grea și tot mai înă
bușitoare.

— Există Dumnezeu sau nu există?...
Credința în cele sfinte, credința cu care se nă

scuse și al cărei sluijtor sortit fusese să fie, se 
topise ca bruma in raza răsăritului de soare.

— Este Dumn
Și cineva ii răspunse încet, așa de încet încât 

abia de ghici mai mult:
— Nu este!...
In clipa aceia pentru Adrian, Dumnezeu își di

minua proporțiile luând înfățișarea unui om, ca 
ori ce om, pus intr’o perspectivă de cale lungă și 
îngustă in care se pierdea cu fiecare clipire a 
ochilor. O fărâmă de ceară în dogoarea focului, 
ceara se topește și asemeni ei, Dumnezeu.

— Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu... Ha, ha, 
ha... Creațiune a unei minți bolnave... creațiunea a 
mii de minți bolnave, creațiunea a milioane, a 
miliarde de minți bolnave... Ha, ha, ha....

„Dacă nu-1 ai pe Dumnezeu în tine nu încerca 
să-l cauți aiurea...“
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C. Ardelcanu. — „Am ucis pe Dumnezeu** 5

Adrian se privi in oglindă, iși dete părul peste 
cap și afară de oboseala ochilor incercuiți în 
vânăt din cauza nesomnului, nu observă nimic, apoi 
ca și cum despre altceva ar fi fost vorba și nu 
despre cercetarea chipului său, se întoarse brusc 
spre Adela și o întrebă:

A fost Demian pe aci?... Ți-a spus povestea 
adevărată a poporului din Asia?... Unde e?... Și 
ochii încețoșați de febră, priveau aiuriți în toate 
părțile ca și cum ar fi căutat ceva. Șezu pe divan, 
și își trecu amândouă manile peste frunte ca și 
cum ar fi vrut să se șteargă de ceva.
— Ești obosit Adrian... ești bolnav... ce ai?... ce

„Dumnezeu e pretutindeni și nicăiri..." 
Nicăiri... nicăiri...

Se opri in poartă. De sus, din fereastră, îl pri
vea Adela. Intră în curte și urcă scările două 
câte două trepte.

- M'ai chemat?... întrebă el intrând în cal- 
meră.

Nu răspunse Adela.
— Și totuși... mi se pare că m’ai chemat să-mi 

spui... De ce te uiți așa la mine?... Am ceva?... 
par schimbat?...

_
Vorbește!. . Din ziua în care ți-am spus că 

trebuie să pleci, că drumurile noastre se despart, 
de-atunci...



- 66 —

vorbești?. . Și Adela se apropie de el îngrijorată 
ca o mamă de copilul ei.

Spune-mi este Dumnezeu?... și dacă este 
crezi în el?...

Spune!... '
— Am crezut în tine...

Și?...
Mă alungi...
Hm!... ai crezut in mine și te alung... Când 

doi oameni se despart pentru o zi, pentru un an 
sau pentru totdeauna, nu înseamnă că se alungă 
unul pe altul... Dar, spune-mi de Dumnezeu, este 
Dumnezeu?...

Pentru alții poate că da, pentru mine însă...
Pentru tine?... spuse repede Adrian, aștep

tând cuvântul.'
— Nu...
— Dar viața viitoare?

Viața viitoare... Și Adela își acoperi fața 
cu mânile și începu să plângă.

Nu este nimic, nimic... Ai dreptate. Nu mi-ai 
vorbit niciodată până acum despre aceasta. De ce 
nu mi-ai vorbit? M’ai lăsat să mă pierd în erezia 
care am moștenit-o... De ce plângi?...

Și Adrian se apropie de ea și începu să o mân- 
gâe pe păr, pe obraji...

— De ce plângi?...
— Pentrucă nu mă mai pot închina Dumne

zeului meu, pentrucă...
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avea

- Taci!... Mi-a spus Demian... Știi și tu?... 
Știi?... Eram sigur. Știe toată lumea.

Iși prinse capul în mâni și stete o clipă locului 
de parcă ar fi vrut să-i simtă svâcnelile, apoi 
ca și cum și-ar fi spus sie-și, continuă.

Da, trebuie să știe și el, șarlatanul de popă 
din Vitioara, omul puțintel, cu barba și părul 
neîngrijite, omul da nimic care minte de două 
mii de ani... Tata... Ha, ha, ha.., A trăi înseamnă 
a-ți crea viața, el o suportă... Un Sisif cu pot- 
capiu, cu rasă și cu barbă... Ha, ha, ha... Iar tu, 
adresându-se Adelei, ca și Prometeu, plătești focul 
iubirii. Numai eu sunt Cronos, tră-asc ca el și îmi 
mănânc...

Adela se opri din plâns și se uita la el. Se 
sperie. Fața lui Adrian era toată congestionată 
și broboane mari die sudoare îi umplea fruntea.

Adrian!...
Și femeea se apropie de el, îl cuprinse in 

brațe, îl scutură cu putere și îl întreabă mereu: 
Ce ai? Ce ai?...

Adrian tăcea, privea coperta evangheliei pe 
care o avea pe masă și zâmbea inconștient, 
străin de tot ceeace era pe lângă el.

I-a vorbit Adela, a încercat să-l desmierde, 
l'a lovit cu palmele ușor peste obraji ca pe unul 
ce vrei să-l faci să-și revină dintr'o amețeală, 
și n’a fost chip. Adrian privea mereu la cartea 
sfântă pe literele căreia cetise tată-su, bunicul, 
răsbunicul și toți ai Iui de când iși cunoștea 
neamul.
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Și au plecat doctorii.

A venit un doctor, a venit al doilea, a venit al 
treilea și toți i-au prescris aceiași rețetă:

Curățenie, pentru a împiedeca o eventuala con
gestie, bromură și pilule negricioase cu miros 
urât de tăbăcărie, pentru potolirea nervilor.

— „O criză nervoasă..."
„Puțină liniște..."

— „Nimic grav, o să-i treacă..."



A doua zi Adrian s’a sculat de dimineață, a luat 
Evanghelia și a aruncat-o în foc iar în locul ei 
a așezat pe aceiași măsuță da lângă divan, ,,In 
ternul1' lui Dante și ,,De Profundis" al lui Wilde. 
A desprins din părete icoana da argint a Maicii 
Domnului și a aruncat-o pe fereastră, peste a- 
coperișurile caselor, intr'o curte pustie cu bălăriile 
mari crescute cât un stat de om p in locul ei a pus o 
reproducere fotografică a statuai lui „Moise" a 
lui Michel Angelo, după ce mai intâi o măngâe, 
încercând parcă să-i simtă plasticitatea formei 
pe chiar fața hârtiei. Ochii îi erau iluminați și 
toată fața avea ceva din seninătatea și fericirea 
pe care o are bolnavul care își simte crescându-i 
puterile și e in afară de primejdia morții.

Adela a tăcut și a privit, iar când Adrian își 
luă pălăria să plece, sfioasă, fără să se aștepte 
la răspuns, îi zise:

— Nici azi nu lucrezi?... au trecut săptămâni, 
luni și n’ai mai făcut nimic.
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care în-

mântuie...
care

— Am să lucrez altădată...
— Mereu altădată...
— Când mă voi regăsi pe mine.
— Te împiedec?
— Nu te aud... Câtă vreme nu știu să-mi impun 

voința, înseamnă că nu m’am ridicat mai presus 
de omul de rând care crede că scopul in viață 
este să se umilească și să se purifice cu acte de 
slăbiciune... Eu nu sunt bun, nu vreau să fiu 
bun... Nu-mi omor sufletul, ci vreau să-l înalț... 
Aseară am fost bolnav, ai chemat doctori, puteai 
să-i chemi pe toți câți sunt în lume, mi-ar fi 
scris rețete, la iei sau nu și... uite, vezi, aci e 
ceeace tu nu poți înțelege sau nu vrei. . Povestea 
lui Demian e adevărată. Dumnezeu e acela care 
l’a creat pe el...

Și arătă cu mâna spre gravura cu 
locuise icoana.

— ...Și l’a creat nu după chipul și asemănarea 
Sa, ci după înțelegerea mare pe care a avut-o... 
Dacă intr'adevăr a suferi e a te curați sufletește 
și a crede în Dumnîzeu din ceruri, e a te mântui, 
să creadă toată lurvea in el, să sufere și să se 

Credința mea este alta... In ziua în 
voiu ajunge să înțeleg pe toți Dumnezeii 

pe cari i-a avut omenirea, ii voiu înțelege și pe 
cel din ceruri, căci eu însumi voiu fi Dumnezeu, 
până atunci însă...

— Eu am crezut în tine.
— Ca om, nu ca Dumnezeu. De aceia nu mă
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poți înțelege. Pleacă!... trebuie... de ce zăbo
vești ?...

Pentrucă te iubesc și pentrucă pe tine singur 
te am pe lume. Singur pe tine și afară de tine 
pe nimeni... Și Adela isbucni din nou in plâns.

Știu., toate femeile și nu numai femeile, dar 
și unii bărbați și printre ei lisus însuși, a propo
văduit iubirea între oameni. lisus a fost un 
simplist. Fapta și cuvântul Lui erau proslăvirea 
Creatorului fără să fi putut înțelege El, creațiunea. 
A fost și n’a fost Dumnezeu, s’a închinat altuia 
și nu Lui și ca El au fost ^întotdeauna și vor fi 
orbi cari își vor pipăi o mână cu alta ca să-și 
dovedească existența. Eu nu mă închin nimănui... 
Dacă lisus ar fi fost Dumnezeu, sau dacă Dum
nezeirea ar fi fost in El, altele i-ar fi fost preo
cupările. Cesarului i-a spus că n’a venit să strice 
legile, ci să le întărească. Adevăratul Dumnezeu 
nu cunoaște legi, oricâte vor fi ele, și numai 
creațiuni. Creațiunea nu cunoaște îngrădirea nici 
atunci când este a Cesarului... El a mai spus că 
nu toți cei chemați sunt aleși, pe câtă vreme 
Dumnezeu cel adevărat de care îți vorbesc i-ar 
fi ales fără să-i cheme, căci numai astfel „măr
găritarele vor fi ferite de a cădea pradă por
cilor...” Dacă ași fi fost preot așa ași fi cuvântat 
din amvon.

Te uiți la mine mereu cu aceiași ochi bănuitori... 
Cum ași mai putea să te cred?...

— Doamne. Doamnei...
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îți 
de

poate
înainte

nu te vând.

Te îndoiești de sănâtatea mea ca Ofelia 
de sănătatea lui Hamlet... Nu, nu sunt Hamlet... 
Ai fi în stare să chemi din nou doctorii, ca 
aseară, ca din nou să-mi prescrie purgativ, bro- 
mură și liniște, ca și cum liniștea ar fi în afară 
de mine... Doctorii, toji doctorii nu sunt vrednici 
să se lecuiască nici pe ei, nici pe alții. Credința 
lor e in afară de ei, credința lor stă în picăturile 
doctoriei și nu a puterei de creațiune. Toți doc
torii din lume nu i-ar fi putut da nici văzul și 
nici nu i-ar fi putut spori cu milenii zilele sfâr
șite ale lui Omer și ceeace n’au putut-o face ei, 
a făcut-o el. Iliada e mărturisirea vie a unei vieți 
fără de sfârșit... Crede în Dumnezeu din ceruri, 
nu în mine, acela care îți făgăduește lapte și 
miere pe lumea cealaltă cu prețul renunțării la 
viața aceasta vie... lubește-L pe El și nu pe mine. 
Pe mine mă iubesc eu insu-mi și mă vor iubi 
cei aleși cari fără să fie chemați, vor veni în 
veacul veacurilor să se proslăvească operei mele. 
Cred în mine... Pe Dumnezeul vostru l'ași accepta 
cu o singură condiție, când ași ști că opera Lui 
sunt eu, câtă vreme însă nu-i găsesc semnătura 
mă consider opera mea. . Piatra ca să fie statue 
trebuie cioplită...

Vino să te sărut, sărutul meu 
va aminti pe cel al lui Iuda 
a fi vândut pe fiul Domnului, eu 
îți dau libertatea... Iuda n'a fost chiar așa de 
ticălos precum încearcă popii să-l înfățișeze. Nu,
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ci clin contra, a fost singurul dintre apostoli care 
a avut o personalitate, care a știut să trăiască in 
el și nu sub puterea de sugestie a altuia. A fost 
cineva și dovadă e că astăzi nu poți vorbi de 
lisus fără să te gândești imediat la Iuda... Și 
Adrian, cu pălăria pe cap pentru a pleca, se 
plimba cu pași rari pe din fața Adelei și pașii 
cădeau greu pe podină, lăsând urme sgomotoase 
ce se loveau de păreții camerei și camera sbârnăia 
ca pântecul de vioară... Se opri din mers, ascultă 
liniștea tulburată de mersul lui și roti ochii ca 
o pasăre închisă ce vrea să sboare.

- Cred că nu ne vom mai vedea, spuse el 
încet. Intr'o zi îndepărtată sau apropiată, când 
nu vei mai fi nici tu, nici eu iar mie mi se va 
pomeni numele alături de opera mea, se va vorbi 
și de tine ca de o Magddalenă neispășită... E 
singura răsplată pe care o pot da iubirii tale și 
e mult. E mult pentrucă drumul poate să fie 
lung. Lui Ahasverus i-au trebuit toiag și opinci 
de fier, ție, pentru drumul tău, toată avuția pe 
care am dobăndit-o făcându-ți chipul și trupul... 
Știi că în povestea adevărată a lui Demian, 
omul lui a avut tot aurul de pe pământ...

-— Adrian...
Adela plângea, iși frângea mănile și tot mai 

încet; tot mai fără de putere, repeta mereu:
Adrian... Adrian. . Adrian..,

Și Adrian se duse și deșertă o lădiță pe pian,
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șl aurul roș și aurul galben zornăind și luminând, 
se risipi din belșug...

— Al tău e...
— Adrian... Și Adela căzând în genunchi ca 

Magdalena Ia lemnul crucii Iui lisus, îi cuprinse 
cu amândouă manile picioarele și el s’a smucit 
și a plecat...



Se ducea spre cafenea.
Calea Victoriei era plină de lume și lumea 

vorbea și râdea abia mișcându-și pașii in pro
menadă sau grăbind să ajungă acolo unde îi 
chemau treburile.

Adrian părea că picase din lună și privind 
pe de-asupra capetelor celor mulți, singur, mai 
singur ca oricând, căuta un prieten, un cunoscut 
in gloata celor mulți de care se simțea înstrăinat 
ca într’un foaier de teatru, la a zecea reprezen
tare a unei piese, între două acte unde nu avea 
cu cine schimba un cuvânt să vorbească de 
operă sau de interpreți. Era plictisit de el 
și în el. Calea Victoriei îi părea pustie și străină 
de lumea preocupărilor lui. Când și când își 
încrețea fruntea sau își mărea ochii, de parcă 
ar fi vrut să vadă mai bine.

Gândurile ii erau încâlcite, vorbea singur și- 
repeta de câte douăzeci de ori în șir un cuvânt, 
un cuvânt oarecare pe care apucase să-l pronunțe 
întrerupând pentru o clipă înțelegerea unei idei,
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ca a

nu
avea cu

figura blângă a unui moșneag cu barba alba 
ce sta pe o minge uriașă, cu capul prins 
intr’un triunghi de foc șerpuitor și moșneagul 
clipea rar din ochii mari albaștri și cu gestul 
mânii, încremenit intr’o binecuvântare, se mișca 
intr’o legănare continuă de fulg plutitor între doi 
curenți de aer. închise ochii și imagina dispăru 
pentru o clipă ca să reapară mai puternică și 
mai aevea, apropiindu-se tot mai mult de parcă 
ar fi voit să-i intre în ochi. Se date un pas 
înapoi, călcă pe un trecător pe picioare, acesta 
se uită lung la el și spuse ceva, Adrian nu auzi 
nimic. închise din nou ochii și din nou privirea 
albastră a bătrânului cu capul chenăruit in foc, 
se apropia cu glob cu tot, mereu, mereu, mereu...

Iși frecă fruntea și tâmplele, deschise ochii 
mari, forțându-i, și imagina dispăru.

Iși dedea perfect de bine seama că nimic 
este, motivând halucinațiile pe cari le 
starea de slăbiciune și oboseala in care se găsea, 
deși știa bine că nu umblase prea mult și că 
venea de acasă.

Mută gândul în altă parte, ca pe o mobilă din- 
tr'un colț de odae într’altul și gândul era același.

apoi să revină iar la prima frământare 
gândurilor, având mereu în față viziunea limpede 
a Iui Demian, a Adelei și a poporului ciudat dela 
poalele muntelui sfânt.

Dintr’un fond roș, aprins ca soarele in 
scăpătatul unei zile de toamnă, se desprinse 

a unui moșneag 
minge uriașă,
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A încercat să cetească toate firmele magazinelor 
pe unde trecea, să-și numere pașii, să-și amin
tească ce anume față aveau doctorii cari îl vi
zitaseră cu o zi mai înainte, pe cari ii cunoștea și 
pe cari totuși nu-i văzuse niciodată. Și mereu, 
mereu chipul bătrânului in care acum vedea lim
pede pe tată-su, se amesteca și între literele fir
melor și în numărul pașilor și, mai temeinic, in 
chipul fiecăruia dintre doctori.

O imagină ce se precipita între altele.
începu să vorbească tare, tare așa ca să se audă, 

și în urechi ii sunau propriele-i cuvinte în glasul 
Adelei, într’un amestec de scene de timiditate 
trăite pe când era în seminar, pe când i se împur
purau obrajii și îi ardeau urechile când printre 
zăbrelele împrejmuirii internatului, zărea rochia 
sau șorțul albastru al vreunei școlărițe.

Internatul... biserica... bi -se—ri—ca...
Da, bătrânul Dumnezeu ce-mi stă in față, 

e El... E același din turla bisericii Radu-Vodă... 
Și în aceiași clipă, de zece ori in șir, credea 
că e când tată-su și când bătrânul Dumnezeu din 
turla bisericii.

Se opri brusc in fața cafenelii de parcă cineva 
l’ar fi tras de mânecă.

Intră...
înăuntru, la o masă din fund, cu spatele în. 

oglindă, unul dintre doctorii cari îl văzuse, cetea 
un ziar.
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Chemă un chelner și întrebă:
— Cine e domnul acela care cetește?...

Domnul acela din fața oglinzii?...
Doctorul Man...
E doctor?...

— Da...
Se duse și se așeză la aceiași masă.

Bună ziua...
Bună ziua... Și doctorul se uită pe deasupra 

ochelarilor...
Al... dumneata ești?... Ce-i?. . Cum te mai 

simți ?..
— Eu?...

Nu ești dumneata pictorul Adrian?...
Poate că da. .. N’am nimic...
Acum nu, dar...
N’are nici o importanță... mă simt puțin 

cam obosit... Uite, privesc la ceva și acel ceva 
imediat se încercuie într’un cerc de culorile curcu
beului, iar pe pupilă parcă ași avea in permanență, 
un fulgușor pe care oricât ași vrea să-l înlătur 
perzistă...

Și fără să aștepte răspunsul doctorului, con
tinuă mecanic, ca din obișnuință:

— N’are nici o importanță...
Apoi, ca și cum ar fi căutat pe cineva în ca

fenea, se întoarse pe scaun și privi la celelalte 
mese... Lângă el se opri un chelner... Doctorul 
plecă capul in gazetă și ceti mai departe.
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— Doriți ceva domnule Adrian?... 
Da Titule... Un ceai...

Se întoarse din nou cu fața spre masă și abia 
acum observă că lângă Doctor sta Demian care 
se uita la el și în ziarul întins pe masă.

Ceteau amândoi și el se uita la ei. Doctorul 
mișca buzele, își încrețea fruntea și își tot po
trivea ochelarii pe nas, să nu-i cadă. Demian 
sta liniștit de parcă ar fi fost cioplit în piatră. 
Adrian râse și în același timp ca o înțele
gere comună între el și Demian, râse și acesta. 
Se strâmbă Adrian și se strâmbă Demian, lovi cu 
pumnul în masă și la fel făcu Demian. începu 
să râdă sgomotos ca și cum și-ar fi adus aminte 
de ceva și întoarse capul, vorbind singur așa ca 
să nu-1 audă nimeni, la fel făcu și Demian.

— Ce cafenea idioată.. In fiecare zi trebuie 
să vin aci pentrucă mă aduc picioarele și în 
fiecare zi, ziua trecută se repetă aceiași, cu nici 
o altă variațiune de cât a șvarțului care 
uneori e mai fierbinte, alteori mai rece... Aceleași 
figuri ce garnisesc încăperea cafenelei ca un mo
bilier vechi și demodat, aceleași discuții, același 
tot... Și vin la cafenea, vin mereu pentrucă mă 
aduc picioarele, pentrucă numai am cap și pen
trucă simt nevoia de a mă imbeciliza in fața mai' 
multor ochi. Se bea cafea, se fumează și se 
pierde vremea, aceasta o observ mai bine de 
câte ori sunt aci și mă gândesc cât de mult ași 
putea să fac acasă, lucrând... Și totuși, vin, vin 
mereu ca să mă plictisesc pentrucă așa vor picioa-
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rele... N'ar fi de mirare ca intr’o bună zi vre-un 
învățat să descopere că omul in viață se călău
zește, nu numai de creer, care de multe ori poate 
să și lipsească, ci și de picioare...

In clipa aceia părea că visează... Cafeneaua se 
transformă într'o bibliotecă și cineva dintr’un 
colț întunecat de fum, vorbește sau cetește:

„Primele începuturi de apropiere între indivizi, 
cu câteva milioane de ani în urmă, tot așa s’au 
făcut, la cafenea... Nevoia de a te simți intr’un 
cerc al tău, ca intr’o cămașă..."

— Destuii... si Adrian lovi cu palma în masă... 
Doctorul privi pe deasupra ochelarilor o clipă, 
apoi urmă _să cetească mai departe în vreme ce 
Adrian își spunea singur răspunzând celui ce 
vorbise:

— ...Cunoști oamenii și oamenii te cunosc, vor
bești cu ei și ei cred că tu schimbi idei și ideea 
e totdeauna absentă... Vorbești cu ei și azi și 
mâne și poimâne... Ii întâlnești pe stradă, ii saluți 
sau te salută și nu știi cine sunt și cum îi 
cheamă... O cunoștință de cafenea...

Clătină capul cu silă și privi intr’o parte, 
cam peste umeri ca apoi să-și reia ținuta pe 
scaun, ca să se uite când la Demian care tăcea, 
când la Doctor care cetea mereu ca și cum acolo 
ar fi găsit isvorul nesecat de adevărată știință. 
Privind așa mereu și la unul și la altul, ob
servă că doctorul are un neg ca o sgrăbunță pe 
tâmpla stângă și că printre firele de barbă in-
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întreba

^rdclcanu. — „Atu ucis pe Dumnczcp-!. 6

cărunțită se furișau câteva fire roșii, deși barba 
părea să fi fost odată neagră... Când se uită 
spre Demian, Demian dispăruse, numai era, în 
schimb se vedea pe el in oglindă ca o imitație 
de fabrică... părea că e de hârtie. Ar fi voit să 
prindă fața celui din oglindă, între degete, să 
vadă cum se boțește. De două ori a încercat 
și de două ori și-a retras mâna. începu să râdă 
și întoarse capul să privească din nou la doctor. 
Stăruia insă in el curiozitatea de a pipăi obrazul 
de hârtie, poate că nu era el, poate că era un 
altul... Liniile săpate în obraji păreau tăiate cu 
cuțitul de o mână nepricepută. Pomeții neregulați, 
umflăturile de sub ochii, bărbia, capul tot părea 
a fi opera naivă, neisbutită, a unui ovrei fabri
cant de măști, — papier mache —

Sunt eu!...
Și isbucni in hohote: 

Ha, ha, ha... 
Ti-ai adus aminte de ceva?... il 

doctorul.
Poftim?...

— De ce râzi?... 
De mine. .

Doctorul lăsă ochii din nou pe gazetă.
Ciudat, vorbea singur Adrian, nici doctorul 

nu e doctorul... Am să mă scol dela masă...
Titu ii aduse ceaiul. In aceiași clipă in fața 

Iui sta șofeurul lui Vidrașcu.
— Domnule Pictor...
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Adrian se uita la el și nu ii răspunse.
— Sunt șofeurul de peste drum de dumnea

voastră... șofeurul...
— Bine, bine... și ce vrei?...
Și pentrucă șofeurul tăcea, Adrian urmă:
— Nu te cunosc... lasă-mă în pace... Și mes

tecând cu lingurița în ceașcă se așeză mai bine 
pe scaun cu spatele spre cel care îi vorbise.

— Sunt Neculai, șofeurul domnului Vidrașcu.
— Ei și?...
— Am venit să vă spun. .
— Spune!...

— Vorbește!...

— Ce vrei domnule?... se răsti Adrian... te-ai 
recomandat cași cum eu ași fi noul stăpân al 
dumitale... Ce vrei?...

— Trebuie să mergeți.
— Trebuie să merg... Și unde să merg?...
— Cucoana dumneavoastră... nu e nimic grav... 

cucoana... Trebuie să poftiți numai de cât... sunt 
cu mașina...

— Lasă-mă domnule în pace să-mi beau ceaiul.
Doctorul lăsase gazeta și privea atent pe dea

supra ochelarilor... Șofeurul se frământa, era ner
vos și grăbit de a spune ceva fără să știe cum 
anume. După câtăva vreme de frământare se 
decise și spuse, repede, aplecându-se deasupra 
scaunului pe care sta Adrian:
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Mașina alerga pe străzi și șofeurul, sufla de 
parcă el ar fi tras-o. .

Adrian tăcea iar doctorul care încercase să-1 
întrebe câte ceva, se minuna fără să poată în
țelege nimic din cele ce se petreceau, și nedume- • 
rirea lui creștea cu atât mai mult cu cât Adrian 
privea în dreapta și în stânga drumului ca într’o 
cursă de plăcere.

Descoperea printre trecători figuri cunoscute 
altădată și uitate. Cu prilejul acesta făcu remarca 
pentru el că vede foarte bine și are memorie

— S’a otrăvit...
Adrian lăsă lingurița și fără să înțeleagă nimic 

se întoarse pe scaun privind lung la omul ce-i 
sta in față și se uita din când în când pe fe
reastră, la mașină.

Cucoana dumneavoastră, s’a otrăvit...
Cum?... întrebă doctorul.

Adrian tresări la început, apoi liniștit, fără 
ca nici un mușchiu al feței să i se fi contractat, 
privi în gol...

O clipă în urmă, se sculă greoi să plece.
Doctore, ești bun ca să mă însoțești?...
Da... și surprinderea doctorului era cu atât- 

mai mare cu cât Adrian nu scosese nici un singur 
accent de spaimă sau de îngrijorare.

Când s’au urcat în mașină, Adrian întrebă:
— A murit?...

Nu -știu, răspunse șofeurul. .
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— In gris...
— Ai văzut-o?... Era nevasta mea.
O altă doamnă i-a zâmbit și el a salutat, 

era o femee bună și moale ca o bucată de cârpă 
aruncată in marginea divanului... Alta, o iste
rică... Un coleg de școala, un bulgar Dumitroff, 
cântă minunat la chitară și Adrian in aceiași clipă 
începu să fredoneze Serenada lunei pe care o 
cântase de atâtea ori acest Dumitroff. In fața 
minții, îi apăru atelierul școalei de Belle Arte, cu 
scaunele în desordine, cu statuiele de gips, cu șe
valetele vârîte unele în altele in jurul modelului 
care sta pe o estradă, goală, cu carnea albă sau

vizuală tot așa de bună... Ii număra în gând pe 
toți câți ii vedea și îi cunoștea:

Un model... O doamnă măritată al cărei 
bărbat era magistrat; o salută și zâmbi cu milă 
pentru soț, clătinând capul cu scârbă ca și cum 
ar fi spus: „ce dobitoc!!...“ O domnișoară plină 
de ea și proastă pe cât era de frumoasă, trecu 
pe lângă mașină... un servitor. . o altă doamnă, 
sentimentală, și își aduse aminte de un anumit tic 
nervos, al acesteia, pe care îl avea in momentele 
de nestăpânire a intimităților trupești. Iar clă
tină capul, de data aceasta cu plăcere și poate 
regret; se măritase cu un doctor, trăiau bine... 
și dintr’o curiozitate nejustificată întrebă pe 
doctor:

Cunoști doctore pe doamna care a trecut?..
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brună, veștedă, cu sâni spânzurați de o pieliță 
seacă de sânge și încrețită ca o. rufă murdară... 
Atelierul... atelierul pe păreții căruia fresca de- 
semnurilor și a picturilor foștilor elevi medaliați, 
il chemau să-l întrebe unde se duce?...

Ar fi vrut și el să oprească mașina, să-l strige 
pe Dumitroff și să-l întrebe la rându-i: ce face, 
■unde trăește dacă mai cântă la chatiră, dacă 
pictează, dacă are femee, dacă e frumoasă, dacă...

Mașina sbura și Dumitroff ca și celelalte chi
puri cunoscute se pierdu in valul lumii ce se 
rostogolea pe ambele trotuare ale căii Victoriei. 
Și Adrian fredona mereu serenada lunii privind 
aevea parcă, din pragul ușei, atelierul cu aceiași 
colegi și aceiași viață plină de tinerețe...



N’a apucat bine sa se dea jos din mașină și 
toți câți erau, femei, copii, bărbați și îl cunoșteau 
cine e, strigară in cor:

A dus-o Ia spital...
Și pe fața fiecăruia dintre 

spaima și îngrijorarea lăsase
cei grămădiți, 

urme de parcă 
fiecăruia dintre ei se întâmplase nenorocirea. Toți 
o văzuse, toți ii auzise gemetele și toți știau ca 
internul dela Salvare, ducea un cadavru.

Printre oamenii depe stradă, câte un trecător, 
nou venit se oprea să întrebe:

— Ce s’a întâmplat?...
Și imediat se găsea cineva care să spună tot ce 

știa, completăndu-și cuvintele cu gestul, arătând 
cât era de frumoasă, cum a luat paharul cu otravă 
și câte și mai câte. Ar fi fost în stare să mărturi
sească și gândurile sinucigașei.

Adrian privea la toți cei ce se adunase in fața 
curții lui, asculta vorbele sau șoaptele celor ce 
numai conteneau din spus și auzea când și când
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Cum o

numele lui, pe lângă acela al Adelei. Și totuși, 
părea că uitase pentru ce venise, pentru ce era 
lumea adunată și pentru ce numele lui era pe 
buzele tuturor. Pu[in a lipsit ca să nu întrebe și 
el ca trecătorul după uliță:

Ce s’a întâmplat?... Cine 
cheamă?...

N’a spus nimic, a privit în înaltul cerului, la 
cornișa caselor, observând amănunte asupra căror 
nu s’ar fi oprit niciodată și cari acum păreau al 
interesa. Ar fi vrut să știe ce arhitect făcuse casa 
și cât costase... Apoi își opri privirea pe capul 
blond al unui copil de vre-o opt ani, care se 
învârtea și el printre cei mari de parcă l’ar fi 
prins într’un joc de horă ce-1 interesa. Era co
pilul bucătăresei familiei Vidrașcu. Ar fi vrut să-l 
întrebe ceva, să-l întrebe de stăpâni, copilul însă 
se pierdu și Adrian rămase fără de gânduri, fără să 
vadă, fără să audă... Era absent, era atât de 
străin de parcă niciodată nu cunoscuse pe aceia 
pentru care lumea se adunase să se frământe. 
Unele cucoane se așteptau să-l vadă că își smulge 
părul din cap, altele că țipă și altele credeau că, 
cu un cuvânt și o mângâiere să-l facă șă-i pară 
nenorocirea mai puțin grea. Și așteptau femeile 
să Ie întrebe, să le vorbească și Adrian nu le-a 
întrebat și nu le-a vorbit...

Au dus-o la spital...
La Filantropia, indică locul un glas din 

mulțime.
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— Ba nu... La spitalul de copii... Caz grav... E 
mai aproape, spuse o femee.

— La Colțea, strigă servitoarea familiei Vi- 
drașcu care trecea drumul. Mi-a comunicat dom
nul, dela spitalul Colțea, la telefon... Au in
ternat-o acolo... Adrian năucit de atâta larmă, 
privea in toate părțile și asculta pe toți fără să 
poată înțelege nimic.

Lumea din stradă trecuse în poartă și din 
poartă in curte să se grămădească toată, jos, in 
fața ușei.

— Ce facem?... întrebă doctorul.
— Să intrăm, răspunse Adrian.
Ușile erau deschise, scaunele răsturnate și pe 

divanul deranjat, ca după o noapte de petrecere, 
pe perne, pieptenii de baga ai Adelei. Pe pian 
un plic închis fără de adresă lângă sticla cu cer
neală. De pe scară, se auzeau vorbe și tropot de 
picioare... Venea lumea curioșilor să afle, să vada, 
să știe cât mai precis ce se întâmplase și cum 
eră interiorul casei și in deosebi, să iscodească 
cum iscodesc judecătorii de instrucție, pentru a 
afla’ cauzele cari au dus la sinucidere sau numai 
pentru o completare a părerilor lor deja fixate.

Adrian desfăcu plicul și ceti pentru el:
„Mama a murit așa, o soră a ei, la fel și ca ele 

trebuie să sfârșesc eu... E o fatalitate... Adio..."
Trecu scrisoarea doctorului și după o clipă, 

fără să privească măcar in ochii acestuia, o reluă 
și o băgă in buzunarul hainei și amândoi au ră-
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mas in mijlocul ’odăei tăcuți și lipiți unul de altul 
ca doi stâlpi aplecați de vânt și vreme.

Pe pian o grămadă de bani, banii pe cari îi dă
duse el. Pe scară sgomotul și vorba suiau mereu 
odată cu pașii necunoscuților cari treceau pragul 
casei. Și din tot zumzetul acesta se desprindea 
limpede:

- „Au dus-o la spital... la Colțea".
Alături de borcanul de lut, păstrător de pensule 

și de un pahar băut pe jumătate de apă, era o ca- 
chetă de farmacie golită de conținut, pe care era 
imprimat cu roș un cap de mort și dedesubt 
scris: „otravă... Arsenic..."

Sgomotul pașilor cobora scara până in curte, 
asemeni unei ape ce a rupt zăgazurile și curge 
prăpăstioasă, lovindu-se de pietre și stânci.

Adrian și doctorul, au închis ușa și au plecat 
fără să-și fi vorbit nimic unul altuia.
Din bulevard, doctorul se despărți, înțelegea 

bine că e de prisos lângă omul a cărui stare su
fletească nu o ințelegea.

Adrian se duse spre spital.
Nu se simțea vinovat cu nimic de cele pe

trecute și privea lucrurile ca desfășurarea unei 
acțiuni normale la care nu se gândise niciodată 
care însă trebuia să se producă într’un fel sau 
altul.

Toată această întâmplare părea că o văzuse
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într'o casă străină cu ferestrele joase în în
căperea căreia privise fără să vrea.

„Nenorocirile altora, rămân totdeauna ale al
tora, și ori cât am căuta să le înțelegem, să le 
simțim, tot neînțelese rămân".

Până la spital, Adrian a fost incapabil de a 
mai gândi la altceva. A repetat de o sută de ori 
constatarea aceasta pe care o făcea și căreia 
credea a-i fi dat forma definitivă a unei cugetări 
proprii de și se controla de câte ori repeta fraza 
să-și aducă aminte de nu va fi citit-o când-va in 
vre-o carte. Prea era vulgar adevărul. Nenoro
cirea era a Adelei, nu a lui.

La intrarea în curtea spitalului, l’a întâmpinat 
portarul.

— Ce poftiți?... Nu e voe...
— Eu sunt Adrian... sunt... Am venit pentru 

femeea pe care au adus-o...
- Aceea otrăvită cu arsenic?...
— Da...
— Nu se poate să o vedeți...
— Nu?...
— Eu vă las, dar... și ridicând din umeri și 

deschizând larg mâinile, amândouă, ca și cum 
ar fi voit să-l facă să înțeleagă că tot nu are ce 
vedea, îi întoarse spatele. In clipa aceia telefonul 
sună in ghereta de scânduri, portarul intră înăuntru 
și ridică receptorul...

— Da... da... E domnul intern de serviciu... 
Nu... Nu... Arsenic... ar-se-nic... arsenic... Si lăsă 
receptorul, adresăndu-se lui Adrian:
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Tocmai mă întreba domnul Profesor... Credea 
că e ceva interesant... Ești rudă cu sinucigașa?...

Da...
Acum tot nu o po{i vedea... Ii face spălaturi 

stomacale, dar dacă voiți... Și deschise iar bra
țele, de data asta cu semnificația că dacă vrea 
poate să intre.

— Nu...
Aprinse o țigară, oferi și portarului una și 

rămase tăcut apoi privind la clădirea și pavilioa
nele spitalului, liniștit și mirat în același timp ca 
un provincial venit pentru întâia oară la Bucu
rești, spuse ca pentru el:

Atare spital!...
E cel mai mare... Serviciile de clinică și hi- 

rurgie cele mai complete... Pavilioane pentru boli 
de ochi, de piele, sifiligrafie, laboratoare... •

Frumos, frumos... Foarte frumos!...
Patruzeci de saloane, șaizeci de rezerve, 

bucătărie mecanică, nu funcționează, dar o 
avem crematoriu de pansamente, trei până la 
cinci sute de paturi... Mare... Opt pogoane numai 
locul... cincizeci de surori de caritate...

Frumos, frumos... și Adrian se minuna și 
părea mulțumit și interesat de relațiunile pe cari 
i Ie da omul cu șapca galonată ca a unui maior 
de marină.

- Cei mai mari doctori la mine sunt, adică la 
noi... Profesori, foști miniștri, savanți... Nici la 
Paris n’ai să găsești zece spitale ca ăsta... Numai
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leafa noastră e cam mică, ei... Dar dacă cucoana 
va avea zile... Cu arsenic zici că s’a otrăvit?...-

— Da...
— Au fost și cazuri de însănătoșire.
— Au fost?...
— Dacă spălaturile sunt făcute in grabă... dacă 

cantitatea a fost mică și dacă arsenicul n’a fost 
tocmai arsenic... in sfârșit dacă, cum să spun, are 
zile... Nevastă-mea e îngrijitoare de douăzeci de 
ani, le știe pe toate ca o doctoriță... Pentru cei ce 
vor să-și pună capăt zilelor, ar fi mai recoman
dabil arma de foc... dacă nu moare imediat și nu 
se ivesc complicații și dacă glonțul se oprește în 
mușchi sau nu atacă inima, creerul sau plămânii, 
sinucigașul poate fi sigur că a scăpat... I se ex
trage glonțul și a doua zi poate să plece acasă... 
Ei, dar femeile totdeauna sunt mai proaste ca băr
bații, le e teamă de revolver și se curăță cu otră
vuri... Ce vrei? n’au curaj. Din pricina asta și su
feră mai mult ca bărbații...

— Ai dreptate, ai dreptate, dar eu ce trebuie 
să fac?... Întrebă Adrian, privind in ochii porta
rului.

— Să vă vedeți de treabă... Mâine dimineață la 
opt, la nouă, vom vedea ce va fi... dacă scapă sau 
nu... Știința iși face datoria... Dacă va avea zile...

— De sigur... Bună ziua.
— Vă salut... Mâine la opt... la nouă...
Adrian trecu drumul pe partea cealaltă a străzii 

și se opri in loc cercetând fațada spitalului cu
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ferestrele mari căutând să ghicească in care salon 
va fi fiind Adela... Și n’a văzut nici o mișcare, nici 
o umbra dincolo de geamurile întunecate in cari se 
oglindeau nourii și albastrul, de oțel al cerului.



femeilor se

Doamna Vidrașcu și Mabel lipsiseră de acasă 
și acum, după ce auziră cele petrecute prietenilor, 
triste, cu ochii plânși și nerăbdătoare de a ști 
mai mult de cât Ie spusese slugile, se uitau una 
la alta frăngându-și manile ca apoi tăcute să 
se plimbe din odae în odae când și când privind 
pe ferestre, nerăbdătoare de vești.

Când Adrian deschise ușa și se apropie de ele, 
amândouă cu ochii mari deschiși, cu respirarea 
oprită, păreau că sunt de ceară. O clipă în urmă 
întrebară deodată:

— Ce-i?...
Adrian plecă ochii in pământ la începui, apoi 

privind la amândouă ca și cum atunci le-ar fi 
văzut pentru întâia oară, observă la Mabel bluza 
întredeschisă și rotunjimea sânilor albi, pietroși, 
feciorelnici. Și pentru că Adrian întârzia răs
punsul, din nou aceiași întrebare a 
auzi:

— Ce-i?...
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Nu știu nimic... Mâine la nouă...
Mâine la nouă...
Da, să mă duc să văd... acum n’au putut 

să-mi spună nimic.
Și au rămas câte trei tăcuți, fără să-și mai 

vorbească. Mabel și Eleanor gândind la Adela iar 
Adrian rotindu-și mereu ochii in descheetura 
bluzii, simțea cum i se aprind obrajii de năvala 
sângelui. In clipa aceia venea și Vidrașcu.

Ei?... spuse acesta întrebând din ochi pe 
Adrian.

Vorbește! Scapă sau nu?... Ea n’am putut 
vorbi cu nimeni.

Nu știe nimic... Mâine la nouă... răspunse 
Mabel în locul lui Adrian... Până mâine la nouă 
nu se poate ști nimic...

Mâine la nou... repetă Vidrașcu și iși strânse 
buzele arcuind sprâncenele.

In casă liniște apăsătoare... Toți se fereau parcă 
să vorbească sau să mai întrebe ceva, fiecăruia 
in parte începuse să Ie miroase a flori, a tămâie 
și a cadavru descompus.

Lui Adrian îi părea că se împânzește în față-i 
toate obiectele din casă și el se pierde într’o 
abureală vânătă de fum de tutun, numai ochii 
prietenilor, șase ochi se rotunjeau și luminau pri- 
vindu-1 fără să clipească... Se uită in pământ și 
ascultă tăcerea din jurul lui care trebuia să se
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spargă ca un pahar. Se aștepta să fie întrebat 
să i se vorbească, deși bucuros ar fi fost ca 
nimeni să nu-i spună nici un cuvânt. Ii părea 
rău că venise, trebuia să întârzie în oraș și abia 
noaptea târziu, să intre la el, să nu-1 vadă nimeni, 
să nu-I mai întrebe nimeni și să nu-1 mai privească 
ochii aceia bănuitori... La un moment dat a vrut 
să se ridice în picioare și să strige că nu el a 
ucis-o, că ia singură a făcut ceeace a făcut și n’a 
lipsit o clipă ca să spună, când deodată, Mabel își 
acoperi fața cu amândouă manile și isbucni în 
plâns.

— Ce-i?... Mabel!... Ești copilă?...
Și Eleanor o luă de braț și trecu cu ea într’o 

cameră îndepărtată, să o liniștească.
Pe scaunele lor, ca și mai înainte, rămaseră 

Adrian și Vidrașcu, mereu tăcuți, uitându-se unul 
la altul ca doi străini într’o cafenea la mese în
depărtate, ca și cum nimic nu se petrecuse și pe 
niciunul dintre ei nimic nu-1 atinsese. Fiecare 
gândea la ceva sau la nimic și se fereau unul 
de altul de parcă vinovați ar fi fost amândoi.

Adrian gândea că omul din față, prietenul, 
putea fi foarte bine un hipnotizator care ar putea 
să-l adoarmă și să-i afle gândurile, sâ-i afle 
partea de vinovăție în otrăvirea Adelei și de 
aceia coboră privirea în pământ uitându-se la 
vârful picioarelor pe cari le tot mișca încet ca și 
cum ar fi descris cercuri cercurii in jurul unui 
punct închipuit.
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- Ai dreptate, Vidrașcu vrea să vadă dincolo 
de mine, a fost magistrat, el nu știe că nu va 
vedea nimic, nimic...

In ușă sta Mabel. Demian dispăruse. In urma 
Mabelei sta Eleanor și cum amândouă păreau 
obosite și îndurerate, lui Adrian i se păru că 
vede două din femeile ce plângeau la picioarele 
lui Crist, răzimate în loc de lemnul crucii de pe 
Golgota, de cadrul ușii... In ce muzeu văzuse 
tabloul nu-și aducea aminte.

Se apropie de Mabel și mângăindu-i fruntea 
cu latul mânii, îi spuse blajin, ca unui copil:

— Nu fii tristă...
C. Ardelcanu—„Am ucis pc Dumnezeu*'.

Vidrașcu aprinse o țigară, oferi și lui Adrian 
una și trecu în camera vecină, lăsând ușa deschisă. 
Se ducea să-și caute cumnata să văda ce e cu ea.

Adrian se sculă după scaun și se îndreptă spre 
bufet, era în sofragerie. pipăi lemnul lustruit 
al mobilei ca și cum ar fi voit să-i cunoască 
esența, apoi se duse la fereastră, se uită afară 
și din nou netezi cu mâna toate scaunele, masa, 
și un pahar ce era pe masă, simjind cum scârțăe 
sub vârful degetelor luciul cristalului... Mișcă 
scaunele din loc și observă că între el și obiectele 
din casă se așeza tot mai deasă, tot mai de ne
pătruns, ceața fumului de tutun și liniștea goală... 
Lângă el era Demian.

— Ce cauți?... ce vrei?... Pe unde ai venit?... 
Știi ceva de Adela?... De ce râzi?...
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Adrian numai auzea, Demian nu-i da pace, 
era in ușă, îl chema, nu-i da voie să vorbească, 
ii făcu semn să se ridice de pe scaun și se

dar... Și nu termină ceeace 
mușcă buzele și reveni din 
trebare:

— N’ai știut nimic... n’ai bănuit nimic?...

Și Eleanor spuse aceleași cuvinte:
— Nu fii tristă... poate că nu e nimic sau 

poate... uite Adrian nu e atât de îngrijat...
Adrian se uită la Eleanor cu răutate, ar fi vrut 

să-i spună ceva și nu știa ce... întoarse capul și 
privi mereu la același mobilier și pe fereastră 

' afară. Din nou în cameră începuse să se lase 
ceața groasă, alburie, așa ca în diminețile de 
toamnă când după coama dealurilor privești în 
vale la șoseaua satului sau la albia râului. In 
ceață Demian apărea și dispărea ca să reapară, 
suprapunăndu-se imagină peste imagină.

— N’a lăsat nici o scrisoare?... întrebă Mabel.
— Nici o scrisoare. Răspunse Adrian.
— Nu ți-a spus nimic înainte?... n’ai înțeles 

nimic din ceeace trebuia să se întâmple?...
— Nimic...
Și Adrian privea țintă într’un loc, privea la 

Demian. Aceasta făcu pe ai casei să vadă cât îi 
de mare durerea pictorului.

— Și totuși, mai spuse Mabel, nu știu de ce, 
avea de spus, își 
nou la prima în-



99 —

ridică, își frecă ochii cu mânele, ca un copil. 
Plecă capul in jos și stete așa o clipă, apoi 
spuse:

— Mă doare capul... iertafi-mă...
Și fără să mai audă ceva, plecă.



inimii

In casă, cu lampa stinsă, Adrian întins pe divan 
aștepta să-i vină somnul să doarmă, să doarmă 
mereu, să nu-1 mai deștepte nimeni. Era pliu 
de el și de toate și în așteptarea somnului, 
întins pe divan, asculta tăcerea nopții, bătăile 

în pulsul mânii vârâte sub căpătâi, in 
tâmple, în vinele gâtului și în beregată unde 
sângele și respirația loveau, împingând ca într’o 
tamponare de vagoane, un nod ce l'ar fi sufocat 
dacă la fiecare lovitură mai puternică, nu s’ar fi 
sculat să răsufle la început greu și intretăiat, 
iar mai apoi, încet și rar până ce respirația 
devenea normală.

Și somnul nu venea, întârzia afară in noapte 
și în încăperea odăei.

Cu ochii mari căscați privea întunericul in 
care încerca să deslușească, până la amănunt, 
întreg mobilierul și tablourile cu chipurile zu
grăvite pe pânzele ce îmbrăcau păreții interiorului.

Când și când se uita pe spărtura mare a fe-
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restrei culcate ca și el, la stelele vii și luminoase 
ce scăpărau în volbura nourilor mici și răriți 
ce treceau in noapte ca năluci pe fața unei ape 
liniștite.

Toată lumea dormea, toată lumea numai el nu...
Niciodată noaptea și insomnia nu i-a părut 

mai mulțumitoare, mai dătătoare de noi senzații 
ca atunci.

Se asculta pe el și auzea frecarea sângelui de 
păreții arterelor. Era ușor, ușor și diafan... Părea 
că se desprinsese cu totul de trup și era numai 
spirit. Era o boare de eter. înțelegea și vedea 
mai clar ca niciodată.

Dacă ar fi ridicat mâna în sus sau dacă ar fi 
gândit numai să plutească intre tavan și podeaua 
casei, ar fi fost destul și gândul s’ar fi împlini1. în 
realitate. N'a încercat, i-a fost frică. I-a fost 
frică de noapte și de el și frică să| înțeleagă 
că intr’adevăr spiritul se poate detașa de corp.

Și noaptea iși rostogolea întunericul tot mai 
departe.

Liniște... liniște... liniște...
Auzea cum întunericul își țese pânza ca un 

păiajen uriaș și i se părea că întunericul se 
freacă de ziduri foșnind ca rochea ce cade Ia 
picioarele fecioarei goale care pentru întâia oară 
va simți fiorii dragostei.

Dumnezeu tot așa ca și el va fi privit minunea 
și va fi ascultat vâjâitul, pământului ce rotea 
în El și în afară de El...
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in

Dumnezeu sunt eu,

îi apăru

— Cine 
picioare.

— „Dacă nu ai pe Dumnezeu în tine nu în
cerca să-L afli aiurea..."

— Dumnezeu e în mine, 
Dumnezeu...

Și chipul bătrânului ce sta pe globul rotund 
din nou in față străjuit ca de două 

lumânări, în dreapta și în stânga, cu literele de 
foc a și <i>.

— „La început a fost cuvântul și cuvântul a 
fost la Dumnezeu și Dumnezeu a fost cuvântul..."

— „La început a fost cuvântul și cuvântul a 
fost la Dumnezeu și Dumnezeu a fost cuvântul. .“

— „La început a fost cuvântul și cuvântul a 
fost la Dumnezeu și

— Destul!... Ajunge!... Strigă Adrian lovindu- 
se cu palmele peste gură

Fereastră era toata acoperită cu păcură. Nici 
o stea, nici un nour, nimic, nimic... Era întuneric, 
mai întuneric de cât bezna. Pământul vâjâia 
crescându-și. globul fir cu fir, globul pe care se 
odihnea bătrânul Dumnezeu in chipul căruia se 
vedea pe el îmbătrânit cu milenii.

Pământul l’a prins și se învârteau împreună ca 
un titirez, fără să se poată sprijini de ceva. Făcu 
sforțări uriașe să se regăsească. Nodul îl sufoca, 
respirația era tot mai grea și tot mai înceată.

a vorbit?... țipă Adrian sărind
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Nu vedea la un deget în fața ochilor, părea că 
orbise, iar nădușala curgea șiroaie pe frunte și-l 
ardea nădușeala ca râuri de apă fierbinte...

Trăia absolutul...

Fereastra s’a luminat și ochii lui au văzut, 
mai bine ca în lumina soarelui, toate chipurile 
de pe pânză. Nudurile Adelei coborâseră din 
păreți și multiplicate la infinit, prinzând viață, 
se plimbau prin odae, îi făceau cu ochiul asemeni 
femeilor de stradă și îl priveau batjocoritor, cu 
aceiași batjocoră pe care o înțelesese în viață pe 
atunci pe când numele lui nu exprima mai mult 
de cât o literă într’un anuar al populației... Și 
Demian era cu chipurile coborâte din perete și De- 
mian râdea, și râdeau scaunele și masa și păreții... 
Iși încorda picioarele și se scutură de parcă ar fi 
vrut să-și scuture o sarcină grea din spinare. în
toarse butonul electric și se făcu lumină... Casa 
toată era deranjată, scaunele răsturnate și pe pian 
grămada de bani, paharul golit pi jumătate de apă 
și toate tablourile în părete, la locirile lor se clă
tinau în șireturile de cari erau minate de parcă 
cineva umblase la ele. In oglindă era el, in 
oglindă era Demian, el și Deman cu fața boțită 
de hârtie.

Se urcă pe scaun, deschise fereastra și privi 
afară înghițind aerul curat al topții ca apa care 
are să umfle pe înecat ca pe ■> minge.

Cerul era senin, stelele luninau, nici un nour
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și liniștea se ridica de pe acoperișurile caselor 
și depe întinsul străzilor găurite de luminile fe
linarelor.

Pleoapele i se îngreuiată și îl cuprinse o obo
seală ca de umblet lung în arșița soarelui pe o 
șosea pustiită de vegetație. Picioarele i se îndoiau 
de la genunchi sub greutatea corpului, muindu-se 
ca două lumânări de ceară pălite de căldura 
celorlalte lumânări aprinse în fața iconostasului 
într’o zi de sărbătoare. In creștet îl apăsa ca o 
greutate ce avea să-l strivească.

Se dete jos din fața ferestrei, stinse lumina 
și se întinse din nou pe divan unde adormi greu 
și nesimțitor ca un sătul de bunurile pământești.

Când se deșteptă, prin fereastra deschisă pă
trundea lumina vânătă a dimineței de înainte de 
răsăritul soarelui. Păsările cântau . Pe străzile 
albe, proaspăt măturate de mașinile primării, 
câte un trecător grăbit lovea în cadență, cu tocul 
ghetelor, bazaltul trotuarului, de parcă ar fi spart 
nuci.

Orașul își desfășura largi și pustii, drumurile și 
bulevardele, într’o împânzire neregulată. Pe fon
dul siniliu al tăriei se proectau acoperișurile 
caselor, pomii și turlele bisericilor.

Soarele rotund ;i roș de oboseală, îmbrățișa 
cuprinsul tot, dânc viață unei noui zile și oa
menilor aceleași bucurii, aceleași necazuri și a- 
celaș miragiu al asp'rațiilor de totdeauna. Lumina
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creștea odată cu sgomotul și străzile începură 
a-și desfunda furnicarul de oameni, automobile 
și trăsuri.

Cântecul păsărilor amufi și orașul tot începu 
a hurducăi in goana grăbită a unei uzine uriașe 
ce începuse lucrul.

In focul soarelui aprins, albicea atmosfera cu 
praful și căldura uscată a începutului de Iulie.

Adrian cu amândouă manile în buzunarele pan
talonilor, cu capul plecat in jos, măsura odaia în 
lung și în lat, privind crăpăturile scândurilor și 
desenul colorat al velinelor așternute. La jumă
tatea încăperii, două scânduri gemeau sub greu
tatea pasului și de câte ori ajungea în dreptul 
lor, ca și cum le-ar fi încercat rezistenta, apăsa 
de două trei ori cu toată greutatea corpului. 
Târziu, își aduse aminte de cele petrecute în 
ajun. Se uită la ceas... erau orele opt și jumătate. 
Iși puse pălăria, îucue ușa și plecă.



Pe stradă alerga aproape, alerga și fluera iar 
când nu fluiera, își fixa un punct îndepărtat in 
cale, o casă, o intersecție de străzi și dintr’o 
aruncătură de ochi încerca să ghicească lungimea 
distanței.

— Două sute de pași...
Și începea să numere...
— Unu, doi, trei, patru, cinci, șase... cinzeci, 

o sută...
Se opri, înaintea ochilor aevea parcă, își în

fățișa interiorul casei vecinilor de peste drum. 
Trecuse de punctul indicat și de cei două sute 
de pași fixați de mai înainte și număra mai 
departe...

Uitase.
— De ce număr?... H, da...
Și din nou își- luă un alt punct ca să înceapă 

iar:
— Unu, doi, trei, cinsprezece...
Și iar trecu fluerănd mai departe fără să știe 

încotro.
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— De ce a plâns Mabel și de ce a eșit afară 
toți și l’au lăsat singur în casă?... Poate cred 
ei că eu am... Știu eu ce cred ei?... Și se gândea 
Adrian stăruitor:

— De ce a plâns, de ce?...

Știa bine unde se duce și pentruce se duce. Ar fi 
dorit să gândească numai acolo, la casa aceia 
mare cu ferestrele largi și mute in cari se oglindea 
albastrul cerului. Și gândul îi fugea în altă parte 
să-l întârzie, să-l țină pe loc... Nu era chip. 
Mintea îi era preocupată de toate și de o melodie 
idioată a unui cântec de lume pe care voia să-l 
uite ca și obsesia numărătoarei.

Nu vedea pe nimeni, nu auzea nimic. In piața 
Universității era să-l calce intâi o trăsură, apoi 
tramwaiul și apoi un camion automobil. Când a 
trecut drumul și ochii lui văzură cupola de plumb 
de deasupra intrării principale a spitalului, cu o 
prăjină înfiptă în ea ca un paratrăsnet, ,iși in- 
ceteni brusc mersul. Din nou gândi la Adela 
și îi apăru în minte imagina, nu a ei, ci a numelui 
scris cu litere mari aurii, ca pe o firmă de 
croitorie:

„ADELA"
Picioarele abia de-1 mai târau... ar fi vrut să 

nu mai vadă, să meargă orbește, îi era însă .teamă 
că se va lovi de oameni și se întrebă imediat:

— De ce?... de ce să închid ochii?... de ce să 
merg orbește?... de ce?...
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Și n’a putut să-și răspundă întrebării.
, Cineva trecu pe lângă el și l’a lovit cu cotul... 
Cineva a trecut înainte și el a rămas pe loc să 
întrebe mereu:

— De ce?...
Se oprise în fața spitalului, se rezimă cu spi

narea de grilele de fier ale unei împrejmuiri de 
casă mare și a stat acolo mai mult de o jumătate 
de oră, apoi trecu drumul și se află din nou în 
fața aceluiași portar cu șapca încercuită de ga- 
lonul de aur.

— Pot să intru?...
Portarul îl privi un moment, apoi ca și cum 

și-ar fi adus aminte de cine era și ce vrea, îi 
răspunse:

— Da... dumneata ești cu cazul de eri...
Intră.
Pe sălile Spitalului și în fața atâtor uși alt: 

saloanelor numerotate, se opri neștiind unde să 
intre.

Pe cine cauți dumneata?... îl întrebă o su
praveghetoare.

— Eri a fost adusă o femee...
Care s’a» otrăvit cu arsenic?...

- Da...
Dumneata ești bărbatul ei?...
Da...
Când cineva ea arsenic...
Da, arsenic...

Supraveghetoarea îl privi lung clătinăndu-și
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me-

alt portar.

ale unui

capul, poate cu milă, poate cu răutate pentru 
omul ce-i sta în față.

Ca sub puterea sugestiei, Adrian clătină și el 
capul.

— Ieși dumneata afară și ocolește spitalul pe 
stânga, pe strada Sfinților, până la poarta de 
din dos... Este la autopsie...

— La autopsie?... Și Adrian eși repede fără 
să aștepte să i se mai repete cuvântul, ocoli 
spitalul așa cum ii spusese și zicea mereu, 
canic, ca bătăile regulate ale unei pendule:

— Autopsie... arsenic... autopsie... ar..
La poarta de din dos a spitalului, îl întâmpină 

tot dintr’o gheretă de scânduri, un
— Unde te duci?...

— La autopsie... s’a otrăvit cu arsenic...
— Nu e voie.

- Nu e voie... repetă Adrian.
— Nu...
Adrian se opri și se uita la omul ce-i sta în 

față... observă că acesta n’avea șapcă de ofițer 
de marină, ca cel din față, că e îmbrăcat prost, 
ghetele sparte și mânile murdare ca 
muncitor pălmași.

In clipa aceia, un bătrân ca de vre-o cinzeci 
de ani, cu ochelari de sticlă groasă legați cu 
cârpe pe după urechi, om de rând și el, cu fața 
aspră, nebărbierit de săptămâni cu o mustață 
albă îngălbenită de necotina tutunului și cu niște 
mâni mari crăpate, cu degetele scurte, noduroase,
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acum... Veniți

grăbi să spună A-

îmbrăcat într’un halat murdar, pătat de sânge, 
trecu pe lângă el.

Era autopsierul.
— Domnule Costache, spuse portarul, dum

nealui vrea să meargă la autopsie...
— Da, domnule, vreau să merg la autopsie...
— Pentru femeea care s’a otrăvit eu arsenic?...
— Da, pentru...
— Păi... trebuie să o deschid 

după masă la două...
•— Te rog domnule... stărui Adrian, am să stau 

într’un colț și am să privesc...
— Nu se poate. Ești neam cu moarta?
— Nu, nu mi-e frică; se 

drian.
Autopsierul clătină ușor capul, îl privi prin 

sticla ochelarilor și nu spuse nimic, ca și cum 
tăcerea era încuviințare și amândoi intrară pe ușa 
unei case mici, jupuită de tencuiala exterioară, 
ce părea a fi mai degrabă o spălătorie neîngri
jită de cât o sală de autopsie.

înăuntru, sub tavanul scund cu sticlele sparte 
și murdare ale unui luminator, pe o masă îngustă 
de tinichea, acoperită cu un cearșaf, era Adela. 
Pe lângă păreți, alte trei mese la fel, goale, își 
arătau tinicheaua ruptă și scândura putrezită, 
într’un colț, un dulap de lemn vopsit cu roș. 
Aer umed de igrasie și miros înțepător de acid 
fenic și formol.

— Aceasta este autopsia?... întrebă Adrian.
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— Da... Aci e sala de disecție a cadavrelor... 
Muzeul il avem în altă parte... Muzeul e frumos 
și bogat... Avem peste cinci mii de piese...

Și vorbind domnul Costache, ridică cearșaful 
de sub care se ivi corpul Adelei... Dreaptă, 
cu manile lipite de coapse, goală, goală așa cum 
numai el o văzuse, cu sânii tari, cu formele îm
plinite și carnea albă catifelată... Ochii îi erau 
mari deschiși și priveau șters geamurile din pla
fon, nesimțitoare ca un exemplar rar într'un bor
del ordinar in care lumea multă și proastă, aș
tepta să-i vină rândul la o clipă de plăcere...

Autopsierul părea unul dintre aceștia care mai 
înainte de o avea, îi cercetează frumusețea, ne- 
tezindu-i cu manele noduroase sânii, ca apoi să 
coboare mâna, ca și cum ar fi tras o linie ima
ginară de sus, din capul pieptului, până jos, 
acolo unde pasiunile omenești se topesc în spas
mul cărnii.

— Frumoasă femeel... spuse ca pentru el, au
topsierul... Foarte frumoasă!... Și o privi toată, 
în întregime ca și până atunci... Apăsă cu dege
tele cele mari, pleoapele, și ochii moartei se 
închiseră, îi aranja părul pe la tâmple și...

Subt ochelarii cu sticla groasă, ochii autopsie
rului se tulburară o clipă de aducerea aminte a 
celor uitate ce se redeșteptară pentru o clipă...

— Parcă doarme!...
Suspină fără să știe de ce bătrânul și liniștit 

ca în fata atâtor cadavre, altădată, luă din du-
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adân-

lapul roș și desfăcu o trusă de piele veche și 
murdară din care lipseau mai multe instrumente.

, Scoase două cuțitașe și vre-o câteva cârlige 
./-‘'in formă de S ca boldurile întoarse bune de prins 

peștele cu undița.
Adrian era numai ochi...
Domnul Costache mai trase cu mâna peste go

liciunea trupului de sus din capul pieptului, până 
jos sub rotunjimea pântecului unde își opri mâna 
chibzuind parcă.

înfipse vârful bistiriului și atent, aplecat dea
supra corpului ca un îndrăgostit la prima iubire, 
începu să. taie scurt, ferind parcă să nu 
ceașcă cuțitul mai mult de cât trebuie.

In urma cuțitului se desfăcea carnea albă pe 
aceiași linie imaginară, pe care își trecuse mâna 
mai înainte stăpânul ochelarilor. Pe grosimea 
camei, câteva boabe albe ca de măzariche și 
în lung, pe sub piele, ca o fâșie îngustă de 
panglică gălbue, se întindea grăsimea.

— Nici o picătură de sânge, observă Adrian... 
Nici o picătură de sânge I...

Pântecul se revărsase și în trupul deschis al 
Adelei, ca într’un cuib de șerpi, intestinele se 
încolăceau rotunde și sugrumate unele de altele.

O apă roșietică, murdară, se prelingea în linii 
tremurate pe tot trupul și pe tinicheaua mesei 
de unde picura jos pe ciment...

— Nici o picătură de sânge, își tot spunea 
Adrian, nici o picătură de sânge... In ce stă
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viața?... in ce a stat?... Și își aduse aminte în 
clipa aceia că de câteori s'a sgâriat s’au s’a tăiat 
la un deget, a curs sânge, sângele pe care nu-1 
vedea aici.

Gândurile i se încâlciră, o amețeală ușoară îl 
prinse și se sprijini cu mânile de păretele de 
care se răzimase.

Autopsierul își șterse degetele de halat, își 
suflă nasul și scoțând o tabacheră de tinichea 
neagră și murdară de veche și umblată ce era, 
suci o țigară, o aprinse și din nou aplecat peste 
pieptul împietrit al Adelei, se apucă de lucru 
prinzând în acele de undijă, marginea tăiată a 
pielei pe care o incopcă în părțile laterale ale 
trupului. Deschizătura se lărgi ca o gaură în 
care amândouă mânile ale domnului Costache, 
cu degetele scurte și nodoroase, se afundau ca 
mânile unei spălătorese într’o albie cu rufe.

„Nici o picătură -de sânge!..."
Și Adrian privea ca intr’o gravui'ă a unei cărți 

de anatomie, urmărind mișcările degetelor ce co
trobăiau în cutia cu înfățișarea exterioară a celui 
mai frumos corp de femee.

Și era liniștit și sigur autopsierul, ca o calfă 
veche, pricepută in meserie... Lipi capătul de 
țigară de buza de jos și scoase intenstinele cu 
amândouă, mânile, dinăuntru trupului, așezăndu-le 
in două grămezi, în dreapta și în stânga cada
vrului, ca două gheme de sfoară încâlcite.

Lui Adrian i se făcu teamă. Ii era cald, îi era
C. Ardelcanu—„Atu ucis pc Dumnezeu**. 8
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frig, iar cald și iar frig... Fruntea i se brobonase 
de sudoare. Ii era teamă, nu de ce vedea, ci de 
liniștea cu care stăpânul ochelarilor cu sticla 
groasă, umbla cu manile în trupul lui și nu al 
Adelei... Respirația i se curmă, ochii i se măriră 
rotunjindu-se și... simți că se clatină pe picioare 
ca și cum pământul ar fi fugit de sub el...

De n’ar fi stat rezemat de zidul încăperei s’ar 
fi prăbușit.

Respiră lung de parcă ar fi eșit din fundul 
apei și țipând rupse tăcerea, întrebând pe omul 
preocupat de ce avea să găsească în lada de
șertată:

— De ce nu ți-ai pus mănușile de cauciuc?... 
Nu ți-e frică de infecție?...

Domnul Costache ridică capul, se uită la Adrian 
pe deasupra ochelarilor, nedumerit de ce o fi 
țipat așa de tare, apoi, privindu-și mâna ca 
pentru control, răspunse:

— Nu... Lucrez mai bine așa... Nu sunt sgâriat 
și-apoi nu e nici un pericol... Numai în cazuri 
de cangrenă; atunci... Și iar se aplecă deasupra 
cadavrului, ca un avar deasupra aurului pe care 
îl pipăe și-l mângâie.

— Și ce faci cu intestinele acelea?...
— Ce să fac... după ce le vede domnul Pro

fesor, le pun la loc...
— Și pe urmă?...
— Pe urmă?... O cos și... gata...
— Cu ce o coși?
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Cinci minute mai târziu, in curtea spitalului, 
in fața sălii de autopsie, domnul Costache spunea 
domnișoarei Mabel și doamnei Vidrașcu cari ce
reau să o vadă pe moartă.

— Nu se poate. După masă la două...

e
vină și Domnul

— Cu sfoară.
Adrian tăcu din nou, tăcu și autopsierul tre

când mereu printre degetele-i noduroase, într’un 
control minuțios, tot ceeace se mai găsea în cutia 
roșie, încercuită în dungile alburii ale coastelor.

Târziu, autopsierul își mută ochelarii pe frunte, 
strânse între mâni grămezile de intestine ca 
pentru a le feri să nu cadă pe jos, le bătu cu 
palma, ca pe o bucată de aluat dospit înainte 
de a o băga în formă, își șterse mânile de halat, 
se îndreptă de șale și privind drept, ca de la 
înălțimea pe care i-o da știința, pe deasupra 
capului lui Adrian, spuse:

— E gata... Acum... — se uită la ceas 
zece și jumătate, trebuie să 
Profesor...

Scoase din nou cutia de tinichea din buzunarul 
halatului, suci o țigară și leneș, mișcându-se spre 
dulapul vopsit spuse:

— Ai văzut cum se face o autopsie... închise 
trusa cu cele câteva cuțitașe și când se întoarse 
să întrebe de ce a vrut să asiste la autopsie, ce 
meserie are?... cine este?., de unde vine?... Adrian 
plecase... Numai era.
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-— Să lăsăm doar florile acestea... Să o vedem 
o clipă măcar.

— Nu se poate... Trebuie să vină domnul Pro
fesor... E deschisă...

Lăsară florile și amândouă femeile se urcară 
in mașina care gâfăia încă la poartă și plecară.



Când sc văzu în stradă, Adrian o rupse da 
fugă. I: era frig de parcă s'ar fi găsit gol în 
mijlocul iernii și totuși, in același timp, simfea pe 
șira spinării o fierbințeala ce se urca în sus, 
până în baza craniului unde sângele părea că 
lovește ca valurile în coasta unei nave apucate de 
furtună.

Pașiii îl duceau repede, se uita când și când 
înapoi să vada dacă nu cumva autopsierul îl 
fugărește să-l prindă și să-l întindă pe aceiași 
masă, să-l tae adânc, așa cum o tăiase pe ea.

Când trecu prin fața Spitalului, portarul i-a 
făcut semn cu mâna să se oprească, voia să-i 
vorbească, el însă își încordă mușchi, strânse 
pumnii și trecu înainte ca și cum nici nu l’ar fi 
văzut, nici nu l’ar fi auzit, numai cu coada o- 
chiului privea in pieziși, mereu același om cu 
ochelarii cu sticla groasă legați cu cârpe pe după 
urechi.

Portarul clătină capul, se uită pe urma lui și
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se întoarse să vorbească unui servitor ce eșea pe 
poarta Spitalului.

La fiecare sgomot de pași, Adrian tresărea, 
inima îi bătea cu putere și respirația părea că 
stă să se curme din clipă în clipă. Când și când 
se oprea în loc rămânând înapoia celui dintâi 
trecător ce-i venea pe urmă, până ce acesta tre
cea înainte.

Ajuns acasă, a încuiat ușa, a tras pianul în 
dreptul ei și obosit, incapabil de a mai gândi 
la ceva, se desbrăcă până la piele. Iși duse mâna 
pe goliciunea trupului asemeni autopsierului, o- 
dată, de două ori și rămase așa in fața oglinzi.

Se vedea golit' de măruntae ca o cutie și plin 
de o apă murdară, asemeni apei ce cursese din 
cadavrul Adelei. închise ochii și căzu pe divan.

Adormi...
Cu intermitențe de clipe, se deștepta din somn, 

deschidea mari ochii, se pipăea să se regăsească 
aevea și adormea ca din nou să se deștepte în 
spaimă și să adoarmă iar.

In vis i se părea că el e domnul Costache și 
în lipsă de cadavru, se tăia pe el, făcând la 
fel ca autopsierul, așezând in două grămezi, pe 
noptieră, intestinele cari nu erau intestine ci fire 
de tutun iar corpul, o cutie de carton pe care în 
cele din urmă o rupse bucățele și o aruncă după 
ușă, în fărașul acoperit cu mătura, acolo unde 
ținea gunoiul.

A aprins o țigară, ca și autopsierul, și ca el
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erau

și-a șters mâna de halat, și-a suflat nasul și... 
Terminase lucrul.

Incue și plecă.
Coborând scările, auzi miorlăitul pisicilor. Se 

întoarse, descuie, le lăsă afară, incue din nou 
și cobora să se ducă...

Unde?...
Nici el nu știa. In lume sau afară din lume.

scena dela

Când s’a deșteptat, n’a putut să înțeleagă nici 
de ce pianul era tras în dreptul ușei, nici de 
ce el, ca niciodată până atunci, se culcase des
puiat de parcă ar fi fost gata să facă bae.

Perna de sub căpătâi și divanul în lung, atât 
cât i se îngropase trupul, erau ude de parcă 
cineva vărsase o doniță de apă.

- Unde este viața viitoare?... Unde este Dum
nezeu?...

Și în fața minții îi sta mereu 
autopsie, ca mereu să se întrebe:

— Unde este Dumnezeu?...



— Am venit tată... Am venit să stăm de vorbă...
Au fost primele cuvinte pe cari Adrian le 

adresă bătrânului preot care odihnea pe o lavița, 
răziinat de apostolul Pavel, în tinda bisericuței 
din Vitioara.

Bătrânul ridică ochii obosiți, întinse mâna pe 
care i-o sărută fiul și tăcu.

Adrian, neastâmpărat, se mișca în fața preo
tului ca un copil in fața dascălului, atunci când 
știe o lecție învățată pe de rost și așteaptă să 
fie întrebat, repetând mereu:

•— Am venit tată, am venit... Am venit să stăm 
de vorbă... Și se uita adânc in ochii preotului 
ca și cum ar fi vrut să se asigure de mai înainte 
de buna dispoziție a acestuia. Bătrân.il iși netezi 
barba și fața-i mică și boțită de bătrânețe se 
lumină o clipă, până în cele mai mici cute ce 
îi brăzdau fruntea, apoi mai posomorât ca orice 
bătrân în fața unor fapte mari, privi în jos 
acoperindu-și ochii cu stuful sprâncenelor. Clă-

B%25c4%2583tr%25c3%25a2n.il
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ca

picior

tină capul ca și cum și-ar fi răspuns singur lui 
și după o clipă de tăcere, spuse încet:

— Știam...
Și iar rămase, mai înainte, să privească 

dalele de piatră măcinate de vreme și frecate 
de tălpile picioarelor drept credincioșilor.

Adrian grăbit ca un călător într’o stație de 
trecere, într’o gară, fără să aștepte șirul cuvân
tului început, legănându-se când pe un 
când pe altul de nerăbdare, întrebă:

— Ce știai?...
Știam, zise molcom, preotul, ca și cum ve- 

cinicia i-ar fi stat in față, știam că vei veni... Și 
ai venit. Nu se putea ca sângele unui neam întreg 
să se irosească in ultimul vlăstar, fără prilej de 
moarte. . Ai venit să stăm de vorbă... Ai venit

- să stăm de vorbă...
Și ochii bătrânului se ridicară in sus, așa ca 

in ceasul liturghiei când cu sfintele daruri in 
mâni, chemă pogorârea duhului sfânt asupra sa.

— Oae rătăcită...
— Tată, vreau...
— Nu strica liniștea și bucuria sufletului meu, 

liniștea și bucuria pe care o așteptam și pe care 
mi-a hărăzit-o Dumnezeu înaintea celor de veci...

„Și-acum slobozește Doamne pe robul tău căci 
ochii mei văzură mântuirea..."

Adrian încercă sa spună ceva, cuvintele însă îi 
mureau îngâimate, părea că atunci i se deslega 
limba, pentru vorbă, ca unui copil.
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Din ochii bătrânului, două lacrimi mari scăpară 
și sc prelinseră pe fața-i uscată, în barbă.

— „Pierdut ai fost și te-am aflat..."
Adrian nu mai auzea nimic. Privea la tată-său 

și se întreba cu desgust:
— La ce am venit?...
Se ridică bătrânul sprijinindu-se în băț, ca un 

obosit de cale lungă și luându-i mâna, ca unuia 
ce abia se ținea pe picioare, deschise ușa bisericii 
și intrară înăuntru.

O răcoare umedă, de pivniță adâncită in pă
mânt și miros pustiu de lumânare stinsă, îi păli 
fața lui Adrian care nu pricepea nimic din ceeace 
tată-su gândea și voia să facă. Ii părea rău că 
venise și îi părea rău că nu înțelesese că odată 
cu bătrânețea, omului i se strică și mintea. în
cercă să-și desprindă mâna, să rămână în urmă, 
strânsoarea . oaselor ce păreau înșirate pe sub 
pielița uscată îl încleștaseră și-l trăgeau cu pu
teri uriașe...

— Vino!... Vino!... Aici e casa Domnului... aici 
e casa mea și a ta și a neamului nostru, aici 
să vorbim și vorba noastră să fie cântecul de 
slavă pe care îl aducem Celui de pe cruce... 
Vino!... Vino!... „Osana întru cel de sus".

încă o smucitură, câți-va pași, și amândoi, 
tată și fiu, se opriră în fața altarului.

Adrian numai gândea la nimic, părea că se 
uitase pe el și uitat a stat până ce bătrânul 
îngenuche pe rotogolul de papură să se închine
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colorată, cu

și să plângă. In clipa aceia Adrian se simțea 
liber, nu-1 mai ținea nimeni de mână, era singur 
și privea, cercetător, ca .într’o frescă, jurimprejur 
pe păreți, la zugrăveala nepricepută a meșterilor 
ce înfățișase în linii stângace și disproporționate, 
chipurile sfinților cu bărbile roșii încâlcite, cu 
ochii înfiorători de mari, tăiați ca din hârtie 

manile lungi și subțiri ca cioplite 
in lemn și vestmintele, roșii, albastre și verzi, 
drapate ca rufe ude pe niște păpuși ce vreau 
să înfățișeze lumea sfinților.

Toți erau țepeni, fără nici o expresie, lipiți 
in firidele chenăruite cu flori și linii groase și 
subțiri.

Pe iconostas, o Maică a Domnului cu ochii 
plecați, plângea în două șiruri de apă murdară 
de sărutul buzelor celor mulți ce i se închinaseră. 
Icoanele împărătești, legate în argint și poleite 
cu aur, gătite cu flori de sorcovă și mărgele de 
sticlă, lăsau prin trei găuri să se vadă în petele 
inegrite de fum, capul și mânile sfinților.

Niciodată mai bine ca atunci, Adrian nu văzuse 
o biserică și niciodată nu înțelesese, mai bine ca 
atunci, barbaria care se făcea in numele artei și 
credinței.

Pe doi metri pătrați de zid, în spatele unei 
strane izolate, zugrăveala voia să arate Iadul, 
Iadul cu draci, cu furci, cu cazanele ,cu smoală 
topită, Stixul și balaurii ce suflau foc pe nările 
deschise in două cercuri și o gaură înfierăstră-
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închina

femei 
se 

a Styxului. Un drac

iată de dinți lungi ca de lup. Și în tot decorul 
acesta, sufletele rătăciților înfățișate în 
goale cu părul despletit, înțepate de furci, 
îmbăiau în apa noroioasă
înfășurase trupul uneia cu o coadă ce nu se mai 
isprăvea de lungă ce era și sta femeea ca în 
cea mai înfocată sărutare și dracul era așa de 
caraghios, cu coarnele frumos răsucite și ochii 
insprâncenați și barba ascuțită, incit Adrian nu 
se mai putu stăpâni și începu să râdă, la început 
reținut, cum însă nu-și putea lua ochii de la 
zugrăveală din părete și diavolul părea că vine 
spre el cu tot convoiul ce-1 înconjura, greșelile 
picturii erau tot mai uriașe și nepriceperea meș
terului ce zugrăvise tot mai rară...

— Iadul... iadul...
Și isbucni într’un râs așa de sgomotos că bi

serica toată hăui.
Fugi... ;

•— Cum de te poți închina unor astfel de 
sfinți?... întrebă Adrian pe preot când acesta eși 
din biserică mai supărat și mai obosit ca tot
deauna știind că în locașul Domnului, fiul său,' 
singurul pe care îl avea, a cutezat să râdă.

— Și Adrian întrebă din nou pe preot cu 
batjocură:

— Cum de te poți închina?... Cum?... Tu n'ai 
ochii, nu vezi?...

Nu răspunse nimic bătrânul. Ii tremura capul,
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ridicau ici, colo, ca străjerii, nucii

Adrian se ridică in picioare, își vâră amândouă 
manile în buzunarele pantalonilor și se duse să 
privească peste gardul aplecat al împrejmuiri, 
spinarea dealurilor ce se arcuiau, legându-se unele 
de altele, până departe, departe... Și dealurile 
erau împădurite de livezile de pruni din mijlocul 
cărora se 
uriași,.,

îi tremurau mânile, tremura tot de parcă ar fi 
fost scuturat de friguri...

Sudoarea îi curgea pe față șiroaie... Se sprijini 
cum putu cu mâna de părete și se așeză pe 
laviță. A încercat Adrian să-l ajute și n’a primit 
bătrânul. A scuturat capul și s’a ferit de fiu-su 
să nu-1 atingă de parcă se temea de vre-o boală 
molipsitoare. Și a rămas tăcut și n’a mai ridicat 
ochii din pământ, să nu-1 vadă.

Adrian se așeză lângă el, aprinse o țigară și 
uitând de supărarea ce i-o pricinuise căută să-i 
vorbească întrebăndu-1 de anumite lucruri fără 
de nici o importanță. Și n’a răspuns preotul de 
parcă numai avea urechi de auzit, atât era de 
mâhnit și închis în el.

Și Adrian vorbea:
— De ce s’a uscat nucul din fața casei?... Ce 

s’a făcut câinele Ciobanul?... a murit?... Tot mai 
bea dascălul Ghiță?... Cine e primar?...

Și tăcea bătrânul de parcă mort era și nimeni 
împrejurul lui.
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Era cald, soarele ardea albicind văzduhul... 
Undeva, departe, se auzeau strigătele a doi oa
meni nevăzuți ce își vorbeau de după dealuri... 
șl au tăcut oamenii nevăzuți... In vecini, un cocoș 
moleșit de căldură, picotea în mijlocul a vre-o 
zece găini ce se ingropaseră, pe o parte, în 
țărână.

Și liniștea' creștea, creștea în miez de ziuă, 
de parcă pustiu era. Cerul fără pic de nour, iar 
casele albe, sub răvășirea stufului murdar sau a 
tinichelelor negre ce le acopereau, păreau vite 
răslețite ce odihneau departe de cireadă.

întoarse capul și privi spre biserica veche în 
fața căreia, pe aceiași laviță, ca o legăturică 
săracă lăsată de o credincioasă bătrână ce intrase 
să se închine, odihnea tată-său, nemișcat ca în 
clipa în care se așezase dintr’un început.

Sătul de singurătate ca de vecinicie, Adrian se 
întreba de cum poate cineva să trăiască in atâta 
izolare.

Iși aminti de vacanțele petrecute în copilărie, 
pe dealurile și văgăunele ce i se desfășurau în 
față... Jocul copiilor și urâtul pe care l’a simțit 
atunci când, imediat după moartea mamă-si, se 
hotărâse preotul să vină aci, în Vitioara, de la 
biserica Sfinții Apostoli din București... Pe-a- 
tunci era abia în clasa întâia a seminarului...

Și liniștea seacă, fără nici o picătură de viață 
alta de cât a lui și a popii după laviță, — viață 
moartă, — il apăsa. II apăsa liniștea in creștet
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ca o durere de cap și prinsese a-i măcina urâtul 
în suflet, odată cu singurătatea ce îl strângea, 
de parcă mâni nevăzute ar fi vrut să-l fărâmițeze.

de ai putut trăi aci tata atât amar

de candelă aprinsă. Odăile 
pat de fier, o masă, două 
ruptă cu droturile eșite, o 

'... liniște... Liniște de 
găsit într’un cavou, 
ăt'cva fotografii, pe

— Cun 
de ani?...

— ?...
— Singur el și cu sfinții din biserică!... spuse 

Adrian pentru el..
Din nou începu să râdă de dracii și de sfinții 

tăiați din hârtie colorată, aceiași hârtie cu care 
își împodobea el altădată, în copilărie, smeurile. 
Se batjocorâ pe el ce fusese sortit să slujească 
și să-și mângâe ochii, ca și tată-său cu aceleași 
zugrăveli pe cari asemeni lui, le-ar fi cădelnițat 
in cuvioșie...

— Ha, ha, ha...
Intră în casă.
Pustiu și miros 

aproape goale, un 
scaune, o canapea 
velință întinsă^ pe jos și. 
parcă s’ar fi

Pe păreți câteva fotografii, pe masă un smoc 
de busuioc, un ceaslov, patrafirul vechi cu firele 
de aur «negrite și țesutul de mătase rupt iar 
alături, o cruce mică de argint, înflorită și cio
cănită, pe care odihnea răstihnit, Mântuitorul.

Adrian privi cu silă la sărăcia din odae și nu i 
se opri ochii.da nimic, nimic ce ar fi putut să-l 
rețină locului... Eși afară, deschise portița prinsă
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între doi salcâmi piperniciți și o bucățică de 
gard.

Șoseaua satului curgea ca o apă moartă, dreap
tă, tivită -de două șanțuri cu bălăriile mari cres
cute, brumate de praf.

O porni spre inima satului, voia să găsească 
un om, o vietate și nu află pe nimeni și nu se 
află nici pe el. Școala, primăria, hanul și casele 
învățătorului, toate vopsite de zugravi tot așa de 
nepricepuți ca și cei de au făcut biserica, păta 
satul ca o cutie cu scrobeală albastră răvășită 
pe un cearșaf.

— Nici un om!... Nici un om...
Părea că toată lumea murise și rămăsese numai 

satul să spună rarilor călători, că altădată, pe-aci, 
au fost așezări de oameni. Altădată... Când?... Nu 
se știe... Și molime sau sguduiri de pământ, pu
cioasă sau foc, omorâse viața.

Soarele începu a scăpăta, dealurile roșeau și 
albăstreau. Adrian părea că se pierduse prin 
locuri necunoscute și se uita cu ochi neștiutori 
încotro să o apuce... Și nu era nimeni pe cine să 
întrebe.

Se opri în fața hanului cu ușile larg deschise. 
Nici un semn de viață. Intră. Nimeni... Se uită 
jurîmprejur, la sticlele așezate în rafturi, la me
sele vopsite cu roș, murdare, cu scaunele apro
piate ca și cum atunci s’ar fi ridicat de-acolo 
mușterii deși de atunci trebuie să fi fost mult. 
Vinill ce pătase masa era uscat și, deasupra,
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bruma în diminețile de

B

așezase capraful se 
toamnă.

Intr’un colț al prăvăliei o casă de fier și ală
turi, într’un dulăpior cu ușile de sticlă, pachete 
cu tutun și țigări. Bătu cu piciorul în dușumea 
și se opri in mijlocul prăvăliei așteptând să 
vină cineva și nu venea nimeni, nimeni...

In dreptul tejghelei, deasupra unei ferestre 
oarbe, „luarea Smârdanului", într’o litografie pă
tată de muște, iar alături,'trei șiruri de cârnați 
uscați și negri de vechi ce erau, păreau trei 
vergele strâmbe ce spânzurau din grinda tava
nului.

Trase un scaun, se apropie de o masă și tropăi 
din nou cu picioarele în dușumea... Nu venea 
nimeni. Bătu și cu pumnul în masă și tot nu 
venea nimeni... Se sprijini in coate și rămase să 
privească pe ușa deschisă, aceiași șosea liniștită 
și cei câțiva salcâmi piperniciți și prăfuiți ce 
picoteau și ei in marginea șanțului. Venise să 
vorbească cu cineva, să audă un cuvânt și nu 
găsi pe nimeni. Se simțea atât de străin și atât 
de singur în cât și mai stăruitor îi sta in minte 
gândul să găsească pe altcineva în afară de el, 
pe un altul în ochii căruia să se oglindească 
ascultându-i cuvântul, in cât începu să vorbească 
singur închipuindu-și că ascultă cei trei ce-și 
lăsară urmele pe scaunele apropiate de masă 
în vinul vărsat și uscat peste care se așezasese 
praful.
C. Ardeleanu.—„Am ucis pe Dumnezeu".
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Si a vorbit Adrian cât a vorbit și nimeni nu 
i-a răspuns, nici măcar hăuitul încăperei, așa că 
nu se putea auzi nici pe el. Plecă capul pe masă 
gata, gata să adoarmă.

Târziu, se ridică să plece. II înspăimânta li
niștea și într’o clipă îi trecu prin minte gândul 
unei nenorociri...

— Poate la omorât cineva pe negustor in odaia 
de dincolo sau în pivniță... Ba nu... în odae, 
stăruia gândul, in ocftie l’a omorât cineva și eu 
il aștept aci... vor veni oamenii, au să mă vadă 
și au să creadă că eu sunt ucigașul...

Și în fața minții i se desfășura limpede, ca 
într’o gravură ce ar fi putut face păreche „luărei 
Smârdanului", un om omorât,—jumătate in pat, 
jumătate pe dușumea, — ochii holbați, cu privirea 
înțepenită în tavanul scund al încăperii și pumnii 
strânși, iar pe jos și pe pat, sânge, sânge...

Se grăbi să iasă și n’a auzit scărțăitul ușei de 
dintre rafturi, ușă ce atunci se deschisese, să 
lase să treacă cărciumarul cu șorțul alb murdar 
de dinainte.

— Bună ziua...
Adrian tresări, era în prag... Se întoarse spe

riat ca și cum într’adevăr tâlhar era și fusese 
surprins asupra faptei.

In fața ochilor avea pe omul pe care și-l în
chipuise asasinat în odaie și fără să poată răs
punde la aiua bună ce i se dăduse, a rămas așa
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cea

niște sticle de rachiucu

mereu nedumirit in ochii cârciu-să privească 
mărului...

— Avusei nițică treabă în pivnița cea mare 
din fundul curții, am tras niște vinuri, spuse 
cârciumarul ca și cum ar fi vrut să-și scuze 
întârzierea și lipsa din prăvălie și vorbind, trecu 
de după tejghea așteptând cuvântul Iui Adrian, 
făcându-și de treabă 
ce le tot învârtea.

Adrian tăcea și se uita mereu la negustorul 
ce-i sta în față. Nu știa de ce dar i se părea 
că îl cunoaște din altă parte de cât din gravura 
care îl arăta omorât, că l’a mai văzut cândva 
în alt loc și nu în cârciumă și în altă poziție 
de cât aceia pe care o vedea aevea și în gravură.

— Ce poftiți?... îl întrebă cârciumarul gata 
să-și servească mușteriul, văzând că acesta nu 
comanda nimic.

Și Adrian răspunse gândurilor lui și nu câr- 
ciumarului:

— Da, da.. Da, domnule Costache...
— De unde mă cunoști?
— Așa te cheamă?
— Așa. —■ Costache Buducea. Și eșind de 

după tejghea trecu afară, în fața prăvăliei, ară
tând cu mâna sus la firmă:

— Uite La hanul verde. Costache Buducea..." 
Costache. Sunt proprietar, am...

Și revenind în cârciumă îl întrebă pe Adrian:
— Dar dumneata nu ești de pe aci?...



132

— Nu, adică... da.

— Sunt fiul preotului.
— Aha... Dumneata ești acela care trebuia să 

te faci popă.
— Nu...
— Păi noi știm că părintele nu te are de cât 

pe dumneata...
— Da...
— Atunci?
— Era să mă fac popă, adevărat...
— Și nu te mai faci?... Cu ce să vă servesc?...
— Un vin.
— ...vin... Dar unde sunt oamenii din sat?
—- Unde să fie, răspunse cârciumarul neînțele- 

gând bine întrebarea.
— N’am văzut pe nimeni în sat de parcă e 

pustiu...
— Da de unde. Vitioara noastră e sat mare, 

lume multă...
— Dar oamenii?
— Pe-aci, pe la case, pe la muncă...
— Afară de dumneata eu n’am văzut pe ni

meni...
■— Cum!... Și lăsând paharul cu vin pe tej

ghea, eși în ușa prăvăliei:
— Ia uite...
Peste drum se deschisese o poartă și într’a- 

devăr, apăru o femee. Trecu un car pe șosea... 
niște copii alergau și se jucau prin praful dru-
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Lumina

mului... o căruță se opri in fața cârciumii și de 
pretutindeni veneau oamenii și umblau, care în
cotro...

— Ciudat, își zise Adrian, până mai adineaori, 
țipenie de om și acum... închise ochii și căută 
să-și aducă aminte de tot ce făcuse până atunci 
și nu isbuti de cât să se vadă mereu cu ani în 
urmă, pe când era seminarist.

Pe dealuri începu a se înegri.
Intr’o clipă cârciuma se umplu de oameni. 

Cârciumarul aprinse lampa din mijlocul tavanului 
și fiecare ochi de fereastră, pe la casele din sat, 
se lumina slab și galben ca șofranul.

Oamenii vorbeau, vinul se turna în pahare, unii 
plecau, alții veneau și domnul Costache nu mai 
avu vreme de vorbă. Spăla paharele, cobora trep
tele in pivniță și când și când, glumea cu câte 
un mușteriu. Lumea bea și cârciuma toată era 
vorbă, tropot de picioare, bătăi în masă, clin
chete de pahare și scaune mișcate.

Peste sat se lăsase seara...
Departe, vitele mugeau. In porțile curților, pe 

lavițe și bușteni, flăcăii și fetele râdeau, se ciu
peau și povestea ca mereu să râdă.

Adrian plăti și plecă.
Când a ajuns acasă, tată-său popa, sta la masă 

în fața unei lumânărele subțiri înfipte intr’un 
sfeșnic de aramă. Se așeză lângă el.
galbenă tremura pe fețele lor gonind două umbre 
uriașe ce se lipeau de ziduri. Manile preotului
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împătură patrafirul și închise ceaslovul în care 
părea că cetise și acum așeza crucea și busuiocul 
deasupra.

Adrian privea la mișcarea degetelor slabe și 
uscate ale bătrânului și fără să știe de ce, îi 
părură ca niște ghiare de pasăre rapace ce scurmă. 
Iși aduse aminte de strânsoarea lor din care 
nu se mai putuse desprinde, atunci când îl tră
sese în biserică, și se uita la el cercetător, ca la 
un lucru de preț, și îi păru așa de puțintel și de 
nimic... O mână de căiți. Și se nedumirea de cum 
a putut să-l târască pe el, om mare, ca pe un 
copil. In clipa aceia simți în spatele lui, șezând 
ca și el pe scaun, pe Demian...

Târziu de tot, bătrânul întoarse capul încet 
către fiu-său și, privindu-1 o clipă în ochii, îl 
întrebă:

— Ce aveai să-mi vorbești?... Ce aveai să-mi 
spui?... Și își mișca degetele pe patrafir, pe 
ceaslov, pe cruce, și ca și cum și-ar fi adus 
aminte de ceva de seamă, clătină capul gândind 
că lui fiu-său îi era sortită să-i rămână crucea, 
crucea de pe masă pe care o avea de la tată-său 
și acesta de la bunicu și bunicul de la...

Suspină. Iși opri mâna pe ea și privi tăcut 
la picioarele Mântuitorului.

Adrian se întoarse către Demian și aștepta 
sfatul acestuia ca să știe ce să răspundă. De
mian făcu cu ochiul șiret și Adrian înțelese că 
trebuie să tacă și ca tăcerea să fie cât mai în-
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târziată, închise ochii ca și cum ar fi voit să-și 
aducă aminte de anumite lucruri, sau să pună 
rănduială în gânduri.

— Vorbește!...
— Am uitat ce vream să-ți spun. Si Adrian 

închise din nou ochii.
Preotul se uită la el, se uită Ia focul lumânării 

care cercuia în albastru galben și roșu și iar se 
uită la fiu-său ca și cum ar fi vrut să-i pătrundă 
în suflet și in gând.

— Ce ai tu Adrian? Spuse întârziat tată-său... 
Ai venit să-mi vorbești, așa mi-ai spus, și m’am 
bucurat și sufletul în mine s'a luminat ca cerul 
în noaptea bobotezei. Veniseși tu, Adrian, veni- 
seși tu și bucuria mea a fost aceiași ca la întoar
cerea fiului risipitor și te-am chemat, te-am dus 
în casa Domnului, in biserica unde în fiecare zj 
mă închinam pentru sufletul tău nădăjduind și 
cerând Celui de sus ca înaintea sfârșitului zilelor 
mele, să te întoarcă la calea cea dreaptă... in 
casa Lui te-am dus ca închinându-mă Lui să aud 
cuvântul tău și tu... tu ai râs... ai râs și ai fugit 
afară... Ce e cu tine?...

— Nimic.
— Nimic... Așa spune tot omul... Invredniceș- 

te-te fiule și spune tatălui tău tot ce vrei și tatăl 
tău te va asculta, poate că încă va fi timpul ca 
mânile acestea slăbănogite, să te oprească din 
calea răului.

— Tu?... Și Adrian începu să râdă.



- 136 —

— Eu.
— Tu să mă oprești?... Tu?... Ha, lia, ha... 

Tu vrei să mă pierzi... Tu vrei să mă ucizi și 
in mine, încrederea pe care...

— A te închina lui Dumnezeu înseamnă...
— A ucide.
— ?...
Adrian ridică degetul arătător ca și cum l’ar 

fi făcut atent Ia ceva, curmând vorba bătrânului.
— Auzii...
— ?...

Ascultă!... N’auzi nimic?...
— Nimic.

Ha, ha, ha... Același cântec, același cătec... 
Dumnezeu... Bine! învârtește manivela...

Apoi scurt, ca și cum ar fi avut o hotărâre 
de seamă de luat, plictisit de el și de toți, se 
răsti aproape la tată-său:

— Să taci!...
Și bătrânul tăcu așa ca și mai înainte.
— Tată, nu cred în Dumnezeu, nu cred în 

biserică, nu cred în viața viitoare, nu cred in tine, 
nu cred în nimic, in nimic afară de mine... Nu 
cred în cărțile pe cari le-am învățat în seminar 
și în facultatea de Teologie, nu cred. Nu cred 
de cât în mine și numai in mine. înțelegi?... 
Numai în mine... Am venit să-ți cer să-mi ei 
înapoi tot ceeace mi-ai dat. ÎWai crescut in legea 
ta și zi de zi, ca un tâlhar ai turnat în mintea 
mea slabă de copil, de cum am început a înțelege
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cuvântul, ca intr'o bute, aceiași băutură cu care 
m’ai amețit de nu mă mai pot desmetici nici 
astăzi... la-ți înapoi tată . sfaturile, ia-ți înapoi 
otrava pe care mi-ai turnat-o în vinele acestea 
odată cu viața pe care mi-ai dat-o.. Ia-ți înapoi 
tot ceeace alcătuește ființa mea așa precum tu ai 
vrut să o faci și nu așa cum sortită a fost să fie... 
Spune-mi că ești un șarlatan, spune-mi că înșe
lăciunea a fost meseria ta cu care mi-ai otrăvit 
sufletul.. Spune-mi adevărul adevărul pe care îl 
caut și pe care îl vreau și care pentru tine min
ciună va fi... Lumină vreau să se facă în mine așa 

•cum lumină am creiat in jurul meu... Un singur 
cuvânt: Spune că ai mințit toată viața și cuvântul 
tău va ridica negurile cu cari m’ai învăluit ca 
într’un zăbranic. Pentru cuvântul acesta am u- 
rechi și cuvântul acesta vreau să-l aud... Spune- 
mi ce vrei, dar mărturisește-mi adevărul pe care 
îl caut... Ceeace am strâns pe urma ta in capul 
acesta, am lepădat. Tot ceeace alții mi-au spus 
ca și tine de mereu același Dumnezeu, am le
pădat... De toate aceste învățături m’am lepădat, 
nu mă pot lepăda de tine, de ceeace tu m’ai 
făcut să simt și să cuget. De aceia am venit să-ți 
vorbesc, de aceia am fugit din biserică și de 
aceia nu-mi găsesc odihnă sufletului meu pe 
care îl sdrobesc între credință și necredință...

Ești bătrân, zilele tale sunt pe sfârșite, spune- 
mi adevărul pe care îl caut, pe care îl vreau de 
la tine, chiar dacă adevărul acesta ar fi minciună.
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II vreau!... Spunne-nri că Dumnezeul tău a fost 
mijlocul de a câștiga bani împărțind cuvinte de 
mângâere acelora cari niciodată n'au isbutit in 
viață și pe cari i-ai înșelat ademenindu-i cu o 
altă viață, aceia viitoare. Spune-mi că mângâierile 
acestea au fost minciunile pe cari le împărțeai 
cu dărnicie și celor cari ți le cereau și celor cari 
nu ți Ie cereau, până ce ai ajuns să crezi și tu 
in ele simțindu-te așa de bogat in vorbe că 
aproape n’a fost un altul mai bogat ca tine in 
lume, tu insu-ți împlinind minciuna, minciuna 
pe care o adoptaseși ca o învățătură... la-ți tată 
bogăția înapoi și pleacă cu ea acolo unde zici • 
că te așteaptă o altă viață și lasă-mi mie viața 
aceasta pe care mi-ai îngreuiat-o cu tot ce m’ai 
făcut să cunosc în chipul poveștilor cu judecata 
de apoi care ne așteaptă... Ziua judecății de 
apoi a venit tată și te întreb: Ce-ai făcut?... 
Spune-mi că toate poveștile, minciuni au fost, 
minciuni pe cari le-ai spus fără să le ințelegi 
rostul și pe cari tot spunându-le, ți-ai tocit 
mintea și ai început a le crede și tu... Marturi- 
sește-mi adevărul tată, numai mie și eu nu voiu 
spune altora de unde îl știu. De aceea am venit 
tată. M’am desbrăcat pe jumătate de vestmântul 
întunericului, întunericul însă stă în preajma mea.. 
la-ți tot ce e al tău și lasă-mă sărac de credința 
care numai e în mine, dar care e în afară de 
mine și care mă chinuie fără să-mi pot găsi o 
clipă de odihnă nici ziua, 'nici noaptea...
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Tată, tată...

Capul bătrânului se plecă și mai mult peste 
fața mesei, ca și cum junghietura gâtului i se 
rupsese sub povara unei greutăți ce i se pusese 
in spate și p; care nu o mai putea duce... Mâna 
i se întinse moale peste cruce și ceaslov și nu i se 
mai mișcau degetele ce păreau oase înșirate pe 
sub pielița sbârcită și pătată de bătrânețe.

Adrian se plimba prin camera mică cu pași 
mari, lovindu-se de păreți, legându-și ființa vie 
de umbra ce se mișca asemeni lui pe scaune, 
pat și tavan, până ce lumina se sfârși clipocind 
in buzele sfeșnicului de aramă in care se topise.

Se făcuse întuneric și Adrian se plimba mereu 
prin cameră. In mintea lui prindeau să se în- 
firipe fragmente de viață, altele de cât cele cu
noscute și trăite. Părea că lumea în care se vedea 
e așa de veche în trecut sau intrată în viitor in 
cât abia de se mai recunoștea în silueta slabă și 
plăpândă a unui tuberculos cu respirația scurtă 
și întretăiată ce sta gata să-și dea sufletul.

Tresări, abia acum se vedea că e în întuneric 
și in cameră liniște, liniște... Aprinse un chibrit, 
aprinse o lumânare și o înfipse în sfeșnic...

— Tată!... Și puse mâna pe umerii bătrânului 
ca și cum ar fi voit să-l trezească, să-l scoale...

— Tatăl...
Și tată-său nu răspunse.
II cuprinse o frică, frică neînțeleasă de copil... 

Se uită la bătrân, îi luă mâna și mâna căzu...
Murise...
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— ...îngropată?!...
—= N'a reclamat-o nimeni, iar la adresa indi

cată drept locuință, s'au găsit ușile închise... 
S’a lăsat avizul și... Intendentul spitalului îm
preună cu domnul Costache ridicară din umeri 
privind lung și neînțelegători la doamnele ce se 
interesau de moartă, neștiind ce au mai putea 
spune.

Mabel și Eleanor se uitară una la alta fără 
să-și vorbească nimic. In urma lor sta șofeurul, 
lângă o coroană mare de flori albe sprijinită 
de zidul măcinat de igrasie al sălii de autopsie.

— Ce facem?... întrebă întârziat Eleanor.
— Ce facem?... repetă mecanic Mabel...
Și amândouă mișcară buzele ca și cum 

voit să-și spună câte ceva, lăsară ochii în pă
mânt și încet, cu mișcări leneși de ingăndurare 
se îndreptară spre mașină, lăsând în urma lor 
miros suav de parfum, coroana cu regretele de 
pe panglici și bucuria celor doi oameni cari pre
țuiau bacșișul bogat, frecându-și mânile.
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— Strașnică coroană... Și domnul Costache se
uită lung în ochii intendentului cu altă înțelegere 
de cât aceia de admirație. >

— Cel puțin șase mii de lei... O vindem cu 
două, la „Crisantema", spuse intendentul.



Se împlineau două săptămâni dela moartea 
Adelei și Adrian nu se vedea nici acasă, nici în 
oraș, nicăiri... I se pierduse de urmă.

La stăruința Mabelei, Vidrașcu a anunțat po
liția de dispariția pictorului. Dar tot degeaba, 
poliția n'a putut nici ea afla mai mult de cât că 
Adrian nu se întorsese încă și zilele treceau mereu 
fără să se știe ceva despre el. Ochii albaștrii ai 
Mabelei, se încercuiră de semnele nopților de 
nesomn și de unde la început părea că evită să 
vorbească despre el, impunându-și de a gândi la 
Adela, încet, încet, pe nesimțite, sfârși prin a nu 
face altceva de cât toată ziua să vorbească și 
să se întrebe cu soru-sa împreună:

— Ce se va fi făcut?...
— Unde va fi?...
— De nu s’ar fi întâmplat ceva...
Și ochii fetei coborau, inchizându-se sub pleoa

pe, fără să răspundă întrebării ca imediat a- 
proape să-și facă ceva de lucru, să-și schimbe
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la bolta

fi auzit, 
scaun și

răspunde ca și cum
— Poate că da...

zie, pe când amândouă stăteau 
tunecată cu

Mabel nu răspunse, se făcu a nu 
apoi întârziat suspină mișcându-se pe 
cu ezitări, de trei ori deschizând gura să vor
bească și de trei ori oprindu-se, sfârși prin a 

și-ar fi vorbit sieși:

șirul gândurilor. Renunțase la plimbările cu ma
șina, la jocul de tennis, nu făcea și nu primea 
vizite, era bolnavă... Sta toată ziua în fereastră 
cu o carte în filele căreia cetea fără să cetească 
nimic, în toată clipa cu ochii la toți cei ce treceau 
pe din fața porții de peste drum, ca și cum aș
tepta ca cineva să se oprească, să aducă vești 
de la el, și el nu venea și nimeni nu se oprea... 
Fereastra atelierului era mereu aceiași, cu sticlele 
înșirate, atât cât se vedea intre cele două perdele 
albastre decolorate de soare, trase în două părți... 
Și perdelele erau nemișcate și nici o mână care 
să le împreune sau să le atingă...

La fereastră sta Mabel, ziua toată, până seara 
târziu când ceilalți ai casei se culcau în timp ce 
ea privea din întuneric, de după rețeaua perde
lelor, mereu aceiași poartă de casă pustie și 
aceiași fereastră întunecată în sticla căreia două 
nopți în șir s’a oglindit luna.

— Ascultă!... Ii spuse Eleanor într’o seară târ- 
în camera în- 

ferestrele deschise, fiecare gândind 
la el și privind la rarii trecători și 
înstelată: Tu îmi ascunzi ceva!.

răspunse, se făcu



144

— Te gândești la el?
— Da.
— II iubești?...
— Altădată am iubit-o pe ea, acum pe el... 

II iubesc pe el... Poate că l’am iubit și atunci... 
Nu știu... O iubeam pe ea, iubeam pensulele, 
casa de peste drum, atelierul, tablourile, viața 
lor?... Da, iubeam viața pe care o vedeam în
chisă acolo sus ca pe cea mai frumoasă floare 
timpurie intr’o glastră... Acum îl iubesc pe el și 
numai pe el. Mâine sunt șaisprezece zile de când...

— Ai întrebat poliția la telefon, astăseară?...
— Inutil.
Și amândouă rămaseră tăcute fiecare gândind 

la ceva fără să-și mărturisească gândurile deși 
erau aceleași: o nenorocire întâmplată lui.

Mabel suspină din nou, mereu suspină dela 
moartea Adelei și ridicându-se brusc în picioare 
ca și cum ar fi luat o hotărâre definitivă spuse 
sori-si:

:— Ști ce Eleanor?... Dacă nu vine săptămâna 
aceasta... săptă-mâ-na aceas-ta...

Și tăcu.
— Ce vrei să spui?...
— Săptămâna viitoare plec la Londra.
— Ești copilă Mabel.
— Copii spun adevărul.
— Spun copilării.
— Soarele mult de aci m’a învățat să cuget 

mai puțin și să simt mai mult... Mă duc acasă...
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— Și dacă va veni?...
— Dacă va veni... Dacă va veni... Mabel tăcu 

iar și privi în gol. Clătină capul, șezu pe scaun, 
o clipă numai și se sculă, aprinse o țigară și 
începu să se plimbe îngândurată prin casă când 
și când oprindu-se în dreptul ferestrei peste care 
se apleca în afară și repeta încet, întârziat:

- Dacă va veni... dacă va veni... Se trânti 
într'un jilț din fundul camerei, și aruncând în 
juru-i nouri de fum de parcă plutea într'o ceață, 
închidea și deschidea ochii ca un copil ce nu 
vrea să doarmă.

— Și dacă va veni?... repetă Eleanor.
— Dacă va veni?... Nam să-i vorbesc nici

odată nimic, niciodată... nici de ea, nici de mine, 
nici de. . Nimic, nimic.

— Nu te înțeleg.
— El ar fi trebuit să mă înțeleagă și poate că 

nici el n’a înțeles. Ea a murit și eu l’am pierdut...
— Și dacă ar fi trăit ea?
— O... atunci, atunci i-ași fi spus că îl iubesc, 

că nu pot trăi fără de el, ia-și fi spus multe, 
multe, așa cum spun bărbații femeilor măritate... 
L’ași fi sărutat și...

— Și?...
— A doua zi ași fi plecat... Mă măritam în 

Anglia și nu i'ași fi‘ scris niciodată.
— Așa ai fi făcut?!...
— Așa... și acum vreau să dorm. Și sculân- 

du-se după scaun plecă brusc.
C. Ardelcanu.—„Am ucis pe Dumnezeu".
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A vrut Eleanor să-i vorbească, dar numai era... 
Se duse să închidă fereastra, în clipa aceia Vi- 
drașcu se întorcea din oraș venind pe jos.

— Nu te-ai culcat?!
— Nu încă, te-am așteptat pe tine.
— Ce face Mabel?... tot obosită?...
— Mereu obosită. Și aplecându-se peste fe

reastră, îi spuse încet așa ca să nu audă cineva
— II iubește...
— Eram convins...



Mabel și Eleanor erau plecate in oraș.
In holul casei, între scaune și fotoliuri, Vi- 

drașcu folosindu-se de prilejul de a fi singur, 
își înstruna vioara. Nu mai cântase de mult, de 
la moartea Adelei, când ușa se deschise și apăru 
Adrian.

— Adriani... Și Vidrașcu lăsă vioara intâm- 
pinându-1 cu bucuria de a-1 revedea:

— Ce faci?... când ai venit?... Și întinzându-i 
amândouă manile ca unui prieten drag il trase 
lângă el și șezură amândoi pe aceiași canapea.

— Ce bine ai făcut că ai venit... ce bine... Și 
ochi in ochi, se cercetau unul pe altul ca și cum 
ar fi voit să se ghicească în gânduri...

— Haide, vorbește, spuse Vidrașcu nerăbdă
tor... Când ai venit?...

— Acum...
— Se poate să lipsești atâta vreme fără să 

spui un cuvânt?...
Și Vidrașcu îl privea din tălpi până în creștet,
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ca pe o ciudățenie, în vreme ce Adrian părea 
că se rătăcise prin locuri necunoscute...

— Ciudat ești!... Unde ai fost?...
— La tata, Ia Vitioara, răspunse Adrian încet 

ca un copii sfios.
— De ce?
— Vream să-l întreb dacă tot mai crede... Știi 

ce mi-a spus atunci când m’am hotărât să fug 
de preoție și să mă fac pictor? Mi-a spus că 
eu nu-mi trăesc viața mea ci pe a lui și a stră
bunicilor cari toți au fost popi și vlădici... Am 
vrut să-i spun că sunt singur și nu i-am spus... 
Nu i-am spus nimic.

— Bine dar de ce ai plecat mai înainte de a 
fi înmormântat-o pe Adela...

— Cum!... Au inmormântat-o?... întrebă A- 
drian mirat ca și cum n’ar fi știut nu de îngro
păciunea dar nici de moartea ei.

— Aproape trei săptămâni....
— Aproape trei săptămâni... Aproape trei săp

tămâni... Repetă pentru el Adrian. Și neîncrezător 
stărui:

— Cu adevărat?... Au îngropat-o?...
— Da.
— Trei săptămâni.!. Și rămase pe gânduri pri

vind în ochii lui Vidrașcu. Trei săptămâni... Au 
ingropat-o... Unde au îngropat-o?... Ați văzut-o?...

Nu... Te așteptam să vii să ne spui și n’ai 
venit iar când s’a dus Mabel cu Eleanor să se



149 -

rnur-

intereseze de ziua hotărâtă înmormântării, era 
prea târziu, o îngropase Spitalul ca nereclamată.

— Nereclamată, repetă Adrian... și cu ochii 
fixați în gol, fără să clipească, rămase un mo
ment pe gânduri, apoi ca și cum ar fi încurajat 
pe un altul într’o situație similară, zise:

— Mai bine... Eu am văzut-o... Au tăiat-o 
și n’a curs nici o picătură de sânge... Nici o pi
cătură de sânge. Uite vezi, asta am uitat să i-o 
spun tatei... Să-l întreb unde e Dumnezeu?... 
unde e viața viitoare, unde e sufletul când domnul 
Costache poate umbla în voie în măruntaele noas
tre făcând din trupul nostru o cutie goală de 
tot ceeace se chiamă viață, cutie păstrătoare de 
murdării, o cutie goală înzoiată de o apă 
dară și infectă... I-a scos intestinele așa cum 
scoți dumneata între degete un smoc de tutun 
dintr'o cutie de tinichea... Am fugit... Am fugit 
și nici nu vreau să mă mai gândesc că într’o zi 
domnul Costache, sau altul, iși va spăla degetele 
noduroase în albia trupului meu... Da, da... Așa 
a fost, așa a fost... așa se face o autopsie.

— Ai asistat la autopsie?... întrebă Vidrașcu.
— De ce nu?... Pe mine nu m’a preocupat 

niciodată modelul de cât atunci când a putut 
să-mi sugerez ideea de artă și numai atât cât a 
trebuit să o realizez. Viața în sine?... Nu există, 
de aceia am stat liniștit urmărind nu latura 
creațiunii artistice, ci o alta, acea a vieții ca 
realitate creatoare. Și n’am aflat-o... M’am privit
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pe mine în interiorul acela în care mă găseam și 
cu aceiași probabilitate de a fi întins pe masa 
îngustă cu perina și cearșaful de tinichea... Mi-a 
fost oroare, mi-a fost scârbă și când am auzit 
cuvântul omului cu ochelari spuindu-mi că pot 
pleca, că am văzut deșetăciunea deșertăciunilor, 
am fugit, nu de el și de ce era acolo, ci de mine.

— N’ai avut milă de ea?
— Milă mi-a fost de mine... Eu n'am tăiat 

niciodată un pui de găină, totdeauna însă mi-a 
plăcut să mănânc pui... Lumea e fățarnică și 
mincinoasă pentrucă atunci când își plânge inorții 
ei și se frământă frăngându-și mânile, închipuind 
cine știe ce durere grozavă, in realitate se plânge 
pe ea în viitor... Egoismul omenesc e atât de 
mare în cât în fața celei mai grozave catastrofe, 
stă el, omul. Să moară toată lumea numai eu să 
trăesc, e lozinca fiecăruia dintre noi... Cine spune 
altcum, minte...

Si tot vorbind, Adrian se sculă după canapea 
și începu să se miște prin cameră în pași mă- 
surați ca un profesor la catedră sau un politician 
la tribună, și vorbea tot mai tare, însoțind cu
vântul cu gestul, ca și cum o mulțime imensă îl 
asculta. Ochii i se rotunjiră și era așa de convins 
de ceeace spunea încât nici nu mai observa nedu- 
mirirea lui Vidrașcu care sta în fața lui micșorat, 
ca în fața unei nenorociri ce se abătuse asupra 
prietenului.

— Pe Dumnezeu l’au inventat oamenii pentrucă
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să cred ar trebui să înțeleg ceva din 
de tine și eu nu înțeleg nimic...

de când 
fi viață 
crezi ?

— Ca
cele spuse de tine și eu nu
Femeea ta, femeea pe care ai avut-o, pe care ai 
învățat-o să simtă ca tine și pe care o ai în tine 
ca propria-ți cugetare...

— Tocmai de aceia... Mă iubesc foarte mult 
pe mine și uit cu ușurință toate gândurile mele 
cele isbutite și cele neisbutite... îmi vând tablou
rile sau le dăruiesc pentrucă îmi place mai mult 
să le văd la altul de cât la mine, pentru că in

nici unul nu s’a ridicat atât de sus ca prin 
însușirile pe cari le-ar avea, să fie Dumnezeu.

— Ha, ha. ha... Morțiil... Scadența unei polițe 
nu se uită, insulta nu se uită chiar dacă pentru a 
te răsbuna vor trece decenii, — lighioana e în 
sângele fiecăruia dintre noi, unii îi spun ven
detă — se uită insă mai de grabă ca un ren- 
devous, sau ca felul de bucate mâncat cu o zi 
mai înainte, morții noștri și dacă totuși manife
stările noastre par altcum, aceasta e lașitatea cu 
poza pe care o luăm în fața celor ce ne văd 
cu lacrămile in ochi, lacrămi ce ne cresc în fața 
lor deși ne gândim în chiar clipa aceia la plă
cerea de a avea femeea frumoasă care stă ală
turi de noi, sau la blestemățiile pe cari le-am 
făcut o viață întreagă... Plânsul acesta se repetă 

e viața și se va repeta mereu cât va 
și om... Te uiți lung la mine...
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mine port isvorul nesecat de mereu altele și altele, 
și dacă ar fi să nu mă despart niciodată de ele, 
atunci mă pierd pe mine... Pe ea o voi găsi în 
toate femeile, in toate; pe câtă vreme pe mine, 
numai în mine mă aflu și de aceia caut să adopt 
existenței mele vecinicia... Vecinicia nu a morții, 
ci a vieții. Problema realizată e mai simplă de 
cât un meșteșug și ceva mai grea de cât o copie 
a naturii. Găndirei acesteia trebuie să-i dau în- 
tâetate. Cea mai desăvârșită copie a naturii e 
ștearsă dacă este numai o copie. Numai Dumne
zeu a creiat oamenii după chipul și asemănarea 
Sa... Dumnezeu a fost un meșteșugar lipsit de 
orice altă preocupare mai înaltă, a vrut să se 
privească pe El în milioanele de exemplare 
umple pământul. Piatra filosofală a vechilor al
chimiști, era fabricarea aurului și noi știm că 
metalul nobil iși datorește prețiozitatea condițiu- 

- nilor moleculare cari au lipsit aramei și plum
bului, iar când aceste condițiuni vor fi similare, 
aurul nu va mai fi nici el metalul prețios, cum 
nu mai e prețioasă reeditarea aceleași și ace
leiași manifestări de artă, dacă nu aduce nimic 
nou în alcătuirea ei. Pentru aceasta opera de 
artă trebuie să trezească în noi emoțiunea pe 
care o datorim infinitului când infinitul e în noi... 
Spune-mi unde este Dumnezeu?... Unde?... Sau 
nu, numai spune nimic... Mă doare capul, am 
vorbit mult, nu-mi dă pace Demian... E ora când 
trebuie să plec...
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— Ce oră?...
— Nu știu...

De ce nu stai să vină și Mabel?...
Dacă ar fi venit mai de vreme, poate că 

ași fi stat, poate că nici nu m'ași fi gândit să 
plec, acum însă, e târziu, mai am de pus la cale 
câteceva cu mine și Demian.

Și sculându-se, plecă lovindu-se de toate scau
nele ce-i stăteau în cale.

Vidrașcu rămase în picioare privind pe urma 
lui, la ușa care se închisese, clătinând capul și 
subțiindu-și buzele. închise ochii pe jumătate și 
rămase așa părând că ascultă mereu cuvintele lui 
Adrian. . Clătină din nou capul și spuse ca pentru 
el, cu destulă îngrijorare:

— Nu înțeleg nimic, nimic...
II vedea, îi auzea cuvântul, ii măsura gestul 

și căuta să-i înțeleagă starea de nervi în care se 
afla și iar spuse pentru el clătinându-și capul:

- Nu înțeleg nimic... nimic...
Când au venit femeile, așa l’au găsit, în același 

loc și în aceiași atitudine.
— Ce-i, întrebă Eleanor, ți-e rău?... ai auzit 

ceva?... A venit Adrian?...
— Da, a venit.
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— A venit!...
Mabel tresări și intr’o clipă se roși toată, 

inima începu să-i svăcnească cu putere ca o pasăre 
prinsă de o aripă. In corp simțea o moleșeală 
ți un tremur necunoscut ei până atunci.

— Să trimitem să-l cheme spuse Eleanor, pri
vind în ochii sori-sale.

— Nu... Mai pe urmă, răspunse aceasta. Și 
făcând sforțări pentru a-și ascunde slăbiciunea 
trupească, trecu în camera vecină unde se lungi 
pe pat, îmbrăcată așa cum era.

— Și ce a zis?... Unde a fost?... întrebă Elea
nor pe Vidrașcu stăpânită de curiozitatea de a 
ști cu o clipă mai din vreme.

— Acasă la țară... Când l'am întrebat de ce a 
plecat și când i-am spus că au îngropat-o pe 
Adela, a rămas mirat de parcă nici nu s’ar fi 
așteptat la aceasta; apoi, ca și cum i-ași fi 
vorbit de altcineva de cât de ea, după o trecere 
de o clipă, mi-a povestit de autopsia moartei,
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camerei ce da în hol îl întâmpină

de artă și ca sub obsesia aceleiași idei, de Dum
nezeu, de viața viitoare și de vecinicia pe care 
vrea să o trăească, iar când a plecat, mi-a spus 
că se duce să stea de vorbă cu el și cu. Demian... 
Am impresia că acest Demian e inexistent. Nu 
știu ce să zic, dar îmi vine să cred că am stat 
de vorbă cu un bolnav. Hotărât, omul ăsta are 
ceva. Și Vidrașcu tăcu, privind în ochii soției 
fără să clipească, așteptând parcă răspunsul aces
teia care avea să-i întărească sau nu bănuiala. 
Și Eleanor tăcu... Iși scoase mănușile, pălăria și 
privind spre ușa camerii pe care eșise soru-sa, 
spuse drept, fără nici o convingere:

— Să trimitem să-l cheme...
L'am reținut și n’a vrut să stea.

— Totuși...
— Trimete. Fă ce' vrei...
— Să nu știe Mabel...
In clipa aceia servitoarea deschise ușa antreu- 

lui bucuroasă și mirată în același timp că domnul 
pictor a cărui urmă i se pierduse, s’a reîntors.

— Bine ați venit... Ce grije mare pe noi, mai 
spuse servitoarea și luându-i pălăria, îl lăsă să 
treacă.

In ușa 
Eleanor.

— V’am văzut... Mă urcasem să deschid fe
reastra să las aerul proaspăt să pătrundă în 
atelier, — miros de vopsea, miros de aer stricat— 
și v’am văzut... Dar Domnișoara?
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— Sunt aci; ți-am auzit vorba... Și grăbind 
pașii spre el se apropie și îi strânse amândouă 
manile, bărbătește, privindu-1 luminoasă in ochi.

Adrian era vesel, era bucuros ca unul căruia 
nu i se întâmplase niciodată vre-o nemulțumire. 
A vorbit de pitorescul împrejurimilor de la țară, 
de satul liniștit cu ogrăzile și casele risipite pe 
sub dealuri și pe dealuri, între cer și pământ, și 
târziu, șters, ca din întâmplare numai, de moartea 
lui tată-său.

— Și el!... Se miră Mabel strângându-și mănile.
— Și el... răspunse Adrian... De-acum sunt 

liber, sunt singur, descătușat... Singur și pot 
dispune de mine cum vreau.

— Până acum nu?
— Nu... îmi era teamă că într’adevăr viața lui 

e viața mea. Acum însă...
— Câți ani avea?... Era bătrân?...
— Nu știu câți ani avea, dar era așa de bă

trân, așa de bătrân, ca nimeni altul pe lume.
Și Adrian, fără de griji, senin și curtenitor ca 

un tânăr la douăzeci de ani, vorbea cu o volu
bilitate necunoscută până atunci. Părea că re- 
născuse ca să încerce mereu aceiași poveste 
veche și'banală a iubirii ce stăpânește sufletele 
în anii tinereții.

— Dacă nu mi-ar fi spus Vidrașcu că am 
lipsit două săptămâni, mi-ar fi părut că astăzi 
vă cunosc pentru întâia oară și ca să par altfel 
de cum sunt, ași fi râs, ași fi vorbit și ași fi
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cumîmbujora la față simțind cum se 
leagă de ochii lui Adrian ca de un miragiu și 
ochii ii adânceau sufletul și ochii îi adânceau 
ființa toată.

— Cântă prietene, cânta ce vrei, spuse Adrian, 
lui Vidrașcu care răsturnat in spatele fotoliului, 
picior peste picior, fuma. N'am mai auzit sunetele 
orgei de mult... „Ave Maria", rugăciunea fetelor 
cu visuri neîmplinite. Cântă!...

Și Adrian fără să clipească, rămase în aștep
tare, privind cum prietenul rostogolea ghemuri de 
fum, uităndu-se când la Eleanor, când la el, 
de parcă ar fi vrut să-și controleze anumite 
păreri pe cari și le făcuse de mai înainte...

— Cântă!... spuse Mabel...
— Cântă. Repetă Eleanor.

— Cântă. Stărui din nou Adrian... Cântă ru
găciunea păgânilor a căror credință e necredința... 
Ceva sălbatec, ceva asemuitor unei furtuni, unei 
mări ce rupe digurile, unei nebunii, nebunia li
bertății celui pedepsit ca Sisif să poarte in spi
nare o generație întreagă de... N’are nici o im
portanță ce... Cântă!!...

Vidrașcu se ridică după fotoliu în brațele că
ruia se înțepenise ca între două uși. Absent 
fusese... Aruncă țigara în scrumiera depe masă 
și se îndreeptă greoi spre orgă.

cântat așa cum sunt gata să o fac acum. Vreau 
să fiu vesel, vreau să fiu nou, vreau să fiu eu... 
Sunt eu...

Mabel se



158

începu să cânte...

Tăcea Mabel, tăcea Eleanor, tăcea Adrian și 
câte trei priveau la clape, la orgă, la mișcarea 
picioarelor Iui Vidrașcu și la foile ce suflau... 
Ascultau muzica jeluitoare și prelungă a unui 
îceput de furtună ce se apropia ca o bănuială la 
început, ca apoi să vină, să vină tot mai puter
nică de parcă ar fi vrut să năruie pereții, să intre 
înn casă și în sufletele lor, ale tuturor. Au plecat 
capetele și înspăimântați de groază, nit mai auzeau 
nimic... Fiecare își urmărea șirul unei povestiri 
începute de mai înainte, de mult, și fiecare își 
avea povestea lui alta de cât aceia cunoscută 
de ceilalți și nemărturisită... Furtuna se înțetea, 
furtuna scădea și iar se înțetea așa depe cum in
spirația cântărețului creea muzica.

Eleanor era fericită de fericirea pe care credea 
că i-a adus-o Mabelei întoarcerea lui Adrian 
și se uită lung la ea și privirea i se pierdu pe 
deasupra capului ei, în cadrul ușei de stejar în 
care se înfipsese silueta sveltă a Adelei... Cine 
o chemase pe ea?... Deschise mari ochii speriați 
de vedenie, clipi de câteva ori și numai rămase 
nimic din ceiace i se arătase mai înainte de cât 
același cadru de stejar al ușei, cu sticlele gea
murilor opace, înflorite, pe cari sta scris cu 
litere drepte: ,,SALVE"... Suspină. Adela îi era 
în minte, îi auzea cuvântul, îi vedea zâmbetul... 
Si Eleanor se ciupi de mână, închise ochii și
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abia atunci urechile ei prinseră să audă sunetele 
orgei ca o implorare a sfintei fecioare... Muzica 
era liniștită și sentimentală. Părea că după fur
tună cerul iși risipise nourii și razele luminoase 
ale soarelui iși continua săgețile întrerupte o 
clipă de negurile învolburate ale nourilor.

Mabel întinsă pe sofa și sprijinită în cot, cu 
capul lăsat pe spate părea că ascultă în extaz, 
cuvintele mângâioase ale lui. Avea impresia că 
îi pozează nud... Iși acoperi fața și strânse pi
cioarele... Muzica se înfrățea cu visul și setea de 
o altă viață pe care aștepta să o trăiască intens, 
cu toată pasiunea și toată vigoarea tinereții îm
plinite. Se rușină de gânduri... și tot gândurile 
i-1 arătau că stă lângă ea și se ruga, să-și reia 
poza de mai înainte. închise ochii și încet, în
cet, începu să se destindă din toate încheeturile 
într’o moleșeală leneșe. Nu-1 vedea, îl simțea 
insă, îl simțea cum îi măngâe trupul și-i simțea 
respirația caldă ce se apropia și o ardea ca o 
boare de soare înfierbântată într’o zi de vară 
secetoasă, și ea se topea, se topea...

Sări in sus și uitându-se rușinată de gânduri 
la Adrian, își plecă capul prinzăndu-și fața în 
mâni sprijinindu-se cu coatele pe genunchi... 
Auzea acum și ea muzica orgei cu sunetele a- 
mestecate de parcă s’ar fi năruit o catedrală 
cu păreții de sticlă în care clopotele erau de 
argint.

Era întuneric, cerul biciuit de fulgere și ploaia 
cădea deasă, răpăind pe acoperișul...
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Adrian singur asculta, nu orga, ci muzica tă- 
cerei dcla Vitioara și linștea pustiului dintr’o 
cameră mortuară, o clipă numai, atât cât i-a 
trebuit să se uite și să se regăsească. Ochii i se 
opriră la picioarele apropiate ale Mabelei. Cele 
mai frumoase picioare de femee îmbrăcate în 
mătasea ciorapilor. Fața i se aprinsee. Ii era 
cald și îi era frig. Se sculă după fotoliu unde 
sta și se apropie de sofa. Se uită mai întâi prin 
încăpere ca și cum ar fi căutat ochi să-l vadă, 
și n’a găsit, apoi se uită din nou Ia picioarele ei 
de cari era atât de aproape în cât îi vedea pul
sația unei vine albastre în jos de glesnă. Ii prinse 
mâna, o strânse și îi spuse încet, pe șoptite:

— Foarțe frumos!...
Vidrașcu cânta înainte...



Când a plecat acasă, era întuneric.
A aprins lumina în atelier și a stins-o imediat 

ca si cum ar fi voit să vestească ferestrelor de 
peste drum că e la el și că s’a culcat.

Deschise pianul, bătu cu degetele în clape, su
netele erau stridente, sunetele erau numai sunete 
și nici o melodie și sunetele îi hăuiau în urechi 
și în suflet. închise pianul și rămase multă vreme 
tăcut, pe scaun, fără să gândească la nimic. Era 
obosit, se sculă și începu să umble prin cameră. 
Iși opri pașii, nu știa ce să facă, era fără de 
voință... Ar fi vrut să plece și n’avu tăria nici 
să se miște măcar până la ușă. Era aproape să 
adoarmă când simți lângă el pe Demian...

— Iar ești aci?...

— Ai venit să mă cerți?... Ai dreptate... Nici 
eu nu știu de ce am făcut aceasta... Am crezut 
că e mai bine să-mi ascund gândurile... așa cere 
lumea și pentru aceasta trebuia să fiu vesel, să

C. Ardcleanu. — „Am ucis pc Dumnezeu'1.
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— Ce frumoase picioare!...

— Ai spus ceva?...

— Ai dreptate... Toate picioarele sunt fru
moase, toate picioarele... odată, o clipă, atât cât 
trebuie să le vezi. Mâine voiu fi altul... Mâine 
voiu fi’ eu cel de mai înainte...

— ?...

fiu altul, să fiu ca ei, căci numai așa mă pot 
tace înțeles. De aceia vorbim, scriem și ne ex
teriorizăm nu gândurile, ci voința. Mi-e rușine de 
ceeace am făcut... Tu ești bun, tu ești eu și ai să 
mă ierți... Crede-mă că nu e tocmai ușor. Mi-am 
închis gândurile in tabacheră, am râs, am vorbit, 
am glumit și... am mai făcut ceva... Am iubit... și 
mă auzeam și mă vedeam și am văzut-o pe 
Mabel așa cum am văzut-o, și am înțeles că era 
fericită. Am înțeles că i-am dăruit o clipă de 
iluzii, așa ca unui însetat un pahar cu apă și 
toată povestea aceasta de ireal, s’a reflectat în 
mine ca într’o oglindă. M'am stăpânit cu greu, 
dar m’am stăpânit... Tu dacă ai fi fost în locul 
meu ai fi făcut la fel, la fel și mi se pare că... 
mi se pare...

Ochii lui Adrian începură a se îngreuia, pleoa
pele îi împânzeau văzul și in fața lui se făcu tot 
mai întuneric, tot mai întuneric până ce dispăru 
și vânătul ferestrei și el și...
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— Nu cel de mai înainte care trebuia să se 
preoțească, să se însoare, să facă copii și să 
trăiască viața străbunicilor, voiu fi cel de mai 
înainte, de azi, împreună cu cel de acum... 
Lasă-mă, lasă-mă... Nu mă întrerupe... ești rău... 
îmi vorbești de El... de ce îmi vorbești?... Abia 
am răușit să-l scot din mine și E(1 e în jurul meu... 
il văd... îl văd multiplicat ca pe o litografie trasă 
la piatră. A prins chip în tot ceeace e în jurul 
meu, ba chiar și în chipul meu. Pleacă, pleacă... 
Pleacă diavolel. . Mâne voiu fi altul, mâne...

Toată lumea dormea.
Dormea Adrian, dormea Mabel, dormea Elea- 

nor, dormea Vidrașcu, orga, și deasupra feres
trelor întunecate de peste drum, deasupra intrărei, 
in curte, un sâmbure de lumină posomorâtă, un 
bec electric, veghea ca o candelă in noapte.



In fiecare zi Adrian era Ia vecinii de peste 
drum. I-a făcut portretul Mabelei în toate chi
purile: cap, în picioare, cetind în grădină, la fe
reastră, în decor de interior și nici odată n’a cău
tat să repete ziua întoarcerei lui de la Vitiioara. 
II preocupa mereu existența lui Dumnezeu ca pe 
un ascet și niciodată n’a mai vorbit lui Vidrașcu 
de aceasta. In schimb, seara, înainte de a se 
culca, și ziua, când nimeni nu era ca să-l dis- 
tragă gândurilor, îi apărea mereu același Demian 
cu care vorbea. Vorbea cu Demian pe stradă, 
acasă, la cafenea sau prin cârciumile murdare 
pierdute în fundul mahalalelor bucureștene unde 
nimeni nu-1 vedea și unde nimeni nu știa că 
omul ce sta mereu cu două pahare de vin in 
față, nu aștepta pe nimeni altul de cât pe el. 
Și el se găsea și se pierdea asemeni umbrei de 
care se desface trecând dela lumină la întuneric. 
Rar de tot își aducea aminte de tată-său, popa, 
și tot atât de rar de Adela și atunci numai atât
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cât îi trebuia să rupă o foaie de calendar, timp 
în care imagina stăruitoare a domnului Costache 
se contura definitiv într’un amestec de întrebări 
și răspunsuri privitoare la Dumnezeu, viața vii
toare și rar, ca într’o ceață fumurie, vedea lumea 
pierdută ce se inchina diavolului în ostrovul din 
mijlocul dunelor.

Mabel scria mereu scrisori acasă mamei, pri- 
lejuindu-și mărturisiri și observații dorite, găsind 
mereu noi frumuseți țării însorite din pragul 
Orientului.

Când nu venea Adrian se ducea ea să-l cheme 
și când venea, cerea să vadă ce a mai lucrat, 
într’o zi neaflându-1 , acasă, a făcut ordine în 
atelier, a schimbat tablourile și acolo unde erau 
portretele Adelei, a pus flori in loc, iar chipul 
prietenei de altădată l'a lăsat să se odihnească 
jos, cu fața la părete, sau în fundul altui tablou... 
Pe șevalet, și pe pian răzimat de un vas, a așezat 
portretele ei. A doua zi i-a spus:

— Ți-am făcut ordine în atelier... Iți place?...
— Da...
Și Adrian n'a văzut niciodată schimbarea din 

atelier, în vreme ce Mabel era tot mai mulțumită 
că nimic nu se schimba din ceeace ea așezase, 
de aceia gândurile ei se inoiau mereu cu aceiași 
speranță de viață fericită pe care o vedea în 
viitorul apropiat, în tovărășie comună.

Și astfel vara trecu câ o femee uitată, târând 
după ea trena sumbră a toamnei umede și ce
țoase.
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Vidrașcu fusese la vie șl se întorsese. Stătuse 
timp de aproape două săptămâni. Era mai grav, 
asemenea toamnei... Mai grijuliu de negocierile 
pe cari le avea cu samsarii și cumpărătorii de 
vinuri. Zilele erau tot mai mohorâte și mai mo
notone, ca isonul unui cântec de strană. Mabel 
singură era veselă, de o veselie dureroasă pe care 
i-o da imaginația că trăește la Londra sau undeva 
aproape de țărmul oceanului unde atmosfera fu
murie mijlocește împreunarea cerului cu apa...



Adrian nu mai eșea în oraș, îl obosea lumea 
străzii. Se simțea bine în casa prietenilor,, ca un 
copil în casa părintească. Ziua și seara era la ei. 
Asculta lectura Mabelei și vorbea sau juca șah 
cu Vidrașcu, iar când vremea se însenina, cât 
de cât, încărcați ca bagajele în mașină, cu M.abel 
la volan și el alături, făceau zeci de chilometri 
la șosea sau prin împrejurimilee Bucureștilor.

Și zilele se scurtau de azi pe mâne, ca un 
roman de filele citite... Pomii erau desfrunziți și 
secătuiți de vlagă ca cerșetorii ce, în ușile biseri
cilor; ridicau brațele chircite negre și umezite, 
spre plumburiul cerului din care burnița mărunt, 
des și monoton... Străzile erau noroioase, trecă
torii tot mai rari și mai grăbiți și afară de zâm
betul femeilor, nimic numai lumina cu intensita
tea soarelui.

Toamnă, toamnă, toamnă...
Două zile a bătut vântul, a uscat străzile și a 

gonit ceața ca iar să se vadă cerul albastru în



168 —

5 Octomvrie.

urcă

marginea căruia soarele obosit, încălzind pă
mântul ca nădejdea de viață sfârșitul apropiat 
al tuberculoșilor ce eșiseră să-și facă ultima plim
bare pe aleele șoselei, alături de limuzinele sau 
taxicourile închise ce gâfâiau rar târându-se pe 
șosea ca iluziile stăpânilor sprijiniți de brațul 
surorilor de caritate, sau de resistența bastoane- 
lor eftine și solide ce le ajutau la umblet.

Cerul se limpezea tot mai mult, adâncindu-se 
dincolo de infinitul capacului de cristal albastru 
ce acoperea orașul, zare în zare, ca pe o chisea 
păstrătoare de relicve și nimicuri ale unei familii 
bolnave de avariție.

Orele șapte dimineața. Ultimul care se 
în mașină e Vidrașcu... Mabel la volan, lângă 
ea Adrian, în fund Eleanor. Mașina svâcni ne
răbdătoare... In urma lor se închiseră porțile 
de fier... Mașina coti la dreapta, la stânga și 
înainte... Câteva minute numai și străzile și ca
sele se ascundeau înapoia lor, unele după altele, 
până ce dreaptă și nesfârșită se întindea în față 
șoseaua neagră, jilavă și pustie...

Mabel era numai ochii. Mașina sbura cu o sută 
de chilometri pe oră. Vidrașcu și Eleanor se 
legănau și vorbeau destul de tare ca să poată fi 
auziți de cei din față, vorbeau nimicuri, vorbeau 
ca să nu tacă.



— 169 —

7 Octomvrie.
Ziua de eri se repetă și azi, cu mici variațiuni 

de interior. Mabel croșetează, Eleanor citește iar 
Vidrașcu și Adrian schimbă figurile la șah...

6 Octomvrie.
Cerul fără pic de albastru, fără fărâmă de 

nour, părea o apă tulbure și murdară.
Ploaia răpăia pe stradă, pe tinicheaua de pe 

casă, pe tinicheaua din fața ferestrei și in gea
muri...

In casă toată lumea tăcea... Asculta ploaie 
și își asculta gândurile.

Mabel numai gândea la nimic și nu vedea alt
ceva de cât zarea unde șoseaua părea că urcă 
în cer. Adrian număra pietrele chilometrice și 
între ele, movilele de pietriș răsturnate în mar
ginea șoselei. Drumul era neted și bătătorit ca o 
podișcă.

Departe, pe șosea, un punct negru ca o pălărie 
furată de vânt, creștea și pălăria se făcu umbrelă 
și umbrela o mașină zorită, poate de aceiași sută 
de chilometri pe oră. Venea ca o nălucă. Și-au 
potolit mersul amândouă, s’au salutat în urletele 
glagsoanelor, s’au ocolit și... ochii călătorilor și 
dintr’o parte și din alta, se căutau prin feres
trele automobilelor. Mașinile grăbite au schimbat 
între ele calea bătută și poate punctele de des
tinație: București-Sinaia.



— 170

8 Octomvrie.
La fel...

10—15 Octomvrie.
Afară ploaie și vânt, înăuntru visuri, ceai, 

cântec, tăcere și necunoscut...

9 Octomvrie.
Lipsește Vidrașcu. Eleanor servește ceaiul pe 

o măsuță in fața canapelei în fundul căreia stau 
îngropați Adrian și Mabel.

Adrian vorbește și Mabel ascultă, privește in 
ziua de mâne și lovește măsurat cu palma in 
palma manei lui Adrian pe care o ține pe ge- 
nuchi...



încă o zi frumoasă, încă o clipă de reîn
toarcere, ultima poate, dintr’o toamnă întârziată.

Porfile de fier se deschiseră din nou să lase 
drum liber mașinei care pleca lăsând în urmă 
miros de benzină arsă și sbârnâiala motorului, 
ce se pierdu ca un tăun scăpat pe o fereastră 
deschisă.

Pe aceiași șosea lungă și dreaptă, fugeau stâlpii 
de telegraf și curgea șanțul șoselei, pe dreapta 
și pe stânga, mărginind drumul ca două linii 
groase de cărbune. Pe câmp, pe-alocurea, băl
toacele apelor de ploaie, ca sfărămături uriașe 
de oglindă, reflectau albastrul cerului și pomii 
desfrunziți.

— Unde mergem?... întrebă Adrian pe lYYabel 
care conducea automobilul.

— In infinit, răspunse ea, preocupată să oco
lească o ridicătură de pietre răsturnată în mar
ginea șoselei.

— In infinit?...
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am

— In zare... Acolo unde se împreună cerul cu 
pământul.

- Pentru cei ce vin in urma noastră poate că 
ajuns, răspunse Adrian.
- Pentru ei, nu pentru noi...

In fundul mașinei, ca de obicei, Vidrașcu și 
Eleanor, împovărau mașina ca două obiecte uitate.

Cu ochii mereu pe fâșia șoselei ce năpădea 
sub sticla parbrisului, cu manile bine prinse pe 
volan, Mabel vorbea în cuvinte rărite, fără să se 
uite spre Adrian... Indicatorul chilometric, arăta 
nouăzeci pe oră.

— Ai... că-lă-to-rit... vre-o dată. cu... vaporul... 
pe ocean?...

— Nu...
— Păcat... să fii singur pe coverta vasului... 

singur... între cer și apă... un sâmbure de lu- 
mi-nă... într'o catedrală de întuneric... Abia a- 
tunci poți înțelege nemărginirea și... puterea ei, 
așa cum nu ți le poate spune nici o carte din 
lume... Pământul... pământul are prea multă va- 
riațiune de frumos și de urât... e prea complex... 
prea e viață... Pretutindeni vezi urmele oamenilor 
și... nicăiri nu te poți găsi singur... e destul să... 
găsești o floare, un fir de iarbă și... te regăsești 
pe tine în toate... Și-apoi... ceeace face frumosul 
pe ocean, e frica... Știi tu Adrian, ce e frica?... 
Frica e Dumnezeu și pe Dumnezeu nu-1 poți afla 
de cât în singurătate... In fiecare casă de englez, 
se găsește o biblie...
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— In fiecare casă?...
— Nu uita că țara noastră e bătută de valu

rile oceanului și... fiecare englez... îi simte briza.
Lui Adrian i se lumină toată fața și uitând 

pentru o clipă că se găsește în mașină, încercă 
să se ridice în picioare. Se lovi cu capul de sus, 
prinse manile Mabelei pe volan și spuse:

E adevărat ce spui?... Adevărat?...
Stai că ne răsturnăm în șanț. Și Mabel 

bruscă motorul să-și încetinească mersul.
—- Ai dreptate... ai dreptate... Dumnezeu sunt 

eu... și Adrian își reluă locul de mai înainte 
liniștit și sigur de o constatare făcută.

— Toți câți cred în El și...
— Eu nu cred.
— ...și le e frică. Beduinii cari trec Saliara pe 

cocoașele cămilelor...
— E exodul Dumnezeilor.

Da, da... Exodul Dumnezeilor...
— Sahara, Sahara...
Mașina își iuți mersul sgomotos, aruncând nouri 

de fum in urmă și tot așa de repede își inceteni 
goana. Șoseaua curgea în spirală ca sburdălnicia 
unui copil. Sus pe creasta unui deal se profila 
pe cerul incolor picat de albastru, zidurile greoaie 
ale unei împrejmuiri ce cuprindea o adunare de 
case sumbre, văruite in galben.

— Doftanal... Spuse Vidrașcu din fundul ma-, 
șinei...

— N'am văzut niciodată o închisoare răspunse 
Adrian.
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Cinci minute mai târziu, călăuziți de Grefier

■— Să o vezi acum.
— ...Și n’am vorbit niciodată cu
— Te poate interesa? întrebă Mabel.
— Cum!... Trebuie să fie ceva specific felul 

de a judeca, de a înțelege și a motiva faptele 
lor... Psihologicește mi se pare că cele mai inte
resante tipuri sunt criminalii.

— De loc, răspunse Vidrașcu. Ori unul, ori 
b sută, sunt aceiași...

Mașina opri in marginea unui parc de casă 
veche boerească. Jur împrejur, mai aproape sau 
mai departe, se vedeau satele cu casele albe, 
sondele dela Câmpina, șosele și drumuri, apa 
Doftanei și dealurile încălecate unele peste altele, 
până departe în fund, unde se ridicau munții vi
neți în cari se vedeau distinct scobiturile văilor 
și mai vinete, pătate de păduri ca cerul de câr
pele nourilor.

— Frumos domeniu!... Spuse Adrian cuprin
zând cu ochii împrejmuirile.

— Și trist, răspunse Mabel.
Liniștit...
Trist... trist... Nu simți cum apasă cerul?...
Ca și pe ocean. Poate că și aci sunt Dum

nezei...
Păgănule!... și prinzând brațul lui Vidrașcu. 

Mabel trecu înaintea lui Adrian și a Eleanorei, 
îndreptându-se spre cancelarie unde se opriră 
să vorbească cu directorul închisoare!.

un închis...
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și un gardian, vizitatorii trecură printr’o curte 
care nu avea nici o altă destinație de cât aceia 
de trecere, un fel de hol de unde intrară într’o 
altă curte, aceia a închisoarei propriu zisă,, in 
care condamnații, unii liberi iar alții în fiare, se 
plimbau ca bolnavii în convalescență în curtea 
unui sanatoriu.

Chipuri comune, posomorâte, chipuri senine și 
chipuri imbecilizate, absente, se plimbau răsleți, 
privind în pământ sau în slavă, fără de gânduri, 
sau cu unul singur, acela al libertății. Toți păreau 
ciopliți in lemn de brad, păpuși mari, ținte bune 
pentru soldații ce priveau din foișoarele înfipte 
în creasta zidurilor de împrejmuire. Intre ei un 
grup de șase, cu lanțuri grele de mâni și de 
picioare, legați unul de altul, păreau mai veseli, 
mai vorbăreți și mai străini de închisoare. PLim- 
bându-se, se opriau, când și când, în fața zi
durilor, cercetându-le ca niște colecționari de lu
cruri rare sau ca adevărații cumpărători de i- 
mobile. Adrian îi plăsă cu imaginația într’o sală 
de expoziție.

— Aceștia sunt mosafiri în trecere, spuse 
Grefierul... Condamnați la munca silnică pentru 
crime... Diseară pleacă... se întorc la ocnă.

Cum în trecere?... întrebă Adrian.
— Li se urăsc sub pământ și atunci se oferă 

ca mărtori în diferite procese, — pretext — De 
nouăzeci și nouă de ori la sută, nu știu nimic... 
Se mulțumesc cu puținul de a fi făcut o călătorie
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ce tren plecăm di-

de agrement de două, trei, sau patru zile și dacă 
împrejurările sunt favorabile, dacă nu sunt sufi
cient păziți, încearcă să-și recapete libertatea cu 
fuga și cu prețul vieții, —■ îi împușcă sentine
lele — de altfel, viața nu are nici un preț pentru 
ei de cât numai când sunt liberi... Uite-i... vin 
spre noi... au să vă ceară țigări...

— Se poate vorbi cu ei? întreabă Mabel.
— Da...
In clipa aceia zornăiala lanțurilor se apropia 

și cu ea, în linie dreaptă ca soldații, câteși șase 
ocnași. Intre ei era un băiat tânăr, subțire și 
înalt, cu fața trasă. Părea a nu avea mai mult 
de nouăsprezece sau douăzeci de ani. Ceilalți, 
un bătrân cu fața sbărcită și mânile mari, no
duroase, om la șaizeci de ani, cu privirea ascuțită 
și mișcările trupului svelte. Toți încărunțiți, chi
puri comune de bandiți, mărunți, osoși, ochii 
mici, brațele lungi și frunțile înguste tăiate de 
linii. Erau îmbrăcați în uniforma vărgată a închi
șilor și păreau a fi șase zebre așezate pe picioa
rele de dindărăt.

— Domnule Grefier, cu 
seară?... întrebă bătrânul.

— Cu cel de șase...
— „Cu cel de șase..." repetă ocnașul și se 

uită la ceilalți tovarăși, apoi se adresă lui Adrian 
drept, așa ca unuia dintre ai lor:

— Dă-mi o țigară..?
— Și mie...
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— Și mie...
Și cei șase ocnași, închiseră pe Adrian la 

mijloc, întinzând manile.
Adrian scoase cutia din buzunar și luând un 

pumn de țigări, le dete la fiecare, apoi întrebă 
pe cel mai bătrân:

— De mult ești închis?
— De când m’a făcut mama...

— Nici eu nu știu de câte ori am fost închis... 
Dacă ar fi să fac socoteala anilor de pușcărie 
și de ocnă, trei părfi din viață... Ei, dar cine se 
mai gândește la asta. Acum sunt de cinci ani...

— Și cât mai ai?
- Până într'o zi... Nici pasărea nu știe când 

i se deschide ușa coliviei, dar când i se deschide, 
o să sboare...

— Dumneata de ce ești închis?... întrebă A- 
drian pe cel mai tânăr.

— Am omorât un tutungiu bătrân...
— Câți ani ai?...
— Douăzeci și doi și de unul sunt închis.
Adrian tăcu și privi la mânile slabe și fine ale 

tânărului; păreau mâni de femee.
— Nu te uita la el că-i tânăr, spuse bătrânul, 

dar a lucrat bine... Dacă nu lăsa urme nu-1 mai 
prindea cât îi lumea, ei, dar ce vreji, și pe 
njine de câte ori m’a prins, tot cu urme lăsate 
m’au găsit... Mai uită omul... totdeauna ești gră
bit și atunci, ori lași una, ori lași alta... Când

C. Ardelcanu. — „Am ucis pe Dumnezeu”. 12
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ca să omor 
prețuiește cel

eu și la cel alt am

ai plecat iți aduci aminte dar e târziu... Eu am 
omorât cinci oameni...

— Cinci!...
— Păi ce e mult?...
— Eu doi...
— Eu trei...
— Eu unul și jumătate...
— Cum asta? întrebă Adrian.
— Pe unul l’am omorât 

ajutat.
— Și nu va fost frică?... ii intrebâ Adrian.
— Frică?!... De ce?... De închisoare?... Cui 

e frică nu trăește și apoi vezi dumneata, meseria 
noastră o fac numai cei tari...

— Și dumneata tot așa crezi?... se adresă 
Adrian celui tânăr.

— Eu cred altceva... A ucide pe un altul 
în totdeauna e o nevoie. Cine nu omoară, nu e 
om... Când ai plecat la treabă, fă-o!... In război . 
dezertorii sunt împușcați. De ce?... Pentru că 
sunt slabi, pentru că nu vrea să omoare ei, la 
rândul lor...

— Aceia își apără țara... Patria...
— Patria... Patria o fac eu și 

m’am apărat pe mine. Viața mea 
puțin tot atât cât prețuește patria.

Adrian scutură capul fără să spună nimic, 
apoi după o trecere de vreme îl întreabă din * 
nou:

— Dar remușcări?... N’ai avut remușcări?...
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— Nu cunosc ce e aia.
— Ai putut să dormi liniștit, n’ai avut visuri?..
— Hm!... și clătinând capul cu milă pentru 

lipsa de înțelegere a lui Adrian, spuse încrezut 
în el:

— Numai femeile au vedenii... Și incepu să 
. râdă... Dumneaei poate să aibă vedenii și arătă 

cu mâna spre Mabel.
Mabel se făcu a nu înțelege vorbele ocnașului 

ai cărui ochi albaștrii o pătrundeau cu lumini de 
bestie înfometată. Strânse brațul lui Adrian și îi 
spuse:

— Te aștept la cancelarie, și plecă.
Ocnașul cel tânăr râse pentru el, clătinându-și 

capul ca și cum și-ar fi răspuns unor gânduri 
ale lui...

Adrian părea că urmărește un șir întreg de 
socoteli și, ca și cum nu i-ar fi păsut de vorbele 
ocnașului, îl întrebă tot mai stăruitor:

— Și nu-ți pare rău?...
— Ehei, domnule, răspunse bătrânul. Cu cât 

ești mai înfometat, cu atât mănânci mai mult fără, 
să-ți pară rău de bunătățile pe cari le mesteci... 
înainte de a omora, am știut ce mă așteaptă... 
Cum poate dar să-mi pară rău?...

— Nu te-ai gândit la Dumnezeu, la sufletul 
dumitale și al celor pe cari i-ai ucis?... la viața 
viitoare?...

— Vă gândiți dumneavoastră și pentru noi... 
Statul întreține popi și biserici... ce altă treabă
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Ptiu!...

două

au de cât să se închine pentru noi... Ia uite ce 
păziți suntem să nu ni se întâmple ceva rău... Și 
începând să râdă cu poftă, urmă:

— Ziduri înalte, lanțuri și escorte regești... 
Nu zău, e prea mult, prea mult... Și iar începu 
să râdă și împreună cu el toți cei șase.

— Viața viitoare? zici dumneata... 
Scuipă și frecă cu piciorul...

Ochii bătrânului se ascuțiră și abia de se mai 
vedeau de sub arcuirea sprâncenilor ca 
tăeturi in vârf de cuțit.

— Viața viitoare a fiecăruia dintre cei pe cari 
i-am ucis a stat în cele cinci degete ale mânii, 
și strângând pumnul ca într’o plasă de vine 
umflate, urmă:

— Fiecare deget îmi spune de existența de 
altădată a celor cinci... Uite, vezi?... și răsliirân- 
du-și degetele mânii, începu ca pentru numără
toare:

— Asta a fost un cărciumar scurt și borțos. 
turtit în cap, așa cum e degetul meu cel mare... 
Asta, al doilea, a fost o sentinelă, ceva mai 
înalt de cât mine șî legat... semăna foarte bine 
cu arătătorul... Asta a fost unul lung și slab pe 
care dacă nu-1 omoram eu, s’ar fi prăpădit bo
lind, i-am făcut un bine, ce vrei, suntem și noi 
oameni. Asta, a fost o iubită, n'ar mai fi fost 
să fie, iar ăsta, încheind cu degetul cel mic, ăsta 
a fost un copil. Cu el am început meseria și cum 
vezi, nu mi-a mers tocmai rău. Și mișcându-și
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mâna cu degetele desfăcute, o ridică până în 
dreptul ochilor lui Adrian, spunându-i, mândru 
de isprăvile sale:

— Cinci!... Cinci!...
Adrian tăcea și se uita la cel care îi vorbise 

ca unui prieten la un pahar cu vin, într’o câr
ciumă de mahala în vreme ce ocnașul bătrân, 
agitat, se mișca nervos scuipând în dreapta și în 
stânga ca și cum ar fi punctat cuvintele cu 
disprețul lui.

Dumnezeu, viața viitoare și tot ce mai spu- 
seși dumneata mofturi.... Dumnezeu poți fi dum
neata că ne-ai dat țigări și poate ne vei da și 
bani, aceasta ar fi o adevărată minune și minunile^ 
le face numai El, dacă este; Dumnezeu mai putem 
fi noi fiecare, pentrucă fiecare dintre noi a ri
dicat viața unui altul și popii și legile spun și 
cred că dreptul acesta e numai a lui Dumnezeu... 
Cu toate acestea ei nu vor să ni se închine nouă, 
în schimb însă se roagă pentru noi și ne ține la 
umbră să nu ne pălească nici, vântul, nici soarele...

Adrian scoase portofoliul din buzunarul hainei 
și golindu-1, le dete toți banii...

— Ce faceți?... spuse grefierul uitându-se în 
ochii lui Adrian.

Minuni... răspunse acesta liniștit.
Mulțumim, spuseră ocnașii deodată.
Apreciem darurile, spuse cel tânăr.
Poate că ne vom mai întâlni când-va, com

pletă bătrânul. Dumneata ești un om cumsecade,
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cu fiecare privire.

un om cu care lesne se poate înțelege cineva., 
îmi pare rău că nu pot să-ți dau o verigă din 
lanțul acesta, ca amintire, așa cum dau ca le
gământ bărbații fetelor, când se logodesc... N’am 
altceva, dar dacă vrei, pune mâna încearcă-Ie, 
greutatea lor au să-ți aducă aminte de noi.

Adrian fără să spună un cuvânt, apucă lan
țurile cu amândouă mânile, le cântări parcă și 
se uită în ochii ocnașului, apoi le zornăi și le 
lăsă încet să cadă... 

Pe palme îi rămăsese o urmă fină de rugină...
— Ați venit să vizitați închisoarea?... întrebă 

cel tânăr.
— Da, răspunse Adrian oglindindu-se în ochii 

aceia mari albaștri, ochi de copil blajin, nevi
novat.

— N’ați prea nimerit bine, spuse bătrânul clă- 
tinându-și capul... Nu-i așa domnule Grefier?... 
N’aveți ce vedea... Ăștia sunt înșelătorii, fariseii... 
Deținuți politici, zic ei, adevărul însă e altul, sunt 
oameni de nimic cari vor să guste bunurile vieții 
fără să dea nimic în schimb... Eu i-ași ucide 
pe toți...

Adrian nu spuse nimic, asculta ce i se vorbea 
și totuși in același timp, gândea la altceva... 
Era obosit. Fața iși schimbase culoarea de tot 
atâtea ori ca și gândurile, cu fiecare cuvânt în 
parte pe care îl auzea,

Cine îi vorbea?...
Cel mai bătrân dintre ocnași, ar mai fi vrut 

să-i spună ceva și l’a oprit Grefierul:
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— Destul!...
- Destul! îngăimă Adrian.

Și cei șase condamnați, ca personagiile lui 
Pirandelo, înșirați unul după altul, fără să spună 
o vorbă mai mult, ca șase umbre legate între 
ele, se îndepărtară fără un salut, zornăindu-și 
lanțurile să privească mai departe zidurile în
chisorii pe care o cercetau ca adevărați cum
părători de imobile.

- L’am văzut pe Bujor, spuse Mabel când 
Adrian se apropie de Automobil.

— I-ai vorbit?...
— Da...
— Rău ai făcut.
- De ce?... Un ideolog care...

— Un fariseu, un înșelător...



De zece zile o ploaie măruntă și deasă, ținea 
orașul ca într’o rețea de pânză de nu se putea 
vedea mai departe de cincizeci de pași. Cerul 
și pământul erau tot una, noroi și apă. Umezeala 
pătrundea până la oase.

Adrian era răcit, tușea, bea ceaiuri și bea vin 
cald privind pe fereastra aburită a atelierului sau 
la portretul lYiabelei așezat pe scaun în fața 
divanului. Gândea și vorbea in același timp cu 
Demian.

— Da, am înțeles de mult, de mult... Totdea
una mi-au plăcut femeile frumoase și totdeauna 
le-am uitat. Am să o uit și pe ea... îmi vorbește 
de țara ei, îmi vorbește de arta mea, îmi vor
bește de mine și de ea; de toată lumea. îmi 
vorbește ca un prieten și totdeauna îmi ascunde 
ceva ca o iubită păcatul unei alte iubiri... O 
înțeleg și tac și poate că Ia rândul ei, mă în
țelege și ea și tace.

— ?...
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auzim

— Știu, mă iubește... Ce naivi sunt unii oa
meni. Se împușcă sau se aruncă dela al treilea 
sau al patrulea etaj, ca să dovedească cu moartea 
lor că iubirea e scopul vieții...

Idioți I...

-- Cum?... N’am dreptate?... Te înșeli. Toți 
oamenii se iubesc pe sine și eu nu văd catas
trofa unei sinucideri în masă. In schimb, însă, 
fiecare om, tocmai fiindcă se iubește vrea să fie 
un altul, vrea să fie... Uite, vezi, dacă pașii 
noștri in loc să ne ducă înainte sau înapoi pe 
străzile orașului și peste tot pe coaja pământului, 
ne-ar purta in sus, ca în sbor de pasăre, te 
asigur că în cel mai scurt timp viața ar fi în 
altă parte și nu pe pământ... Așa ne iubim noi, 
așa mă iubesc eu.

Adrian se sculă în picioare și neastâmpărat, 
fără să știe de ce, începu să se plimbe prin odae 
măsurând-o în lung și în lat cu pași mari...

— Am uitat să încui ușa!... și deodată se 
opri învărtindu-se pe călcâe ca la comandă. Se 
îndreptă spre ușă și învârti cheia în broască de 
două ori. Apăsă clanța, era închisă.

— S’ar putea să vină și va veni. Va veni. 
Va veni...

Făcu ochii mari, numai sufla, asculta...
— Dai... urcă treptele. Taci!... taci Demian!... 

Vino să ne culcăm, să dormim, să nu 
nimic, nimic...
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ea tremura și
o coală de hârtie... Se

Și într'o clipă se aruncă, acoperindu-și capul 
cu o pătură și reținându-și respirația, gata, 
gata să se înăbușe. Pași ușori, pașii regulați 
în graba cu care urcau treptele îl făceau să gân
dească la ea, să simtă cum i se umflă vinele 
gâtului și stau plămânii să-i plesnească ca unui 
înecat... Respiră... Ușa se deschise și apăru Mabel.

— De ce stai pe întuneric?... Ce faci?...
Adrian tăcea. I se părea că doarme, și visează 

că e în altă parte, undeva departe, unde numai 
fusese niciodată... Mabel învârti butonul de la 
electricitate și se făcu lumină...

— Ce ai?... II întrebă ea apropiindu-se de 
divan, descoperindu-i fața.

— Dormi?...
Și mânile micii ale Mabelei, ale unei Mabele 

nervoase, îi despachetară capul dintre perinele 
în cari se afundase. Adrian dormea cu gura 
deschisă, capul îi era brobonat de sudoare și 
mânile îi ardeau. Mabel, speriată, ii netezi frun
tea, îl lovi ușor cu palmele peste obraji, îi 
prinse pulsul mânei și ciupindu-1, căuta să-l deș
tepte mereu întrebăndu-1 și tot mai tare:

— Ce ai?... Ce s’a petrecut?... Adrian!... și 
mânile mici ce-1 măngâiară ca pentru vis, la în
ceput, prinseră a-1 sgâlțâi din toate puterile, lo- 
vindu-1 mereu cu palmele peste obraji, strigând 
desnădăjduită:

— Adrian!... Adrian!... Adrian!...
Când Adrian deschise ochii, 

fața îi era albă ca



187 —

nedumirit. Ni-

sculă buimac, se frecă la ochi și rămase năucit 
parcă, neințelegând nimic din cele ce se petrecuse.

Ți-e rău Adrian?... și Mabel își șterse ochii 
de lacrimi.

Nu... am dormit... am... Și se uită la ușa 
care era deschisă, întrebând sfios, rușinat parcă:

•— Cine ți-a deschis?...
■— Nimeni... Era deschis.
•— L’ai văzut pe el?
— Pe cine?
— Pe Demian?... Nu era nimeni?
— Nimeni...
— Nimeni?... repetă Adrian 

meni?...
— Dormeai, capul îți era îngropat în perine, 

respirația grea... M’am speriat.
Adrian se uita la tablou și tăcea, intrebându-se 

in gând: de ce l-a pus în fața mea?...
— Să vină doctorul?
— De ce?
—■ Ești răcit... Ai răcit când am fost la Dof- 

tana... și luându-i mâna în a sa urmă:
■—- Ai febră... puls...
— Când ne-am întors dela Doftana... repetă 

Adrian și cu ochii mari de curiozitate cerceta 
atelierul ca și cum ar fi voit să descopere ceva,
o taină, taina care făcea ca ea să se găsească
lângă patul lui. începu să zâmbească și se uita 
mereu la ușă ca și cum ar fi voit să întrebe
clanța: cine a pus mâna pe ea și a lăsat-o să
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treacă?!... apoi, greoi, ascunzându-și mirarea, în
trebă din nou obsedat de ciudata întâmplare:

— Și... era deschis...
— Deschis.
Privi o clipă in pământ ca și cum ar fi voit 

să-și adune gândurile risipite ca nucile și nu 
află nimic. Clătină capul, se duse să închidă ușa 
și spuse:

—- Am visat... iartă-mă te rog, parcă sunt ză
păcit, nu știu ce am. Am visat că vorbeam cu 
mine, că eram un altul și un altul era... Nu știu, 
nu știu... Poate că visez încă, poate că..

Și lungindu-se pe divan închise ochii.



Din ziua in care Adrian a fost la Doftana, în 
fața minții îi stau mereu nedespărțiți cei șase 
oameni cu lanțurile grele de mâni și de picioare, 
lanțuri pe cari le auzea mereu zornăind. Ochii 
senini ai celui mai tânăr și buna dispoziție in 
cuvânt a acelora ce nu aveau nimic să-și re
proșeze, siguri pe ei ca cei mai tari și hotărâți 
experimentatori ai laboratoarelor, îl însoțeau ca 
umbra. Ii vedea aevea, pe stradă, in atelier, și 
în saloanele prietenilor de peste drum. Ii vedea 
în fiecare om și în el, iar dintre toți răsărea 
mai viu și mai luminos chipul deosebit al tână
rului ce se desprindea sculptat ca un basorelief 
pe fondul celor cinci tovarăși și lângă el, aproape 
pe același plan, puțin mai șters, chipul bătrâ
nului.

Ceeace nu putuse face el, făcuseră aceștia.
Gonise pe Dumnezeu din preajma lor, — îl 

gonise sau îl omorâse — dar Dumnezeu numai 
exista pentru ei, pe cât timp pentru el, Dumne-
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zeul din turla bisericii Radu Vodă și cel căruia 
i se închinase tată-său, ca și cel pe care învățase 
să-l cunoască din cărți și care se amesteca in 
viața lui ca un fir de lână roșie ce se încâlcește 
într'un smoc de alte fire de lână albă, Dumnezeul 
acesta ce se amesteca printre lucrurile din casă 
și în gândurile lui, trăia...

Demian era lângă el și pe Demian nu-1 ve
dea nimeni, nimeni nu se uita la el deși el era 
acela care îl susținea de braț ca pe un om beat 
ce abia se mai ține pe picioare. Și Demian îi 
arăta mereu pe cei șase și Demian îi spunea 
mereu în urechi, ca unui prieten bun, așa ca și 
cum s’ar fi temut de alții:

„încearcă!..."
Și în învălmășeala aceasta de gânduri și ve

denii, ca un tablou prăfuit, sta tată-său în două 
poze deosebite,' așa cum l’a văzut în ușa bise
ricii din Vitioara, răzimat de apostolul Pavel 
și așa cum l’a văzut aplecat de șale în fața mesei, 
cu mâna întinsă, nu pe cruce, ci pe niște cărți 
de lume cu chipuri obscene. Și bătrânul era lu
minat de un sfârșit de lumânare ca și atunci... 
Adrian își mișca buzele cu silă și întoarse capul 
așa, ca să nu mai vadă nimic. Era obosit.

Cu fiecare clipire a ochilor, lucrurile căpătau 
tot alte înfățișări. In locul bătrânului, se vedea 
pe el și în locul lui pe cei șase, nemișcați ca și 
cum ar fi fost turnați în bronz de mâna unui 
meșter sculptor. Tablourile coborau din părete,
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oamenii le luau locul ca iar să coboare și iar 
să intre în cadru ramelor ca picturi... Toți vor
beau, toți plângeau și toți râdeau...

Ii vuia capul de atâta larmă...
Ar fi vrut să fugă, era însă legat de toată 

încăperea și toată încăperea ar fi fugit cu el odată. 
Pe dușumea, în umbra ce o proecta pianuh în 
marginea peretelui, domnul Costache, cu ochelarii 
legați pe după urechi, umbla cu mânile în trupul 
Adelei și Adela se întindea leneșă, senzuală, ca 
după bae.

Scoală Adela!... strigă Adrian și Adela se 
sculă și veni la el cu pântecul deschis... L’a îm
brățișat și apoi, mângâindu-1 ușor cu amândouă 
manile peste față și pe frunte, dând deoparte 
șuvițele de păr ce-i acopereau fruntea, îi prinse 
capul în palmi și îl privi în ochi, iar el îi simțea 
umezeala rece a trupului și mirosul de formol 
și acid fenic ce-i gâdila nasul ca pentru strănutat.

Obrajii îi ardeau, picioarele îi tremurau și 
Adrian se clătina ca o crenguță slabă, abia în
mugurită, încărcată de omizi... Demian mereu îl 
susținea și mereu îi spunea:

„Încearcă!..."
In clipa aceia, cei șase se înșirară unul după 

altul în fața sa.
Capul îi era greu, mânile îi erau grele și et 

tot, părea că e așa de greu încât, ca să se miște, 
ar fi trebuit să-l urnească alții cu pârghii uriașe...

— Mânile... mânile... Unde îmi sunt mânile?...
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In fața divanului, în picioare și pe scaune, 
stăteau: Doctorul, Mabel, Eleanor și Vidrașcu 
iar mai departe, servitoarea acestora din urmă 
și un copil al ei ca de vre-o opt ani, copilul 
care de obicei aducea țigări lui Adrian. In casă 
miros de eter și amoniac...

Adrian deschise ochii și văzu desordinea din 
casă și îngrijorarea celor de față.

— Ce s’a întâmplat?... întrebă el, liniștit și 
mirat în acelaș timp.

Doctorul ascultă, se uită la el și respiră lung 
ca și cum i s’ar fi luat o greutate după piept...

— A scăpat...
— Ce a fost?... Ce s’a întâmplat?... Mi-a fost 

rău?...
-— Da... Ai avut un somn agitat, greu, spuse 

Vidrașcu.

Mi le-au legat cu lanțuri... Ha, ha, ha... sunt 
lanțurile lor... de mâni și de picioare... Mă trag 
în jos, sunt grele, mă afundă în pământ ca in 
clisă... până la glezne, mai sus de glezne, până 
la genuchii... până la...

Ar fi vrut să strige, să cheme ajutor și nu 
putea, amuțise. Lanțurile îl trăgeau mereu la 
fund și pământul luneca sub picioarele Iui ca 
nomolul din fundul bălților. Se îneca, era în lac, 
într'un lac puturos cu fața albă de lintiță... 0 
clipă numai, o clipă și dacă brațul lui Demian 
nu l’ar fi smuls, ca pe un fir de iarbă dintr’un 
pământ afânat, s’ar fi înecat, s’ar fi dus la fund...
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neurastenie...

nu răspunse 
acesta și pe

— O criză de nervi, complectă doctorul și îi 
luă mâna să-i cerceteze pentru a suta oară pulsul.

Puțin accelerat... n'are nimic... N ar strica 
dacă ai face o serie de dușuri reci... In tot cazul 
ar fi bine să eși chiar acum din casă, să fii în 
tovărășia oamenilor.

Nu totdeauna e bună singurătatea... Pari a fi 
foarte preocupat de gânduri. E bine să evităm 
un început destul de temeinic, de 
Noaptea dormi?...

Adrian se uită lung Ia el și 
nimic. Ii făcea rău vorba omului 
deasupra ii era antipatic... Nu-1 văzuse niciodată. 
O barbă mare rară, ochelari pe nas și o vorbă 
îngăimată, un belfel de școală ovreiască mai de 
grabă, de cât doctor. Nimic ce ar putea să te 
facă să crezi în seriozitatea științei lui.

— Noapte dormi?... întrebă din nou doctorul.
Adrian se uită la el, întoarse capul și nu răs

punse.
— Dormi domnule?...
— ?...
— Ești poate și anemiat... continuă doctorul. 

Aer mult, plimbare multă și gânduri mai puține... 
Munca brută n’ar strica... Să tai lemne, să sapi 
la pământ, să... in sfârșit să faci ceva ce n’ai 
mai făcut niciodată... Apoi, întorcându-se către 
cei din casă, încercă să le explice fenomenele 
boalei, revenind de două și trei ori, asupra ace
lorași observații și presupuneri. Avea aerul unui

C. Ardclcanu.—,,Am ucis pe Dumnezeu” 13
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profesor ce vrea să fie cât mai înțeles de stu- 
denți, bine înțeles și prețuit, pentru aceasta iși 
accentua cuvintele, făcea pauze, cita cazuri a- 
devărate sau citite în tratate și când și când, 
se trăgea de barbă ca și cum din firele ei ar fi 
scos ideile și înțelepciunea științei pe care o 
practica... Prinse din nou pulsul bolnavului și 
nu găsi nimic deosebit, ceeace îl făcu să și spună:

— Perfect!... N’are nimic.... nimic...
In atelier se făcu frig și Adrian începu să 

tremure. Mabel plecă să conducă pe doctor și 
să pregătească ceaiul.

Afară era ceață și burnița mereu...
Afară era noroi și monotonia obsedantă a toam

nei moarte peste care se va așterne cearșaful 
alb al zăpezii.



Mabel n'a închis ochii toată noaptea, fel și 
fel de gânduri cu Adrian, îi treceau prin minte. 
O îngrijora boala acestuia și o îngrijora liniștea 
cu care privea la propria-i viată ca la desfășurarea 
unei acțiuni străine de el în care eroul principal 
se stingea de la zi la zi, fără să încerce nimic 
pentru salvarea sa. Și o durea pe Mabel pen- 
truca simțea bine că în ea trăește și omul și 
opera deopotrivă. Așteptase clipa când să fie 
singuri împreună sau în tovărășia aior ei, când 
el îi va spune cuvântul care să stabilească legă
turile definitive, altele de cât cele ale unei prie
tenii de familie. II iubea, îl voia și aștepta 
ceeace întârzia mereu să vină. De a-ceia sufe
rea și mai mult în închipuirea ei, impletindu-și 
gândurile luminoase ale unei bucurii așteptate 
cu gândurile negre ale unei nefericiri ce se arată.

Toată noaptea a stat trează.
Către ziuă se hotărâ, ca în chiar dimineața 

aceia, să-i spună ea întâiul cuvânt de iubire, •
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De atunci au trecut zile și Mabel se certa me
reu de lipsa de curaj. In fiecare zi vorbeau despre 
frumos, despre înțelegerea intre oameni, se plim
bau cu mașina, ca și mai înainte, stăteau aproape, 
confundăndu-se de multe ori în atitudini intime, 
glumeau, râdeau și alergau împreună în grădina 
desfrunzită ca și în grădina abia înmugurită. Se 
loveau peste mâni cum se lovesc copii în jocurile 
lor, se apărau unul pe altul, se mângâiau dacă se 
loveau și... atât.

— Toate acestea sunt mai puțin de cât...
Și Mabel suspină, închizând ochii pe jumătate.
Intre timp, boala amenința și mai mult pe 

Adrian și boala aceasta o punea ea pe seama 
sfiiciunii omului care o iubea de o potrivă, fără

să-i spună în vorbe, nu așa ca până atunci din 
ochi.

— O femee poate fi și ea bărbat când bărbatul 
e un visător întârziat intr'o lume nouă...

Așa i-a zis altădată cumnatului ei, și cl a 
tăcut Ia început ca să-i răspundă mai apoi, rar 
și bătrânește:

— Dar dacă te va refuza?...
— Nu, pentrucă nu înțeleg de ce ar mai veni 

la noi în casă.
— Poate că... Știu eu... iubirea lui va fi mai 

curată de cum gândești tu.
— Oricât de curată ar fi iubirea, sfârșitul e 

același...
Am să-i spun... am să-i spun...
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să aibă curajul gestului, dacă nu al mărturisirii. 
Și -in completarea acestor gânduri iși aduse i- 
minte că odată i-a zis, pe când ea cetea și el 
asculta zugrăvind un colț al parcului, că nu n- 
țelege cum cineva mai poate să iubească atunci 
când iubirea e vorbită.

— Eu niciodată n’am spus in viața mea, ni
mănui, te iubesc și niciodată n’ași putea-o spune. 
Mi-ar părea că in clipa aceia ași arde de rușine 
de a nu fi surprins că mint... Iubirea nu se 
mărturisește, iubirea se simte, iubirea se trăește.

— Dar atunci cum poate ști cineva că e iubită.
Să înțeleagă.
Și dacă n’a înțeles sau a înțeles greșit?...

— Nu știu... Se zice că ochii...
Te-ai uitat vreodată în ochii mei?..

— I-am și zugrăvit.
Și Mabel a cetit mai departe fără să fi în

țeles prea mult din paginele ce le întorcea. Nici 
el n’a făcut nimic atunci din pânza aceia.

Mabel iși amintea de toate scenele, de toațg 
amănuntele, de toate nimicurile și rămase să se 
gândească mereu asupra lor.

Câteva luni trecuse de la moartea Adelei și 
ei îi păreau ani. Ii părea așa de mult de atunci, 
de parcă n’ar fi cunoscut-o niciodată...

Se sculă, era dimineață... a trimes servitoarea 
să-l cheme și aștepta... Aștepta ciocănind cu de
getele în masă, în fereastră, în scaune și pretu
tindeni pe unde trecea și de ce se apropia.
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are curajul să-ți1

ar fi continuat o

— Am să-i spun te iubesc... Uită-te in ochii 
rrei... nu mint... Te iubesc și vreau să-mi fii băr
bat... Duminecă, sau, nu, n'am să-i ficsez nici o 
zi a logodnei... Am să-i spun: La noi in Anglia 
cind cel pe care îl iubeși nu
<eară mâna, atunci... Nu... Nu... Nu știu și totuși, 
trebuie... Am să-i spun: Eu te iubesc, vrei sa-mi 
fii bărbat?... Sau...

Și Mabel, repeta fraze deosebite cu aceleași 
cuvinte, cu același înțeles, gesticulând ca o actriță 
in repetiție, înainte de a intra în scena.

Când a venit Adrian, Mabel ii luă mâna și il 
așeză lângă ea pe aceiași canapea pe care stăteau 
de obicei.

— Azi noapte m'ai făcut să nu dorm deloc...
— Nici eu n’am dormit, răspunse Adrian.
— Nu?!!... Și Mabel începu să zâmbească de 

bucuria acestei coincidențe, apoi uităndu-se în 
ochii lui, clătinând capul ca și cum ar fi.v rut 
să-l întrebe, urmă:

■*— N’ai să-mi vorbești nimic?... nimic?...

— Ia găndește-te bine.

— Am să-ți spun eu... Ești un copil cuminte. 
Și cuprinzându-1 cu brațele pe după gât, începu 
să-l sărute. Apoi, ca și cum 
discuție începută, vorbi:

■— Ne cununăm și plecăm... Plecăm în Anglia 
sau ori unde vei voi... Trebuie să te refaci... 
Ai slăbit... Vom vizita expoziții... vom...
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Adrian își plecă capul deasupra manei Mabelei 
și o sărută ca unul ce își cere ertare de o vină 
grea.

Duminecă ne logodim, urmă Mabel și ple
căm. . sau nu Duminecă, azi... Vrei azi?...

- Am de terminat ceva.
— Atunci mâne.

Nici mâne... Săptămâna viitoare... Vreau să 
scap de o grijă...

— Tot mai ai griji?!!...
— Ca tine am gândit astănoapte și așa urma 

să-ți vorbesc săptămâna viitoare. Mi-ai luat îna
inte.

— Lucrezi la ceva?
— Da.



Adrian nu mai era bun de nimic, sta toata ziua 
și asculta povestea mereu fără de sfârșit, a celor 
șase oameni... Ori încotro ar fi privit și ori Ia 
ce s’ar fi uitat, pe ei îi vedea și pe ei îi asculta și 
ochii lor îi sfredeleau ochii. Pe cel tânăr, în
deosebi,. îl simțea mai aproape. Ochii albaștri și 
mănile acelea fine de femee, fața suptă ca a unui 
îndrăgostit și toată ființa lui în arătare, îl ținea 
în clește.

Două zile n’a dat pe acasă și n’a văzut pe 
nimeni... Se ferea de străini și se ferea de cu- 
noscuți. Era orb pentru lumea din afară. Toată 
ziua umbla hoinar singur el cu gândurile lui și cu 
icoana celor ferecați în lanțuri. Și aceștia îi vor
beau despre Dumnezeu, de existența Lui și de 
inexistența Lui... Vorbeau toți deodată și el îi 
asculta. Alerga pe stradă și cu el se împlinea mi
nunea că alergau și cei legați.,. Deodată se opri, 
domolindu-și mersul ca și cum ar fi așteptat să-l 
sosească cineva de pe urmă, să se pună în linie...
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Erau cei șase cari obosiți de greutatea fiarelor 
ce le tărau, rămăseseră in urmă...

Ocoli străzile mărginașe ale orașului, prin no
roiul clisos al drumurilor, noroi ce se lipea de 
ghete ca păcatul de om.

Vremea burnița mereu, era închisă și zăpada 
întârzia să cadă.

Frigul și umezeala pătrundea până la oase. 
Se simțea răgușit, răcit, și seara era tot mai 
pustie și cârciumile pe unde intra să se încăl
zească, tot mai rare. Cârciumi mici cu aerul 
stricat și acru ca butiile golite de vin lăsate 
in arșița soarelui, cârciumi sărace luminate cu 
lămpi de gaz ce fumegau în mijlocul tavanului...

Un pahar cu vin îi înfierbânta sângele, și 
iar pleca cu ce-i ce-1 așteptau în el, să treacă 
pe din fața caselor unde sta el și unde sta Mabel, 
ca din nou să se piardă pe alte străzi necunoscute 
unde îl aștepta o altă cârciumă caldă cu aerul 
stricat unde, la o masă, doi birjari aveau să-și 
numere banii câștigați, povestind în fața a două 
pahare goale sau pline.

I se opri gând ii la ea, o clipă numai, atât cât 
a trecut prin fața caselor ei și in lumina slabă a 
becului electric ce lumina curtea și ușa de in
trare... Iși trase gulerul pardesiului, se sgribuli 
să nu-1 poată cunoaște dacă l'ar fi văzut. Trecu 
și ajuns în întuneric, gândul i-1 scoase înainte 
pe tată-său, apoi pe Adela, pe domnul Costache 
și fără să știe de ce începu să râdă și să vor
bească singur,
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P

- - Ce prostie!... Cine ar mai putea crede in 
Dumnezeu?...

Dumnezei sunt ei, cei șase și Dumnezeul Dum
nezeilor ar fi domnul Costache și la fel cu fie
care dintre ei, ași putea fi eu... Ha, ha, ha...

Ceasurile treceau și noaptea se stingea pe ne
văzute, amestecăndu-se cu ceața deasa a zilei, 
numai felinarele erau stinse și drumurile bătăto
rite de puținii oameni ce plecau grăbiți de frig 
și urâtul vremii, să ajungă fiecare la treburile 
lor. Și iar, ca și în ajun, ziua trecu ca un nour 
de vânt, să lase loc nopții plumburii de ceață.

Cu capul plecat și manile împreunate la spate, 
trecu pe șoseaua Buonaparte, la o sută de pași 
de spitalul de copii, îndreptându-se spre colțul 
străzii Clopotari, să intre poate la el acasă umezit 
ca de ploaie și tușind ca un ofticos. Ceața era 
deasă și groasă de nu puteai vedea la cinci pași 
înaintea ochilor. Se lovea de oamenii, de stâlpii 
de telegraf, de ziduri, ca un tăun de păreții unei 
încăperi cu ferestrele închise.

Trecu pe sub un felinar ce făcea pată gălbue 
pe jos și in aer, atât cât trebuia să faci trei pași 
ca să eși din înceercuirea-i de lumină bolnăvi
cioasă. Ii fulgeră prin minte aceiași lumină moartă 
a unei candele uitate ce se stinge în fața unei 
icoane.

— Sărut mâna... Și un copil se apropie de 
Adrian și îl prinse de haină privind în sus la el
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cu ochii luminoși de bucurie ca ai unui cățel ce 
și-a găsit stăpânul.

A tu erai?... și Adrian recunoscu in băețaș, 
pe copilul servitoarei lui Vidrașcu.

■— Eu...

Și unde te duci?.... ii întrebă Adrian, prin- 
zându-1 cu mâna pe după umeri, apropiându-1 
de el.

Să cumpăr țigări pentru Dumneavoastră, 
când veți veni să fie... Mama a uitat să cumpere. 
M’a trimis domnișoara... îmi era așa de urât 
singur pe stradă...

Adrian își trecu mâna pe după ceafa copilului 
ca pentru a-1 mângâia străngându-1 tot mai a- 
proape de el, ca un părinte bun, odrasla dragă, 
și copilul se răsfăța râzând și vorbind ca unui 
prieten de o seamă, sau ca mami-si.

Două cercuri de lumină și întuneric, ca două 
globuri, îi jucau în fața ochilor lui Adrian... In 
clipa aceia se desprinse din întuneric Demian. 
Se apropie de el și ii strigă așa de puternic încât 
după aceia, toată vremea i-a țiuit urechea.

■— Strânge!... Ce aștepți?...
Adrian se opri și ținea tot mai strâns și mai 

lângă el pe copil.
— Strânge!... repetă Demian. Viața lui Dum

nezeu care nu îți dă odihnă, stă în cele cinci 
degete ale mânei tale...

Strânge!...
— Trebuie să fii om. Spuse bătrânul ocnaș... 

Și să n'ai vedenii, completă cel tânăr...
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i

Și câte șase condamnați îl prinseră la mijloc 
în lanțurile lor, privindu-1 cu ochii ficși și zâm
betul batjocurei pe buze, așa cum privise el zu
grăveala sfinților din biserica din Vitioara.

— Strânge!... Strânge!... Strânge!... era cuvân
tul pe care Demian îl țipa mereu în ureche...

— Nu te vede nimeni... sunteți singuri... tu și 
Dumnezeu... tu și Dumnezeu... tu și... Strânge!...

Adrian nu mai vedea nimic. Globurile de lu
mină și întuneric îi jucau mereu în față... De
getele mânii începură să strângă ca tentacule de 
păianjen... Copilul se lăsă in jos, se svâcni și nu 
apucă să spună cuvântul întreg „rnă donare", se 
svâcni din nou cu mai multă putere și încercă 
să fugă țipând...

— Ucide-1!... se auzea mereu porunca lui De
mian. Sunteți doi, tu și El!...

Adrian se repezi in întuneric... câțiva pași și 
îl ajunse. Din nou degetele mânilor se înfipser.ă 
în gâtul copilului și strânse, strânse, până ce 
acesta se muie ca o bucată de cocă, după ce se 
mai svâcni de câteva ori să scape de strânsoarea 
degetelor. Lui Adrian îi pieriră puterile ca și 
copilului. Iși dădea bine seama că de nu îl va 
ucide, acesta va spune tuturor... va spune...

— Trebuie!...
Erau sub pata galbenă a unui felinar, la pi

cioarele lor o piatră, Adrian se aplecă ridică 
bolovanul și începu să lovească în capul copilului 
până ce plin de sânge îl doborî la pământ.
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Ai ucis

II luă în brațe, ar fi vrut să fugă cu el, 
glacsonul unei mașini se auzea din beznă. Mașina 
a plecat, glacsonul amuțise și el sta in același 
loc cu copilul în brațe. In chiar clipa aceia doi 
trecători eșeau din ceață venind spre el.

Ce s’a întâmplat?... și amândoi se opriră 
în fața lui Adrian cu ochii măriți de groază.

L’am găsit aci, aproape mort... poate vre-un 
automobil... Și pentrucă lumina felinarului era 
tot mai slabă din cauza unui val de ceață și mai 
groasă, unul dintre cei doi, trase un chibrit. 
Copilul era cu ochii închiși pe jumătate și abia 
mai respira...

— O trăsprăl... și amândoi dispărură în întu
neric cât ai bate din palme ca să se întoarcă 
din nou înapoi, să-l ducă la Spitalul de copii. 
Și amândoi sprijineau brațele lui Adrian și ți
neau picioarele copilului ce atârnau în jos, ca 
pentru a ușura povara, iar când aceștia sau dus 
înainte să anunțe pe internul de serviciu, Adrian 
apăsă cu toată puterea în beregata copilului pe 
care mereu îl ținea în brațe și care se încăpățâ
nase parcă in a nu muri. Un val de apă fierbinte, 
clisoasă îi învălui mâna... Demian era aproape 
și Demian îi spunea:

— Bravo!... Ai ucis pe Dumnezeu... 
pe Dumnezeu...

După Demian veniră ocnașii și aceștia fără să 
zică nimic, se plecară de mijloc, cu fețele 
smerite ca ale unor călugări iezuiți în fața ma-
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fi voit să-și mărturisească nopții

relui inchizitor, făcând mereu temenele și mereu 
legănându-se pe picioare și clătinăndu-și capetele, 
se pierdură topindu-se în noaptea și în ceața 
dintr’o dată...

Când au plecat dela Spital, cei doi străini, 
uluiți de groază, rămaseră in drum făcându-și 
cruce, fiecare văicărându-se și spunând unul 
altuia:

— Să nu mai dea Dumnezeu, să nu mai dea 
Dumnezeu... Și se scuturau ca de friguri, tângu- 
indu-se și căinând pe mort și pe părinți.

Adrian a plecat... Când s’a depărtat și n’a 
mai auzit vorbele oamenilor, s’a mai uitat odată 
în urmă, în ceață și în întuneric... Era singur...

— In sfârșit!... Am terminat și cu Dumnezeu... 
Dumnezeu... Și isbucnind într’o veselie înfrățită 
nebuniei, repeta sacadat, ca o bătae în toacă:

— Am ucis pe Dumnezeu... Am ucis pe Dum- 
ne-zeu...

începu să alerge... Nu-1 mai interesa nimeni și 
nimic; nici Demian, nici cei șase, nici... Ii stătuse 
gândul în loc și cotind colțul străzii Clopotari, 
ca și cum ar
fapta, strigă cât îl ținu gura:

— Am ucis pe Dumnezeu!...
Ceața se ridicase și abia când a ajuns în drep

tul porții, văzu alb sub picioare... Cădeau primii 
fulgi de zăpadă, mari și deși, să acopere noroiul 
și murdăria pământului.

Ii era cald, se deschisese la pardesiu și flue-
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rând, urca scările atelierului. Abia când a fost 
sus și și-a scos haina, și-a adus aminte de Mabel 
și de toți ai ei. Puse un scaun în fața ferestrei, 
se urcă pe el și privi peste drum, așa cum privea 

• altădată spre aceiași poartă, Adela când el își 
flutura mâna în semn de revedere... Iși încruntă 
sprâncenele și spuse pentru el:

De ce să-mi aduc aminte de ea?...
Trase repede perdelele, făcu întuneric, aprinse 

focul și liniștit, ca cel mai fără de grije om 
din lume, se desbrăcă...

Se întinse pe divan și rămase nemișcat Deo
dată se ridică în picioare ca și cum cineva 
l'ar fi sculat și se opri in fața oglinzii... Focul 
ce iși împletecea limbile de pară, ștergându-Ie în 
spre coș, lumina odaia pe ușa căminului. Se 
privi cu interes, îndelung, ca o mireasă înainte 
de a se duce la biserică și buzele îi șoptiră:

Eul... Eu Adrian Vornicii, am ucis pe Dum- ' 
nezeu... am ucis pe Dum-ne-zeu...

Și s'a privit în oglindă până ce nu s'a mai vă
zut pe el, ci numai interiorul clar obscur cu lu
mina nefixată a flăcărei din cămin.

Se plictisea... Nici un gând, nimic... Se apucă 
să facă ordine in lucrurile de prin casă... Făcu 
lumină, schimbă câteva tablouri, ridică altele după 
jos și mulțumit de unele și nemulțumit de altele, 
uită ce avea de făcut... Se tolăni pe divan, luă 
o carte, nu-I interesa ce anume, o deschise, se
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uită la rândurile tipărite egal distanțate intre 
ele și le numără...

— Treizeci și unu...
Le numără a doua oară, erau exact treizeci .și 

unu... Ghicise și in gând numărul rândurilor și- 
ii părea rău că nu legase de ghicirea lor ceva ce 
i s’ar fi putut întâmpla, adică, să fi spus:

— Dacă voi ghici, am să... Sau nu, dacă voi 
ghici nimeni nu...

Și mereu gol de gânduri, fără de rost, întinse 
câteva pânze pe șasiu cu intenția ca a doua zi 
să lucreze. Se așeză la pian, făcu câteva acor
duri ți, ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva 
de seamă, se ridică, scoase din buzunarul din- 
năuntru al hainei o agendă, și scrise:

,,Azi, șase Decemvrie o mie nouă sute două- 
V zeci și șapte, am ucis pe Dumnezeu..."

Sublinie cuvântul Dumnezeu, completă legătu
rile celor două cocoașe ale literei m, rotuji pe e 
și îngroșă linia de sub întreg cuvântul Dumnezeu, 
frecând de trei, patru ori creionul.

— Așa...
închise caețelul, stinse lumina, trase perdeaua 

din dreptul ferestrei și se lungi din nou pe divan 
să doarmă cu mâinile cruce sub căpătâi. Privea 
pe fereastră noaptea albă cu fulgii mari de nea ce 
se lipeau pe sticla ferestrei ca să se topească și 
să curgă în șiroaie de lacrimi.

Voia să doarmă și nu putea. închidea ochii și
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HC- Ardclcajiu.—»Am ucis Pc Dumnezeu-

sub pleoape închidea o lume de gânduri ce năș
teau și mureau într’o continuitate de mărgele înși
rate, trecute printre degete ca metanii. Ar fi 
vrut să fie liniștit și inima ii bătea cu putere 
de parcă l-ar fi gonit cineva pe urmă. Fredona 
cântece de lume și cântecele mureau după pri
mul vers. A cântat: „îngerul a strigat..." și s’a 
oprit. Fără să vrea iși adusese aminte de vremea pe 
când din strana din dreapta a bisericei, in timpul 
vacanței și a seminariatului, dădea răspunsurile 
la Sfânta Liturghie... Se dobitoci de asemenea 
gânduri, se sculă și dădu foc mașinei de spirt să 
tacă o cafea. Aprindea țigară dela țigară... In 
cameră era întuneric, numai flacăra albastră a 
spirtului, incolăcia ibricul de aur... Focul abia mai 
pâlpâia în sobă. Era cald în casă și cald îi era 
Iui Adrian de-1 trecuse nădușelile. Deschise ușa 
și simți răcoarea nopții începutului de iarnă cum îi 
prinde întâi picioarele, apoi trupul, răcindu-i spi
narea și înțepându-i fața... Ii era frig, tremura... 
închise ușa și după câteva minute o deschise din 
nou... II înăbușă căldura. Turnă apă în foc și fo
cul se stinse, puse mâna pe păreții sobei și soba 
era rece.

De unde atunci, căldura aceasta?!
Toată noaptea n’a putut închide ochii, eră a 

treia de nesomn și ochii nu voiau să dea geană 
în geană.

— Ochii vrășmași!...
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picioarele, răsco-

Cănd s’a făcut ziua, s’a dus la lavoar să se 
spele și apa s’a roșit de sânge... Hainele ii erau 
pline de sânge și plin de sânge era divanul... 
Strâmbă din nas, îi era silă și frică, îl cuprinse 
o frică nestăpânită. Repede, fără nici o întâr
ziere, luă cearșaful pe care dormise, îl mototoli 
și îl băgă în sobă, iși cercetă hainele și făcu la fel, 
cămașa, ghetele, toate erau pline de sânge, turnă 
gaz și le dete foc... Se spălă pe față și pe mâini 
și când n’a mai rămas nimic din ceeace putea în
tâmplător spune și altora de ce făcuse, își scu- 

. tură mâinile și cântând și fluerând, fără să-și mai 
găsească un rost, se oprea din când în când în 
fața oglinzii ca să-și spună tot mai sigur, tot mai 
hotărît:

— flm ucis pe Dumnezeu... Da, da... Am ucis 
pe Dumnezeu și repetând mereu aceste cuvinte, 
avea mereu în față imaginea copilului, iar mâinile 
i se strângeau ca în clește cuprinzându-se una 
pe alta simțind parcă același val de apă caldă 
și clisosă.

Eși să se ducă la prietenii de pestre drum.
Zapada era mare, afânată și fără consistență 

ca și ultima realizare a obsesiei... In poartă, și-a 
adus aminte că n’a vărsat apa in care se spălase și 
care se înroșise... S’a întors grăbit să urce trep
tele. A luat ligheanul, l-a svârlit afară în zăpadă 
și zăpada se vopsi.

— Ce-am făcut!...
(mediat începu să tragă cu
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nu se
In clipa

au adus copilul mort la

linei locul așa ca să nu se mai cunoască ni
mic... Inima îi bătea. In clipa aceia mama 
copilului venea alergând spre el să-l întrebe ce 
i s’a întâmplat copilului... Fusese înștiințată de 
oamenii spitalului că un domn milos, Adrian Vor
nicii și doi necunoscuți, 
spital.

Ce s’a petrecut cu copilul meu domnule A- 
drian?... Ce s’a petrecut?... întrebă femeea plân
gând și lovindu-se cu palmele peste față.

Adrian speriat, se uită la ea și nu răspunse ni
mic, iar femeea mereu frămăntându-se, cu mâinile 
împreunate ca în rugă veni până lângă el și că
zând în genunchi, îi țipa ca un reproș:

De ce nu l-ai scăpat domnule Adrian, 
de ce?...

Adrian părea că uitase și bâlbăind mai mult, 
spuse:

Nu știu... nu...
Dumneata l-ai dus la spital... A murit, a 

murit, a murit.
Apoi, ca să știe mai mult de cât știa, întrebă:: 

Unde l-ați găsit?... Spune domnule Adrian...
Doamne, Doamne...

Adrian își încreți fruntea ca pentru o judecată 
grabnică și vorbi, apăsându-și amândouă mâinile 
peste piept să pară tot mai liniștit::

— Da, l-am găsit... Adevărat... Uitasem... O 
trăsură sau o mașină... era ceață...

Și pentrucă lui Adrian i se părea că ochii fe-
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și-ar fi adus aminte de

bel, o luă de braț, ca 
spuindu-i:

— Să mergem...
Deodată, ca și cum ț

meei îl întreabă de ce acoperă roșeața cu care a 
fost pătată zăpada, urmă:

— M’am spălat de sânge... M’am murdărit 
când l’am luat in brațe... M’am spălat de sânge 
și am aruncat ligheanul și pentru să s’a pătat ză
pada, am acoperit...

Femeea plângea și se frământă toată, grămă
dită la picioarele lui. Adrian începu să tremure, o 
ridică de jos și îi cuprinse capul în mâini spri- 
jinindu-1 de pieptul lui. A încercat să o mângâie 
și n’a putut spune nici un cuvânt.

Pe poartă venea Mabel.
—• Cum s’a întâmplat?...
— O mașină, răspunse Adrian, o mașină care 

pleca, care a trecut... Era ceață, întuneric...
— Doamne, Doamne, Doamne... Copilul meu, 

copilul meu... și femeea se tânguia, legănându-se 
pe picioare, frângându-și mâinile și clătinând ca
pul a desnădejde.

— Copilul meu... Lumina ochilor mei... Viața 
mea...

— Nu mai plânge, spuse Mabel cu ochii înlă
crimați de durerea mamei.

—■ Nu mai plânge, repetă Adrian... Am să te 
ajut, am să... Și plictisit, ca și cum ar fi voit 
să pună capăt bocetelor, se întoarse spre Ma- 

niciodată până atunci,
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ceva de seamă ce trebuia să-i spună, urmă, strân
gând-o de braț:

- Mâine ne logodim... sau azi, sau, dacă vrei...
Mabel rămase în loc și uităndu-se și la el și 

la fainee, ar fi vrut să-l ea de gât să-l sărute, 
atât îi era de mare bucuria, in același timp însă 
servitoarea plângea și ca să-l facă mai atent la du
rerea acesteia, lasă capul in jos și nu răspunse 
nimic. Adrian își strânse buzele și drept, fără nici 
o părere de rău, se adresă femeei:

- Nu mai plânge... Cheltuelile de înmormân
tare le voi face eu. Și pentru că femeea se opri 
din plâns și se uita la el așteptând poate altceva 
să-i spună, Adrian continuă:

Dumnezeu te va ajuta... Abea scăpate 
cuvintele și i se opri respirația. Auzise ceeace 
spusese... pronunțase numele Lui... și cuvintele 
îi stăteau în gând și pe buze.

Dumnezeu... Dumnezeu... Dumnezeu...
Din nou ÎL văzu pe Dumnezeu cum coboară din 

turla bisericei și vine, vine aevea parcă, luând 
proporții uriașe... Mingea de pământ pe care sta 
se apropia rostogolindu-se să-l strivească... era 
un fir de praf... nimic... închise ochii și Dumne
zeu se depărtă o clipă ca iar să vină ca o fur
tună ce avea să curețe fața pământului... Inima 
îi bătea in gât, îi lipsea aerul, respirația sta să i 
să i se curme... II cuprinse o amețeală și văzu 
cum Dumnezeu se depărtă privindu-1 cu milă, 
ertător ca un părinte bun pentru copiii săi... 
Lăsă ochii în pământ...
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— Ce ai?... îl întrebă Mabel, te-ai schimbat 
la față... Ce ai?...

— Mi-e rău... o amețeală...
Se aplecă și luă o mână de zăpadă cu care se 

șterse pe față.
Te-ai înroșit... Sânge!...

— Zăpada...
Era zăpada unde aruncase ligheanul cu apa 

de sânge.



Mabel era grăbita să facă nunta cât mai cu
rând și să plece in Anglia, la mamă-sa întâi și 
pe urmă, in lume, oriși unde va voi el. Ii era 
teamă, teamă de necunoscut, teamă de a nu-1 
pierde sau de a nu se pierde, ca și cum amândoi 
pluteau pe o mare învolburată de furtună, aștep
tând de la clipa la clipa, ca valurile să-i înghită.

Știa că Adrian este bolnav, știa că felul lui 
de a fi e deosebit de al tuturor oamenilor și mai 
știa că îl iubește. Nu știa însă de ce în fiecare 
zi, de două trei ori, fără să vrea, se lega de ea, 
ca și cum i-ar fi purtat chipul ca o bijuterie ani
nată la gât, imaginea Adelei și odată cu ea, 
să-și aducă aminte că el nu a stat la înmormân
tare iar când a venit la două săptămâni întâr
ziere, nici n'a căutat să-i afle locul unde au in- 
gropat-o... Și l’a văzut liniștit și nepăsător vor
bind de moartea lui tată-său, și în sfârșit, îi sta 
mereu în față, ca o problemă nedeslegată, lipsu
rile lui de acasă, lipsuri de cari părea că nici nu-și
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dă seama și iar, starea lui de nervozitate și boală, 
cum și mereu preocuparea pe care o avea pentru 
discuțiile religioase. Toate acestea se trezeau in 
gândurile Mabelei mai cu seamă de câteori Vid- 
rașcu îi spunea:

— Ar trebui să mai întârzii... Tu nu vezi că e 
bolnav?...

Și Mabel nici nu voia să gândească măcar la 
cele ce i se spunea deși vedea bine că adevărul 
era de partea lui și nu a ei.

Două săptămâni o mai despărțeau până la cu
nunie, până la plecarea lor.

In vremea aceasta Adrian își schimba chipul și 
sufletul dela clipă la clipă, ca umbra de vară. 
Când era vesel, de o veselie exuberantă înfrățită 
nebuniei, când era trist și tăcut ca și cum o mare 
nenorocire s’ar fi abătut asupra capului său.

Uneori i-ar fi plăcut să se găsească numai 
între oameni, alte ori, se' închidea in casă, co
bora storurile și fără să se miște, fără să gân
dească, sta ceasuri întregi ca apoi obosit să casă 
să colinde străzile mărginașe, sau să se trântească 
pe același divan să doarmă sau să stea cu ochii 
mari deschiși in întuneric și să vorbească singur: 
și să se întrebe intr’o clipă de revenire::

—■ Oare, n’am înebunit?... Am zidit o casă așa 
cum îmi trebuie și mi-e frică să intru... De ce 
mi-e frică?... Să nu se năruie?... dar zidurile 
sunt destul de groase... Nu, nu.... Poate au să 
vină alții șă o năruie peste mine... Nu, nici a-
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ceasta nu se poate... Atunci de ce mi-e frică?... 
De ce?... Am ucis pe Dumnezeu pentrucă nu-mi 
da pace, pentrucă nu puteam trăi amândoi pe a- 
celași loc și pentrucă se punea întotdeauna între 
mine și lumea pe care o căutam... L’am ucis pen
trucă era o ficțiune. Dacă într’adevăr ar fi existat, 
ol... atunci...

Și rămase cu ochii în pământ, o clipă numai și 
începu să strige:

Nu!.... n’a fost o ficțiune, căci dacă ar fi 
fost așa, nu aveam ce ucide... A fost Dumnezeu, 
Dumnezeul...

Și Adrian închise ochii... La strigătul lui văzu 
cum Dumnezeu se dete jos din turla bisericii și 
coborând, creștea mare, mare așa ca un nour ce 
se destramă acoperind văzduhul cu barba Lui 
sură și fruntea boltită în care se cuprindea pă
mântul și cerul și tot ce mintea omenească pun
tea imagina dincolo de ceeace se desvălue ochi
lor... Și Dumnezzeu era străveziu ca nuorii și 
prin el se vedea peste moarte... Dumnezeu era 
uriaș, Dumnezeu era nemăsurat și peste tot și 
toate, își flutura hlamida de purpură și nimic nu 
se vedea de cât El...

— Atunci cum de am putut să-l omor?.... Ha, 
ha, ha... Am să-mi spun aceasta altădată... Am 
omorât ideia, ideia... Și lovindu-și palmă peste 
palmă, se felicită::

Bravo Adriani... tu ești acela care înaintea 
tuturor ai putut înțelege minciuna, iar înaintea ta,
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ca-

co-

cei șase închiși ferecați in lanțuri și mai înaintea 
lor, cei ce s’au închinat diavolului. Diavolului... 
Ha, ha, ha... și diavol există... pe el nu-1 omoară 
nimeni... Și Demian numai vine, Demian, De- 
mian... Ași vrea să vorbesc cu el... Sunt singur, 
singur ca și cum sunt fără de mine... Unde e 
Demian...

■— Demian!... Demian!...
Și chemările acestea de Demian, se auzeau in 

noapte, spărgând zidurile încăpărei în mijlocul 
căreia Adrian se frământa, clătinându-se pe pi
cioare ca un om beat, dintr’un colț al odăei în 
altul. Era cu ochii închiși pe jumătate și în 
meră era întuneric.

Se opri, în fața lui, la doi pași numai, 
pilul îi întinse amândouă mânile așa ca și cum 
ar fi voit să-l cuprindă pe după gât, Adrian 
întinse și el mâna să-l omoare a doua oară,, 
copilul însă dispăru, ca imediat să apară in- 
tr’alt colț al odăei. Adrian se îndreptă intr’acolo 
și copilul fugi în partea opusă, și tot așa de 
câte ori se apropia să-l prindă, întindea mâna în 
gol ca după o umbră. începu să se roage de el 
să stea.

— Nu-ți fac nimic... Stai!... Stai... Stai să vor
bim amândoi și dacă dreptatea va fi de partea 
ta, am să mă omor pe mine... Uite, încăperea e 
prea mică, nici eu nici tu nu putem sta lao
laltă.

—
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II durea capul, îl dureau ochii și plângea, 
plângea... Lângă el aproape, era copilul și ii 
netezea fruntea cu mânuțele mici și fruntea îi 
ardea și fruntea era udă de aceiași apă fier
binte și clisosă pe care o simțise pe mâni atunci 
când a ucis pe Dumnezeu...

Nu tu, copilul, ci Celalt... tu nu ești de cât 
un pretext... Stai!... și întinzând amândouă ma
nile, se apropie încet, ca și cum ar fi vrut să 
prindă o pasăre și pasărea sbură ca să-și gă
sească locul in alt colț al odăei sau pe scaun, 
sau pe pian, sau sub pian... începu să țipe și să 
arunce înspre el cu tot ce-i cădea sub mână, 
pana ce copilul căzu plin de sânge. Pentru a 
doua oară îl omorâse... S’a repezit atunci ca un e- 
rete să-l mai strângă încă odată de gât, așa 
ca să nu mai rămână nici o îndoială de viață...

S’a repezit cu capul in zid...
Târziu, cu dureri în creștet, tremurând ca o 

varga, se așeză pe divan... Era obosit, picioa
rele și le simțea grele și mănile la fel ca și 
cum lanțurile celor șase îl trăgeau in jos, la 
fund... O clipă numai și in fața ochilor se făcu 
întuneric și numai văzu nimic din atelierul său, 
mai mult; se pierduse pe el, se căuta și nu se 
afla. Ii părea că este închis într’o cameră goală, 
neagră și umedă, unde aștepta pe domnul Co- 
stache care întârzia să vină să-l tae și să-l așeze 
frumos, ca pe o păpușă stricată la care nu se 
vor mai uita copii. Și domnul Costache nu venea.



Iar au chemat doctorul; de data aceasta omul 
științei, nu-și mai scotea fire din barbă, ci iși 
mușca buzele și ridica din umeri lovindu-și mâ- 
mânele de poalele redingotei, uitându-se în toate 
părțile fără să spună ceva ca și cum gestul ar 
fi fost suficient să explice boala.

I-au vorbit toți și nimănui n’a răspuns, l’au ru
gat, au plâns, l’au mângâiat și el a tăcut. Numai 
ochii mari obosiți priveau când la unul, când la 
altul dintre cei ce erau in casă, ca și cum ar fi

A doua zi de dimineață a auzit bătăi în ușă 
și n’a deschis, a auzit vorbe, sgomot, și n’a 
deschis... Clanța ușei se mișca mereu și el tăcea 
și privea...

Mâni multe împinseră in ușă și ușa se des
chise de părete. Era Mabel, Eleanor și Vidrașcu...

Lui Adrian i se păruse că a venit Adela, dom
nul Costache, tată-său și copilul. Și toți il apu
cară și începură să-l sgâlțăe.
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căutat să-i recunoască, să-și aducă aminte de fie
care cine e și de ce a venit să stea în preajmă-i.

In atelier era frig. Geamurile prinsese a în
flori în gheață. Vidrașcu plecă să caute pe doc
torul Martinescu, profesorul specialist în boli 
de nervi. Eleanor se duse acasă să trimeată ser
vitoarea să facă focul, doctorul plecă și el fără să 
știe nimeni când. Toți plecase, afară de Mabel, 
care sta pe marginea divanului și îi mângâia 
fruntea infierbăntată și mâinile reci, gândindu-se 
Ia el, la ea și iar la el și iar la ea, plângând și 
ștergându-și lacrămile.

Adrian o privea liniștit in ochii,, uitându-se la 
ea mai întâi ca Ia un obiect neînsuflețit apoi ca 
la o viziune neclară, imprecisă, pentru a cărei în
țelegere mai bună întinse mâna netezindu-i părul, 
mereu uitându-se in ochii ei până ce o recu
noscu. Se ridică în capul oaselor și o întrebă gră
bit, speriat:

- De ce plângi?
Pentrucă ești bolnav, pentrucă...
Nu, nu sunt bolnav... N'am nimic... mi-e 

frig și mi-e frică... Și ștergându-se la ochi, i se 
lumină fața de bucurie ca unui copil.

- Mabel... și îi prinse amândouă manile să- 
rutându-le.

— Adrian...
Mi-e frică, Mabel... mi-e frică... Și se vârî 

in ea ca și cum s’ar fi ferit de ceva și începu să 
plângă.
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la ușa pe care nu

— De ce ți-e frică?... Sunt eu aci... și manile 
ei ii prinseră obrajii în pălmi și-l mângăe cum nu
mai o mamă știe să-și mângăe pruncul.

— De ce au venit atâția oameni in casă?... Toți 
se uită la mine... Și el de ce a venit?... Uite,-! 
colo... mi-e frică... e tata... uite-1... și arată cu 
mâna într'u ncolț al odăei, și este și El... El... 
Stau unul lângă altul... Tata citește și se uită pe 
furiș să nu-i surprindă privirea... Lângă el Adela, 
acum a venit... e tristă, numai el, râde copilul, 
e cel mai mic...

— Ai călduri... nu e nimeni Adrian... acolo e 
portretul Adelei, și Mabel se ridică și întoarse 
tabloul cu fața Ia părete...

— Nu e nimeni...
—■ Atunci...
— Ai febră...

- De n’ași inebuni... Da ai dreptate, nu 
nimeni și totuși uite, apar și dispar... dar mai e 
cineva, e... ÎL simt, ÎL văd... tu vezi?... E El... 
crește și crește... umple casa ca un vânt care intră 
pe o fereastră deschisă... E pretutindeni, pretu
tindeni.... Mi-e frică Mabel, mi-e frica..

Nimeni Adrian... Nu e nimeni și mânile ei 
tremurau și-i netezeau fața fără să .știe ce să 
mai spună, mereu suspinând și mereu uitându-se 

mai venea, nici profesorul,, 
nici Eleanor și nici servitoarea care trebuia să 
facă focul, să aducă lemne... Ii era frig și frică și 
tremura cu el împreună.
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o reve- 
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Adrian se înveli cu plapuma și sprijinindu-se 
de părete, liniștit ca și cum nimic nu ar fi avut, 
vorbi Mabelei.

Mi-ai spus odată, atunci când am fost la 
Doftana, că pe ocean, pe coverta vasului, singur, 
între cer și apă....

Mabel se uită la el înseninată, văzând în adu
cerea aminte a celor vorbite altădată, 
nire. i

— ...Dumnezeu.
Da, de Dumnezeu vorbeam.

- Și de infinit și de frică.
Frica care îți desvâluie pe Dumnezeu...
Da, da... și Mabel începu să râdă cu ochii 

lăcrimați de bucuria nădejdei de mai bine... R*
Mi-e frică, Mabel... mă simt pe ocean, pe 

coverta vasului, sunt singur...
— Și cu El și cu mine...
— Spune-I numele!...
— Dumnezeu...
- Da, pe El ÎL simt, pe El ÎL văd, ÎL văd Ma

bel, îL văd...
De afară se auzeau pași grei ce urcau scara.
— Cine vine?...
Mabel deschise ușa:
—- ...Servitoarea să facă focul... e frig...
—■ Nu vreau să vină nimeni...
— ... să facă focul.
Servitoarea, mama copilului, era cernită. Se 

duse la sobă și mai înainte de a face focul, scoase
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dinăuntru, ghete, haine, cearșaf... și mirată de 
ceeace vedea, se îndreptă spre Mabel să-i spună:

— Domnișoară...
Mabela nu o auzi și servitoarea tăcu, se 

plecă din nou in fața sobei, a scos rufele mur
dare, arse pe jumătate și înegrite de fum și mi
rată de ce vede repetă din nou:

— Domnișoară...
Mabel întoarse ochii spre sobă ca și cum ar fi 

vrut să vadă că se încălzește mai repede odaia 
și Adrian a crezut că se'uită la ceeace femeea 
scosese din năuntru.

— Eu le-am băgat in foc... și n’au ars... ha, 
ha, ha... n’au ars și râse iar ca de cine știe ce 
ispravă făcută, apoi deodată devenind serios se 
uită în ochii ei și o întrebă:

— Ce crezi Mabel, cum mi-ar fi stat mie ca 
popă?...

— ?...
— Ce bine era dacă mă făceam popă... Și pen

tru că nu i se răspunse intrebărei, vorbi singur:
— Am făcut bine ce am făcut... ași fi fost un 

popă ticălos, un fariseu, un ideolog de talia ace
lora dela Doftana... m’ași fi mințit pe mine ca 
să pot minți și pe alții... Nu l-ași fi cunoscut 
pe El și totuși ași fi vorbit în numele Lui... Nu 
te-ași fi cunoscut pe tine și ași fi păcătuit în 
fiecare clipă și nu l’ași fi cunoscut nici pe dom
nul Costache...

Servitoarea eși în vârful picioarelor, aproape 
nesimțită, clătinând capul.
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cumscripție pentru a ne da

C. Ardeleana.—„Atu ucis pe Dumnezeu" 15

Mabel mută privea de la Adrian în pământ 
asculta la cuvintele fără șir, neînțelese, ale a- 
cestuia.

Din nou se auzi pași pe scară. Adrian vorbea 
înainte și Mabel asculta și nu auzea nimic, când 
se sculă să deschidă ușa, cineva ciocănea.

— Intră! și Mabel deschise.
Era un comisar.
Adrian făcu ochii mari, se sculă și înainta, 

spre el.
— Ai venit să mă arestezi?...
Comisarul zâmbi de glumă și se înclină 

pectuos.
Nu... dar dacă sunteți așa de buni să pof

tiți, astăzi sau mâine, sau când voiți, pe Ia cir- 
o declarație în pri

vința accidentului acela cu copilul... S'a pus in 
urmărire șoferul și credem că...

— L’ați găsit?...
— Nu, dar credem că în câteva zile... Tocmai 

pentru aceasta ne-ar fi de mare folos declarația 
dumneavoastră... Câteva detalii...

■— Nici nu-1 bănuiți?...
— Tocmai, aceasta stă in strânsă legătură cu ce 

ne veți spune dumneavoastră... Atâtea mii de 
șofeuri...

— In afară de șofeuri nu bă...

— Am să vin... am să vin.... sunt...
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de

au
dus copilul

— Nu, domnule Comisar, interveni Mabel, 
poate să vină nici azi, nici mâine. Ii bolnav...

— Da, sunt bolnav... Și începu :;ă tremure 
parcă I-’ar fi scuturat frigurile...

— Mă rog... Vă salut... dealtfel, n’are prea 
mare importanță; un copil... Vă sălutll...

Și Comisarul se înclină tot așa de respectuos 
ca și la venire și plecă.

— Spune că urmăresc pe șofeur și vine să-mi 
ceară relații mie... Era ceață, era întuneric... Și 
apoi de ce nu caută pe cei doi oameni cari 
venit atunci și cu cari împreună am 
la spital... De ce mă caută pe mine?...

Și nervos îi umbla mânile fără să le poată stă
pâni. Se agita tot.

— De ce nu stai liniștit?...
— HmL Cum o să stau liniștit, crezi că puțin 

lucru e?... Să fii invitat la poliție?...
— Dar nu e nimic. N’ai să te duci.
— „N’am să mă duc..." și rămase o clipă pe 

gânduri apoi ca și cum ar fi vorbit pentru el 
urmă:

— Ai dreptate... N ani să mă duc și dacă vor 
stărui; dacă vor stărui, am să mă duc și am să le 
spun că nu știu nimic...

— De sigur...
— Ai dreptate... ai dreptate... Știi ce?... am 

să vin la voi, au să mă caute și n'au să mă gă
sească... E și mai bine așa... Hai, merg Ia voi 
și pe urmă vreau să schimb și locul, nu-mi mai 
place la mine.
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Când să plece, Mabel observă hainele arse, 
ghetele și tot ce scosese servitoarea din sobă, 
iar focul mocnea să se stingă...

— Nu arde focul, spuse /Vlahei.
— Tot plecăm...
Și eșiră împreună să treacă drumul.
Afară era bine, aerul curat și rece. Albul ză

pezii acoperea pământul și îmbrăca ulucile, ca
sele și pomii desfrunziți, ca o mângâere caldă.

Zăpada era un covor nou de mătase groasă 
în care pașii lăsau urme.

— Ce frumoasă iarnă spuse Adrian... Uite ce 
frumos peisagiu... alb, alb peste tot... Am să fac 
d expoziție a zăpezii și a cerului de sticlă, atât... 
și în mijlocul ei o singură notă discordantă, por
tretul tău și in colo, liniște, liniște...



— Liniște, liniște, liniște...
Așa au spus doctorii.
Și Mabel devenise un fel de autoritate docto- 

ricească, îl ținea în preajma ei toată ziua. Nu-1 
lăsa să facă nimic. Ii cetea, îi vorbea câte nimi
curi toate ii da doctorii reconfortante și ea, isto
vită zi de zi, se subția în obraji ca o floare bă
tută de îngheț sau de para focului.

Căsătoria se amânase cu o zi, două, la înce
put, până ce se va face mai bine, și binele era me
reu același.

— Și va veni o vreme când mă vei uita...
— ?...
— Nu, nu mă vei uita niciodată poate, dar nu 

mă vei mai iubi, spuse Mabel uitându-se într’o 
oglindă ce spânzura în părete. Am slăbit șu

—■ Nu te mai îngriji de sănătatea mea, nici de 
viața mea, răspunse Adrian, și poate, va fi mai 
bine.

— De ce vorbești așa?...
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Amândoi luau ceaiul în fața ferestrei și priveau 
cum fulgii mari de zăpadă învolburată, purtați de 
vântul care lovea în pomi, în zidurile casei, în 
tinicheaua din fața ferestrei, și in geamuri se 
fărămițeau într’un val de pudră albă ce se ștergea 
în șuerăturile ascuțite asemănătoare gemetelor ce
lor ce sufăr.

Mabel lăsă paharul și ridicând un deget în 
sus, ca o mustrare pentru ultimele cuvinte al? 
lui Adrian, rămase o clipă așa, apoi îi spuse mai 
mult tristă de cât supărată:

— Să taci!!... și se sculă să se așeze la pian, 
să cânte, să uite.

— Ascultă:
Și sunetele pianului, încete sau repezi, stinse 

sau revoltate, se amestecau și umpleau casa de o 
lumină nouă.

Zăpada cădea mereu și afară de cântec, li
niștea creștea și in ei și in afară de ei. Amân
doi păreau că uitase unul de altul. Muzica stă
pânea și chinuia pe cei slabi; dând respirație după 
amiezii de iarnă și singurătății.

De la un timp Adrian nu mai auzea nimic, i 
se înfundară urechile și i se închiseră ochii pen
tru tot ce era în afară. In fața lui vedea clar, 
cu zâmbetul pe buze, copilul care îi prinsese 
mâna să-i dea bună seară... Ceața și întunericul 
toamnei, pata de lumină gălbuie a felinaru
lui... Și se pierdu complect... Avea impresia 
că se prăvălește de la înălțime și cade mereu,
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îi batea și Mabel cânta

nszeu, 
arbire

ceva 
sau că vântul a spart geamurile, se scula de la 
pian, era palidă...

— Ce s’a întâmplat?... s’a spart ceva?... și 
cercetă cu ochii jurîmprejurul odăei.

— Nu, nimic... răspunse Adrian care își reve
nise.

— Ți-e rău?...
— Mi-a fost... De ce mă lași singur... mi-e 

frică...
— Am fost aci, am fost cu tine...

fără să ajungă jos, pe o fâșie luminoasă, intr'o 
cascadă de raze, îngeri și muzică. Apa luminoasă, 
vie, ii spăla fața și ii muia trupul tot, iar dintr’un 
fund de foc de unde se rupsese fâșia de raze 
venea cu mânile întinse, ocrotitoare, Dumnezeu.

Se făcu întuneric și se făcu lumină cu Dum- 
ca iar să se facă întuneric... Un fel de 
ce apărea în reflexele unui întreg șir 

de Dumnezei... Simțea cum îi arde fața... Sân
gele îi aprindea obrajii, sângele îl simțea in va
luri, valuri ca o apă răsvrătită ce vrea să dă
râme digurile... Mâna i se încleștă și degetele 
strângeau... Copilul se sbătea, copilul vrea să 
fugă...

Se regăsi... Inima 
mețeu...

Cuprins de o bucurie stranie ca a exaltaților, 
sări în sus strigând:

— L’am uciși... Am ucis pe Dumnezeu...
Mabel se sperie, i se păru că a căzut
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Ochii lui Adrian se aburiră ca sticla ferestrei.
— E Întuneric... nu văd... e umed... e ceață... 

ceața aceasta... ceața această... Mâbel se repezi 
la sticluța cu picături albe și ii dete o lin
guriță.

— Ți-e rău?... te-a impresionat muzica?... Nu-ți 
place?... N’am să mai cânt...

De afară se auzea sgomotul mașinei care indta 
in zăpadă gâfâind și hurducăind să-și facă drum 
prin sloata din fața porții ca să poată intra în 
curte.

— Au venit, spuse bucuroasa Mabel și, luăndu-1 
de mână, îl duse până la fereastră să privească 
afară... Pe măsuță, paharele cu ceai abia începute, 
se răciseră. Când au intrat în casă Eleanor și 
Vidrașcu, aerul rece ce se îmbulzea pe ușă cu 
fulgii de zăpadă, lovi fața celor ce le eșise ina- 
innte, îmbujorându-i de sănătate.

Odată cu venirea lor vorba și sgomotul goni 
urâtul singurătății și al gândului.



Adrian se simțea strâns, ca intr’o coajă de nucă, 
in casa prietenilor unde rămăsese din timpul ul
timei crize. Dragostea și grija acestora pe care o 
puneau în căutarea sănătății lui cum și vederea 
mereu a mamei copilului, cu ochii plânși și cu 
veșmântul cernit, îl făceau să se simtă vinovat 
de lașitatea de a nu mărturisi adevărul adevărat:

— ,,Da, aceasta a fost credința mea și pen
tru aceasta am făcut ce am făcut..."

Așa gândea și așa își spunea Adrian de câte 
or: să găsea în fața lor și niciodată n'a avut cu
rajul să mărturisească prietenilor și nici Mabe- 
lei adevărul acesta. Tăcea înșelându-i în bunăta
tea lor că e bolnav, în vreme ce el știa bine câ e 
sănătos, mai sănătos ca oricând. De aceia căuta 
să evadeze din casa aceia, să fie singur, singur 
cu el și gândurile lui, să-și creeze o altă lume de 
cât aceia ruinată și pustiită de minciuna unei 
vieți viitoare, din care căzuse ca dintr’o cetate 
distrusă de cutremur.
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Se duse acasă la el, in atelier, să trăiască in 
familia pe care și-o creiase din oameni și fapte 
ce nu erau...

Singura care venea să-l vadă, era Mabel și 
ea trebuia să fie cea întâi făptură cu care tre
buia să înceapă lumea. Atelierul pustiu și rece, 
cu aerul închis, înăcrit, ii da iluzia singurătății 
absolute pe care o simțise in ziua in care șezuse 
de vorbă cu tată-său, în lumina și întunericul 
răspândite deodată de lumânarea ce pălpâea în 
sfeșnicul de aramă...

închise ochii, își sprijini capul în mâini și 
plecat de mijloc se incovoe ca un ghem.

Lumea dispărută se reclădea...
Cuvintele bătrânului îi veneau toate în minte, 

cuvintele auzite încă de pe când era copil, pe 
când era în seminar, in facultate și acum in 
urmă, de când se rupsese de învățătura preoției să 
se facă „zugrav" după cum spunea tată-său. Si 
în urechi ii suna clar cuvintele încet rostite ale 
preotului.

—■ „Viața, ta e viața mea... Trăește-ți viața.
înălță capul, privi de jurîmprejurul odăiei ca 

și cum ar fi căutat pe cineva, pe cel ce îi vorbise... 
și iar lăsă capul să se razime în mâini ca să stea 
ca mai inainte și ca mai inainte să audă:

„Viața ta..."
Iși aduse aminte de cele spuse de el și-i părea 

rău și îl vedea aevea în față .aplecat deasupra 
mesei cu mâna întinsă spre cruce și ceaslov... II
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In fața lui era soba și in fața sobei, jos pe 
scânduri, hainele, ‘cămașa și ghetele pline de 
sânge, arse pe jumătate. Turnă gaz peste ele și 
le dădu din nou foc.

Afară vântul țipa lovindu-se de case și pomi. 
Soba duduia ca o locomotivă de tren și limbele 
de foc, galbene și roșii colorau fața lui Adrian 
care răscolea cu cleștele focul.

— Să ardă tot, tot...
Când se sculă din fața sobei era întuneric în 

fața ochilor lui. Părea că lumina îl orbise și din 
întuneric, venea spre el copilul cu brațele des
chise să-i cuprindă gâtul. împinse cu mâna înainte 
ca pentru a se feri și n’avu putere, mâna îi era 
slabă și copilul îl îmbrățișă și prinse a-1 săruta 
cu atâta căldură cum nu simțise sărut nici în 
brațele mamei.

— lartă-măl... iartă-măl... strigă Adrian și pen
tru a doua oară răspunse tăcerea în hăuitul coar
delor închise în pian.

vedea, îl simțea și ii auzea respirația care era 
tot mai grea, tot mai căznită, în vreme ce din ochii 
închiși pe jumătate, se rostogoleau lacrămi mari 
pe obrajii slabi, pierzându-se în barbă.

Ii părea rău...
Omorâse o credință.
Sări în picoare și începu să strige:
— lartă-mă tatăl... iartă-măl...
Și țipetelor lui răspunse tăcerea in hăuitul 

coardelor închise in lada pianului.
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Iși prinse fața in mâni și manile îi erau calde 
inăclăite de sângele care cursese.

A închis ochii cu putere, să-i sfarme în inchee- 
tura pleoapelor, să orbească, să nu mai vadă și 
când îi deschise copilul nu mai era... Se sculă și 
începu să se plimbe prin odae numărând scându
rile dușumelelor... Nu mai gândea la nimic... Deo
dată vede că cineva dă la o parte șevaletul și de 
sub alte cinci șase pânze înrămate, își face loc o 
mâna albă și fină...

In fața lui sta goală, goală așa ca și în clipa 
primei bucurii, Adela... Sânii tari, brațele rotunde 
lăsate pe lângă coapse, ochii mari aprinși și zâm
betul pe buze.

Iși prinse fața din nou în mâni și vru să fugă, 
manile Adelei îl opriră, îi descoperi obrajii și 
cu dreapta pe după mijlocul lui, îl duse într’un 
colț întunecat al atelierului, în fața unui așternut 
răscolit, intre părete și un paravan cu îngeri, să-i 
arate cum domnul Costache taie în trupul ei...

— lartă-măl... lartă-măl... strigă din nou Ad
rian și strigătului lui, pentru a treia oară îi răs
punse tăcerea în același hăuit al coardelor în
chise.

Iar strânse ochii să nu mai vadă. In fața i se 
făcu o lumină ca de foc, și din focul acela încet, 
încet, a început să se desprindă tot mai înțeles, 
o cale de lumină ce venea din slavă era aceiași 
cale de lumină ce cădea până la picioarele lui din 
din turla bisericei Radu Vodă și pe ea venea El,
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același, Dumnezeu și Maica Domnului cu pruncul 
in brațe.

Când l’a văzut Mabel, a înțeles că din nou i-a 
fost rău... Era pe divan.

— ?...
L’am văzut pe Dumnezeu... ÎL văd... e pre

tutindeni... l’ai adus tu,... Dumnezeu, Dumnezeu...
Și Mabel, deschise evanghelia și ceti.



In familia lui Vidrașcu, grijea și tristețea cu
prinsese pe toți. Boala lui Adrian era tot mai 
întemeiată, accesele tot mai dese iar doctorii, deși 
veneau de trei, patru ori pe zi, nu aveau de spus 
nimic de cât cele știute, prescriind mereu aceleași 
doctorii albe. Adrian la început s’a lăsat să fie 
cercetat de toți câți veneau și sfârși prin a se 
opune, spunând mereu și tuturor cât mai convin
gător, că nu are nimic, că e perfect sănătos, dar 
nici doctorii și nici ai casei nu țineau seamă spu
selor lui. Toți știau că un început de amnezie a 
cuprins mintea artistului.

Concluzia era definitivă, se ajunsese la aceasta, 
după ce se făcuse legătura intre manifestările 
boalei și tot trecutul lui cunoscut de prieteni.

S'a încercat instalarea lui intr’un sanatoriu, 
după două zile însă de ședere forțată, Adrian a 
plecat fără voia nimănui să nu se mai reîn
toarcă in casa halatelor vărgate și a scufiilor 
umplute în loc de pae, cu carne. Iși da perfect
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ue cine seama că toți îl credeau nebun... Toată 
lumea îi vorbea cu glasul stins, cu sfială așa ca 
să nu-1 tulbure și toți ziceau ca el, numai să 
nu-1 contrazică. Si t-a spus într’o zi Adrian lui 
Vidrașcu:

■— Tu ești preot...
— Da, sunt preot...
— Și tu regina Angliei, i-a spus Eleanorei.
— Da, regina Angliei, a' răspuns ea.
Și Adrian a început să plângă ca apoi să râdă, 

aducâijdu-și aminte de răspunsurile lor și in cele 
din urmă să se revolte de el, care nu cuteza să 
spună adevărul, să curme povestea doctorilor și 
să dea liniște celor ce-1 iubeau.

— De ce ai plecat din sanatoriu, l-a întrebat 
Mabel cu ochii roșii de plâns... Ești bolnav, te 
vei face bine...

— înainte da, am fost bolnav, acum însă nu... 
M’am închinat diavolului ca să cunosc pe Dum
nezeu... Viața mea e viața tatălui meu și eu n’am 
știut, n’am vrut să știu... In mine trăesc toate ge
nerațiile trecute de când omul a început să creadă 
în Dumnezeu și să se teamă de El... Tu mi-ai 
spus că în fiecare casă de englez e o biblie și în 
sufletul fiecăruia dintre voi, un Dumnezeu... Dum
nezeu acela care este pretutindeni și nicăeri, pen- 
trucă EI nu fumează țigări, nu minte și nu iubește 
ca noi... De ce plângi?... Tu cea dintâi trebuie să 
cunoști aceasta, pentrucă tu nu te-ai îndoit nici
odată de El, pe .cât timp eu... Eu, care am învă-
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rugă Mabel plângând și

țat să-I slujesc credința, m’am lepădat de El ca 
Petru... Și Petru trebuie să fi făcut ce am făcut 
eu ca să creadă cu adevărat in El... Evanghelia ne 
spune numai că a ridicatcat sabia și a tăiat ure
chea unui roman...

— Taci Adrian, se 
frângându-și mâinile.

- Bine, am să tac și tu ai să rătăcești mereu 
in gândurile tale pentrucă nu vrei să mă asculți.

— Dumnezeu este mare și Dumnezeu se va în
dura de tine și de ruga mea... Ai să te faci bine, 
ai să...

- N’am nimic și dacă ți-am vorbit de Dumne
zeu e că vreau să-ți spun ceeace voi n'ați bănuit 
și nici nu puteați bănui...

Cineva ciocăni afară. N’a auzit nici Adrian, nici 
Mabel. Ușa se deschise și apăru același comisar.

— Vă salut...

— Tot in chestia declarației dumneavoastră... 
Copilul...

— Da, da... ai venit la timp.
— Mașina, dacă ați văzut-o...
— Ce mașină?...
— Care a omorât...
— Eu l-am omorât!... Și intorcându-se spre 

Mabel, urmă:
— Aceasta vream să-ți spun.. Apoi, adresând- 

du-se comisarului:
— L’am lovit în cap cu o piatră, apoi l-am
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strâns de gât până ce... Eu, eu... și sângele a 
curs, sânge cald și clisos de mi-a înăclăit mânile 
și mi-a pătat hainele, cămașa, ghetele și cerșaful 
pe care m’am culcat... Pe toate le-am ars... și cât 
de greu au ars...

Comisarul făcu ochii mari și nu spuse nimic.
Mabel se apropie de el și a vrut să-l facă să 

înțeleagă că e bolnav, că nu știe ce vorbește și 
Adrian a împiedecat-o, înlăturând-o ușor cu mâna 
din fața comisarului, spunând:

— Eu l-am omorât... întâi l-am apucat așa., și 
puse mâna pe gâtul Mabelei, copilul a vrut să 
fugă, am strâns... a fugit... m’am aplecat, am luat 
o piatră și l-am lovit în cap... l-am luat în brațe 
și pentrucă tot nu murea, l-am sugrumat.

In clipa aceia veni servitoarea, mama copilului, 
să facă' focul. Cum o văzu Adrian îi eși în cale, o 
apucă de mâni, se uită în ochii ei și, vesel, se
nin, ca și cum i-ar fi spus cine știe ce mare bu
curie, îi zise:

— Eu am ucis pe copilul tău... Eu... L-am ucis 
crezând că ucid în el pe Dumnezeu și Dumnezeu 
trăește, Dumnezeu, e aci, e în mine... Nu crezi?... 
Ești o proastă... Lucrurile pe cari le-ai scos din 
sobă erau pline de sângele lui, zăpada înroșită, 
pe care o acopeream în curte, era sângele lui, 
sângele lui... Taci?... Nu mă omorî?...

Și Adrian căzu în genunchi în fața ei și, plân
gând, îi săruta mânile...

— Ucide-mă...
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O. Ardelcanti. ,Am ucis pc Dumnezeu".

Și femeea a stat prostită în fata lui, amuțită 
intr’o clipă de groază, de adevăr și nebunie...

Adrian se sculă și apropiindu-se de comisar ii 
spuse:

— Să mergem, domnule Comisar, sunt al Du- 
mitale... Și s’au dus...

Mabel a plâns, iar mama copilului n’a vrut să 
creadă adevărul...





EPILOG





Toate încercările făcute de Vidrașcu de a-1 
scăpa, au fost zădărnicite nu de Judecători, ci de 
el, de Adrian.

Declarațiile doctorilor că acuzatul e bolnav și 
deci iresponsabil di crima comisă, dacă într’a- 
devăr a fost o crimă, n’au putut fi de nici un 
folos.

Adrian voia cu orice preț să-și ispășească pe
deapsa, arătând până la amănunt cum a ucis și 
ce a făcut înainte și după crimă.

Să fie internat într’o casă de sănătate, a 
spus unul dintre apărătorii puși de Vidrașcu.

— Nu, a răspuns Adrian... •
Te voi căuta eu, a zis Mabel plângând.
Nu sunt nebun... Am fost atunci când m’am 

crezut eu însumi Dumnezeu...
Și pentrucă președintele curții cu juri îl în-
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trebă în încheere, ce are de spus, Adrian urmă:
— Copilăria mea, vremea cât am fost in semi

nar și cât am fost în facultatea de teologie, am 
fost un aluat în mânile altora. Când am început 
să cuget, să fiu ceeace am fost in artă, am cre
zut că eu însu-mi sunt Dumnezeu, iar in ultimul 
timp, tot stăruind în credința aceasta, am pier- 
dut-o pe aceia care trebuia să o am și pe care 
am dobăndit-o acum. Pe vremea aceea am fost 
nebun... Mi-am ucis amanta; am ucis pe tatăl 
meu și acum în urmă, am ucis copilul... Astăzi 
sunt stăpânul meu și robul aceluia care mi-a hă
răzit viața și în credința căruia am crescut... Ca 
să înșel pe alții trebuie să mă înșel pe mine. Nu 
vreau. Zidurile reci ale închisoarei, va fi. învelișul 
cald al patimelor mele... Izolarea de lume, va fi 
lumea pentru care am fost pregătit să o trăesc, 
rigorile, îmi vor da curățenia sufletească pe care 
n'am avut-o și pe care o caut... Nu-mi luați ul
tima bucurie pe care am plătit-o cu durerea morții 
a trei ființe... Mi-am redobândit pe Dumnezeul 
meu pe care îl pierdusem... E cel mai mare câștig 
pe care îl poate avea cineva în viață, și viața a- 
ceasta pe care am dobândit-o nu e a mea, ci a 
tatălui meu și a bunicilor și a întregului neam 
creștinesc...



,,ținând seamă de activitatea artistică pe care a 
avut-o criminalul, cum și de împrejurările, necu
noscute până astăzi de noi, ca un rezultat al unei 
stări morbide, Curtea condamnă la zece ani deten
țiune pe acuzatul Adrian..."



După stăruința sa, in afară de prescriptele le- 
gei, condamnatul Adrian Vornicul, a fost pus 
in fiare...





Zăpada a început să se topească... Toți con
damnați! închlsoarei Văcărești, fac curățenia curții, 
la fel cu ei, Adrian.



■

Celula lui Adrian s’a transformat într'un atelier 
sărac de pictură bisericească.

Ca o obsesie a aceluiași leit-motiv, umplu pă- 
reții icoana Maicii Domnului cu pruncul și Tatăl 
ceresc.



»

Mabel e slabă și bolnavă. Doctorii spun că un 
plămân e distrus... Nu face nimic... toată ziua 
cetește biblia și de trei ori pe săptămână, e la 
Văcărești.

Adrian e senin. Mabel e tot mai tristă.
A căpătat permisiunea de a-1 vedea in chiar 

celula lui. Pe păreții un singur portret, portre
tul ei și încolo, pretutindeni icoane, icoane... pe 
cari le dăruește celorlalți închiși și, ciudat, icoa
nele îi sunt chipuri cunoscute Mabelei, și cu ochii 
mari deschiși privește la ele.

In chipul Maicei Domnului: Adela, in chipul 
pruncului: copilul, iar bătrânul Dumnezeu... Dum
nezeu... Dumnezeu... Da, e fotografia după pian a 
preotului din Vitiioara.

— De ce îi faci la fel? întrebă Mabel.
— Pentrucă Dumnezeu și Maica Domnului și 

pruncul, sunt exemplare unice și nu le poți face 
altcum.
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Apoi, ca și cum și-ar fi adus aminte de ceva, 
urmă:

— Maica Domnului se mai poate face și în alt 
chip. Și rămase tăcut, privind zâmbitor ca un 
iluminat în ochii impăenjeniți ai Mabelei.



Boala grăbea să ajungă la sfârșit. Mabel abia 
se mai putea osteni să se ducă până la Văcărești... 
Telegramele din Londra o chemau... Slăbită, abia 
susținută de brațul Eleanorei și a cumnatului ei, 
deschise ușa celulei lui Adrian.

— Am venit... să-mi iau rămas bun... plec... 
plec la Londra...

Ochii lui Adrian se făcură mari ca și cum 
atunci o văzuse așa cum era... Plecă capul în pă
mânt și începu să plângă...

— Plec... abia mai spuse Mabel... Plec... Acasă... 
Să mor acolo... Așa vrea mama...



rJ*

A doua zi, printre icoanele înșirate pe păreții 
celulei închisului Adrian era și aceea a fecioa
rei cernite în chipul Mabelei.

I
1^5

J -<7


