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Pentru a nu ştiu a cîtea oară, pe timp de varăt 
în faţa brazilor casei natale. Acum ca şi anul trecut, 
ca şi anii trecuţi, mulţi, suprapuşi, dezindividualizaţi, 
topiţi într'o panglică punctată de momente muzi

cale. . .

.. .In drum spre Fălticeni, de pe la Paşcani, a 
şi început freamătul emotiv, obişnuit apropierii şe

sului Şiretului, care de astădată musteşte de apa 
smîrcurilor putrede în mijlocul vegetaţiei bogate; pe 

terasamentul măcinat de şuviţele izvoarelor, pentru 

a nu se prăvăli, rîma trenului se tîrăşte cu şovăiri 

de balerină pe funia de sîrmă; sub mersu-i nesigur, 

pietricele şi fire de nisip lunecă la vale în goană 

de furnici speriate; din bălţi improvizate, din însuşi 

elementul lor de viaţă, broaştele trîmbiţează mat
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reluarea apropiată a prăpădului inundaţiilor. Călduţă 
şi subţire, seara se lasă în notele de vioară ale unei 
octave urcate peste ţărani încovoiaţi prin porum- 
bişti. Cînd mă scobor la Dolhasca, mi se pare că

am şi ajuns; moale şi bleg, hamalul îmi zîmbeşte 
cu umilinţă moştenită; mişcîndu-se greoi, şeful de 
tren se sfieşte să reînceapă conversaţia din anul

numai tînărul im-trecut în privinţa unei mutări; 
piegat, svelt, nostim, deşi duhnind a nespălat, cu 
şapca ştrengăreşte pe o ureche, cu zîmbetul în

cadrat de doi dinţi de aur, mă primeşte cu bu

curie familiară, şi, pe lîngă inundaţie, ştie atinge 

chestii generale. Sub umbrarul din faţa gării, bere 
rece servită de un tînăr patron, orăşănizat, numai 

în vestă, cu globurile feselor evidenţiate, cu o con

versaţie ce lunecă dela prăpădul recent la noutatea 
unei drezine, pe care, gros, masiv, dominat de 
steagul roş al şepcei, şeful staţiei o conduce, expe

rimentând-o, de-a-călare, ca pe o bicicletă... In jur, 
pometuri gîrbovite de frunzişul gros; căsuţe 
tite într'o rînă; solemni cocostîrci, 
toral prin ochelari, din înălţimea picioroangelor 

fipte în smîrcuri spre rîmele umflate şi broscoii cu-

prop- 
ce privesc doc-

în-
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prinşi de panică; tălpi negre, uscate, late, tîrşite de 
femei cu vaste foi de brustur pline de frăguţele ru

menite de seva pămîntului învecinat al Probotei, în 
care a mustit carnea Doamnei Oltea, mama lui Şte

fan cel mare; soldaţi sdrenţuiţi ai patriei şi ţărani 
necăjiţi dar nepăsători, printre care şi Ştrul, samsarul 
de cereale, burtos dar elastic în mişcări, ager Ia 
minte, frate strecurat şerpeşte pe tivul aceloraşi o- 
rizonturi, cu inima îngenunchiată sub goarnele în

depărtate, înăbuşite, ale aceleiaş naturi, ce-şi stinge 
sonorităţile sfîşiate în sufletul omului de sub um

brarul gării, scufundat în apele apropiatului peisagiu 

natal...

.. .Peisagiul se precizează acum sub forma unei 
gări arhaice, prăvălită, din nu ştiu ce socoteli lo

cale, la poala unui deal trist, rîpos, lutos pe alo

curi sau acoperit cu o iarbă săracă, păscută cu în

căpătoare de cai împiedecaţi: e dealul, pe platoul 

căruia, într'o scurtă epocă a verii, freamătă viaţa 

convulsivă a unui bîlciu, rămas azi doar o slabă a- 

mintire inutil stimulată de larma panoramelor şi de 

bubuitul „încercării puterii" pe prăjina înălţată ca
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un uriaş termometru. De la gară, urcarea se face 
lăturalnic, prin locuri acoperite de cherestea, pentru 
a se îndrepta apoi, pieptiş, pe drumul tăiat bărbă- 
teşte în coastă; debuturi penibile, din care nu văd, 
la cotitură, de cît bătrînii copaci ai grădinii liceului, 
aceiaşi ca pe vremea răposatului Hărtularu, calpu

zanul buzdugănit de însăşi mîna lui Mihai Sturdza. 
Paragina curţilor mă impresiona, de copil, prin mă

reţia ruinilor şi frumuseţea pereţilor zugrăviţi, cuib 
de vedenii şi de vagabonzi, de unde, din dragostea 

Sevastiţei, nebuna oraşului, şi a lui Matei Călăul, 
spaima cînilor, s'a ivit printre zimţii zidurilor mu

gurul lărmuitor al unei larve omeneşti. Rase mai 

tîrziu pînă la pămînt, s'a astupat o clipă şi zvonul 
straşnicelor legende voivodale, cu haznale de bani 

de aur, cu fantome ce rînjeau noaptea printre fe

restrele vraişte şi zoreau pasul micului trecător. Alte 

ziduri mari au început să se ridice apoi în Ioc, 

zidurile liceului nou, cu sgomot de meşteri nemţi 

şi de ţigani gălăgioşi; dintre dînşii mi-a rămas şi 

în amintire figura lungă, tristă, crucificată a 

lui „Biţescu", care, convingîndu-mă că o astfel de 

se putea înălţa de cît cu jertfă ome-

acum

clădire nu
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nească, reuşise să-mi împlînte în inimă cuţitul 
noi spaime; cum, în imaginaţia mea, meşterii stă

teau la pîndă ca să-mi desprindă umbra pentru a 
o zidi, pale de vînt mă împingeau din spate şi 
aripi îmi creşteau la picioare pe dinaintea binalei 
uriaşe. Locul rămînea destinat nu numai legendelor 
ci şi pricina altei emoţii: într'o duminică, aruncînd 
cu pietre în bătrînul ovrei nebun, după care se ţi

neau copiii, strigîndu-i „Hîrlă! Hîrlă!", fui gonit de 
omul înarmat cu o bîtă. Strîmtorat, schela clădirii 
îmi apăru ca un liman; deoarece lucrul încetase din 
pricina sărbătorii, nici nu ştiu cum am ajuns sus, 
urmărit de bombănitul răguşit al nebunului, care urca 

greoi lovindu-şi bîta de schelă. In faţă, mi se des

chise întunerecul podului străbătut de nervurile al

burii ale lemnăriei şi cu respiraţia unei călduri stă

tute; nu mai aveam altă scăpare de cît să mă a- 

runc în el, de unde, cu spaima Grecilor la in

trarea lui Polifem în peşteră, văzui apariţia formei 

uriaşe a lui Hîrlă-hîrlă încadrîndu-se în chenarul uşei. 

Omul gîfîia ca un zeu marin şi ameninţa într'un idiş 

neînţeles; îi simţiam acum suflarea şi-i auziam vîrful 

bîtei cercetînd ascunzişurile; spînzurat sus pe o bîrnă,

unei
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am rămas mult acolo, îngheţat de spaimă, 
după ce nebunul plecase cu o înjurătură guturală. 
Deşi părea că nu se mai isprăveşte, clădirea s'a is

prăvit totuşi, amestecînd în chiagul varului emoţia 
mea speriată de eresurile babelor şi ale ţiganilor. 
Intîmplarea a făcut însă, ca, după cîtva timp, să 
locuesc multă vreme între zidurile legendei şi ale 
spaimei şi să stăpînesc grădina revărsată pînă de- 
vale în uliţa Botoşanilor, de unde, trecînd acum cu 
trăsura recunosc toţi copacii copilăriei: iată şi bă- 
trînul prun, scorburos, încărcat cu mari prune căr

noase şi negre, pe care mi le arunca ispita unei 
trupeşe fete; culcat în iarbă cu faţa în sus, stră

bătut de premature furnici, primeam în pumni pru

nele svîrlite din copac, cu toatecă, înfriguraţi, ochii 

cătau numai spre sesamul fermecat al femeii. Crescut 

strîmb, prunul se înclina spre zăplazul vecinului, mo

dest funcţionar la Casierie, scund, smead, slab şi 

poate tuberculos, care, cînd se urca în birjă, ştia 

totuşi să se destindă deşurubîndu-se şi, picior peste 

picior, să porunciască birjarului cu glas categoric: 

„mişcă, mă, Ia casierie!” Ca vecin, d. Gheorghiu 

îşi atribuia privilegii; prins odată în vîrful prunului,

chiar
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el a susţinut că grădina aparţinînd de fapt statului, 
fiind şi el „om al statului", avea aceleaşi drepturi, 
lată şi mărul, rotund, cu o coroană vastă de nuc, 
înfoiat, tutelar, de unde, printr'o ciudată 
tate a răului, ademeneam copiii vagabonzi de 
pe uliţă, în căutare de fructe, pentru a le distribui 
apoi o justiţie discreţionară. . .

perversi-

. . .Numai scurta trecere a trăsurii cu arcuri slă

bite, sdrenţuită, trasă de o pereche de cai coste

livi, îndemnaţi aprig de un birjar rufos, pe o uliţă 
nestropită de* mult, mi-a deşteptat imaginile trecu

tului: boeri buzdugăniţi, ruini misterioase, ziduri în

setate de sînge omenesc, grădini pline de sensua- 

litate mijîndă şi de perversitate justiţiară, — în rea

litate, mărunte fapte amplificate în cutia sonoră a 

copilăriei. Dela prima primblare, chiar în seara so

sirii, pe uliţa domnească a Sucevei, ochiul mi s'a 

deschis tîmp peste nişte ziduri înegrite de fum, cu 

gîturile de cocoare a două coşuri golaşe: în răs- 
fîmpul anului a ars „berăria de devale", veche de 

şapte zeci de ani, fabrică odinioară, din marginea 
oraşului, punct suprem al micilor excursii copilăreşti;
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îl văd şi acum pe bătrînul Elenbogen, drept 
lumînare de paşti, cu barba pînă 'n brîu, cu zulufi 
de moda veche, în poarta grădinii fermecate, cu 
umbrare de liliac, cu chioşc cu iederă, şi cu joc de 
popiei. Bătrînul cu caftan n'a făcut, probabil, afa

ceri; fabrica s'a închis de mult, devenind o cîrciumă 
cu bere adusă de aiurea, de departe, la care mă 
mai opriam uneori, primit de zîmbetul blajin al dom

nului Haim, om voinic cu pieptul păros, dar potolit, 
oriental, indolent şi melancolic; ştia, se vede, de ce, 
fiindcă într'o vară aflai că a murit subit de o boală 
de inimă, ce-i lipise de timpuriu pe faţă masca ireală 

a lumii de dincolo; de atunci, din pragul grădinii, 

mă primia, totdeauna în vestă, dar ceremonios, bă

trînul lui tată. Şi iată că pe o noapte de ploaie şi 

furtună, „berăria de devale" a ars ca un rug. Cu 

strîngere de inimă am intrat în grădina răvăşită, 

cu jocul de popiei calcinat, cu chioşcul prăbuşit, 

cu tufele de liliac frămîntate în picioare, în ruina

ca o

cărora mi-a apărut din balconul din fund, vedenia 

bătrînului cu zulufi învîrtiţi pe lude odinioară a 
mînare... In loc de a se întinde, rigid, pe masă,

după ce sa încîlcit, ca un smîc abil aruncat, în
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barba lui de patriarh, amintirea a luat-o rasna în 
marea grădină de alături, cu zaplaz de stîlpi albi 
de zid, cu straturi de flori străjuite de o femeie de 
granit, fantezie rară a boerului Diaconovici, proprie

tarul din vremi vechi al vilei normande, cu tur

nuleţ şi balcoane inutile, învelite în giulgiu de iederă, 
din care acum, în timpul copilăriei, porniau zilnic 
spre oraş, la distanţă de câţiva metri, dealungul 
şanţului, noii proprietari: tatăl, un ovrei deşirat, uşor 
adus din spate, cu figura lungă şi tristă a tristului 
cavaler, încadrată de o barbă rară, sură, tăcut şi 
lugubru, deşi socotit om învăţat şi cu tîlc la vorbă; 
în urmă, nevasta, femeie scundă, plinuţă, brună, cu 
ochi bulbucaţi; şi mai în urmă, înclinat Ia vînt, lu

jerul svelt al fetei, pe pantofi cu tocuri înalte, cu 
vastă pălărie de pae cu bride. Perspectiva de a o 

vedea ondulîndu-se elastic dealungul şanţului aproape 

rural ne ademenia şi mai mult pe drumul „berăriei 

de devale", unde ne mai aştepta şi emoţia casei 

domnişoarei Niki, fata colonelului, la care cu ur

carea şi consolidarea cu vremea a uliţei, rămasă în 

vale, se ajungea scoborînd cîteva trepte şi stră- 

bătînd un coridor de geamuri colorate; pitorească,
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înflorită, dar întunecoasă, ea trăia prin viaţa con

centrată în dosul perdelei, îndărătul căreia se sbătea 
nerăbdarea fetei; mai mare de cît noi, prin nu 
ştiu ce prospeţime de gesturi copilăreşti, prin nu 
ştiu ce feminitate spontană ea ne solicita omagiul 
reveriilor. Fără să fie frumoasă, izbutia să ne 
prească din drum prin zîmbetul ştrengăresc înca

drat în glastrele ferestrei, şi să ne aţîţe imaginaţia 
prin pînza legendelor ţesute de timpuriu în jurul 
fiinţei sale, la care lucra şi igliţa harnică a prieie- 
tenului nostru mai mare Tuli Goi, negustorul am

bulant de cărţi, flăcău în toată puterea cuvîntului, 

meridional, svelt, cu verva meseriei lui 
dacă nu putrezeşte în cimitirul ovreesc al New-York- 

ului, trebue să poseadă un sgîrie nori în Broadway 

şi un Lincoln la scara vilei sale din Oster-Bay; cu 

ajutorul unui coş de cărţi, în vremea aceia, se in

troducea prin casele tîrgului, din care ochiul lui lubric 

culegea amănunte mustoase pentru lăcomia noastră 

sensuală; prin povestirile lui colorate, trupul mic al 

domnişoarei Niki s'a lăsat, astfel, iscodit în toate 

aluniţele precis determinate, în toate gropiţele geo

grafiei lui şi în ritmul picioruşelor atît de agile în

o-

care, azi,
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mecanica amorului; chiar şi după ce s'a măritat 
cu un bărbat vrîstnic, scund, rotund, cu un ochi tot

deauna închis, mare preţuitor de femei, a continuat 
să ne zîmbească echivoc de pe înălţimea docarului 
tras de doi cai cafenii, de o asemănare de nuanţă, 
de coardă şi de mişcări de adevăraţi cai de circ. ..

. . .Fără a fi atras în mod excluziv de împre

jurări familiare sau de viaţă socială, vin cu o regu

laritate nedesminţită de mai bine de un sfert de 
veac în orăşelul natal, în care nu caut decît lo

curile în aspectul lor imutabil, întreţesut cu fibrele 
încă vii ale vieţii de odinioară. Cum fiecare e bu

curos de a se regăsi în ambianţa de altădată şi 

de a-şi consolida, astfel, unitatea sufletească a pre

zentului prin totalitatea momentelor trecu

tului, cu variaţii şi degradări fireşti, sentimentul e 

obştesc. Cînd, depăşind viaţa şi experienţa perso

nală, se înfige şi mai adânc în trecutul îndepăr

tat, sentimentul continuităţii psichologice constitue 
solidaritatea istorică a conştiinţei naţionale. Nu despre 

o astfel de formă tradiţionalistă este vorba aici, ci 
de întoarcerea paşilor pînă la obsesie în spre trecut,
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în orbitele evenimentelor revolute, în circuitul în

chis al aceloraşi sentimente amplificate în cutia de 
rezonanţă a amintirii. Retrăirea perpetuă nu poate 
fi considerată ca o împrospătare de forţe active 
ci ca un deficit şi o spaimă de viaţă, un refuz al 
riscului şi al experienţei, o limitare instinctivă a li

berului exerciţiu al funcţiilor sufleteşti. In loc de a-şi 
tăia drumul prin sforţări continui spre inedit, 
ritul se retrage în sine din lene şi din lipsă de vi

talitate. . .

spi-

. . .Regăsirea obsedantă în trecut mai înseamnă 
însă, din fericire, şi o izolare de prezent, operaţie 

esenţială în mecanica creaţiei artistice: viaţa evolu- 

iază într'un cerc fără noutate; cei trei brazi dela 

fereastră au încremenit în alinierea lor; flocosul dulău 

din curte e tot atît de primejdios în dragostea lui 

bădărană pe cît e de inofensiv în duşmănia-i ino

perantă; uliţa aleargă neostenit spre podul de piatră, 

punctul obişnuit al primblărilor serale; oamenii sunt a- 

ceiaşi iar pălăriile li se ridică la fel în bineţe tradiţio

nale; vitele vin dela islaz; femeile îşi spală cînepa în 
pîrău; morişca domnului plutonier Marin răsbufneşte 

egal şi netulbur3t; ori plouă prea mult, ori nu plouă
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de loc; omizile au mîncat anul. acesta frunzele po

milor; grădinile Rădăşenilor sunt pustii de roadă; 
vaca Simulesei s'a înecai cu un măr şi a murit; un 
Rumîn duce de-a-călare spre tîrg, ca ispaşă, o iapă 
prinsă în lan; din spate o femeie se svîrcoleşte, se 
ceartă, ţipă, pentruca, la urmă, brusc resemnată, cu 
mînile în şolduri să declare cu mîndrie: „las' s'o 
ducă; ei ş'apoi ce-i de oi pierde o iapă, parcă 
n'am de unde!"; un ţăran intervine pe lîngă Rumîn, 
care refuză dîrz, pentru ca la urmă, ştergîndu-se 
pe frunte de sudoare, să-i răspundă şi el: „las' să-mi 
mai treacă năcazul, că i-o dau eu mai apoi". Fie

care îşi face „gustul". .. Şi atît. . . Dar pe cărările 

dintre chilimurile ogoarelor, în care reflexele soa

relui şi ale norilor văpsesc zeci de nuanţe de verde, 
în pacea iazurilor abia înfiorate de lopata bărcilor 

şi de năvoadele oamenilor, în care, bulgăraşi mo

bili de argint, se sbat câţiva peştişori, în liniştea 
înserărilor scăpătate molcom de pe scripetele dea

lurilor învecinate şi al liniei violete a Carpaţilor trasă 

distinct la orizont, în totala lipsă de preocupări 

străine şi izolare de întregul univers, firul ascuns 

al ideei poetice se ţese lent şi inconştient, sporit

2
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de latenţa forţelor înconjurătoare. . . In ceasurile de 
noapte petrecute în balconul casei din fundul curţii 
cu freamăt lin de brazi, după-ce Isac, copilul ve

cinului, a ţipat ascuţit ,,mi-e somn, momă", după ce 
a încetat şi hămăitul inutil al flocosului Ursu şi s'a 
stins viaţa uliţei punctată rar de becuri electrice, 
din văzduhul înălţat parcă se lasă plasa răcorii ste

lare şi armonia cerească se ţese în jocul încremenit 
al înălţimilor. Lumea 
gîndul se întoarce asupra lui însuşi, se scurmă singur, 
se exaltă, se intensifică, se încălzeşte în vâlvătaia - 

febrei lăuntrice, din combustiunea căreia, după scur

gerea verei, rămîne pe vechiul birou scrumul unui 

morman de hîrtie înegrită...

dispărut, dar, neadormit,
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Pe înserate, pe vechea uliţa a Sucevei, dinspre 
podul de piatră al Şomuzului, ducând cu mine toate 
vedeniile copilăriei, trecusem de ruina neagră a „be

răriei de devale" spre „pepiniera Rădăşeni-Fălticeni", 
paradisul de odinioară, cu gardul ei de stîlpi albi 
de zid, cu marea ei grădină liniată de mii de co

păcei altoiţi cu etichetele pe dînşii, cu vila în stil 

de „chalet" normand, invadată de iederă, cu turnu

leţ de scîndură, cu geamuri mici colorate pe sus... 

Ajuns în dreptul vilei, dela o măsuţă din cerdac, 

se desprinse, pentru a se îndrepta spre mine grăbit, 

cu o carte în mînă, aşa cum se afla, un om scund, 

spătos, roşcovan şi cu ochelari înrămaţi trecuţi pe 

după ureche; vesel, sbucnitor, mi se adresă ca unui 

vechi cunoscut:



zo
— Nu ştiu dacă o am, dar cu siguranţă ca n'o 

caut prin vecini. . .

Rîse din nou sgomotos, bătînd cu degetele peste 
carte. Mirat de telul cum îmi vorbia, mă dădui 
pas îndărăt, cu o mişcare de ferire. Omul nu ispră

vise încă de rîs:

— Tocmai cînd treceai, citeam ce ai scris des

pre mine.

Inţelegîndu-mi, însfîrşit, nedumerirea prelungită, 
omul arată scoarţa cărţii: (era volumul al doilea al 
Memoriilor) şi deschizînd-o la pagina 58 începu 

să citească:

,,Vila e reparată, văruită, îngrijită, iar în balcon, 

liniştit, după munca zilei, bun gospodar, d. director 

se răcoreşte citind „Universul”. (Anul acesta mi-am 

schimbat lectura, se întrerupse el zîmbitor). Va fi 

înţelegând el în sufletul lui agricol şi horticol, valul 

de pace bucolică desprinsă din fundurile văzduhului 

irizat în globurile colorate din vârful bejelor în

fipte în straturile cu flori? (Omul se înclină în semn 

că a înţeles). D. director are cheia vieţii sub că- 

pătîi, dar nu ştiu de are şi conştiinţa de a o poseda 

(Omul dădu din nou din cap, în semn afirmativ);

un
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pe dînsul cămaşa fericitului şi o caută poate prinare
/ /vecini .

Inclinîndu-se apoi ceremonios, el încheie:

— Omul din carte sunt eu; nu ştiu dacă am 
în adevăr cheia vieţii sub căpătîi, dar m'am trudit 
să-o am; nu ştiu dacă am şi cămaşa fericitului pe 
mine, dar niciodată n'am căutat-o la alţii. E tot ce 
voiam să spun.

Aducîndu-şi apoi brusc aminte că nu mi se pre- 
zintase, îmi întinse mîna:

— Anton Klentze, doctor în chimie agricolă dela 
Hohenheim, directorul pepinierii Rădăşeni-Fălticeni, 
sau şi mai simplu agronomul acestei ferme.

Numele lui nu-mi spunea nimic.

— .. .Klentze zis şi Clenciu, adaose, ca pentru 

a mă lămuri.

Nici numele de Clenciu nu-mi era cunoscut.

— Bizu, mai reveni, în sfîrşit, după o tăcere 
încordată.

— Cum, Bizu? răspunsei eu dibuind prin întu- 

nerecul amintirii.

— Bizu, stărui el cu o privire pătrunzătoare de 

după farul ochelarilor înrămaţi.



22

La auzirea repetată a numelui, întunerecul mi

se trase deodată de pe minte şi într'o clipă îmi 
retrăii copilăria, în care „Bizu" jucase un rol în

semnat. Nu ştiu cine dintre fraţi îl văzuse mai întîi, 
dar îl văzuserăm cu toţii, deşi nu la un loc, ci se

parat şi după împrejurări.

Era, de altfel un copil caşi noi, nici mai mic 
şi nici mai mare, numai că fiecăruia i se păruse

mie, de pildă, bondoc, negru şi ursuz dar 
unei surori blonde, balan ca matasa porumbului. Ni-

altfel:

meni nu aflase de unde venise şi al cui era; ştiam 
doar, că, străbătînd pe furiş curtea cu bălării şi gră

dina cu maci, sosia mai ales în lipsa noastră; când 
mi se strica vreo jucărie, deşi Dudu îl pîra pe Boţu, 

credeam că era isprava lui Bizu; când rupeam pi

ciorul ursului lui Boţu, el era convins că i-l rupsese

Bizu. Găsind odată în ţărnă pe sub cerdacul casei, 

o piesă de argint de cinci lei, mare, albă ca o lună, 

Boţu se grăbise să ofere copiilor prăjituri dela co

fetăria lui Altein; cu toate că Dudu pretindea că-l 

luînd-o din măsuţa de noapte a tatei,surprinsese

noi am afirmat cu convingere că l-am zărit pe Bizu

furînd-o şi ascunzînd-o în ţărnă. Venia, astfel, şi dis-
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părea tiptil, văzut de unii şi nevăzut de a Iţii; trăgea 
cu urechea la ce spuneam şi făceam, ca să ne pî- 
rască, fiindcă nu ne-am fi putut altfel dumeri cum 
de ştia mama tot ce se petrecuse în lipsa ei, în 
fundul grădinii, în cămara cu dulceaţă, prin ascun

zişurile de sub cerdac, ca şi cum ar fi fost de 
faţă. De bănuiam pe Ţucu, el se jura că-l zărise 
pe Bizu furişîndu-se hoţeşte pe după mazere, şi 
mergînd deabuşelea pe după maci. Spiriduş cu o 
existenţă ireală, noi îl născociam de cîteori aveam 
nevoe şi credeam într'însul de cîteori aveau 
nevoe; era însă cu deosebire răutăcios faţă de 
mine. Mi-ar fi plăcut, de pildă, să mă duc şi eu cu 

fraţii mei mai mari Ia grădina publică, cînd cînta 

muzica militară. De dimineaţă, duminica, scînceam: 
,,De seară merg şi eu la grădină”. — „Negreşit că 

te luăm şi pe tine” mi se răspundea întotdeauna. 

Mare cît o faţă de masă, grădina mi se părea totuşi 

vastă şi plină de mistere, iar chioşcul muzicii o cutie 

sonoră.

alţii

De cum se lăsa seara şi ne puneam la masă, 

după supă, nu ştiu cum se făcea că, dislocat din 

încheieturi, lunecam moale pe canapea. A doua zi
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dimineaţa, Boţu, fratele mai mare, mă întreba cli

pind şiret: ,,Ei, cum ţi-a plăcut aseară la grădină?" 
Mă frecam la ochi cătînd să-mi aduc aminte de am 
fost ori nu, pînă ce Dudu îmi lămuria că după 
supă Bizu îmi suflase pe la gene, îmi luase hai

nele şi se dusese în locul meu la grădină. Ori cît 
am încercat să-l prind, mi-a fost cu neputinţă. Boţu 
pretindea chiar, că, după ce adormeam, Bizu juca 
hora cu fraţii mei în jurul patului. Cum această nă

lucă a copilăriei, în existenţa căreia nu mai cre

deam de mult, mi se prezintă acum sub forma unui 

Neamţ scund, rotund, roşcovan şi cu ochelari în

rămaţi, nu puteam fi decît victima unei iluzii. Sco- 
borîndu-se lin de peste dealuri, seara se lăsa tiptil 

peste noi, dar omul de lângă mine rămînea încă o 
realitate cu dimensiuni precise, căreia îi lămurii rolul 

jucat în copilărie, cînd pentru mine trăise prin afir

marea altora, iar pentru alţii prin afirmarea mea, 

pură creaţiune a nevoei de supranatural ce pune 

hamadriade în arbori şi nimfe în ape. Privindu-mă 

ironic, omul îmi răspunse:

— N'am rupt, ce e dreptul, piciorul ursului lui 

Boţu şi nici n'am furat piesa de cinci lei din măsuţa
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de noapte, după cum nici n'am venit să-ţi iau hai

nele şi să mă duc cu ele la grădina publică, dar 
sunt, vezi bine, o realitate şi nu un fel de Putois 
al Iui Anatole France.

— Dacă eşti o realitate, îi replicai, unde te aflai 
atunci; de nu te-am văzut altfel decît în imaginaţie?

Omul îşi scoase ochelarii, suflă în sticla lor şi-i 
şterse pentru a-i aşeza din nou.

— Unde eram? răspunse el liniştit. Eram chiar 
în faţa casei dumitale, căci eu sunt băiatul armu

rierului, de care trebue să-ţi aduci puţin aminte. . .

Ca la lumina unui fulger îmi trecu, în adevăr, 
pe dinainte lucruri întîmplate cu mai bine de patru

zeci de ani în urmă. In faţa locuinţei noastre, pe 

locul casei de cărămidă aparentă, văpsită cu ulei 

roş, ridicată de fostul cinovnic rus Roddevale, bătrîn 

cu scufie şi cu barba albă, cu o nevastă tot atît de 

băirînă, ce-şi descoperia mereu nepoţi tineri pentru 

a-i instala la dînsa sub privirea îngăduitoare a lui 

bărbatu-su, se afla de mult o dărăpănătură întoarsă cu 

spatele spre uliţă, cu un cerdac mare, în care zăream 

uneori un Neamţ gros, cu pipa în colţul gurii. 1 se 

spunea „armurierul" pentrucă în tinereţe fusese armu-
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rier; la bătrîneţe, fără meserie, omul şedea mai mult pe 
afară, pe prispă, la soare, de frica, probabil

o codană, cu resturi de frumuseţe, plă

madă dospită în fundul mahalalei, brunetă, cu ochi 
focoşi, cu sprîncene încondeiate ca lipitorile, cu o 
umbră de mustecioară deasupra buzei umede, cu 
o musculiţă pe obrazul dres, şi cu un colan de cozi 
negre răsucite ca şerpii în creştetul capului, pe care 
o lămuriam uneori dintre prunii bătrîni, dar mai ales 
o auziam, aruncând lui bărbatu-su vorbe ce trebue 
să fi fost de ocară. Imi reamintii chiar de o scenă de 
cînd nu aveam încă şapte ani: într'o duminică spre 
seară, pe când ne duceam la „berăria de devale”, 

raiul cu băutură amară şi cu covrigi săraţi, înaintea 
noastră, mergea şi Neamţul tacticos, greoi, cu ne- 

deslipita-i pipă în colţul gurii, urmat la zece paşi 

de gura „armurieresei” ce nu contenia să sporo- 

voiască. Nu prea înţelegeam, fireşte, multe din 

spunea, dar odată mi-a ajuns la ureche un „fir ai 
al dracului de Neamţ”, pe care nu puteam să nu-l

a ne

ve sie-se i

ce-i

înţeleg. Cu cît se îndîrjia femeia, cu atît însă şi 

i netulburat, solemn, în redingota

vită dela
Neamţul păşia mai 
lui de duminică, prin mijlocul uliţei, ca o
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izlaz. In timp ce femeia măcina, caşi cum n'ar fi 
auzit, omul stăruia să tacă nepăsător, pînă 
proape de berărie, privind lateral, slobozi ca 
foc de puşcă în liniştea amurgului de toamnă două 
cuvinte răzbunătoare:

ce, a-

un

- Di, muiare!

Scuipînd apoi prelung în partea neveste-si, tot 
solemn, el îşi schimbă pipa în celalt coif al gurii. 
Din crîmpeeile de vorbe prinse în casă, mai aflasem 
că „armuriereasa", sau Coana Lina, cum i se spunea, 
nu era chiar o femeie de rînd, ci fusese „prinţesă", 
adică ţiitoarea unui beizadea, cunoscut, din pricina 
împunătoarii sale înfăţişări de taur, sub porecla de 

„cap de bou". Fost paşă turcesc şi cu obiceiuri de 
harem, cînd şi-a sămănat „ţiitoarele" prin toate ora

şele din nordul Moldovei, una dintr'însele ajunsese 
nevasta bătrânului armurier de peste drum, Fritz 

K I e n t z e, zis şi C I e n c i u, despre care, deşi - i 

uitasem numele, îmi mai aduceam aminte ca şi de 

Lina. Nu-mi aminteam însă de loc să fi văzutcoana

vreodată un copil printre prunii grădinii sau în cer

dacul vechiu al casei întoarse cu spatele la uliţă.

li arătai deci nedumerirea.
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— Că nu m'ai văzut nici odată nu e de mi

rare, deoarece cît am locuit în casa din faţă, erai 
poate prea mic şi cu prea mulţi fraţi, ca să-ţi mai 
fi aruncat ochii şi asupra unui copil din vecini, de 
care nu aveai nevoe ca să te joci. Puţin după a- 
ceia ne-am mutat într'un fund de mahala.

— Nu pot totuşi înţelege origina numelui de 
Bizu şi coincidenţa lui cu numele fiinţei miraculoase ce 

se amesteca în jocurile copilăriei noastre, replicai 
eu plin încă de îndoeli.

— Pe mine mă chiamă Anton, şi tată-meu n'a 

voit nici odată să-mi spună altfel; de unde mi-a 

scos mama porecla de Bizu nici eu nu ştiu. Imi 
aduc doar aminte că, de cîteori se certau, şi nu 

se certau rar, era vorba şi de ciudăţenia poreclei 
mele; din puţinele -vorbe, căzute din colţul gurii 

cu pipă, am înţeles numai că tata făcea o legă

tură între numele de Bizu şi Beizadea, fără să a-

jung să pricep de ce anume, fiindcă îndată mama- 

şi începea să ţipe atît de ascuţit încît nu mai des

luşeam nimic, pînă ce, scuipînd într'o parte, şi schim- 

bîndu-şi pipa în cealaltă, tata ieşia în cerdac, cu

m u i a r e !"„di,vorba lui obişnuită:
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Integrîndu-se înir'un şirag de scene domestice si

milare, scena văzută acum patruzeci şi cinci de ani 
în faţa ,,berăriei de • devale" îmi apropia, aşadar, 
trecutul într'o realitate irecuzabilă. Bizu nu termj- 
minase însă:

— In ce priveşte coincidenta numelui meu cu 
cel al spiriduşului, amestecat atît de ciudat în e- 
xistenta dumneavoastră, poate avea o explicare. După 
plecarea noastră din casa din fată, rămas simplu 
ecou în atmosfera locului, prin cine ştie ce îm

prejurare, prin cine ştie ce acţiune obscură, şter- 
gîndu-şi origina, numele meu a putut pătrunde în 
curtea vecină sub forma mitului.

Deşi cu aparente de adevăr, explicarea nu 

mă muljumia. Intrasem de mult în grădina pe- 

pinierii, în care nu fusesem niciodată ; din vorbă 

în vorbă trecusem pe lîngă stupii adormiji, pe 

lîngă culturile de trandafiri şi de flori rare ; tre

cusem pe lîngă altoii înşiraţi în front ca un 

regiment, cu eticheta pe dînşii, ajunsesem în fund, 

la şirul de plopi dinspre fosta berărie, şi acum 

întorcîndu-ne, căzusem prada unei emoţii, pe 

nu mi-o puteam stăpîni. Seara se lăsase cu totul;

care
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se făcuse noapte, noapte fără lună, fără lumini... 
Mergeam pe aleele întunecate cu paşi dintr'odată 
sperieţi, deşi alături se afla Bizu... Nu-i mai auziarrt 
totuşi pasul... Nu era cu putinţă să mă fi lăsat singur, 
deoarece vorbia, îşi povestia copilăria legată de a- 
cest tîrg, copilărie retractată şi neînarmată, cu o 
sensibilitate ascuţită. Povestia fără să se oprească, 
în epizoade ce se deşterneau unul după altul, dar 
nu pe rînd ci ca foile unei cărţi deschise la întîm- 
plare acum la o pagină, acum la alta... Nu ştiu to

tuşi de povestia cu adevărat, întrucît glasul i se părea 

desmaterializat, venit de departe. Cum de le dis

tingeam atunci atît de limpede, ca şi cum le-aş fi 
trăit eu, caşi cum mi-ar fi circulat prin sînge şi s'ar 

fi împletit în emoţia mea? II strigai pe nume, dar 
nu-mi răspunse nimeni; întinsei mîna ca să-l iau 

de braţ, dar nu dădui peste nimeni. Mă trezii pe 
cerdacul învelit în iederă, alături de volumul de 

Memorii uitat deschis. Deşi prin întuneric nu se 

mai desluşia nimic, îmi proptii atent coatele pe 

măsuţă, pentru a privi mai mult decît a asculta co

pilăria lui Bizu, ce continua să alerge în pete de 

lumină şi de umbră. Urechile îmi vîjîiau, ochii mi
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se împăinjenise, inima mi se sbătea cu violenţă, 
în timp ce ea îmi alerga mereu pe dinainte ca un 
şuvoi, în care mă prăbuşii pierzînd conştiinţa pro

priei mele personalităţi..



III

Copil mic, prin clasa doua gimnazială, de 
ziua lui, bătrînul Fritz chemă pe Nuiă croitorul ca

să—i potrivească pe măsură o veche redingotă a sa. 
îmbrăcat în negru de sus pînă jos, ca un cioclu, 

pe copil îl podidiră lacrimile, fără ca bătrînul să-i 
poată înţelege durerea de 

boereşti, purtate de dînsul în zile de sărbătoare 

şi de Paşti, când ocolia cu prapurile biserica la ve

nirea popei catolic de la Suceava... Ştergîndu-le de 

un praf imaginar, el le pipăia, le mîngîia, mormăind 

cu admiraţie: „ce stofă faină! e de la Cernăuţi... şi 

ce croială! numai un copil prost ca tine poate fi ne

mulţumit”... Copilul a plîns înfundat, iar cînd s'a 
aratat la şcoală, băeţii Pau primit cu manifestaţii: 

— „Bine aţi venit, domnule profesor... bine aţi venit,

se vedea în haine
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domnule inspector", l'au întîmpinat unii ploconiri- 
du-se, pe cînd, trecîndu-i pe la spate, alţii îl tră

geau de cozile hainei... Cu ochii roşi de lacrimi, el 
se întoarse acasă de-şi aruncă redingota în mij

locul odăei. N'a mai dat apoi vreo două zile la 
şcoală, şi numai după multe certuri, şi, mai ales, 
numai după intervenţia hotărîtă a coanei Lina, bă- 
trînul a cedat, nedumerit că un copil se putea în- 
căpăţîna într'atît încît să nu se îmbrace cu haina 
lui de sărbătoare, cu haina cu care primia el pe 
popa catolic la Paşti. — „Neam prost!" s'a mul

ţumit, în sfîrşit, să mormăe din colţul gurii cu pipă...

Sas, el se credea de neam mai bun...

...Nici nu bănuia şi nici n'avea cum să bănu

iască bătrînul tragedia deslănţuită în sufletul lui în 
timpul celor două zile de fugă de la şcoală. Deşi 
n'avea obiceiul hoinărelii, nu mai putuse da ochii cu 

băeţii. In loc de a cîrmi spre uliţa Sucevei, o apucă, 

aşa dar, înainte, spre iazul de devale, fără gînduri 

lămurite; ştia doar că i se urîse cu toanele bătrî- 
nului şi cu răutatea băeţilor... Misterul bălţii cu stu

fărişul şi sălbătăciunile ei, moara cu freamătul vieţii,

3
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morarul de după sacii plini, fata lui învolburată 
în pulberea făinei îl ispiteau... Se lăsă deci de pe 
deal spre vechea tăbăcărie a lui Adam, păzită de

nişte zăvozi răi şi, ţinîndu-şi suflarea, trecu pe lîngă 
ei, bucuros că nu l'au simţit. — Ce băeţii

cu dînsul? De ce-l persecutau toţi, deşi el nu făcea

aveau

nimănui nici un rău? Cu cît se feria mai mult de 
dînşii, cu atît îl încolţiau mai aprig... De ce venise 

pe lume fără noroc? se gîndia el, cînd îi şi apăru 
din vale ochiul apropiat al apei. Se hotărî să se o- 
prească întîi la pod, la opustul iazului, lipsit de 
muşiţă şi de stuf, de unde se aruncau copiii de 

sus cu capul în jos, pentruca, dispăruţi cîteva clipe, 

să reapară departe ca nişte peşti auriţi de pulberea 
irizată a soarelui. Cum nu se scăldase niciodată

într'o apă mai adîncă de cît pînă la genunchi, îi 

privia cu inima frîntă că nu putea înota şi el. Da 

îndată ce-l zăriră însă, băeţii din baltă îl primiră 

cu alai: — „Uite, Neamţul la iaz!” îi strigară ei, 

înotînd voiniceşte. In cîteva clipe, Contici, cel mai 

aprig dintre duşmanii lui de la şcoală, (ce-i făcuse 

oare?) fu pe pod vestind tuturor ,,că sosise domnu' 

inspector' ca să-i noteze şi să-i reclame... Căţă-
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rîndu-se de stîlpii podului, Dumitriu şi Voicu se 
urcară şi ei sus „ca să-i facă de petrecanie Neam

ţului". Inşfăcîndu-I apoi puternic, se pregăteau să-l 
arunce în apă ,,ca să boteze redingota domnului 
inspector şi să-i mai taie pofta de pîră,” după cum 
ţipa Contici, şi ar fi făcut-o poate, dacă nu-i săreau 
în ajutor doi ţărani ce scoborau tocmai cu sacii ia 
moară. — „Iraa, da' lăsaţi, mă, Rumînu' în pace", 
spuse unul dintre dînşii. — „Ce Rumîn, bade, da' 
dumneata nu vezi că-i Neamţ cu coadă la spate?", 
răspunse ţanţoş Contici, trăgîndu-l de pulpana hainei. 
— „Fugiţi, dimonilor, că faceţi moarte de om!" se 
răsti celalt, smulgîndu-l din mînile copiilor îndîrjiţi. 

Fără să fi rostit o vorbă, fără să se fi apărat cîtuşi 
de puţin, tras de unii şi de alţii ca un obiect neîn

sufleţit, cu sentimentul umilinţii de a fi fost isgonit 
de la o plăcere a lui, copilul se văzu, în sfîrşit, 

singur pe şoseaua prăfuită, departe de opustul sticlos 

şi adînc al iazului, şi mai departe încă de moara cu 

viaţa ei fermecată, cu sgomotul roţilor şi al apei 

svîrlită în spume, de morarul cu pipa 'n gură şi de 

fata lui apărută luminoasă în cadru! de aur al făinei... 

Porni îndărăt, cu o obidă ce i se ridică în noduri
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în gît: cu ce era el vinovat că taică-su îi dase o 
haină cu coadă? Se simţia destul de nenorocit fiindcă 
trebuia să o poarte, la ce să-i mărească şi ei du

rerea? Alţii veniau zdrenţuiţi şi cu ghetele rupte, şi 
nu le spunea nimeni nimic. Contici era un vlăjgan 
de copil, o haimana, repetent în fiecare clasă, dar 
care la jocuri, la lupte, la răscoale, era căpitanul 
recunoscut al tuturor; nimeni nu i se împotrivia. 
Pe dînsul îl dispreţuia; îl lua uneori de piepţii hainei, 
şi, după ce-l scutura bine, scrîşnind şi strîmbîndu-se 
la el, îi striga cu spume la colţul gurii: ,,pe tine 
te urăsc, Neamţule!" Şi el nu ştia de ce; nu putea 
iubi, dar nici urî; nu înţelegea cum îl putea urî, 

fără să-i fi făcut cel mai mic rău; nu ajunsese să 

priceapă inexplicabila putere de atragere sau de re

pulsie stabilită iraţional între oameni. Suferinţa cu 

care pornise spre iaz, în loc de a i-se potoli, crescu 

prin nedreptatea duşmanului său. Nu voia să se în

toarcă în spre tîrg, şi nici nu mai îndrăsnia să treacă

pe lîngă tăbăcăria lui Adam, ai cărei zăvozi erau

băeţii de la şcoală. Seiot atît de răi ca şi 
hotărî atunci la o faptă care, cu firea lui sperioasă, 

părea îndrăsneaţă; auzise că, mergînd pe maluli se
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„iazului de devale" şi apoi dealungul apei Şomu- 
zului, tăind, în sfîrşit, uliţa Sucevei pe la podul de 
piatră, poţi ajunge la iazul Călugărului, întins cît vezi 
cu ochii, cu păpurişuri nesfîrşite, cu ape adînci cît 
două staturi de om. Cu sentimentul explorării unor 
tărîmuri necunoscute şi neumblate, el coti la dreapta, 
pe cărarea de lîngă mal, cam ciisoasă, cu smîrcuri 
mici. Nu fusese niciodată atît de aproape de mis

terul apei verzi, lucie ca o oglindă, cu stufărişul ne

mişcat în bătaia soarelui, de după care se auziau 
ţipetele ascuţite de pasări de baltă; la sgomotul lui, 
câteva raţe sălbatice sburară cu fîlfîit de aripi moi; 
tot ce citise în cărţi şi tot ce auzise de Ia prietenii 
lui, cari veniau adesea la vînat, înainte de răsăritul 
soarelui, trăia acum într'însul cu o intensitate ce-i 

dădea iluzia de a fi el însuşi eroul unor aventuri 

minunate. Uitase şi de obida hainei cu coadă şi 

de duşmănia lui Contici, uitase şi de gîndul obscur 

ce-l adusese aici, la iaz, ca spre o evadare din ne

cazurile lui, şi participa şi dînsul la misterul acestei 

lumi de vietăţi necunoscute, de lişiţe cenuşii, de bît- 

lani solemni, şi la tot ce simţia el că trăeşte pitit 

în ochiurile apei lucii din stufişul des ca o perie...
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De la un loc, mocirla devenind prea anevoioasă, 
coti spre lanurile Ţărincuţei; mic, străbătu astfel, 
printr'o mare de ierburi foşnitoare şi printre po

rumbi ce-i treceau peste creştet. Deşi nu ştia încă 
deosebi grîul de ovăz, privia în jur la cereale cu 
ochi pricepuţi; o pădure de cînepă deasă îl minună 
dar îl şi sperie prin tot ce se putea ascunde în 
întunericul ei. In faţa unei mogîldeţe roşii ce mişcă 
după un lan, inima îi sări, de odată, din loc; speriat, 
ar fi fugit, de nu l-ar fi oprit un glas: ,,ce te-ai 

speriet, câcânaş mic?” Era un lipovan, mare, bălan, 
bărbos, în cămaşă roşie, iîngă lanul lui de cînepă... 
„Om de ispravă, îşi zise el; îi spusese „câcânaş” 
Venindu-i inima Ia loc, intră în vorbă cu omul ce-l 

recunoscu. Schimbînd feţe, feţe, Bizu îl întrebă de 
drumul spre iazul Călugărului. — „Apăi nu este de

parte, câcânaş, o iei amu drept înainte pe cărare, 
treci uliţa Sucevei, urci deal Oprişenilor şi scobori 

la iaz aista mare”. Mîndru de îndrăsneala lui de 

explorator, Bizu înaintă dealungul firului subţire al 

Şomuzului şi, tăind uliţa prăfuită, se urcă pe rîpa 

Oprişenilor, de unde şi văzu apa întinsă ca o mare. 
„Aşa iaz înţeleg şi eu!” îşi spuse dînsul orbit de
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oglinda strălucitoare a lacului în bătaia piezişe a 
soarelui. Era într'o după amiază de toamnă cu a- 
romeli de fîn cosit şi de roade coapte, de căldură 
biîndă. Tot mai fermecat, copilul privia acum de sus 
înspre apă ca spre un liman enigmatic de viaţă 
nouă sau de moarte... In dulceaţa zilei ar fi vrut 
parcă să moară; natura e bună, numai oamenii sunt 
răi... Să intre deci în apă, încet, încet, ca să 
dispară pentru totdeauna, fără urmă... Ba nu, să-şi 
lase mai bine haina pe mal ca să i-o ducă lui taică-su, 
doar o înţelege şi dînsul că băeţii mici nu umblă 
cu haine cu coadă. — „Neam prost”, îi spusese, deşi 
el se ştia neam bun. Gîndul nevinovăţiei îl chi

nuia mereu, pentrucă la acea vîrstă nu-şi dădea 
încă seama că nenorocirea îi venia tocmai din ea. 

începând să scoboare spre apă, desluşi de departe 

trei forme de femei, două pete albe şi una roşie. 

—„Ce făceau oare?" se întrebă el, privind în zare. 

Mişcau din mîni, se aplecau, se înălţau... voiau poate 

să se desbrace ca să se scalde... Imaginaţia începu 

a i se înfierbînta: dacă ar fi nişte ştime, despre care 

auzise odinioară? li veni să zîmbească; nu mai cre

dea de mult în ştime. Erau, probabil, nişte femei
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venite ia scăldat; se tupilă după o tufă spre a le 
vedea goale. Depărtarea prea mare nu-i îngăduia 
însă să poată desluşi ceva... De altfel, deşi dădeau 
din mîni, nu se desbrăcau ci păreau a culege ceva 
de pe jos... Uitînd de răutatea oamenilor şi de 
moarte, cu tîmplele fierbinţi şi, sguduit de o uşoară 
nerăbdare, copilul aşteptă pitit să vadă ce se va 
întîmpla. Nu se întîmplă însă nimic; isprăvind cu 
mişcările lor neînţelese, femeile se depărtau acum 
liniştit de mal, trăgînd cu dînsele ceva. Bizu porni 
şi el să le întîmpine. Nu erau nici ştime, nici femei 
frumoase... ci trei babe, ştirbe şi sbîrcite, cu un 

năvod şi cu două trăistuţe pline. — ,,Ce aveţi a- 

colo, mătuşelor?” le întrebă el, după ce i se şterse 

din ochi vedenia trupurilor frumoase tăind oglinda 

apei. — „la nişte chitici şi cîteva scoici” răspunse 

una dintr'însele într'un dinte. Pentru a se arăta băiat 

mare, e! stărui, deşi nu se scălda niciodată: — „Da 

unde-i locul mai bun de scăldat, mătuşă?”—„Apăi 

îi lua-o mata îndărăt, că pe aici e numai mocirlă 

şi ti-i lăsa în vale după popuşoaele aieste”, răs

punse baba, ştergîndu-şi în iarbă laba crapată a pi

cioarelor pline de noroi... Urcîndu-se îndărăt pe deal,
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şi moi mergînd o bucată bună, Bizu se lăsă din nou 
pe cărarea bătută în spre iaz, pe malul căruia zări, 
de departe încă, oameni alergînd care încotro; cît 
ai clipi două bărci se desprinseră de mal şi porniră 
pe oglinda liniştită a iazului, zdrenţuită de festoanele 
papurei. Zorindu-şi pasul, o porni şi el la fugă prin 
iarba mustind de apă, pînă ce ajunse la mal. Se 
înecase un copil... dar ce copil?

Nimeni nu ştia. Se ştia doar că se scăldase şi 
că-l trăsese apa la fund. „Mai la stînga, mă!" răcni 
omul ce-l văzuse scufundîndu-se. De pe deal înce

pură a se scoborî alţi Rumîni din Oprişeni cu pri

marele şi cu jandarmul, şi cu căngi ca să se sco

tocească fundul iazului plin de ierburi tăioase, iar 
după dînşii femeile satului cu larmă şi ţipete: — „Mă 

Grigore, mă, unde-i Nică al nostru?" — „Lasă, mă 

muiere, nu te tot sbate de pomană, că l'am trimis 

eu la sunat după giţică". — „Să ştiţi că-i Luţă al 

meu!" ţipă o alta, "scoborînd val vîrtej de pe dealul 

satului... Pe Luţă îl văzuse însă moş Gânju la că- 

rămidăria din vale. — „Uţule, Uju al meu! de ce

te-ai înecat, mamă!" bocia acuma alta ca după mort. 

După jumătate de ceas, doi Rumîni scoaseră,vreo
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în sfîrşit, Ia mal un cadavru de copil de vreo trei

sprezece ani. Intinzîndu-I, îl desfăcură din ierburi.

— „L'o prins cosorul şi l'o tras la fund" lămuri unul 
din ei, tăind cu briceagul firele învîrtite tenace pe 
picior. Strînse în jurul cadavrului, femeile îl suciră, 
îl răsuciră, îl şterseră de mâl, îl priviră cu înfrigurare, 
pînă ce una dintre ele isbucni, în sfîrşit, uşurată:

— ,,E Lisandru a' Bîloaei din uliţa Rădăşenilor!".... 
Larma se mai potoli; făcîndu-şi cruce, ele respi

rară în voe, mulţumite că nu le căzuse năpasta

„Dacă nu se mai astîmpără dracii 
aiştea de băeţi cu scaldaiul lor!" încheie una cu do- 
jană, pornind îndărăt spre sat. — „Nu mai veniţi, 

fă, strigă apoi altora ce se aratau abia atunci în 
vîrful dealului, că e Lisandru a' Bîloaei din uliţa 

Rădăşenilor!" — „Ira, soro, răspunse una, că mi-ai 

ridicat o piatră de pe inimă, că de dimineaţă o 

plecat Ţilică a' meu după peşte”. —„ D'apoi eu, 

leliţă Catincă, să-mi vie rău şi

pe cap.

mai mult nu, de

grija lui Petrică a' meu". Cînd se rări lumea, apro-

murdar, Bizu re-piindu-se de cadavrul buhav şi

camaradul său de clasă Alexandru Bîlu...cunoscu pe 
El era, aşa dar, Lisandru a' Bîloaei din uliţa Rădă-
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senilor! Ca şi cum i-ar fi fost pişcată, inima 
sgîrci brusc. La porunca domnului jandarm, doi oa

meni înşfăcară cadavrul de picioare şi, ţinîndu-l cu 
capul în jos, îi scoaseră apa pe gură; îl traseră şi 
de limbă, dar copilul era mort. — „Nu-i de nici o 
treabă, domnule jandar, c'o murit deabinele", îl pro- 
hodi unul din Rumîni, lăsîndu-l să cadă ţeapăn în 
ţărnă. Primarele ar fi voit să-l ridice, dar domnul 
jandarm hotărîse altfel: copilul fiind din Fălticeni, 
trebuia înştiinţat mai întîi procurorul oraşului, după 
care şi trimisese. — ,,Fă ce vrei cu el, bombăni ne

mulţumit primarele, apucînd-o la deal cu alţi Ru

mîni. — ,,Mă, să nu care cumva să se atingă vre

unul de mort, pînă la sosirea domnului procuror" 

se mai răjoi jandarmul cătră cei rămaşi, înainte de a 
pleca şi dînsul, de vreme ce ştia el bine că pro

curorul n'avea să vie atît de repede. Culcat în iarbă 

lîngă camaradul său, Bizu privi lung la trupul um

flat încă de apă, la buzele învineţite, la obrazul 

pistruiat, la nările pline de mâl, la părul înăclăiat 

în noroi. Bîlu!... de ce tocmai Bîlu, băiat potolit, 

cu care se înţelegea; de ce nu, de pildă, Contici, 

care voise să-l arunce în opustul iazului?... Mai privi

se
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încă odată la mort. Ce urît era! Ce groaznic era! 
Se înfioră. Se uită şi la haina lui, din pricina căreia 
suferise atît... tot mai bine cu ea, decît gol, puhav 
şi vînăt! Furnicile şi începură să se urce pe picioare 
şi pe pîntece; cîteva făcuseră din buric un muşuroi;

una cerca să pătrundă sub pleoapa trasă, iar alta 
şi pătrunsese în nara plină de noroi. Rămase, astfel, 
un ceas lîngă leşul ars de soare şi ciugulit de gîn- 
gănii; în suflet i se prelingeau lacrimi, nu pentru 
mortul cu care se isprăvise de veci, scăpînd de 
şcoala şi de băeţi răi, ci pentru dînsul, care trăia 
cu viaţa lui neînţeleasă de nimeni, cu taică-su, care-l

necăjia, cu Contici, care-l persecuta, şi mai ales cu 
haina lui de cioclu. Din duioşia asupra lui însuşi nu-l 
scutură de cît ţipetul unei femei ce venia în goană 

dinspre sat: era mama băiatului.

...A treia zi, pornind de la ,,Băncuţă", de unde 

priveliştea văei Şomuzului se deschide panoramic 
pînă departe, dincolo de Şoldăneşti, de iazul Ciorsa- 

cilor, de Huşi, spre Basarabi, el coti la stînga, 

urca

şi nimeri în

ă pieptiş dealul de-alungul unei grădini seculare 

ţintirimul bisericii din Oprişeni, unde nu
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mai fusese niciodată: ţintirim anonim, 
strîmbe, cu inscripţii săpate în lemn cu cuiul; un 
singur mormînt de piatră, cu grilaj şi două foto

grafii pe smalţ. „Ghiţă Constantinescu, tatăl, şi Nicu, 
fiul său" — în fotografia băiatului el recunoscu pe 
un prieten din altă mahala unde locuise odinioară. 
Murise deci şi dînsul! Bizu îşi aduse aminte de sce

nele de atunci, în care omul fălcos, mustecios, cu 
ochii fioroşi, de pe smalţul monumentului, îl bătea 
pînă la sînge cu cureaua pe băiatul cu obrazii supţi... 
Prematură, dar egală, moartea îi împăcase, ameste- 

în groapa obştească. Printre bă

lării, mai spre fundul ţintirimului, după o movilă de 
ţărnă, el desluşi deodată un om săpînd o groapă 
lîngă un altul ce cosia urzicile din jur. Deşi nu 

auzise încă nici de Shakespeare, nici de Hamlet, nici 

de sărmanul lorik, Bizu rămase cîteva clipe gîn-

de cruci micir

cîndu-le oasele

ditor. Adus din spate, Rumînul, un bătrîn, sapa de 

zor pînăce hîrleţul se lovi de ceva tare. Aplecîn- 

omul ridică în mîni un craniu luciu ca odu-se,

bilă de ivoriu, şi privindfo în zare, isbucni:

— Dumitre, mă Dumitre hăi, ia vino oleacă încoa!

Lăsînd coasa, celalt se apropie.
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— lan priveşte, mă, la hîrca aiasta... are toate 
măselele în gură... mama măsei de treabă, şi-o mu

rit!... Nu putea să mi le lase mie că tot îs ştirb 
ca o babă?

Nepăsător, rostogoli apoi craniul în iarbă, con- 
tinuînd să sape groapa lui Lisandru a Bîloaei din 
uliţa Rădăşenilor, a băiatului balan, pistruiat, cu care 
se înţelegea atît de bine. Ca fugărit din urmă, Bizu 
ieşi obidit din ţintirim: la iazul Călugărului văzuse 
cît e de urîtă moartea; aici se convinsese că nici în 
mormînt oamenii nu-şi găsesc liniştea de veci...
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Idea morţii îi venise de mult, de copil, de cînd 
abia începuse să meargă la şcoală. De se afunda 
în trecut, se vedea mic de o şchioapă, în poarta 
casei, cugetînd tulbure asupra vieţii. Nu-i făcuse ni

meni nimic, nu-l dojenise nici maică-sa, nici taică-su, 
învăţa bine la şcoală, nu ducea lipsă de nimic, şi 
el se revedea şi acum în pragul porţii cu gîndurile 

risipite... Ar fi vrut parcă să nu mai fie, să nu fi 

fost niciodată, — fără motive şi fără să-şi poată 

singur limpezi starea sufletească. Copiii de o vîrstă 

cu dînsul treceau lărmuind pe uliţă, la scaldat; ni

meni nu-l chema, dar nici nu s'ar fi dus de l'ar 

fi chemat; nu ştia să înoate şi se temea de apă. 

Organizaţi în oştiri, alţi copii se pregăteau de lupte 

desfăşurate prin mahalalele tîrgului; deşi nu se a- 

pucase nici măcar la trîntă cu vreunul din băeţi,
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s'ar fi dorit, totuşi, uneori, căpitan de oaste. Singur 
şi mîhnit în poarta casei, nimeni nu se uita însă la 
dînsul; dacă vreunul îi striga din drum „hai cu noi", 
numai decît intervenia un altul: ,,dă-l dracului, că 
numai ne încurcă treaba" — şi treceau cu toţii mai 
departe, fără să se mai oprească la dînsul, rămas ca 
totdeauna singur, cu gîndul obscur al sfîrşitului; îl 
durea că nu avea ceeace nici nu doria să aibă. 

Stingher şi izolat prin însăşi structura lui, experienţa 
vieţii nu-i dăduse încă armatura conştiinţei destinului 
său, ce nu se potrivea cu dezordinea şi cerea doar 

resemnarea. Dar şi dincolo de epoca primelor do

rinţe nerealizate şi a primelor dureri ieşite, fără ne

cesitate, numai din spiritul de comparaţie, din vremea 

vieţii vegetative de dinainte de şapte ani, el se re- 

găsia cu aceiaşi nelămurită sensaţie de cenuşe; una 
din întîille lui imagini i se înfăţişa în amintire sub 

forma unui copilaş cu ochii sgîiaţi la un buburuz roş 

urcat pe mînă. — „da' tu ce cauţi aci?” îi spusese 

el răstit şi, scuturîndu-l, îl călcase sub picior în credinţa 

de a fi făcut o faptă bună... Ideia dispariţiei lui, a 

eliberării suferinţei dintr'un organism fragil 

colţise poate odată cu viaţa; gîndul nu i se închega,

îi în-
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de altfel, niciodată precis şi energic ci rămînea sub 
forma unei aspiraţii vagi. Moartea intrase poate în 
însăşi urzeala celulei sale nervoase, şi acum o simţia 
împrăştiată într'însu! ca o limfă d'iiuză, într'o to

vărăşie atît de intimă, încît de multă vreme nu 
se putea culca la umbra unui copac fără a nu se simţi 
atras de ramurile lui, nu se putea uita pe o fereastră 
de sus, fără a nu fi ispitit de golul deschis dedesupt 
şi nu se putea uita în oglinda apelor fără a nu auzi 
chemarea adîncului. Laşitatea vieţii era însă cu mult 
mai puternică de cît aspiraţia spre moarte; retractat 
faţă de oameni, sperios faţă de tot ce rupea e- 
chilibrul lumii lui interioare, cum s'ar fi putut arunca 
în necunoscut printr'un gest eroic? cum ar fi putut 

înfrunta adîncul iazului, cînd el se temea de apa 
prea rece a duşului? Se temea şi nu ştia de ce. Era 

convins că nimic nu depăşeşte experienţa simţurilor 

şi se speria, totuşi, de întuneric, de umbre, de stafii 

poate, de forţe nevăzute, de tot ce-i putea apărea, 

brusc, de după o casă sau de după un copac, 

de tot ce mişca suspect în iarba, pe care se aşezase, 

de necunoscuţii întîlniţi la un colţ singuratic de drum.

4
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...La treisprezece ani, la o obidă mare, hotă- 
rîndu-se, în sfîrşit, nu prin simplă efuziune, ci precis, 
voiniceşte, să se elibereze, porni într'o după amiazi 
de toamnă spre bisericuţa din Buciumeni. Apucă pe 
strada Boian, stradă cu cîteva case mici şi multe 
grădini mari cu arbori seculari, tunel desfundat printre 
ramurile lor îmbinate; la capăt, cîmpia cu misterele 
ei, cu holde şi mirişti, cu căpiji de fîn, cu un pîrău 

prelins în vale printre sălcii scorburoase, cîmpie 
multiplicată în sensibilitatea lui biciuită. Nu apucă pe 

cărarea în arc a satului ci, zgîrîiat de cotoarele o- 
văzului secerat şi pişcat de furnicile urcate pe picior, 

o luă deadreptul pe coarda lui peste arături şi mi

rişti, înfruntînd, astfel, natura, cu nepăsarea celui 

ce-şi caută sfîrşitul. Teoretic, se gîndise de mult la 

locul dispariţiei sale, şi ar fi reuşit poate să şi-l a- 

leagă de s'ar fi putut hotărî mai întîi asupra mo

dalităţii: apa îl ispitia, negreşit, dar vedenia trupului 

puhav, ciugulit de furnici, al camaradului său Bîlu îl 

tulburase; de revolver nu ştia cum să se folosească; 

de la spînzurătoare îl abăteau descripţiile citite. Nici 

locului şi timpului, alegerea nu era atît deasupra

uşoară: în pat, liniştit, pentru a nu supăra pe nimeni,
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ori departe, în mijlocul naturii, pe fîn cosit şi în 
cîntec de pasări? în timpul descompunerii universale 
a ploilor toamnei, cînd nu e nimic de regretat sau 
primăvara, în primele melancolii ale sevei obosite 
de propria-i sforţare? Păşind energic pe chilimurile 
miriştei, dinspre sălcii i se arătară două lumini fos

forescente dintre două urechi ciulite; inima îi svîcni; 
trăgîndu-se încet, se piti după o căpiţă de fîn; fos

forul ochilor pîlpîia mereu. Un lup! se gîndi el spe

riat. Se putea oare să vină lupii în coasta oraşului? 
Ca la o scăpărare de amnar, îşi aduse, totuşi, aminte, 
că mai de mult nişte lupi mâncaseră chiar pe dealul 
Halmului o servitoare a lor, o vlăjgană de muiere, 
ce-i lua, la opt ani, mînuţa pentru a i-o vîrî sub 
fustă, pe pulpe, spre locurile ascunse; uitase numai 
că lucrul se petrecuse pe un timp de iarnă cum

plită. Pentru a-i curma spaima, ridicând un picior 

lîngă o salcie, a cărei rădăcină în parte desvelită sta 

ca o ghiară crispată deasupra pîrîului, dihania se 

făcu nevăzută printre vinele vreascurilor. Nu fusese, 

aşadar, lup, dar ar fi putut fi şi apoi într'un cîmp 

de ţară şi cînele e tot atît de primejdios ca şi 

lupul. Ieşind tiptil de după căpiţă, înaintă cu un pas

fjfcv
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mai puţin sigur; numai cînd îşi făcu un băţ

dintr'o ramură de răchită, îi 

cepu să urce în susu! pîrîului, pe un teren jilav 
şi mocirlos, plin de rîme şi de urechelniţe, pe care-I 
cerceta cu pas de explorator; nimerise, de altfel, 
bine, căci peste puţin se şi văzu la bisericuţa de 
lîngă păduricea de carpeni, de arini şi de ste

jari, deasă pe alocuri de nu te puteai strecura 

în ea, cu ramuri, scoborîte pînă pe pămînt, săru- 
iîndu-l chiar, mai rărită în alte părţi şi cu o 

poiană la mijloc. Cum petrecuse deseori la munte, 
lui Bizu îi plăcea orice pădure cu acel amestec de 

frenezie poetică şi de spaimă înăscută, resimţită în

toate plăcerile lui; fiindcă de sub bolta învălmăşită

a copacilor nu venia nici o mişcare, simţul lui de 

miraculos îl făcea să creadă că numai prezenţa lui 

întrerupsese o feerie invizibilă de vietăţi enigmatice, 

de veveriţe spînzurate de ramuri printre frunze; mer- 

gînd odată spre Băncuţă, în amurg, din curtea plină 

încă de bălării a Administraţiei financiare văzuse tre- 

cînd uliţa în spre curtea din faţă, şase superbi di- 

hori, cu paşi domoli şi nobili; cu atît mai mult în pă

dure se aşteptă să-i iasă în cale dihănii rare, cu blă-

ceva

veni inima la loc. In-
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niţe sure, cu ochi luminoşi, alergînd agil pe ra

muri, legănîndu-se apoi în vînt. Nu era însă nimic... 
şi nici n'avea cum să fie în păduricea urbanizată. 
Apucă totuşi pe latura ei, o tăie pe la mijloc prin 
poiană şi-i reveni în faţă, lîngă bisericuţă, unde se

întinse sub un arin, pe pămîntul încă umed, din 
care simţi urcîndu-se răcoarea sevei, ce-l contopia 
cu dînsul în bătaia unui puls identic; era o iluzie, 
pe care o practica de mult şi o cultiva voluntar

ca o beţie rece. Primăvara mai ales, cînd se urca

prea violent într'însul seva vieţii, obosindu-l şi în- 
covoindu-l de melancolii inexplicabile, de sleire de 
sfîrşit de veac, simţia nevoia de a se înfrăţi cu pă

mîntul; pe iarba jilavă încă, el se culca pe piept,

ca într'o posesiune a ţărnei, şi din voinţa fuziunii cu 
materia. Sub arinul, la poalele căruia se aşezase acum 
cu faţa în sus, îl ajungeau razele piezişe ale soarelui 

însîngerat de după colinele Carpaţilor; din pădurice 
îi veniau adierile uşoare ale frunzelor şi îngînat me

lodios de mierloi, iar din vale, dinspre pîrîu, aroma 

de fîn cosit. Lume rară se urca de pe cărare; doi 

studenţi şi câteva fetişcane o luară înspre poiană. 

Nu departe de dînsul, sub un alt copac o femeie
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bălană, fără pălărie, cu braţele goale pînă la umăr, 
îmbrăcată într'o uşoară haină de vară, albă, se ne- 
căjia drăgostos cu nişte flori culese de pe cîmp; 
le lua una cîte una, zîmbindu-le şi mîngîindu-le 
cu degete subţiri. Uitîndu-şi gîndurile, într'însul se 
deslănţui o furtună de pasiune; i se păru că nu 
mai văzuse o arătare mai gingaşe, mai suavă, mai 
pură, mai albă în verdele de buratec al arinilor! 
După vreo câteva minute, un om oacheş, păros, cu 
mîni mari flocoase, se opri la oarecare depărtare, 
sub un copac, fumîndu-şi ţigara. De cum se aşeză, 
ochii îi şi începură să desbrace lacom, bestial, ară

tarea albă şi plăpîndă, care fără să-l fi văzut, îşi 
rînduia cu alint florile. Speriat, el privia cînd la 

spuma trupului moale, cînd la urîciunea omului ne

gru... Deşi poate nu-l zărise încă, femeia începuse 

totuşi să-i ghicească prezenţa, pînă ce, brusc, ochii 

bărbatului se împlîntară ca un pumnal în privirea 

învinsă a femeei. Cu spaimă el văzu atunci cum, 

sigur de dînsul, omul păros se sculă, şi, fără măcar 

să se uite îndărăt, dispăru prin desişul păduricii 

abrupte şi, cum, după cîteva clipe, uitîndu-şi florile, 

pe care le mîngîiase cu atîta gingăşie, şi privind
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temător în jur, dispăru şi femeia în desiş. Sufletul 
lui scrîşni şi se sparse ca o sticlă, căci nu ajunsese 
încă să înţeleagă că, dela început, din jocul alintat 
cu florile, spuma albă a trupului fraged nu se ce

ruse de cît frămîntată, murdărită, pîngărită de du

ritatea braţelor păroase ale necunoscutului brun.....

Sdrobit, descompus, el se ridică pentru a se de

părta cu altă moarte în suflet de cît cea cu care ve

nise...

Simţise anume că murise într'însul icoana ideală 
a femeei, căci femeia pornise mai de mult să-i umble 
prin imaginaţie, dacă la început nu sub forma dra

gostei, cel puţin sub forma nevoei de dragoste, 
de aspiraţie spre dragoste pentru o fiinţă ireală. 
Cînd femeia devenise reală, el reuşise totuşi să o 

idealizeze, absorbind-o astfel într'însul ca o sub

stanţă difuzată într'o materie spongioasă. Cu timpul 

monologul lui interior se prefăcuse într'un dialog 

perpetuu; nu vedea un apus de soare, o floare, o 

gîză, nu citia o carte pentru dînsul — ci pentru a 

le arăta şi comenta în scopul aprobării unei fiinţe 

invizibile şi totuşi prezente. In momentul de faţă, îl
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întovărăşia imaginea Elsei pe care, deşi n'o cu

noştea, o iubia de departe, în cadrul ferestrei ei

de sus sau în perspectiva aleei de sălcii ce duce la 
Băncuţă. Ştia, de altfel, că dragostea nu se opreşte, 
aici, dar pînă acum rezistase ispitelor băeţilor de 
a-l iniţia. O singură dată fusese pus la încercare 

luîndu-l repede, îl făcuse să vină 
la o întîlnire. Descoperise anume o fată dela ţară 
(„fată mare, carne fragedă, mă,", spunea el, ples- 
căindu-şi limba), pe care avea să o ademenească 
în seara aceia la berăria de devale. — „Mergem 
toţi trei, eu, tu şi Despot; tragem un chef în bos

chetul din fund şi, cum nu-i lună, cînd o vedeţi 

ameţită, voi vă pitiţi după tufe şi mă lăsaţi pe mine 
ca să netezesc drumul; apoi tu, Despot, că 

mai ai oarecare pricepere, şi la urmă tu, Neam- 

ţule, că eşti cu caş la gură". Pentru a nu se face 

de rîs în faţa prietenilor, se supusese; când însă, 

neştiutoare, fata începu să ţipe dela prima încer

care a lui Cehi, şi apăru în balconul berăriei bă- 

trînul cu barba pînă 'n piept, şi cu zulufi învîrtiţi 

pe lumînare, iar băeţii o sbughiră prin întunericul 

tufelor spre uliţa domnească a Sucevei. Rămas de

de Cehi care,

întîi
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atunci credincios amorului ideal pentru Elsa, ea îi 
ţinea tovărăşie în toate desbaterile lui interioare. 
Ar fi voit să o cheme şi acum, dar nu mai putea; 
în e! se rupsese arcul credinţei în puritatea femeei 
şi a amorului; grupul bărbatului păros peste spuma 
albă a femeei îl tulburase şi-i biciuise simţirea cu 
furnicări de sensualitate necunoscute încă. — „Nu 
mai sunt femei ideale", încheie el sentenţios, gîn- 
dindu-se cu ciudă că-şi pierduse atîta timp cu Elsa, 
care, de altfel, nu era vinovată nici de dragostea, 
nici de dezamăgirea lui. Pe cînd Tana, da Tana!

O fibră roşie îi dungă ochiul mărit. Arcuită rotund,

plinuţă, brună, cu o privire galeşă, filtrată pe sub 

gene, şi, deşi dela ţară, cu glas moale şi alintat, 
fata era la dînşii de vreo lună, şi ochiul lui îi lune

case de mai demult fără voe pe şolduri şi Re sîn.

Nu îndrăsnise însă să se apropie şi nici dragostea 

pentru Elsa nu l'ar fi lăsat, li sosise acum şi lui mo

mentul; o doria, o va avea. — „Dar dacă n'o vrea?" 

se întrebă el. — „Cum să nu vrea?", îşi răspunse 

tot singur cu gîndul la grupul bărbatului păros peste 

spuma albă. — ,,Atît aşteaptă femeile”, încheie în- 

sfîrşit cu ifos de cunoscător. N'ar fi dorit, totuşi, să-o
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aibă, înainte de a o fi iubit, înainte de a i-o fi 
Mergînd grăbit, împins din spate, simţia chiar 
iubeşie,

spus. 
că o 

o iubiaiubise încă pînă atunci, 
cu carnea, o iubia ,cu sîngele, cu dinţii 
fi voit să o muşte, cu braţele cu care ar fi vrut să o

cum nu

cu care ar

frîngă... Ar fi fost în stare să-o omoare... Ce prostie! 
Să se omoare!... Da, să se omoare... Ce fericire să 
moară pentru o femeie, să aibă, însfârşit, pentru ce 
muri!... l-o va spune.... Işi ticlui deci o cuvîntare,

fără ocoluri, direct, scurt: —,,Tana, te vreau şi dacă 
tu nu vrai să ştii că mă omor!” Ce ar putea să-i 
răspundă fata?... Se simţia în stare să-şi împlinească 
ameninţarea. Ajuns acasă, scuturat de febra marilor

hotărîri, dădu peste taică-su supărat de lipsa lui. — 

„Copil aista, numai pe drumuri; numai necaz şi su- 

perare de la el”; noroc că-l scăpă coana Lina: „co

pilul are nevoe de preumblări şi de aer; ce atâta 

carte!” — „Aer, aer, clătină neîncrezător din cap 

bătrînul; la el este aer cu fustă”. Tana servi repede 

la masă. li plăcuse de la început fata, dar acum, când 

o învălui cu privirea, fiecare mişcare i se descompuse 

în simţirea lui aprinsă; glasul alintat îl mîngie 

mînă pufoasă... După masă, ieşind în grădină, pe în

tuneric, se lovi brusc de ea.

ca o
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— Iraa, cuconaşule, cum m'ai spăriet! ţipă eaf 
trăgîndu-se îndărăt.

Mistuit de vîlvătaia dorinţii şi uitîndu-şi planuî 
pregătit pe drum, nu putu decît să-o tragă spre dîn- 
sul, bâlbâindu-se:

— „Vino cu mine, Tano...

— Iraa, îşi reluă fata mirarea, da'grăbit mai eşti, 
maică precistă... Du-te în şură până strîng de la masă.

Uşurel, el îşi descleştă mîna de pe braţul cald al 
fetei... Primise, aşadar, întocmai ca femeia albă din 
pădurea Buciumenilor! Tăie curtea spre şura din fund, 
unde, altfel, i-ar fi fost frică să intre noaptea. Aş

teptă cîteva momente... începu să numere pînă la o 
sută şi înapoi... Nu venia... dar dacă îi făgăduise nu

mai ca să scape de dînsul? începu să tremure*

— ,,Mi-i frig în şură asta", îşi spuse el. In realitate 

era cald, grozav de cald. — ,,Nu; mi-i frică", re

luă el. — ,,De ce-oi fi atît de fricos?" se întrebă din 

nou. Nu voia să-şi recunoască emoţia. Ce emoţie?

Emoţia că nu va veni, aşa cum îi făgă

duise (căci îi făgăduise prea repede), ori emoţia că 

va veni, că va trebui să o ia în braţe, să-i spună

— ce să-i spună, cînd lui îi clănţăneau dinţii? — să-o
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pună jos, şi să...? Dar cum? Văzută zilnic în umile 
ocupaţii casnice, femeia se prefăcuse deodată într'o 
fiinţă fabuloasă, o dihanie din basme, ce vărsa foc 
pe gură. Voi să şi-o reconstitue aşa cum o cunoştea... 
dar nu reuşi... Ochiul lui nu deosibia, dealtfel, amă

nuntul plastic. Din femee prindea mai mult sufletul, 
iradierea feminătăţii, din zîmbet, din atitudini, din pri

vire... Cum putuse oare o fată atît de simplă să aibă 
o privire atît de învăluitoare, aiît de galeşă? Din 
ce instinct al feminităţii îi crescuse în ochi liane ten

taculare, şi în glas braţe încolăcite de alintări, de 
nimicuri drăgostoase, de oferiri retrase repede în re

fuzuri încăpăţînate? Prin întunericul şi tăcerea şurii, 
nu-i vedea însă ochii şi nici nu-i auzia glasul...; din 
fundul conştiinţei lui halucinate, în aproprierea faptei, 
a marei fapte ce avea să răsune apoi o viajă întreagă 

în carnea lui, i se nălucise dinaintea ochilor dilataţi 

forme apocaliptice de femei goale, de trupuri volup

toase, rostogolite în căderi perverse... 

pînă atunci o femee goală de cît în reprezentări 

plastice; nudul, cît îl descoperise în jurul său 

sese o înfăţişare castă; aspiraţiile lui 
spre poezia sufletului, spre sărutări imaculate, spre a-

Nu văzuse

avu-

mersese numai



Oi

tingeri candide de mîni, spre tremurări de gene, 
spre preumblări sentimentale pe margini de lacuri; 
la atît se limitase pentru dînsul dragostea înfăşu

rată în zumzet de versuri şi în raze de lună... Şi a- 
cum, iată, că din inconştient i se prăvăleau pe di

nainte coapse de femei uriaşe, coapse albe, cy irizări 
trandafirii, globuri de sînuri în erecţie, şolduri ar

cuite ca volutele ionice, şi peste tot, din ungherile 
şurii pustii, bujorul negru al sexului pe albul mat al 
pîntecelui oferit, flori plutitoare cu sensuri erotice, 
nemai bănuite pînă acum... Imbrobonat de o su

doare rece, ca să nu cadă, el se rezemă de şişca 
de tăiat fîn... I se părea că visează... Nu înţelegea 
ce e cu dînsul; ce voiau de la el toate aceste trupuri 

goale, în spasmuri erotice?... Fata nu mai venia, nu 

va mai veni... Scăpase numai de dînsul cu o vorbă... 

Mai bine aşa... De unde o dorise, simţi deodată 

spaima că ar putea veni... Nu mai voia să vină; se 

temea... Văzuse el animalele din curte aruncându-se 

unele asupra altora, într'o împreunare scurtă şi in

diferentă; îi explicase băeţii mecanica atît de simplă a 

amorului... dar, acum, în apropierea momentului, ima

ginaţia lui febrilă descompunea actul în proporţiuni
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cosmice... Toate coapsele acestea îl înfiorau de ispită 
dar îl şi înspăimîntau; în faţa lor clănţănia ca un 
pom scuturat de vînt.

— Mî-i fi aşteptat de mult, cuconaşule, se auzi 
un glas domol şi alintat, da' nu m'au lăsat boerii 
să plec pîn' n'am isprăvit toată treaba...

Bizu ar fi voit să se repeadă la ea şi să-i spună 
tot ce plănuise pe drum, dar, dibuind prin întuneric, 
nepăsătoare, femeia şi luase un braţ de fîn dintr'o 
căruţă pentru a-l aşterne pe jos; îşi ridică apoi fusta 
ca să nu se murdărească şi se întinse cu grije.

— Grăbeşte odată, cuconaşule, şopti ea într'un 
tîrziu, că acuşi mă chiamă sus boerii...

Fără să fi apucat să-i spună o vorbă, trăgându-l 

de picior, el se prăvăli dur peste fata inertă din fîn, 
care, după un mic spasm, îl împinse jos de pe 

trupul posedat.

— Da' iute ai mai fost, cuconaşule.

In picioare, desgustat, ţinîndu-se să nu cadă, 

băiatului îi era acum silă de femeia ce-şi scutura 

fustele, se înfoia ca o găină călcată de cocoş, pentru 

a se trage apoi spre uşa şurii, cu alint şiret în glas:

— Da' mi-i da şi mie ceva, cuconaşule...



V.

Deşi ieşise de mult din faza primelor desgusturi, 

amorul lui cu Tana nu-i îndestula trebuinţa sufletească 
de a iubi platonic, într'un cadru de visare poetică 
şi de aspiraţie absurdă spre ceva îndepărtat şi irea

lizabil. Cum nu auzise încă de dragostea trubadu

rului provensal pentru o prinţesă necunoscută, îşi 

înălţase inima doar spre balconul Elsei: 
vată, viziunea bărbatului păros peste spuma albă a 
femeei din pădurea de arini a Buciumenilor îi întu

necase imaginea fetei din balcon aşa că, sguduit în 

credinţa lui, se reculese într'o abstinenţă temporală, 
din care avea să-l scoată totuşi nevoia de ideal.

Dintre camarazi se împrietenise cu Ghighi, co

con boeresc, svelt, tras prin inel, cu haine de catifea, 

de infant spaniol şi, pentru a nu bea la o laltă cu cei

lalţi, cu pahar de argint adus la şcoală; copil răsfăţat

nevino-
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de văduvă, vara cu guler alb scrobit şi cu batistă de 
dantelă; leneş, el avea nevoe de sprijinul lui Bizu. 
Casa cu cerdac mare la stradă, cu grădina plină de 
tei şi cu chioşc cu iederă din fundul curţii îi plăcea 
lui Bizu şi prin liniştea ei vegetală şi prin farmecul 

cu care era primit de mama lui Ghighi. 
N'ar fi ştiut dacă era frumoasă sau, mai bine, cât 
şi de ce era frumoasă, de oarece din primele zile 
fiinţa eri i se izolase în pulberea de aur a unei viziuni, 
în nici o legătură cu realitatea. Nedeprins, ochiul 
lui, de altfel, nici nu putea încă desprinde formele 

plastice şi nici distinge valorile frumuseţii feminine. 
Casca părului negru ridicat în largile rotocoale ale 

cozilor, ca o creastă de coif se împlînta, aşadar, 
masiv pe un profil grec, cu nas ascuţit, cu bărbia 

accentuată, desprins fin într'o pastă albă, mată, fără 

să fi recunoscut în ea siluetele divinităţilor elenice 

din cărţi; n'o vedea nici în tot, în mersu-i plutitor, 

nici în amănuntele plasticei ei statice. Dar, dacă n'o 

vedea, o simţia cu o intensitate ce-l încordase chiar 

de la început; o simţia prin tot ce reprezintă pentru 
dînsul feminitatea, prin graţie, blîndeţe, bunătate, prin 

puful moale ale obrajilor, ce se scobiau de ori câteori

intimităţii,



65

rîdea, prin miozotisui înflorit al ochilor, prin iradie- 
întregei sale fiinţe calde, euritmice, şi mai ales 

prin misterul, ce nu-i aparţinea, dar care era darul 
împărătesc al logodnei lor mistice; cu dînsul îi văp- 
sise toate mişcările, toate atitudinile oricît de simple 
şi de naturale ar fi fost şi, mai cu seamă, sufletul, 
lac presimţit în aburii dimineţii. încă de la acea vîrstă, 
funcţia esenţială a amorului său era de a izola 
fiinţa iubită din sînul umanităţii pentru a o recrea 
cu toate nuanţele imaginaţiei lui febrile. Că, atît de 
mic, îşi simţise inima bătîndu-i pentru o femeie ce-i 
putea fi mamă, nu era, după cum îşi dăduse mai 
tîrziu seama, o simplă întîmplare, ci acţiunea ascunsă 
a temperamentului său, care. în nevoia idealizării, 

îşi alegea din instinct obiectul pasiunii sale cît mai 
depărtat şi deci mai greu de atins. Purtându-se cu 

dînsul ca şi cum ar fi fost de ai casei, doamna El- 

vira îşi dădea, cu toate aceste, silinţa de a-l scutura 
din visul lui; îi refăcea nodul cravatei, îi linia cărarea 

aşa cum îi plăcea ei, ,,mai ştrengăreşte, mai pe o 

ureche”, îi umplea buzunarile cu turte de migdală 

arsă; şi cum auzise dela Ghighi despre dragostea lui 

pentru Elsa, îl îndemna glumind să-i povestească şi

rea

5
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ei „cum ştie iubi"; fiindcă se roşia şi făgăduia, ea se 
prefăcea îngrijorată ca „să nu-l strice şi pe Ghighi 
al ei". Ghighi 
„stricat" de alţii, căci, răsfăţat şi crescut printre fus

tele mamei sale, era tot atât de răsfăţat şi de fete. De 
curând avea de lucru, chiar în casă, de oarece le so

sise o guvernantă elveţiană, copilăroasă la minte şi 
în gesturi, de o naivitate cu nuanţe de perversitate 
greu de precizat; privind, din prima zi, în curtea bise

ricii din apropiere, la un mînz în destinderea im

pudică a tinerii lui virilităţi, ea îi chemase pe toţi cei 

cin casă, pentru a le arăta nenorocirea ce i-se în

tâmplase mînzului „de a-şi vărsa matele". Cucerit de 

nevinovăţia fetei, sosită totuşi din ţara cirezilor în

mulţite în libertatea naturii, tînărul Ghighi îşi făcuse 

un punct de cinste din a întreprinde educaţia Olgăi 

şi o şi desăvârşise numai în câteva săptămâni prin 

lecţii predate noaptea, în camera fetei, care acum 

închidea cu sfiiciune ochii, pentru a privi numai cu 

coada lor, de oricîteori în curtea vecină, în ierburile 

grase şi tăioase, erosul etern încorda arcul tinerilor 

mînzi înfierbântaţi. Bizu nu-şi povestise, fireşte, a- 

morul nimănui şi nici chiar lui însuşi, căci, dîndu-şi

nu mai avea însă nevoie de a fi
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seama de disproporţii, se ruşina de dînsul ca de o 
rană, pe care o ascundea, deşi o sgîndăria mereu, 
şi pe care o tăgăduia din nădejdea că n'a ob- 
servat-o nimeni. Nu-şi lămuria bine, dealtfel, nici el 
sentimentul său, şi, întrucât gîndul nu i-ar fi îndrăsnit 
să desbrace muselina sînului dur, şi privirea să-i 
urmărească arcul întins al şoldului, nici nu avea con

ştiinţa precisă a stării sale sufleteşti. Ce voia? Nu 
voia nimic. Voia doar cu nesaţ să o vadă, — să

o vadă chiar fără a fi văzut, pentru a nu se

simţi acum sloi de ghiaţă, acum pără de foc; de când 
în atitudine i se păruse că citeşte o uşoară ironie, 
nu doria nici chiar să-i vorbească; de cît să-i 
pătrundă taina, ar fi preferat să dispară, să n'o mai 
vadă niciodată; îi plăcea să se asemene în gînd

cu efebul grec zărit într'o carte, cu mînile amîndouă 
peste misterul închis într'o urnă. De cîteori îl vedea, 

Doamna Elvira îşi scobia cuibul pufos al gropiţelor 

sale, în care, închizînd ochii, el se prăbuşia cu înfio

rare; îi vorbia prietenos; îi cânta la piano şi din

gură cîntece; îi localizase chiar o romanţă pentru 

Elsa, pentru ,,iubita de departe", şi pentru „iubita 

din balcon" şi, rîzîndu-i odată din toţi dinţii micuţi,



68

cu capul lăsat pe spate, cu o mînă străbătînd nervos 
clapele clavirului, cîntase ,,le vrai plaisir cTaimer c'est 
encore 1'amour", fără să ştie dacă erau cuvintele 
unui cuplet sau cuvintele ei, şi fără, de altfel, să le 
fi pătruns înţelesul. După ce sfîrşise de cîntat, i se 
păruse că-l privise cu oarecare dispreţ; îl luase apoi 
brusc de mînă ca să-i facă mai bine nodul cravatei.

I se păruse numai; obrazii îi dogoriau şi ar fi voit să 
fugă plîngînd de atîtea emoţii... Cum se temea să nu-i 
afle taina şi să nu-l i sgonească, îşi rări vizitele cîteva

zile, mulţumindu-se să o urmărească de departe, din 
colţuri de stradă, iar seara din curtea vecină, a 
bisericii, ascuns după copaci, cu ochii pe mişcă

rile din casă văzute prin geamul deschis şi nu pleca

de cît cînd se lăsa storul. Mintea n'o urmăria mai 

departe, în roiunzimile întinse pe cearşafurile albe. 

Când reapăru, doamna Elvira îl dojeni de absenţă; 

lenea lui Ghighi cerea să vină mai des; şi ca să-l ierte, 

îl sili să prindă în dinţi o turtiţă de migdale aruncată 

de aproape; n'o prinse dar se trezi cu dinţii pe de

getele femeei ce se pretindea muşcată. Abia 

tinsese; cu tot rîsul ei sgomotos, el se crezu 

vinovat. Intrînd Ghighi, i se păru că-i citeşte în

o a-

însă
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privire o încruntare; se înşelase; se necăjise doar, 
pentru că nu mai putea scăpa de Olga, a cărei nai

vitate se prefăcuse în nesaţiu; Ghighi ar fi voit să 
i-o treacă lui, dar el se revoltă.

...Se irosise, astfel, un an de amor incert şi poe

tic, când doamna Elvira trebui să se mute la laşi.

N'a uitat încă noaptea din ajunul plecării; nu ră

masul bun rece, indiferent, grăbit printre camioane 
încărcate şi cufere desfăcute, ci noaptea petrecută 
în curtea bisericii, urmărind cu bătăi de inimă toate 
mişcările dinăuntru, sorbind cu privirea oţelită de 
încordare silueta femeei pe geamurile fără perdele

şi fără storuri, tremurând de frig în toamna troe- 

nită de frunze galbene, clănţănind de spaimă ca în 
faţa unui cataclism cosmic; când se stinseră toate

ferestrele şi se văzu în patul lui, febra i se înteţi; 

prin minte îi goniau fel de fel de gînduri absurde; 

să-i spună că o iubeşte, să se arunce pe şine în 

faţa trenului cu care pleca, să facă o faptă eroică 

spre a-i atrage atenţia, să se ducă după dînsa la 

laşi pentru a o întâlni la Copou sau aiure. O în- 

tîmplare recentă din casă îl îndemna la acest plan;
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avusese un servitor Gheorghe care, îndrăgostit de o 
fată din vecini, când aflase că se mutase la Bucu

reşti, se dusese după dînsa, deşi nu ştia decât doar 
că o chiamă Ileana şi că era în serviciul lui „conu 
Nicu". Ajuns acolo, se înfipse în faţa Gărei de Nord 
pentru a o întîlni; neîntîlnirrd-o vreo trei zile, se 
mută în faţa Teatrului Naţional şi apoi în Piaţa mare, 
întrebînd pe fiecare de nu cunoştea cumva pe „Ileana" 
sau pe „conu Nicu"; numai după vreo zece zile, 
mort de osteneală şi de foame, o luă îndărăt pe jos 
spre tîrgul lui, fără să o fi găsit... Ar fi plecat şi 
el la laşi, numai ca să o vadă de departe, ascuns 

într'un gang, sau după vreun tei; în exaltarea lui 

se simţia în stare de toate faptele eroice, de care 

auzise sau pe care le citise... Cînd se deşteptă a 

doua zi, duminică, talerul de cupru al soarelui ardea 

roşu pe cer, fără să încălzească... Imbrăcându-se 

cu înfrigurare, se îndreptă spre casa ei, în speranţa 

că-i împiedecase ceva plecarea. Nu i-o împiedecase 

nimic; trenul pornise de mult, din zori, şi casa rămă- 

tot acolo, pustie... Privi lateral ca un hoţ şi 

intră în curte, luînd în vîrful piciorului frunzele roşii, 

moarte; ajuns în fund, în chioşcul cu iedera rară,

sese
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iroenit de sulurile foilor de aramă, tristeţea toamnei 
îi măria tristeţea sufletului; plecase, plecase pentru 
totdeauna! Văzîndu-se singur, îndrăzni să urce trep

tele scării de din dos; nimeri, astfel, ' în coridorul 
întunecos, din care se strecură în camerele pustii, 
trecu prin ele cu un spasm al inimii şi cu un nod 
în gîtul astupat; nu era nimic pe jos, şi nici pe pe

reţi: aici se afla clavirul, la care-i cînta; aici fotoliul, 
în care croşeta; aici o văzuse întîia oară; aici pen

tru cea din urmă oară. Aici era camera ei de cul

care; aici patul şi el scînci de emoţie. Acum cînd 
era departe, imaginaţia lui îndrăsni să o vadă 
goală pe închipuita lui pînză albă, întinsă cu o 

mînă sub cap şi cu un zîmbet enigmatic pe buze. 
Cînd năluca dispăru, începu să plîngă ca după un 

mort... Dibui prin colţuri, prin odaia de bae, şi dădu 
peste un dulap în zid; deschizîndu-l, găsi pe poliţa 

de sus un mic pieptene, pe care îşi puse buzele 

fierbinţi; vîrîndu-l apoi cu băgare de seamă în bu

zunar, se strecură afară ca un hoţ, tot cum venise, şi, 

întors acasă, îl înveli într'o hîrtie de mătasă pentru 

a-l păstra în fundul saltarului cu cărţi.
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...Cîteva luni după aceea, în vacanţă, într'unul 
din tufişurile berăriei de devale, după o partidă de 
popiei, cu o halbă gulerată dinainte, Cehi, prietenul 
cu trei ani mai mare decît dînsul, cel mai între

prinzător dintre toţi în chestiuni de dragoste, îşi des- 
volta obişnuitele lui teorii asupra femeilor: ,,Toate 
mă, toate, înţelegi tu, toate, numai să vrai şi îţi

cad în braţe". După scena din păduricea bisericuţii 
Buciumenilor, ar fi înclinat şi el spre teoriile lui 
Cehi, cu excepţia, bine înţeles, a femeilor, pe care 
le iubise el sau le iubia încă; acelea nu-i căzuse 
în braţe, şi nici nu cădeau în braţele cuiva. Re

zervele lui îndîrjiră pe Cehi: — ,,Nu crezi, hai? is- 

bucni el mai cerând o halbă. Cunoşti pe Sultana? — 
Sultana era o bonă drăguţă, în jurul cărora roiau 

zadarnic toţi băeţii. — Ei bine, plit! făcu el ples- 

căindu-şi limbă şi închizînd pumnul în aer ca şi

cum ar fi prins ceva din vînt, — ca o muscă, mă, a 
căzut în ghiara subsemnatului! Fudulă, ce e dreptul, 

bucată de preţ, însă tot femee şi 
mai mult de cît ori ce femee! Dar Olga, de la Ghi- 

ghi? Nici n;a trebuit să-mi bat capul cu ea;

Ghighi, care nu mai putea scăpa de dînsa;

nu avea nimic

mi-a

trecui-o
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de unde la început săria el fereastra în camera ei, 
acum venia ea pe geam, de nu-l mai lăsa să doarmă, 
— ştii, cum slăbise în ultimul timp! D'apoi Irma!" 
De Irma, fata unui Neamţ bogat, ştia şi dînsul, căci 
îl văzuse de multe ori dîndu-i tîrcoale seara pe la 
geamuri şi-l surprinsese chiar sărind pe fereastră din 
camera fetei... Ameţit acum de a binele, avîntul lui 

sporia mereu.

— Dar numai de astea, fete şi guvernante, crezi 
tu că am avut? Ha! ha! Am avut, aşa cum mă vezi, 
şi femei măritate, mă... femei, care puteau să-mi fie 
mame! Ce crezi tu, femeia e tot femeie... Nu se 
uită nici la obraz, nici la vîrstă. Cînd ţi-aşi po

vesti! Mai plăteşti, Neamţule, o halbă?

Bizu aprobă.

— Nu te mai lăuda şi tu atît, îl zădări totuşi cu 

jumătate de gură.

— Când m'ai auzit tu lăudîndu-mă, că mă şi su

păr! Noroc că sunt discret şi nu pot vorbi, că te-ai 

cruci. Nici nu-ţi poţi închipui, mă, continuă el în- 

pleticindu-şi limba.

— Las-o mai domol cu femeile tale măritate, îl 

sgîndări din nou Bizu.

Cehi
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Roş ca racul de a se vedea înfruntat astfel de 
„un păcătos de Neamţ”, Cehi începu să-şi dea drumul.

— Despre una tot pot să vorbesc, că s'a mutat 
de aici şi n'o s'o mai vedem... Frumoasă, mă... damă 
nobilă, ciocoaică afurisită, de unde să-o bănueşti 
că-i de-ale noastre? Nici nu-mi trecuse prin gînd... 
şi apoi mama unui prieten, lucru sfînt. Eu îmi 
respect prietenii... Intrînd într'o seară în odaia lui, 
m'am isbit piept în piept cu dînsa... Fără să-mi spună 
o vorbă, m'a strîns în braţe şi m'a sărutat pe gură... 
mirosia, mă, a fragi.

Bizu holbă ochii, speriat.

— Pe onoarea mea, mă; ce, nu mă crezi?... 
Să mă ia dracul dacă mint!

înlemnit pe scaunul lui, Bizu nu mai putea scoate 

nici un cuvânt. Socotindu-i tăcerea ca o neîncre

dere, Cehi se jura mereu:

— Să n'am parte de ochii mei, mă.

Bizu continuă să tacă. Tot mai iritat de mu

ţenia lui, celalt plescăia acum din limbă în neştire.

— Şi ce femeie... Faină. Ajungea să-i fluer 

ca mierloii pe la geam că venia în chioşcul din fun

dul grădinii.
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Bizu tot nu răspundea.

— O cunoşti şi tu, mă... femeie electrică!

Bizu tot nu răspundea.

— Ce, tu tot nu crezi, mă? Iii spun că o cu

noşti şi tu. E drept că-mi vorbia de tine ca de un 
Neamţ prost.

Scos apoi din fire de tăcerea îndărătnică a lui 
Bizu, isbindu-şi halba de masă, băiatul se duse să-şi 
reia partida întreruptă de popiei, mormăind înfuriat:

— La urma urmei ce tot stau ca să-ţi cânt ţie 
la urechi; plăteşte consumaţia şi du-te dracului, dacă 
nu crezi... Bizu plăti bătrînului Elenbogen, răsărit 
drept, ca unul din plopii aleei din fund, şi nici nu 
ştiu când se văzu în uliţa Sucevei. Gîndurile îi vî- 
jîiau prin cap: iată idolul, pentru care se mistuise 
un an întreg! Porni la deal, grăbit, pe sub beteala 
aurită de lună a grădinilor, trecu pe lângă vila nor

mandă cu turnuleţ şi sticle colorate. N'ar fi voit 
să creadă, dar în glasul lui Cehi vibrase atîta sin

ceritate şi atîta indignare îneît nu mai putea fi în

doială. Biciuit de spaima ce-l cuprinsese şi-l scutura, 

amintirile începuse a i-se preciza.... Odată, pe cînd 
îşi făcea lecţia cu Ghighi, iar ea croşeta în fo-
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toliul de catifea roşie, la auzul unui fluerat de mierloi 
pe Ia fereastră, ea ridicase capul, ascultase cu în

cordare, îşi pusese lâna în cutie, şi ieşise în cerdac, 
de unde nu se întorsese de cît după vre-o jumătate 
de ceas; era lună şi-i văzuse umbra albă strecurân- 
du-se pe sub tei în spre chioşcul cu iederă din fun

dul grădinii, lată la ce slujesc chioşcurile învelite 
în iederă! Lucru! îl împresiona cu atît mai mult, cu 
cît, deşi copil, asistase de curând la desbaierile u- 
nui proces criminal, ce răscolise întregul tîrg: ne

vasta unui colonel, tînără încă, brună încondeiată, 
îndantelată, împanglicată, încercase să-şi omoare băr

batul cu stricnină pusă în cafea, din pricina unui că

pitan, aghiotantul lui, nu prea bucuros de ispravă. 

In depoziţia lui, omul fusese sincer; trimis acasă în- 
tr'o dimineaţa de colonel, ca să-i aducă nişte acte, 
îl întîmpinase femeia, plină, albă, numai în cămaşă 

de borangic şi în ciorapi de mătase; prin străveziul 

pînzei se zăria triunghiul negru al vieţii, „ochiul lui 

Dumnezeu", cum îl numise el chiar în şedinţă. Abia 

se aşezase pe scaunul biroului ca să caute actele, 

că femeia i se pusese pe genunchi; nu i-se pu

tuse împotrivi. Amorul lor se desfăşurase în chioşcul
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dintre tei, 
narcotice, se

unde, după ce-şi adormia bărbatul cu 
strecura ca o umbră curteprin

în grădina invadată de bălării. O ordonanţă măr

turisise că-l văzuse într'o noapte pe domnul că

pitan aducând-o în braţe; femeia, se vede, se alinta 
şi, din răsfăţ sau pentru a nu se stropi de rouă, se 
lăsa purtată pe sus cu părul despletit, ca o zînă a- 
dormită... Impresionat încă de proces, copilul re- 
trăia acum scena cu intensitate, în propria lui sufe

rinţă.... Şi doamna Elvira se primbla, aşa dar, pe 
lună, pe sub tei ca apoi — la flueratul de mierloi 
al lui Cehi, să se strecoare sub pavăza chioşcului cu

iederă. I se părea de necrezut: doamna Elvira şi 
un copil de şaptesprezece ani! Se simţi lovit în moa

lele capului; îi ardeau creerii... După scena din pă

duricea Buciumenilor, unde fiinţa albă ca o spumă 
se înfundase în desişul arinilor numai la pumnalul 
privirii necunoscutului păros, mărturisirea lui Cehi îi 

mai mult absurda nevoie de idealizareruinase şi

a femeiei. — „Aşa sunt toate, mă”, îi spusese Cehi, 

în timp ce el crezuse că sunt şi altfel de femei. El 

trecea acum grăbit, printre masivele întunecoase ale 

grădinilor bogate, speriat de propria lui umbră, spe-
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riat de sine şi de gîndurile lui amare, desgustat de 
toate. Oricum se întorcea, viaţa îi făcea rău, îl în

ţepa prin spini nevăzuţi ascunşi sub satinul sentimen

telor frumoase. Viaţa de acasă îl durea prin fric

ţiuni zilnice; bătrînii nu-i înţelegeau firea retrasă, 
sensibilă, melancolică şi-l persecutau în visarea, în 
inacţiunea fizică, în lecturi, şi în nevoia lui de con

tinuă izolare. La şcoală, deşi învăţa bine şi era cel 
dintîi din clasă, nu putea lega prietenii; copiii îl 
ocoleau la joacă, iar cei mai zurbagii nu-l scoteau 
din „prostul de Neamţ" — prostia lui stînd, se vede, 
în lipsa de comunicativitate şi de complicitate în tot 
ce improvizau ei, şi poate şi în lipsa de experienţă 
sentimentală. Trecea drept ursuz şi nesărat; unii i-o 
spuneau în faţă cu intenţia vădită de a-l jigni; a- 

ceasta era însă şi părerea celor cuminţi.

Intr'una din excursiile şcolare, pe care nu le 
putea, dealtfel, suferi din pricina colectivităţii, se răs- 

nise de tovarăşi pentru a se urca pe un vîrf de deal 

acoperit de o umbrelă de stejari; doi dintre cama

razi se suiră şi ei pînă pe la jumătatea dealului; 

zărindu-l de departe, se întrebară cine putea fi; urcară 

să-l ajungă, dar, cînd îl distinseră, se opriră spre a
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se întoarce îndărăt; vîntul îi aduse, totuşi, vorbele 
unuia rostite cu dispreţ: — ,,dă-l încolo, că-i zăna- 
tecul de Bizu..." Părerea aceasta îi pecetluise soarta: 
un zănatec, un izolat. La început, el suferise de con

ştiinţa incapacităţii sale de adaptare, şi, reacţionînd, 
voise să se apropie de camarazi, dar suferinţa lui 
sporia şi mai mult: suferia prin toate antenele sen

sibilităţii în continuă vibrare, prin vulgaritatea unora, 
prin indelicateţa, prostia celor mai mulţi, şi, mai cu 
seamă, prin susceptibilitatea lui pururi deşteaptă.... 
Spaima de brutalitatea vieţii zilnice, îl făcuse să-şi 
concentreze facultatea de idealizare înspre femee. 
Pentru a nu avea totuşi deziluzii, instinctiv, îşi ale

gea idealuri îndepărtate, intangibile. Viaţa se în

sărcinase să-l lovească şi aici în elanuri, în nevoia 
creaţiei mistice a unor fetise. Cu simplicitatea între- 
gei lui fiinţe fruste dar cu simţul şi experienţa reali

tăţii, Cehi îi luase vălul de pe ochi şi dase la o 

parte chilimul iederei chioşcului, în care el intrase 

ca într'o capelă. Ajunse acum acasă. Vibrînd ca o 

coardă de violoncel, se furişă în camera lui fără să 

aprindă lumina, dibui hoţeşte în fundul săltarului 

cu cărţi, de unde scoase pieptenele învelit în hîrtia
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de mătase; ieşi apoi din nou afară şi, îndreptâna'u-se 
spre corpul de case de jos, îi împinse uşor uşa. 
Descoperită pe jumătate, Tana dormia cu faţa în sus, 
sforăind încet, cu pulpa rotundă, plină, desvelită. Ri- 
dicîndu-i-o, băiatul se strecură lîngă fată, o sărută; 
prin somn, braţele Tanei îl strînseră, pînă ce toată 
obida amorului său înşelat i se topi într'o încleş

tare desperată. Mîna ei voinică nu-l mai împinse 
jos ca odinioară dintre sînii iritaţi ci îl ţinu nemişcat; 
desfăcându-se încet, băiatul se aşeză pe marginea pa

tului, privind la fata ce continua să doarmă; după ce 
aşteptă puţin, îşi trecu degetele prin părul negru, 
îi mîngîe ochii, şi-o zgudui uşor; ,,Tano! Tano!” 
Speriată, fata sări brusc în sus; zărindu-l, îi zîmbi 

galeş; pentru dînsa totul se petrecuse în vis. — 
„Mata eşti, cuconaşule? De mult n'ai mai venit la 
mine!” şopti ea. — „Uite, Tano, ce ţi-am cumpărat!” 

îi spuse el pripit. Desfăcu din hîrtiuţa de mătase piep

tenele şi i-l dădu. — „Bogdaproste, cuconaşule”, de- 

de unde ştiai mata, că tocmai de un cheptene am 

nevoe?” îi răspunse sărutîndu-l

...Doamna Elvira s'a întors după câţiva ani în oraş,
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s'a remăritat încă de vreo două ori şi a avut şi 
alte legături cunoscute. Cu ocazia asasinării unei bă- 
trîne, un vînt de spaimă se abătuse asupra tîrgului; 
de pretutindeni, în puterea nopţii, se sloboziau fo

curi de puşcă după hoţi invizibili. întârziat prea mult 
la masa de lucru, masă acoperită pînă jos cu o 
scoarţă oltenească, într'una din nopţi, conu Grigore, 
al treilea soţ al doamnei Elvira, se sperie, văzînd 
cum masa se ridică singură, răsturnând şi stingînd 
lampa, şi cum, ne mai putînd aştepta, forma neagră 
a unui om se repezi val vîrtej pe uşă pentru a se 
lăsa la vale prin uliţa pustie. Fără să-şi piardă cum

pătul, conu Grigore slobozi, fireşte, cîteva gloanţe, 
cărora le răspunse, ca simple ecouri, descărcăturile 
cetăţenilor ieşiţi în cămaşă, prin cerdacuri, cuprinşi 

panică. A doua zi, foarte înconjurat, înşi ei se

chenarul zîmbetelor discrete ale multora, conu Gri

gore povestia încercarea hoţilor de a-l călca peste 

noapte şi prezenţa lui de spirit.

Războiul nu numai că nu i-a stricat doamnei 

Elvira, dar i-a adus chiar o variaţie interesantă în- 

tr'o viaţă de altfel aiît de accidentată, prin apariţia 

maiorului Bernard din misiunea franceză, rezervist

6
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matur, cu musteaţa galică lăsată pe oală în felul lui 
Gallieni, cu pantalonii căzuţi mereu pe vine şi ridi

caţi printr'un gest reflex, cu aere rotunde; în chioşcul 
grădinii, de unde odinioară o fluera Cehi 
loii, pe la ora cinci, plinuţă, şi numai zîmbet şi gro

piţe, în rochii de casă brodate cu papagali şi alte 
păsări exotice, doamna Elvira îi servia aproape zilnic, 
vara, ceeaşca de ceai. Intr'o seară de August, pe 
tăpşanul de la capătul Uliţei Rădăşenilor, în grupul 
celor ce ascultau explicaţiile ofiţerului cu bărbia des

picată, la instalarea aviaţiei ruseşti acolo, la braţul

maiorului francez, încă frumoasă şi armonioasă, d-na 
Elvira zîmbia celor trei foşti soţi şi unui număr mare 
de amanţi strînşi din întîmplare la un loc. La vestea 
apropiatei plecări a misiunii, şi, de bună seamă, în 
urma unei promisiuni certe, vînzîndu-şi întreaga gos

podărie, ea se instalase provizor la laşi, la catul de 
sus al unei case de pe strada Lăpuşneanu, în care 

de cum intrai, pe gang, te primia, bătut în zid, un

bilet cu un subţire scris de femeie: ,,par ici

mat de un altul ,,tout droit" — apoi de altele:

„a droite" — ,,halte" — „ici" — „frappez ă la porte", 

— ,,â gauche" — „montez" — „montez toujours" —

ca mier-

• /1 ur-
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ceea ce însemna că, după uşă, din albul dante

lelor, aştepta doamna Elvira... Cu inimă tînără şi ne

credincioasă de simplu sublocotenent, în noaptea tra

gică a plecării misiunii franceze, precedată de torţa 
colonelului Nicoleanu, maiorul s'a îmbărcat la So- 
cola spre ţara lui, unde-l aşteptau, poate, nevasta şi 
copiii. Nu se ştie dacă ochii femeei au plîns sau 
dacă au ştiut plînge vreodată. Frumoasă încă, deşi 
îngrăşată, ea s'a reîntors, s'a remăritat, şi îşi caută 
azi cu o pasiune dezinteresată de grădiniţa cu stra

turi cu flori şi cu globuri colorate înfipte în vîrful 
betelor.
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Aşezată într'o aripă a casei, odaia lui era destul 
de departe de camera de culcare a părinţilor, pen

tru a putea să-şi piardă fără primejdie nopţile, cu 
ceilalţi băeţi, după fete sau în partide de biliard 
prin cafenelele de la marginea tîrgului. Nu şi le 
pierdea totuşi, pentru că nu-i plăceau petrecerile 
colective, în care sensibilitatea lui avea totdeauna de 
suferit, şi nici nu-i intrau în fire aventurile, li plăcea 

însă să hoinărească prin mahalale, de îndată ce, 
lăsîndu-se peste oameni şi lucruri, mîna nevăzută 

a serei îşi răsucia vata în jurul caselor, în jurul 
pomilor, în jurul oraşului, în pregătirea nopţii. Uliţa 

palpita încă de viaţă; cu obrazi ofiliţi gospodinele 

ieşiau pe prispe sau la porţile caselor; vorbiau şi 
chioteau pe la pîrleazuri cu tineri; fete simple cu 

fuste scorţoase şi cu bluze pline de sîni grei, cu
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cîie o floare în părul desvelit; băeţii şi ei în haine 
de duminică, în atitudini stîngace, cu pălării 
pană; de prin înfundături, plînsetul vreunei cati- 
rinci punea poezia necesară destinderii elementare 
a tinereţii; îmblînzifi, cîinii priveau şi dînşii cu ochi 
buni de pe marginea şanţurilor. După ce totul se 
învăluia în vata odihnei apropiate, estompa de 
a nopţii începea să-o înegrească... Se întuneca. Cînd 
în căsuţa din apropiere geamul mic cît o filă de 
hîrtie se umplea de lumina lămpii modeste, pentru 
copil începea o viaţă nouă, o transformare prin 
miracolul căscei masive a nopţii. Căsuţele de adi- 
nioară, podeţele, grădinile, femeile ofilite de la por

tiţe, — colţ banal de tîrg moldovenesc, — nu se 
mai recunoşteau în zarea de cărbune. De unde a- 
păruse oare casa aceasta cu ochiuri slabe de foc 
în ferestrele pline de flori? Cine se mişcase pe 

prispă? Ce umbră alburie ieşise tiptil în grădină 

pentru a se strecura prin cenuşe? Ce forme miste

rioase se desprinsese de pe fundul nopţii în baso

reliefuri însufleţite? Copilul se speria şi se minuna 

de viaţa nebănuită cu cîteva clipe mai înainte, de 

viaţa nopţii cu sensuri erotice... Căci umbrele, pe

verzi cu

sus
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pe care le zăria sau i se părea că le zăreşte printre 
copacii grădinilor, prin gurile şurilor sau pe ca

dranul alb al storurilor, se pregăteau în vederea 
slujbei nocturne. Gospodina văzută adinioară în car

minul amurgului, de îndată ce se înoptase şi in

trase în odaia de culcare, luminată de o slabă fla

cără, nu mai era gospodina lipsită de mister, cu co

pilul în braţe, ci femeia în sine, femeea cu atri

butele funcţiei ei, cu sîni, cu şolduri, cu pulpe şi cu 
sexul devorător. Cu bătăi de inimă, tiptil, tiptil, se 
apropia uneori de colţul geamului descoperit, pentru 
a o surprinde în gesturile ei, multiplicate de imagi

naţia lui febrilă: iată-o la oglindă, iată-o pieptănîndu-şi 
părul, iată-o în capotul de noapte. Nu-i vedea sînul 
căzut sau pîntecele diformat, dar îi vedea mintal 
atributul funcţiei ei solemne şi ritul, pentru care se 

pregătia... Cînd se apropia de garduri, se speria 
la auzul şoaptelor; fata cu floare în păr şi băe- 
tanul cu pălăria verde de adinioară se prefăcuseră 

în cadrul nopţii într'o notă ruptă de armonia ero- 

sului universal... Pe streşini pisoii începeau şi dînşii 

să se sfîşie în spasmul dragostei lor dureroase. 

Noaptea umplea, astfel, cu mistere uliţile, casele me-
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diocre, grădinile, maidanele, într'o fornicaţie cosmică 
sau într'un preludiu sentimental ce-l emoţiona şi mai 
mult; perechi priveau la lună de pe banca de sub 
nucul pletos; mîini se împreunau suav în cerdacul 
bătrîn, un scîncet de chitară pogora dinspre tei... 
Intr'o seară ascultase conferinţa unei tinere profe

soare venită în treacăt prin oraş; conferinţa n'o în

ţelesese poate, dar plastica fetei îi vorbise sensuali- 
tăţii sale. Dacă pe doamna Elvira n'apucase să-o 
vadă din pulberea incandescentă, în care o învă

luise chiar de la început, pe domnişoara Placă o 
desgolise cu ochiul lui lacom, ce nu putea încă

voluptăţii. Fata 
era de o carnaţie flamandă, rubensiană, toată în 
planuri curbe, de o puritate şi strălucire ce-i tul

burase imaginaţia. Luîndu-se pe urmele ei, de de

parte, pînă la otel, o pîndise apoi pe sub stor: în 
lumina difuză şi lăptoasă a lămpii, apariţia ei albă, 

cărnoasă, în linia spatelui, a sînilor, a şoldurilor 

golite o clipă în faţa oglinzii, fusese cea dintîi a- 
pariţie a plasticei femeieşti în realitatea precisă a for

melor ample, rotunde... A mai văzut-o apoi în vi

legiatura tîrgului său cu un logodnic tînăr şi voinic,

disocia ideea frumuseţii de cea
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însoţit de un bătrîn, mic, măcinat de tuberculoză, 
mîncat de molii, pentru ca, la cîteva săptămîni, să 
audă că, părăsindu-şi logodnicul, fata a fugit cu bă- 
trînul la Monte-Carlo, unde, la isprăvirea banilor, 
s'au aruncat împreună în mare. După scena pe

rechii din pădurea Buciumenilor şi amorul doamnei 
Elvira cu un copil de şaptesprezece ani, fuga acestei 
fete atît de frumoasă cu un bătrîn şi sinuciderea 
lor romantică i-au deschis sumbre perspective în 
valoarea şi normalitatea vieţii afective... Vineri seara, 
îi plăcea să rătăcească prin cartierele evreeşti, pline 
de o altă specie de mister; odioase în timpul zilei, 
neverosimile prin murdăria şi şubrizenia lor, spînzu- 
rate într'o uliţă deasupra canalului cu scursorile tîr- 
gului, vineri, de cum se însera, se umplea de lu

mina şovăitoare a candelabrelor; bătrîni cu perciuni 
rituali, cu talesul pe spate, se închinau cu gesturi 

neînţelese, cu lovituri de pumni în piept, tăind para 

lumînărilor cu mîna, căzînd în genunchi sau prim- 

blîndu-se prin odaie; în havre, extazul religios lua 

forma demenţei colective, cu ţipete, cu sbudumări, 

cu sgomote asurzitoare de rugăciuni stridente...
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In afară de aceste preumblări solitare, în cău

tarea misterului şi în adulmecarea aventurii imagi

nare, el îşi petrecea nopţile acasă. Intr'o iarnă, so

sirea unei trupe de actori şi legătura de prietenie cu 
băiatul directorului, cu haine de catifea, îl făcură 
totuşi, ca, de îndată ce se culcau bătrînii, să plece 
la teatrul din uliţa Iarmarocului, unde, pe rînd, a 
văzut Mamzelle Nitouche, Păpuşa, Voivodul ţigani

lor, Clairetta, şi unde avea să-l găsească mînia dom

nului Fritz. Se juca Ştrengarul de Paris şi repre

zentaţia ajunsese tocmai la momentul apariţiei ne

aşteptate a unchiului, generalul, pe care ştrengarul 
îl întîmpină de departe cu vorbele:

— ,,Drace, drace, ce mă fac eu acum?" cînd, tras 
de o mînă lăsată brusc pe spate, Bizu zări, speriat, 
chipul sever al lui taică-su cu pipa în gură în mij

locul teatrului. Scoţîndu-I din sală, nu i-a spus nimic 
pînă acasă, unde îl aştepta şi măică-sa, în capotul 
de noapte şi cu părul pus în ace de cap. Deşi de 

obiceiu îi lua apărarea, coana Lina se vînzolia acum 

mai mult chiar decît domnul Fritz. — „Va să zică, 

aşa faci tu, baet a' dracului! Eu crezut tu culcat, 

şi tu fugit la teatru", se tînguia el, muşcîndu-şi
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pipa; cu ochii Ia oglindă, pentru a-şi înfoia zu

lufii răvăşiţi, cu glasul patetic al eroinelor de roman, 
coana Lina se văita că ,,de la copilul aista o să i 
se tragă toate nenorocirile". Cearta s'a urmat apoi 
între părinţi în privinţa creşterii lui, ceea ce Ta 
durut şi mai mult. Nu era om rău bătrînul, dar 
nici bun, ci, după împrejurări, în stare de orice ati

tudine. „Bunătatea" lui întîmplătoare pornia din două 
izvoare: din slăbiciune, şi din datorie. Cu toată a- 
firmaţia lui La Rochefoucauld că slăbiciunea e mai 
potrivnică virtuţii decît însuşi viţiul, cele mai multe 
fapte bune isvorăsc totuşi din slăbiciune, adică din 
sentimentul că rezistenţa cere o sforţare mai mare 
şi că e mai uşor să dai decît să refuzi. Din da

torie, pentru că, meticulos, punctual, simţul îndepli

nirii datoriei i se desvoltase atît încît, din convin

gerea că aşa trebue să facă părinţii, dar fără voe 

bună, ar fi fost în stare să se despoaie pentru co

pilul său. Intr'un cuvînt, da fără să ştie cum să dea... 

Din sfiiciune, din incapacitatea expresiei, făcută în 

ultimul moment cu aparenţa constrîngerii, genero

zitatea lui nu-şi putea culege răsplată. Fără ini

ţiativa acţiunii, de cîte ori i se cerea ceva, bătrînul
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începea prin a refuza; cum ştia de mai înainte că 
va ceda, Bizu îi observa cu atenţie frămîntarea lăun- ' 
trică în coprinsul propriei sale conştiinţi, în calculul 
mintal al posibilităţilor, în conflictele remuşcării, pînă 
ce-i citia, în sfîrşit, pe faţă, hotărîrea tîrzie. Ne- 
ştiind cum să înceapă, nu ca să ofere ci numai 
pentru a se lăsa convins, bătrînul se învîrtia acum 
în jurul copilului, care, nevoind să-i acorde nici măcar 
această neînsemnată satisfacţie, continua să nu spună 
nimic, ca şi cum nu i-ar fi înţeles intenţiile de a- 
propiere. Silit, astfel, după un timp, să plece pu

făind din pipă, şi isbind cu ciudă lucrurile din casă, 
el se reîntorcea apoi, pentru ca, ursuz şi fără nici 
un cuvînt, sau cu un şirag de consideraţii inutile, 
să consimtă, în ultimul moment, la toate sacrificiile, 
fără a-şi fi cîştigat şi dreptul la recunoştinţă. Nu-l 
condamna totuşi, deoarece în atitudinea lui, Bizu 

vedea o trăsătură temperamentală, a cărei primă vic

timă era el însuşi; şi, mai ales, pentrucă, începuse 
să recunoască şi într'însu! prezenţa strigoiului părin

tesc al unei firi meticuloase, ponderate, cu simţul 

datoriei, cu generozităţi tardive şi silite. Nu era, ce-i 

dreptul, ca prietenul său Despot, în ochii căruia i
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3e citia o luptă internă, un 
cîine bătut de oricîte ori

regret, o implorare de 
i se cerea un creion. 

Ţinîndu-I în mînă ca pe un prieten, de care avea 
să se despartă pentru totdeauna, el mai căuta încă- 
odată în ochii celui ce i-l cerea, în speranţa renun

ţării. Nu da totuşi spontan. Identică, tragedia lui iz

vora din incapacitatea comunicării cu alţii; dupăcum 
bătrînul i se învîrtia în jur, pentrucă nu se pricepea 

să-i ofere ceia ce-i refuzase la început, şi el 
se învîrtia în jurul camarazilor săi, fără să se poată 
împărtăşi sufleteşte cu dînşii. Plăcîndu-i odată al

bumul de mărci al unui prieten, pe care ar fi vroit 
să-l aibă printr'un schimb oarecare, în loc de a 
i-o propune, sub presiunea dorinţei, el îşi transfor

mase prietenul într'o fiinţă izolată de tot universul, 
în prezenţa căreia simţia o inexplicabilă deficienţă; 

pălind de emoţie, îl ocolia. Prietenul n'a ştiut, astfel, 

niciodată de nopţile de insomnie produse de al

bumul său, pe care, cîteva luni după aceia, i-l o- 

feri fără să i-l fi cerut. Dacă rîvna pentru un album 

de mărci poştale lua forme atît de absurde, e uşor 

de înţeles, ce se întîmpla cu prilejul vreunei femei; 

aleasă de obiceiu din alt mediu de cît cel al lui, diferită

cum
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prin situaţie şi vîrstă, el aşternea între dînşii o zonă 
izolatoare de scrupule, de transcendenţe sentimen

tale şi de extaze solitare.

...In urma scenei de la Teatru, făgăduise să 
mai plece de acasă noaptea, fără ştirea părinţilor; 
odată, trezit de loviturile uşoare în geam ale prie

tenului său Petru Baican, văzu cum prin limpezimea 
nopţii, dinspre uliţa Rădăşenilor, cerul se incendiase 
de vâlvătaia a două coloane de foc risipite la vîrf 
în jerbii de scîntei — „Hai pînă la foc", îl îndemnă 
Truţu. El se cumpăni, dar la urmă primi cu condiţia 
să se întoarcă într'o jumătate de ceas. O luară, 
aşa dar, la fugă în susul uliţei Boian şi, prin Pietrari, 
trecură în uliţa Rădăşenilor, unde, la capăt, în cîmp, 
ardeau două căpiţi de fîn, cărora depărtarea le dă

duse un aspect feeric; pentru a fi la timp îndărăt, 
se întoarseră apoi tot în fugă. A doua zi, la şcoală, 
vestea morţii subite a lui Truţu, după alergătura de 

la foc, îl isbi ca o lovitură de măciucă. In ziua în- 

mormîntării, întrxo duminică după amiazi, intră, aşa

dar, stînjenit, în grădina mare, părăginită, în casa 
cu larg pridvor mănăstiresc, cu stîlpi albi; în curte,

nu
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norod mărunt venit după pomeni; pe scară, cîţiva 
băieţi se îndemnau unul pe altul; înăuntru, căldură 
sporită de îmbulzeală şi de lumînările aprinse; pe 
un fotoliu, mama, văduvă, femeie încă tînără, sub

ţire, uscăţivă, scufundată în faldurile doliului, îşi usca 
mereu ochii fără lacrimi; alături, Sonia, sora lui 
Truţu. Cu privirea absentă, el cătă la tot ce se pe

trecea, la sgomotele felurite ale celor din jur, la 
popa, pe care Bizu îl fixă cu ură: nalt, gros, roş, 
ca un uriaş bondar, popa îşi cânta rugăciunea cu 
nepăsarea omului cu gîndul aiurea. Săptămîna tre

cută o surprinsese pe Tana intrînd la dînsul; luată 
din scurt, fata îi mărturisise: ,,d'apoi ce era să fac, 
conaşule, bătu-l-ar păcatul; popă-i şi umblă după 
mueri; n'am putut să mă scap de el, dar'ar boala 

'ntr'însul, că mi-i şi lehamite de cum mugeşte ca 
taurii”. Muiat numai în mătăsuri şi aur, popa Mo

vilă ducea acum pe aripa rugăciunilor lui indife

rente sufletul mortului spre Dumnezeu. Bizu se a- 
apropie de raclă; cu faţa lunguiaţă, uscată, băiatul 

părea că doarme; murise fără nici o suferinţă. Bî- 
zîind nătîng, o muscă se aşeză pe pleopele lui în

chise şi străvezii, pentru a sbura apoi succesiv pe
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barba popei şi pe chelia dascălului. Era cald; duhnia 
a ceară, a năduşeală, a hoit. Privind cu spaimă la 
bietul Truţu, el se gîndia că peste cîteva zile va 
începe să putrezească, pe cînd popa va continua 
să mugească peste Tana lui. I se păru însă deo

dată că totul se pusese să se învîrtă pe dinaintea o- 
chilor. li era rău; îi era greaţă; nu mai fusese nici

odată la mort. In raclă, printre zambile, i se nă

zări că Truţu şi pornise să intre în descompunere; 
carnea i se topia, şi de sub scufiţă, pe tîmple, 
curgea par'că materie lichidă; luîndu-şi, îngrozit, 
ochii de la cadavru, văzu cu spaimă că hainele de 
aur ale popei îi căzuseră în ţoale, şi că trupul lui 
gros şi buhav începuse a musti de viermi; toţi pu- 
trezau în jurul lui şi dascălul şi mama şi fata. 
Simţi apoi cum începe să se topească şi dînsul şi 
să-i foşnească viermii prin ochi, prin gură, dar mai 
ales prin nas. Cum mirosia a mort! — „Nu vezi, 
că-i vine rău băiatului!" auzi el ca prin vis glasul 
unui cadavru de lîngă dînsul şi alte două hoituri 

îl şi înşfăcară de jos, unde căzuse mototol, pentru 
a-l trece în odaia de alături, în care Sonia îi frecă 

tîmplele cu oţet. — „Ţi-a venit rău? nu-i aşa că-i
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prea cald înăuntru?” îi spuse ea blînd, şi-l dădu 
pe seama a doi băeţi. — ,,Ce, măi, îl sgudui Cehi 
cu un ghiont sdravăn în coaste, ţi s'a făcut rău 
ca la mueri?” — Neamţ bicisnic!”, adaose cu dis

preţ Despot, scoţîndu-l afară. Nici nu ştiu cum a- 
junse în pridvorul cu stîlpi albi, cum fu scoborît 
pe scările drepte în grădina mare şi instalat pe o 
bancă sub un tei secular. Cehi flecăria ca de o- 
biceiu; făcuse ocolul casei şi descoperise o fată 
bancă, aruncîndu-i de departe cu ironie: — „Baga

de seamă, mă, să nu-ţi vină rău şi cînd o ieşi cu

mortul”. Rămase, în sfîrşit, singur. Respiră. Des

chise ochii mari şi se văzu în mijlocul unei grădini

bătrîne de meri şi de peri... Trăia,... Nu murise, nu

putrezise. Ce i se întîmplase? Ce miros nesuferit 
îi pătrunsese nările şi-l ameţise? Nu mai fusese la 
mort: va să zică aşa sunt morţii! Nu pe catafalc, 

ci în pămînt, în putrezire, în descompunere, în 
piftia de carne şi de viermi. Şi el care de atîta timp 
doris să moară! Ce urîtă e moartea!... Slujba re

ligioasă din casă se isprăvise. Pe scară începu miş

care de oameni, odată cu scoaterea cosciugului de 
camarazi, cu Cehi în frunte, pînă la droaga neagră
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cu îngeri argintii. Clopotele bisericii din vale se 
puseră şi ele să bată, împrăştiindu-şi vaerele. Răsuna 
văzduhul a isbelişte şi a jale. Mama şi fata se ur

cară în cupeul de ocazie. înainte de a porni con

voiul, Cehi şi Despot trecură pe la dînsul ca să-l 
ia. El nu putea însă merge.

— Bine. Atunci te lăsăm aici, bombăni Cehi

plecînd.

— Ascultă, mă, îi mai strigă de departe, de

seară pe la 9 vino pe la mine, am o chestie impor

tantă, urgentă.

Şi, întorcîndu-se către Despot, adaose rîzînd:

— Să şti că i-am găsit leac de spaimă.

Bizu mai rămase pe banca de sub tei; îi fă

găduise, de altfel, maică-si că pe la cinci va veni 
Ia biserica Adormirii la nunta lui văru-su Lică... Tre

cuse vremea... Se sculă şi porni la vale ca un con

valescent, cu zîmbet bun, palid, alb, spre grădina 
publică, unde se opri pe o bancă în dosul chioş

cului muzicii. Nu se mai gîndia acum la Truţu ci 
la ciudata întîmplare ce-l ducea de la o înmor- 

mîntare la nunta lui Lică, tînăr bălan, frumuşel, creţ, 

cu o mustecioară frizată şi cu ochi mici clipind şiret, 

însurat cu o soră a Coanei Lina, tatăl lui, casierul,

7
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era divorţat de mult. Mic, îngrijit ca un pudel, cu 
musteaţa cănită, cînd nu-l cunoşteai bine, domnul 
Scumpu (căci aşa-l chema) părea blajin şi sentimental. 
Era însă de ajuns să-i vorbeşti de rău pe Lică pen

tru ca ochii lui să lucească de o stranie bucurie.

— ,,Nu-i aşa? nu-i aşa?”, îţi răspundea atunci pripit. 
Pentrucă rămăsese de partea maică-si, domnul Scumpu 
îşi bîrfia băiatul, fără să ţină seama de sîrguinţa lui 
şi că, întors de la Paris doctor în drept, se pre-

gătia pentru o carieră strălucită, cuvenită şi meri

telor, dar mai ales ambiţiei feroce de a ajunge.

Dacă n'avea răutatea ipocrită a lui taică-su, sub 
forma sincerităţii ea era şi mai brutală. Ţinea cu 
orice preţ să ,,i-o spună omului în faţă”; aşa că, 
de cum îl vedea, Bizu era sigur că, dintr'o singură 
aruncătură de ochi, Lică îi va descoperi lipsa 
nasture de Ia vestă, ieşitura tocului de la gheată,

sau ţurţurul de Ia pantalon; după examenul corporal, 
îl va trece sub furcile întrebărilor despre şcoală, 
pentru a încheia stereotip şi sgomotos, bătîndu-I 

pe umăr: — „Dar'cu fetele cum mai stai, mînzule? 

Să n'aud că ţi-i ruşine, c'altminteri te iau pe sus 

la dînsele!” Indiscret şi indelicat, el se credea numai 
Sub biciuirea unei mînii momentane, veselă

unui

sincer.
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şi cordială dealtfel, firea lui se deslănţuia cu o vio

lenţă de spasm, pe care nimic n'o înfrîna. Pe vre

mea studiilor sale la Paris, în pensiunea unui vene

rabil bătrîn, catolic de convingeri, fost pe vremuri 
zuav papal, iar acum plasator de vinuri bordeleze, 
însurat cu o marselieză mult mai tînără, femeie 
vastă, brună, mustecioasă, sgomotoasă şi cu simţuri 
încă vii, se mai afla cu un alt Romîn, ale cărui 
legături cu femeia erau cunoscute. Odată, după masă, 
la cafea, iscîndu-se o controversă ştiinţifică între dînşii, 
scos din fire de atitudinea liniştită a celuilalt, Lică 
se deslănţui, fără nici o legătură cu chestia în dis

cuţie:

— Alors vous croyez que nous ignorons voire 
situation dans cette maison, dans cette familie...?

Caşi cum n'^r fi înţeles nimic, calm, cu desfa

cere de mîni ocrotitoare, bătrînul se căsnia să-i po

tolească:

— Allons, allons, mei enfan*s, ne vous dispu-

tez pas...

Şi mai înfierbîntat, Lică îşi repetă ameninţarea: 

— Alors vous croyez que nous ionorons le role 

infame que vous jouez ici?

Cu toate că unul din prieteni şi repezise
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să-l scoală afară cu forţa, sbăiîndu-se în braţele lui, 
congestionat, cu ochii ieşiţi din orbite, Lică 
totuşi, timpul să svîrle tot ce avea pe suflet:

— Alors

avu

vous croyez que nous ignorons que 
vous n'etes qu'un sale maquereau, que vous des- 
honorez venerable vieillard...

— Allons, allons, mes enfants... continua să bi- 
necuvînteze, alb ca varul, fostul zuav papal...

Lică le povestise 

tonul mulţumit de sine al omului ce, satisfăcut, li

chidase prin sinceritatea lui o situaţie echivocă. Pentru 
întîiaş dată aerul încîntat al domnului Scumpu cu 
clipiri laterale din ochi i se păru îndreptăţit lui Bizu. 
Un prieten de la Paris le povestise că şi Lică îşi 
găsise, de altfel, stăpînul, într'o femeiuşcă delicată, 

imaterială, cu aparenţe de mare distincţie. După ce, 
sub pretextul sincerităţii, se sfîşiau între dînşii, ei 
îşi prezentau tuturor cunoscuţilor raportul relaţiilor; 

Lică o declara mironosiţă, prefăcută, nesăţioasă, în 

timp ce Margot îl zugrăvia ca pe un bădăran vio

lent, cu urdori la ochi şi scurgeri din urechi. întors 

cu diploma de la Paris, cu toate că rămăsese pentru 

localnici „băiatul' lui domnu casier Scumpu”, şi ne

potul lui Fritz Klentze zis şi Clenciu, el se însura

scena în cercul familiei cu
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acum cu fata cea mai bogată a tîrgului, aşa cum 
îşi pusese în gînd cu mulţi ani înainte. — „Mi-am 
ajuns scopul" îi spusese el, biruitor, chiar ieri, — în 
timp ce, amar, acru, domnul Scumpu îl privia ne

fericit, caşi cum i s'ar fi întîmplat o nenorocire per

sonală.

Bizu tresări cînd văzu că întîrziase de la nuntă. 
Tulbure încă pe fundul sufletului, dupăce străbătu 
vechea grădină publică, intră în biserică. Tot cald 
şi aici. Fălos, în haina lui neagră, înţepenit, pentru 
a părea mai nalt, Lică îşi răsucia, cuceritor, mus- 
teaţa blondă; lată, mare, de un bălai fad, cu o fi

gură spuzită de o uşoară erupţiune a sîngelui, fata 
nu era frumoasă nici ca mireasă. Melancolic, domnul 
Scumpu clătina din cap cu un rînjet de neîncredere. 
Bizu se trase mai la o parte pentru a privi lumea: 
era şi Mimi, sora lui Lică, durdulie, brună, cu puf 
de mustecioară dar şi cu puţin strabism; în biserica 

strimtă se aflau toţi fruntaşii tîrgului, gravi, cheli, 
burtoşi; primarul drept, nalt, ceremonios; prefectul 

cu clipit şiret din ochi. Nu mai slujia popa de la 
înmormîntarea lui Truţu, ci un altul, bătrîn, roşcovan, 

pistruii. Cald, iar cald, grozav de cald. Bizu se spri-
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j ini de mînerul unei strane, 
prinzi haina ?”, 
iatul se feri brusc şi, ca să nu cadă, se sprijini de 
un stîlp de alături; stîlpul era însă profesorul lui 
de romînă, voinic, fălcos, pomădat. Nu-i era bine; 
cu greutate se trase lîngă zid. Ce se întîmpla iarăşi 
cu dînsul? li se împainjeniseră privirile de nu mai 
distingea limpede. Deşi-i venia să se nărue, se ţinu. 
Işi închise cîteva clipe ochii, iar cînd îi deschise avu 
o impresie, pe care n'o va uita niciodată, cea mai 
puternică impresie din viaţa lui: oamenii nu erau 
oameni dar nici cadavre în putrefacţie ca la înmor- 
mîntarea lui Truţu, ci schelete. Biruitor, Lică rînjia 
din întreaga lui dantură, părînd a spune ,,mi-am 
ajuns scopul”; lătăreaţa Iui logodnică îşi ondula ilia- 
cele, replicîndu-i: „am două milioane”. Cu falangele 
goale, scheletul popei întorcea foile evangheliei şi 
cînta strident dintr'un clămpănit de oase. Bizu se 

pipăi, dar dădu numai de scheletul lui... Nu era 

totuşi bolnav, nu-i mai venia să cadă; vedea lim

pede şi hotărît, mai bine decît oricine; prin înve

lişul de pulbere al cărnei i se arăta scheletul sub

stanţial. Cu încetul el se desprinse ca să-şi facă

„Nu vezi, că-mi 
se răsti la el o doamnă. Bă-
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Ioc spre uşă; în drum, pe omoplat îl atinse falan

gele lui Mimi. „Pleci?" îi şopti din maxilare. 
— „Mă duc", răspunse clămpănitul fălcilor lui; cioc-

nindu-şi falangele, ieşi în pridvor şi apoi afară, în 
stradă, unde impresia dură ca o realitate strictă; nu 
era tîrgul lui, ci un Pompei mort cu schelete mişcate 
ritmic. Pînă acasă, piastic, intuitiv, el avu, astfel, pe 
retină, imaginea neantului vieţii.

...Pe la nouă seara, la Cehi, de oarece nu i se 
putea rezista. Se afla şi Despot. Nu avusese să-i 
spună decît doar că adulmecase în mahala o nouă 
fată „electrică", epitet care în limba lui clasa defi

nitiv o femeie. Hoinăriră puţin pe uliţă, şi-l con

duseră înapoi; în una din laturile casei, Bizu ob

servă, ca pentru un început de construcţie, o groapă 

mare. Se uită la ea cu atenţie.

— Ce-i asta, şefule?

— Cavoul familiei.

Bizu rîse.

— Asta-i bună!

— Ce, poate, nu crezi?

— Cum să cred?
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Şi întorcîndu-se spre Despot, Cehi isbucni:

— Afurisitul aista de Neamţ nu crede nici odată 
nimic; orice-i spun, el rîde sau dă din cap. l-am 
povestit odată la berărie o aventură a mea cu o 
damă nobilă, boeroaică, mă, electrică, şi nu m'a 
crezut, de-mi venia să-i arunc halba în cap. Acum 
îi spun că aici ne zidim cavoul familiei şi el rîde 
prosteşte.

Bizu continuă să rîdă.

— Nu mai rîde, că mă supăr.

— Poţi să te superi, dar nu cred.

— Care va să zică nu crezi?

— Nu cred. Ce fel de cavou în mijlocul o-

raşului!

— Ai auzit şi tu, Despot, că nu mă crede. Acum 
ia poftiţi încoace!

Băeţii intrară în curte, înconjurară casa, şi se în

dreptară în fund spre un şopron.

— Vino, vino, nu da îndărăt. Intraţi, vă rog, 

de priviţi...
Spectacolul ce-i aştepta era, într'adevăr, neobiş

nuit: şase schelete întinse în şir, ca într'un front, la 

lună. Bizu crezu că viziunea din biserică i se pre-



105

lungia. Despot rămase şi el încremenit. Cu vorbăria 
unui ghid de muzeu ,Cehi începu:

— Am onoare să vă prezint, domnilor, pe stră

moşii mei. Căci eu am strămoşi, mă; eu sunt Make- 
donean, Albanez sau aşa ceva... neam de oameni cu 
musteţi răsucite după urechi şi cu pistoale la brîu — 
de aceia mă şi iubesc femeile... Cu autorizaţia bi

sericii pravoslavnice şi a primăriei Urbei noastre, tata 
i-a adus în ţară ca să-i îngroape lîngă casă. Uite, 
îl vezi pe aista, — aista e bunicul după tată, fie-i 
ţărna uşoară, Antohie din Boboştiţa, ucis de Turci 

într'o răsmeriţă; aista-i bunicul după mamă. Eftimie, 
popă din Klisura, spînzurat tot de dînşii de limba 
clopotului bisericei lui; iat-o şi pe Panha cea fru

moasă, furată de bunicu-meu, dintr'un sat de al

banezi mahomedani, de a trebuit să o creştineze 
apoi; iată... dar îmi închipui că-ţi ajunge; nu mai 
rîzi, hai? Rîzi, dacă poţi, domnule Clenciu...

Bizu nu mai avea nici o poftă de rîs; crezîn- 
du-se victima unei noi halucinaţii, şi tremurînd din 

toate încheeturile, se despărţi repede de prieteni.

— Ce-a fost asta, şefule? întrebă Despot, rămas

singur.
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— Ce să fie, răspunse Cehi, aprinzîndu-şi ţi

gara. la, i-am dat Neamţului un leac de spaimă 
ca şi Alexandru Lăpuşneanu domniţei Ruxanda.

— Dar scheletele astea?

— Bine, mă Despoate, urmaş de Voevod, nu 
te bănuiam aşa de prost! Ce, ai crezut şi tu în 
povestea cu strămoşii? De asta ne arde nouă să 

le cărăm ciolanele din Makedonia?

— Atunci?
— Foarte simplu, flueră Cehi. Casa noastră e 

clădită pe pămîntul grădinii paraclisului spitalului de 

alături, unde se vede că a fost odinioară ţin— 

tirim. Voind să construim o aripă nouă, am dai 

peste mai multe schelete, pe care mîne le trimetem 
la ţintirimul de pe dealul Tîmpeştilor. lată toată po

vestea.
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După moartea coanei Lina, voind să scoată din 
fecioru-su un cărturar, bătrînul Fritz îl internă la 
un liceu din laşi, în fruntea căruia se afla o celebri

tate locală a pedagogiei. Nalt, brun, cu haine croite 
cu meşteşug ca pe un manechin, cu podoabe ca

pilare îmbelşugate, omul îşi scotea prestigiul mai 
mult din simplul joc al ochilor mobili, tăioşi sub 
sprîncene stufoase, şi al atitudinilor sale feline pe 
fondul unei ferocităţi native, al unei bucurii a sufe- 
rinjii ce i se citia în licărirea privirii. Ca şi îm

păratul roman, nu voia să fie iubit ci temut; în 
jungla cu trei caturi şi numeroase încăperi, cu scări 
şi subsoluri, ţinea să cadă pe neştiute în spatele 

micii dihănii şcolare, de după uşi, din funduri de 

coridoare, din trape necunoscute, deoarece numai 

surprinderea îi mai putea înviora chipul încruntat.



103

Chiar din întîia zi a sosirii sale la internat, Bizu se 
isbi de metodele pedagogiei moderne. Avînd a-i

face o reclamajie, el intră în cancelarie, unde, pof- 
tindu-l mieros pînă la biroul său, directorul îi în

cheie mai întîiu părinteşte nasturele tunicii, pentru 
ca apoi, fără nici o lămurire, să-i şteargă o palmă.

— Ieşi şi să vii peste două minute.

Uluit, copilul ieşi, îşi cercetă uniforma, se scu

tură, şi intră din nou, pentru a primi aceiaş palmă.

— Ieşi şi să vii peste două minute.

Tremurînd ca frunza, umilit cum nu mai fusese 
de mulţi ani, intră pentru a treia oară în cance

larie, unde îl aştepta aceiaşi primire, de data asta 
cu o lămurire:

— Se vede, băeţaş, îi spuse directorul, mişcînd 
fosforescent din ochii umbriţi de gene stufoase, se 

vede că palmele mele nu ţi-au deschis încă mintea. 

Află deci că la mine nu se intră fără să baţi mai 

întîi în uşă. Ieşi, bate şi intră, mulţumit că ai scă

pat numai cu atît.

A ieşit şi a bătut.

Toc, toc...
— Poftim, poftim, intraţi, vă rog, ...a! domnul
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Anion Klentze;... ce plăcere! luaţi loc, — continuă 
unsuros directorul, cu o bruscă discordare a muş

chilor feţii şi cu o destindere suavă a privirii.

De atunci, din acea zi, el a înţeles mizeria să

lilor de aşteptare, cu lume îngrămădită, febrilă ca 
să-i vină rîndul, răbdînd trufia oamenilor de serviciu, 
numai pentru a ajunge în cabinetul rîvnit, în faţa 
unui om impenetrabil; de atunci, a înţeles umilinţa 
ierarhiilor sociale, şi trufia celor de după birou, ţîş- 
nită din conştiinţa puterii şi a abuzului ei. Pe la 
directorul cu ochi tăioşi sub sprîncene stufoase n'a 
mai dat; prefera să rabde orice nedreptate decît 
să-i citească în ochii metalici satisfacţia de a-l umili, 
de a-l trece prin strungul răbdării şi al despersona

lizării; pe cît a putut, s'a ferit şi de ceilalţi directori 
ai vămilor vieţii, puşi la cotitura tuturor cărărilor 
pentru a încovoia şi nivela; iar cînd nevoia l-a îm

pins totuşi prin canaturile capitonate ale unui ca

binet, dindărătul biroului căruia se umfla o trufie 
chiar condescendentă, rămas cu sentimentul 

copilului de odinioară, se temea şi acum să nu fie 

pălmuit, pentru că n'a bătut în uşă şi n'a aşteptat 

un rînd, ce nu i-a venit niciodată în viaţă.

ostilă sau
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După ce şi-a terminat liceul şi facultatea de litere, 
a plecat la Munchen pentru continuarea studiilor cla

sice, spre care nu se îndreptase dintr'un calcul pro

fesional ci numai dintr'o vocaţie, imprecisă la în

ceput, dar categorică mai tîrziu, fără caracter di

dactic, ci simplu reflex al aspiraţiei lui de totdeauna 
de a evada din prezent, din actual.

La o vîrstă, în care începuse să-şi disece carac- 
ierul şi să-şi preciseze elementele esenţiale ale per

sonalităţii, pe ori ce drum ar fi pornit, găsia la 
baza ei refuzul de a accepta viaţa. Cum n'o putuse 
anula în dibuirile puerile ale copilăriei, instinctiv, 
prin resemnări şi renunţări succesive, procedase la 
reducerea suprafeţelor de contact cu dînsa, retrac- 

fîndu-se în sine ca sub o carapace de indiferenţă. 
In afară de consideraţii estetice destul de nelămu

rite pe atunci, pasiunea lui pentru antichitatea cla

sică deriva din necesitatea de a se desface din 
amplexiunea ambianţei, ce nu-l interesa în proble

mele ei actuale, în crizele ei materiale şi morale 

şi nici chiar în propria lui persoană sub raportul 

funcţiei sale sociale. După cum în viaţă, prin re

nunţări îşi micşorase suprafaţa de contact şi deci
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-de fricţiune cu realitatea, tot astfel, instinctiv, se 
refugiase sufleteşte în domeniul speculativ al uma

nismului, nu pentru că şi-ar fi închipuit existenţa 
în trecut a unei alte omeniri de cît cea actuală, pe 

o credea, dimpotrivă, mai dură, mai crudă, 
fără raza blîndeţii creştine, tot atît de categorică 
în voinţa de putere, în imperialism, fără omenie, 
zguduită de convulsiuni sociale mai aprige de cît 
cele de acum, cu mult mai puţină spiritualitate şi 
confort moral şi material, — ci pentru că avea în 
ochii lui superioritatea de a fi o lume revolută, 
încheiată într'un ciclu perfect închis, obiect dezin

teresat de studiu, fără pasiuni. Pe cît era de inapt 
în a percepe prezentul în interesul lui imediat, pe 
atît i se desfăşura de slobod imaginaţia în epoci 
revolute, în spaţii de timp descărnate de ori ce 
interes vital, în speculaţii abstracte, în probleme re

zolvate de succesiunea vremei. Ori cît ar fi fost

care

timpurile de ticăloase şi siguranţa vieţii de strangu

lată de spaima tiraniei imperiale, pentru dînsul, pe 

punctul contemplaţiei sale postume, ele nu existau 

de cît în idealitatea, în realizările lor estetice, mo

rale, în pildele de virtute, în arhitectura administra-
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ţiei universale, în structura osificată a întregii lor 
civilizaţii. A intra în labirintul dezinteresat al acestor 
preocupări mai era pentru dînsul şi un fel de a 
se sustrage şi sufleteşte acţiunii dirimante a prezen

tului. Cum încă de pe atunci, începuse să-şi presimtă 
soarta de bolid dislocat din traectoria massei incan

descente a astrului său, aruncat pe un drum deso

lidarizat şi stingher, nu ştia de ce carieră să se apuce. 

Nesimţindu-se înfipt în realitate, nu se credea în stare 

de niciuna. Dintr'o inaptitudine totală şi dintr'un refuz 
de a lua contact cu viaţa în aspectele ei esenţiale, 
ce-i umpleau de altfel şi de îngrijorare, nimic nu-l 
interesa din tot ce preocupa pe alţii şi nici nu putea 

înţelege, cum se pot pasiona toţi de chestiuni 

materiale, de hotare de pămînt, de larma afacerilor 

şi a problemelor sociale. Omul plecat peste dosare 
şi arhive, peste plăgile şi peste rănile semenilor săi, 

pentru a-şi scoate existenţa sau pentru a-şi satisface 
pasiunea, i se părea o fiinţă din altă formaţie bio

logică de cît a sa: prins în mîzga unei vieţi de 

apetituri, ce-i rămînea de făcut? Problema şi-o pu

sese deseori, dar cum nu era încă momentană, pre

fera să-o amîne, îndestulîndu-şi deocamdată nevoia
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de eliberare, prin sborul nupţial în sfera pură a 
dezinteresării, a unei lumi oprite din mersul ei, lume 
pusă sub clopotul timpului pentru a fi cercetată rece, 
senin, imperturbabil.

...La Miinchen, nu avea de cît un singur prieten, 
ardelean de origine, din Caţa, ţăran în întreaga 
lui structură fizică şi morală, voinic, negru, pîrlit 
de soare, cu ochi de păcură sub streaşină unor 
sprîncene sburlite şi îmbinate, păros, mustăcios; cu 
simţ familial, el îşi sprijinia fraţii la învăţătură, şi 
trimetea bani şi bătrînilor din Caţa; sufle! simplu, 
deferent pînă la umilinţă cu cei mari, prietenos cu 
cei mici, rud, neooliedric, şi de o prudenţă cu ade

vărat ţărănească: întrebat într'o seară, prin Englischer 
Garten, ce credea despre un deochiat om politic din 
ţară, el se opri, cată în dreapta, cătă în stînga, 
sfredeli întunerecul cu agera lui privire, şi, după ce 

se convinse că nu era nimeni pitit după vreun copac, 

rosti un ,,cred că nu e om corect”, cu o atitudine 

speriată şi retractată, în care puteai citi veacurile 

de umilinţă şi de bănuială a ţăranului romîn. Intr'o 

viaţă de lipsuri cumplite, dela un singur lucru nu
8
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se abţinuse frustul Căţăoan: dela amor, dela amorul 
ieftin sau pe nimic. In seara sosirii sale la Munchen, 
instalat de un prieten într'o odae de otel, rămă

sese ca a doua zi dimineaţa să treacă pe Ia dînsul 
pentru a merge împreună la expoziţia dela Glass- 
palast. Neştiind nici o vorbă nemţească şi 
cîndu-i obiceiurile, prietenul îi spusese la despărţire 
în glumă: — ,,Să te văd, Lupule, cum o să te des

curci de partea femeilor?" — „Ale dracului nem

ţoaice, cu limba lor afurisită!" mormăise el în mus- 
teaţă. Fiindcă la ora indicată Lupu nu venise, se 
dusese el la otelul Iui, unde, bătînd uşor în uşă şi 
apăsînd brusc pe clanţă, trupul gol al unei femei 
abia avu timpul să se învelească sumar în cear

şaful, din care mai ieşia totuşi afară o coapsă blondă; 
fără să ştie nemţeşte şi fără bani (sosise în Munchen 
cu 10 mărci în buzunar), Lupu rezolvase, astfel, din 

prima noapte a sosirii sale problema amorului... Prin 
prietenia cu dînsul, Bizu a cunoscut şi el, provizoriu, 

o latură a vieţii studenţeşti, dacă nu de lipsuri îm

pinse pînă la postire, dar limitată la satisfacţii puţine 

şi grosolane, prin mizere restaurante de lucrători 

sau prin grădinile de vară cu mîncări indigeste, în

cunos-
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care totuşi Lupu îşi potolia foamea lui de adevărat 
lup. Tot el îl instalase într'o cameră, de altfel, cu- 
răţică din Turkischegasse la Frâu Frieda, nevasta unui 
lucrător. Deşi de felul de viaţă a prietenului său, 
avea să se despartă repede, făcînd cunoştinţa ma

rilor berării de pe Neuhauserstrasse şi a restauran

tului vienez dintre cele două Pinacoteci, el locuia 
şi acum în camera mobilată a gospodinei din Tur

kischegasse, urmînd de mai bine de şase luni, cursu

rile de filologie clasică şi pregătind şi o lucrare asupra 
lui Horaţiu, privit în decursul veacurilor, în felul 
lucrării lui Comparetti asupra lui Virgiliu în evul 
mediu şi a lui Zielinski asupra lui Cicerone. Lucrarea 
nu pornise dintr'o întîmplare academică ci dintr'o 
reală înclinare pentru poetul tiburtin, a cărui mască 
pusă de epocile succesive, dacă nu-l interesa de cît 
prea puţin, îl interesa însă pînă la pasiune omul 
dintr'însul, în atitudinea lui faţă de viaţă, în nihi

lismul lui resemnat, în filozofia lui scurtă dar singura 
reală şi <3e bun simţ. Capul poetului nu era, de

sigur, metafizic şi ochiul lui nu vedea de cît ceea 

ce e; nu se gîndia la ziua de mîine şi cu atît mai 

puţin la o viaţă viitoare, neîndreptăţită de cît doar
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prin nevoia înşelării de sine. Intr'o lume de apa

renţe şi de valori iluzorii, singura realiiate şi valoare 
pozitivă i se părea moartea, al cărei simţ 
dintr'o infirmitate, dintr'un conflict cu viaţa, dintr'o 
deziluzie, sau din dezechilibrul tuturor aruncătorilor 
de strigăte sublime în contra destinului

nu izvora

omenesc,

ci se manifesta ca o simplă constatare ineluctabilă, 
împotriva căreia ar fi fost absurd să lupţi; un simţ 
resemnat şi fără tragism. Dacă lipsa tragismului şi 
a pasionalului îi micşorează valoarea poetică a ver

surilor, realismul lor filozofic le sporeşte valoarea 
pragmatică. In Horaţiu nu căuta, aşadar, lirismul pro

priu zis, ci prezenţa efectivă şi eficace a morţii, cu 
toate limitările aduse normelor unei vieţi trăite fără 
iluziile voinţei de putere.

Intr'o seară de Iulie, pe cînd privia dela fereastra 

camerei sale jocul copiilor pe asfaltul străzii, sleit 

de munca dela Universitate şi Bibliotecă, şi de căl

duri copleşitoare, cu osteneala cronică intrată mai 

de mult în oase, el simţi o pipăire lentă în coşul

umed al pieptului, ca acea a unui sobol în căutarea 

ieşirii, urmată apoi, scurt, de o împunsătură precisă 

de ac ce ar fixa pe carton o insectă de colecţie.
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Seara se lăsa caldă, încropită, ca şi serile bucureş- 
tene, cu învolburări de praf, în violetul căreia ma

sivul apropiat al Universităţii se ştergea. Copiii în

cepeau să se retragă şi dînşii prin curţi, chemaţi 
de gospodine. Cu geamul deschis încă, el se în

tinse pe canapeaua roasă. Din camera de alături, 
sgomot surd ca de pumni înfundaţi în zid; ca de

obiceiu, întors seara acasă, lucrătorul tuşia sec.....

Bizu închise fereastra, se culcă, şi adormi adînc, ne- 
deşteptîndu-se nici cînd Frâu Frieda îi trecu ziarul 
pe sub uşă, nici cînd voi să-i aducă laptele de di

mineaţă. Sculat în capul oaselor, auzi un „toc, toc" 
în coşul pieptului, caşi cum ar fi voit să-i se re

amintească o prezenţă necesară; îmbrăcîndu-se, deşi 
se simţi din nou înţepat de acul colecţionarului de 
insecte, se duse totuşi la cursul lui Furtwăngler a- 
supra reprezentaţiei plastice a poemelor home

rice. Nalt, voinic, spătos, roş apoplectic la faţă, ilu

minat pe dinăuntru, cu părul artistic-vîlvoiu, stacojiu 
odinioară, bătut acum în rebele fire de argint, cu 
sprincenele stufoase, cu glas sonor, înălţat pe o es- 

stradă mobilă în mijlocul unui grup de tineri, pro

fesorul se înflăcăra în faţa frontoanelor templului
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zeiţei Pallas Athena din sala Egineţilor, dinaintea 
luptelor eroilor în jurul unui tovarăş căzut.

— ,,Atît în epos ca şi în artă, perora el ciocă- 
nindu-şi cuvintele în lovituri de pumn masiv, orîn- 
duitoarea luptelor e Athena, conducătoarea de oşti, 
luptătoarea dîrză, bucuroasă de strigătele de război 
şi de vălmăşagul luptei, după cum se vede şi în 
„Theogonia" lui Hesiod, 924, în imnurile homerice 
4, 8. Concepută în acest sens, Athena frontului egi- 
netic nu se luptă la o parte, ci stă la mijloc şi de-< 
asupra ambelor părţi, fără să fie văzută de eroi, aşa 
cum o descrie şi eposul în situaţii analoge: nu par

ticipă la încăierare, ci, invizibilă, are atitudinea de ar

bitru. De partea cui ar înclina, nu se poate con

chide din poziţia ei şi pe nedrept numai s'a socotii 
că-şi ridică scutul şi egida împotriva unora şi în 
folosul altora".

Cînd profesorul scoborî cele două trepte ale tri

bunei pentru a trece la al doilea fronton, Bizu auzi 

din nou ciocănitul cunoscut în coşul pieptului, ca şi 

cum ar fi voit să-i aducă aminte că n'avea de ce-i 
interesa atît de mult poziţia luptătorilor frontoanelor 

pentru a piroti pe loc încă un ceas, căci profesorul



119

nu mai isprăvia cu eroii egineici, urmaşi ai lui Eac, 
fiul Iui Zeus şi al nimfei Egina, unul din ziditorii 
Troei, după cum fiul său Telamon avea să participe 
la expediţia lui Ercule împotriva lui Laomedon, sper

jurul rege al aceleiaşi Troe.

Sobolul avea dreptate: în clipa de faţă nu-l mai 
interesau legendele îndepărtate; se hotărî deci să 
plece. Pe cînd profesorul se scufundă printre foi, 
pentru a se referi la versurile lui Pindar, Nem, 3, 36 
şi Isthm, 5, 36; 6, 27 ca să dovedească participarea 
Iui Ercule la lupta împotriva lui Laomedon, în timp 
ce prietenul său lolaos îl ajuta pe Telamon:

Aa'.jAsdovza o’supoaosvvjC TsX//(ag>v 

JoXa rcapaoxdtac scov s-nsoas

— el se desprinse încetişor din grupul ascultătorilor 
şi descinse în zăpuşeala dimineţii incendiată pentru 
a se îndrepta spre Englischer Garten, ce i se părea 

departe... departe, după cum i se păreau de cîtva 
timp toate. De abia îl duceau picioarele, de obo

seală. Prins cu un ac de siguranţă, pentru a scăpa 

de înţepătura lui, trebuia să se încovoae, ca şi cum 

ar fi purtat povara lumii în spate. In parc, copaci
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mari, pletoşi, verzi, copaci de adevărată pădure, 
mai autentici de cît cei de Ia Copou sau din Ciş- 
migiu. Pe cînd se încercă să respire mai larg, îl 
scutură o tuşă cu răscoliri de adîncuri şi cu o ex

pectorase abundentă, chiar în fata Isarului, fluviu 
adevărat, viu, săltăreţ, cu valuri reale de un verde 
crud. Scurt popas pe o bancă, sub un pin alpestru, 
cu o uşurare binefăcătoare...

...A doua zi, Ia bibliotecă, cu ediţiile hora- 
ţiene dinainte, avu sensaţia mucegaiului, cu miros 
iute în nas. Ar fi voit să tuşească, dar se 
ţinu multă vreme din bunăcuviinţă; tuşi, totuşi, pînă 
ce rămase istovit, cu pieptul pe masă. Ridicîndu-şi 

ochelarii pe frunte, un tînăr de alături îl privi lung, 
cu interes, deşi pe furiş, cu coada ochiului; ca să 
evite indiscreţia, sprijinit în cot, Bizu încercă să se 

scufunde în textul latin, dar privirea îi lunecă peste 
literele gotice, ce se strîngeau ghem, se învălmăşeau 

şi se refuzau izolării; sub obsesia atenţiei vecinului, 

corozivă ca un acid puternic, începu să silabisească: 

,,Das Haupt der Medusa, glaubte man, bringt Schre- 

cken, Entsetzen, Erstarren. Das hat die alte Zeif

re-
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dadurch ausgedruckt, dass sie das Haupt als halb- 
tierische Fratze nicht wutblickenden Glotzaugen bil- 
dete". Deşi Neamţ, el deabia acum învăţase ceva 
nemţeşte. Limba i se părea sumbră, complicată : 
Schrecken... Entsetzen... Erstarren... huruit al roatelor 
carului lui Salmoneu pe miticul pod de aramă din 
Elida! şi ce aglomeraţie de compuse! ...halbtierische... 
wutblickenden... Glotzaugen... Tot din intenţia de a 
se elibera de obsesia atenţiei vecinului, încercă fără 
succes să le descompună, pînă ce, hotărît să o 
curme, se întoarse brusc spre dînsul pentru a-l privi 
în faţă: un tînăr bălan, ras pe cap, cu obrazii supţi, 
străvezii, crestaţi de tăeturi de duel, cu umerii în

floriţi de muşcate roşii... Lui Bizu abia acum i se 
păru că înţelege. Tînărul era bolnav, şi cum îl vă

zuse tuşind, îşi închipuise că şi el... ha! Ciudat in

teres pentru dînsul! Zîmbi la aducerea aminte a 
unei scene bucureştene, de pe vremea tramvaelor 
cu cai. Urcîndu-se în piaţa Sfîntul Gheorghe, de 

cum intră, un călător gras începu să se uite cu a- 

tenţie la vecinul lui, gras ca şi dînsul, căruia, după 

ce-l legănă cîtva timp cu privirea şi-l cîntări în 

plasa ochilor, i se adresă ca unui vechiu cunoscut:
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— Dacă nu te superi, cîte chile ai mata?

— Cum să mă supăr, se poate! răspunse celalt 
cordial. O sută treizeci, dar acum un an aveam 
o sută şaizeci.

— Şi ce ai făcut ca să slăbeşti, că eu de doi 
ani mă tot căsnesc să scad sub o sută cincizeci şi 
nu isbutesc?

— Apoi să vezi, începu omul, ştergîndu-se de 
năduşeală, ca să intre în amănuntele curei sale. A- 
junşi la o stafie, unul din ei trebuia să se scoboare.

— Şi aşa, care va să zică, apă de Ioc în timpul 
mesei — continuă el de pe scară, şi zici că nici 
pîne multă... dar o fleiculiţă se poate?

— Se poate, cum să nu se poată, îi replică 
cel dinăuntru, dar cu măsură.

— Bine, adică cum cu măsură?

...şi conversaţia s'ar fi prelungit din stradă, dacă 

n'ar fi intervenit publicul călător. Neamţul de ală

turi îl privia şi el tot cu simpatia omului gras din 

tramvai. Zîmbi din nou la amintirea acestei scene, 

— dar, apoi, nu ştiu cum, atenţia tînărului îl irită. 

Işi închipuise oare?... Ce copilărie! Se reîntoarse la 

odele lui Horaţiu, din care adia o răcoare tiburtină
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peste zăpuşeala bibliotecii. Era cald, nesuferit de 
cald. Nu mai putea lucra în clocotul acesta... cînd, 
deodată, ca la un semn, dintr'un resort, toţi cititorii 
se ridicară în picioare, cu ochii spre uşa mare: într'o 
pată de albastru ireal, recunoscu în bătrînul de per- 
gament, cu faţa brăzdată de mii de cute, pe re

gentul Luitpold, venit să examineze noile achiziţii ale 
bibliotecii. In larma vizitei neaşteptate, scăpînd de 
obsesia vecinului său, el ieşi din sală ca să meargă 
la gară, unde trebuia să sosească pentru cîteva luni 
taică-su. Cu pipa'n gură, neschimbat, bătrînul Fritz 
se scoborî din vagon, indiferent, ca în locuri cu

noscute; porniră împreună în Turkischegasse, unde 
Frâu Frieda le mai închiriase o odae. Bătrînul, ce-i 
dreptul, se uitase la el, îl cîntărise cu privirea, dar 
nu-i spuseşe nimic; nici nu era de felul lui prea 
vorbăreţ.

...A doua zi, dimineaţa, pe bulevardul Univer

sităţii, lipită de coaste, cămaşa îl supără în mişcări; 
o înţepătură mal puternică îl perforă în dreapta 

„ţac! ţac!" şi brusc, o tuşă vijelioasă îl scutură ca 

pe un copac în vînt; se prinse de varga de fier a
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unui gard şi tuşi. întins alături, caşi cum ar fi fost 
călcat pe coadă, un cîine se sperie şi fugi schelălăind. 
Reuşi, însfîrşit, să se elibereze, proectînd pe asfalt 
o expectorase neagră, compactă, solidă aproape. O 
sfîrşeală totală îl muie şi-i tăie picioarele; abia se 
putu tîrî pînă acasă unde, neaşteptîndu-l atît de 
devreme, Friea'a, femeiuşcă mică, spălăcită, suptă la 
faţă, diretica prin casă; cînd îl văzu, scoase speriată 
un ,,Jesus-Maria !", şi o întrebare îi flutură pe buze, 
fără a îndrăzni totuşi să i-o pună; trecu deci în 
odaia domnului Fritz, în timp ce Bizu căzu istovit 
pe canapea...

N'a mai ieşit după amiazi; bătrînul Fritz s'a 
învîrtit în jurul canapelei lui, şi-a frămîntat limba cum 
să-! întrebe, nu şi-a găsit cuvintele, s'a sfiit, şi cînd, 
însfîrşit, l'a întrebat, la răspunsul lui bruscat, n'a 
mai insistat, ci a plecat la berăria din colţ, unde 

dăduse de o bere cum nu băuse în viaţa lui. Rămas 

singur, simţi spre seară o uşoară înfiorare. Şi-ar fi 

pus termometrul, dar nu şi-l pusese de copil, cînd, 

scuturat de friguri palustre, fusese purtat pe la toţi 

doctorii localnici şi chiar şi pe la laşi, la un profesor,
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grec de origine, cu favorite negre, cu atitudini boe- 
reşti, ce-i consolase părinţii prin faptul că şi ne

vasta lui suferia de aceleaşi friguri. Simţia o rume- 
neală pe faţă, şi-l brobonia o rece transpiraţie pe 
trup. Noaptea se lăsase domoală şi răcorită parcă; 
sgomotele uliţei înfundate încetase, copiii vecinilor 
se culcase; încetase şi ciocăniturile mecanicului din 
faţă în armatura unei maşini oprite. In liniştea pa

tului, îl îmbulziră amintiri de copilărie, retrospecţiuni 
dureroase, ieşite din proecţia prezentului tulbure a- 
supra trecutului. Casa se linişti; domnul Fritz sfo

răia, lucrătorul de alături tuşia sec din cînd în cînd; 
tictacul ceasornicului cu cuc însemna regulat mersul 
timpului; veghind ca o candelă, numai el înregistra 
svonurile nopţii şi cîntecele întrerupte de intermina

bilele vocalize ale trecătorilor întîrziaţi:

Ich schnitt in seine Rinde 
5o manches iiebe Wort. . .

Cînd se deşteptă, soarele era sus... Se răco

rise deabinele; ploua şi din asfalt răsăriau una cîte 

una ciupercile negre ale umbrelelor. Aer proaspăt 

ca o făină curată... Mergînd la bibliotecă, ceru ca
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de obiceiu ediţia lui Kiesling, şi cînd, după cîteva 
minute, omul de serviciu îl anunţă că era împru

mutată, părînd a se. îndoi, el i-o arată în mîna tî- 
nărului din colţul celalt al mesei; tot tînărul de 
eri. Pentru a curma misterul, hotărît, se îndreptă spre 
dînsul. La început, omul nu înţelese decît doar 
că trebuia să se prezinte:

— Otho Schlag, doctor philosophiae.

Bizu se uită la carte, care era, în adevăr, ediţia 
Iui Kiesling, iar domnul Doctor Otho Schlag îi lă

muri că prepara de trei ani, o lucrare asupra desti

nului lui Horaţiu în cursul veacurilor, şi că ediţia lui 
Kiesling îi servia ca bază la trimiteri; adaose chiar 
zîmbind:

— Eri n'am putut lucra pentrucă mi-ai luat-o 
dumneata înainte. Azi am venit eu mai de vreme. 

Isbit de această întîmplare neaşteptată, Bizu nu-i 

spuse nimic domnului doctor Otho Schlag de coin

cidenţa preocupărilor lor, ci, ameţit, plecă din Bi

bliotecă. Munca lui de un an devenise, aşa dar, 

inutilă; un altul i-o luase înainte. Pe scară zîmbi, 

totuşi, cînd înţelese că tînărul îl privise ieri cu a- 

tîta insistenţă, pentrucă aşteptase să-i elibereze cartea,
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de care avea nevoe. Scena din iramvaiul bucureş- 
tean fusese numai o închipuire; constatarea îi făcu 
plăcere dar, tocmai pe cînd se bucura: „tac!" se 
auzi perforatorul din coşul umed al pieptului, de 
care aproape uitase. In frăgezimea amurgului, ră

corit de ploaia de la amiază, el începu să tremure 
într'un clănţănit nervos. Tulbure, se îndreptă spre 
casă, dealungul zidurilor, ca o umbră, pipăindu-le, 
din nevoia unei prezenţe obiective. Cum ajunse a- 
casă febra îl doborî la pat.
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A trecut astfel vara, cu osteneala căldurilor, şi 
începutul toamnei cu umezeala ploilor, în timpul 
cărora sănătatea lui Bizu se înrăutăţi; acul de sigu

ranţă îl ţinea tot mai strîns iar sobolul misterios 
din coşul umed al pieptului îşi repeta semnalizările, 
pe care el le înregistra fără să le înţeleagă, de oarec^ 
deprinderea sănătăţii nu-i da presimţirea bolei. După 
inutile încercări de a-i deschide ochii, renunţînd de 

a mai insista, bătrînul Fritz se învîrtia în jurul ca

napelei, da din cap, şi se îndrepta apoi spre be

răria din colţ. Spre sfîrşitul lui Noembrie se pre

zentă profesorului Crusius pentru a-l anunţa că re

nunţase la lucrarea lui asupra lui Horaţiu. Fără a 

aştepta vreo* motivare, profesorul schiţă mai întîi un 

gest de aprobare, pentru ca, privindu-l apoi cu o 

stăruinţă supărătoare, să-i spună brusc:
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— Was ist denn mit Ihnen? — descriind în a- 
celaş timp cu degetul o curbă în jurul obrazului ter

minată printr'un semn de întrebare.

— Horaţiu mai poate aştepta, adaose el. Pînă 
atunci ar fi bine să-l vezi pe profesorul Kuno Fi- 
scher. Sănătatea înainte de toate.

Scos din inerţia Iui obişnuită, Bizu se gîndi că, 
pentru ca un om atît de protocolar ca profesorul 
Crusius să se intereseze de sănătatea lui, situaţia 
trebuia să fi fost destul de gravă. Nu-i rămînea de 
cît să meargă la doctor, demers împotriva căruia 
protestau nepăsarea lui împinsă pînă la fatalism, şi 
un fel de demnitate absurdă ce-l făcea să vadă în 
el semnul unei inferiorităţi penibile. A se prezenta 
în faţa unui necunoscut, grav, important, a-i da dreptul 
să-i intre în mizeria organismului şi a-i aştepta sen

tinţa de viaţă şi de moarte, i se părea o intolerabilă 
demisie a mîndriei lui fireşti; nu privia rezultatul con- 

• sultării ca simpla constatare a unei stări de fapt, de 
caracter pur obiectiv, ci ca o sentinţă arbitrară, — im

presie, fireşte, iraţională, devenită însă cu timpul a- 

titudine de viaţă. In ziua vizitei la profesorul Kuno 
aşa dar, atît de tulburat în pri-Fischer el nu era,

9
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vinţa rezultatului consultaţiei, pe cît se simţia de 
stînjenit, de umilit, prin dreptul ce-i îngăduia de a-l 
cerceta şi de a rosti sentinţe. In sala de aşteptare, 
de o parte, se aflau cîteva doamne, suluri subţiri, 
scheletice sub văluri de doliu; în colţul unde se a- 
şeză el într'un grup mai mare sosiră pe rînd trei 
pacienţi, ce se întîmpinară cu surpriza neplăcută de 
a se recunoaşte; stînjeniţi unul de altul, se prefăceau 
că venise din întîmplare şi căutau să pară că nu-i 
preocupau sănătatea, ci că voiau doar să li se exa

mineze în treacăt o veche bronşită, vindecată de 
altfel de mult; cum nu erau zoriţi, îşi oferiau locul 
unul altuia. Cînd îi veni rîndul, el se miră că-I 
mai puteau ţine picioarele în faţa omului înalt, voinic, 
roşcovan, cu o frunte enormă, ieşită ca un balcon 
spre stradă, cu bărbiţă caprină, care, cu un gest 
scurt, îl făcu să se desbrace şi să-şi expună cazul; 

încurcîndu-se în explicaţii — era vorba, fireşte, de 

o răceală — şi înainte de a-şi fi lăsat cămaşa pînă 'n 
brîu, mîna păroasă a profesorului îl trase nerăbdă

toare spre dînsul. Auscultarea începu de la umărul 
drept, cu lovitura viguroasă a degetului mijlociu 

transformat în ciocănel; se scoborî pe omoplat, apoi
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în dreptul coastelor pînă jos; rînd pe rînd, ope

raţia trecu la partea stîngă, cu invitaţii repetate de 
a respira adînc, de a tuşi; aplecată cu mare atenţie 
pe stetoscop, urechea doctorului culegea zvonurile 
interioare, cu o pasiune ce i se putea citi în ochii 
mari albaştri. După vreo zece minute de auscultare 
încordată, ia semnul profesorului de a se îmbrăca, 
Bizu ar fi voit să dispară, pentru a nu mai auzi 
sentinţa .omului important ce-şi căuta, vizibil, cu

vintele.

— Boala nu e gravă, începu el doctoral, dar 
există şi încă mai de mult.

La semnul lui de mirare, profesorul continuă:

— Optzeci la sută din cadavrele venite la au

topsie au leziuni cicatrizate, ceiace arată că oamenii 
au fost bolnavi, fără să ştie şi leziunile s'au închis 
prin simpla reacţiune a organismului împotriva into

xicaţiei. Ce a fost nu mai interesează acum; impor

tant e numai că vîrful lobului drept se prezintă 
cu un punct umed, semn de infiltraţie pulmonară 

activă şi în curs. Cunoşti cuvîntul şi semnificaţia lui; 
o analiză a sputei nu va face decît să-mi confirme 
diagnosticul.
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Cu glas alb, Bizu întrebă:

— Şi atunci, ce urmează să fac?

— Deocamdată, nimic; a nu face nimic e arma 
cu care vei lupta împotriva bolei; nici un 
exces; viaţă liniştită, salubră; nici un fel de obo

seală fizică sau intelectuală; aer ozonat, de se poate.

— O călătorie în Italia? îndrăzni Bizu să în

trebe pentru a scoate din împrejurarea ce i-se oferia 
realizarea unei vechi dorinţi.

— Inutil, curmă brutal profesorul; călătorie în

seamnă oboseală şi dumneata ai nevoe deocamdată 
numai de odihnă; mai vino peste o lună.

Fără să-i mai dea răgazul altor întrebări, îl îm

pinse apoi spre uşa sălii de aşteptare, la a cărei 
intrare, deveniţi deodată gentilomi, ca să nu pară în

grijoraţi de soarta plămînilor lor, doi pacienţi se 

invitau unul pe altul.

Afară, în stradă, deşi ar fi putut avea sensaţia 

golului istoric, n'a avut-o de cît pe cea a elibe

rării de sub teroarea omului cu fruntea de balcon 

la stradă şi cu bărbija caprină. Cu toate că, îna

inte de a păşi pragul casei doctorului Kuno Fischer, 

nu avusese nici o presimţire despre boala sa,

fel de

era
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acum mai conştient de dînsa de cît trebuia; om al 
situaţiilor clare, de la ignoranţă trecuse la accep

tarea definitivă a sentinţei de moarte. „S'a sfîrşit" 
îşi zise el cu glas mat, cu un nod în gît, dar fără 
emoţie şi lirism. ,,S'a sfîrşit, şi iată tot!" mai adaose, 
cu gestul secatorului într'un ram. „Infiltraţie pulmo- 

' nară!" — de ce nu tuberculosis pulmonum, pentru 
a rămîne în abstracţia ştiinţifică? Bacilul nu distruge 
ci... se infiltrează.

Era pe înserate, ora mişcării intense, ora ie

şirii fetelor de magazin, blonde şi zglobii apariţii 
feminine săltate din cadrul prăvăliilor, ora aprinderii 
becurilor electrice, ce schimbă brusc aspectul stră- 
zilor, dîndu-le o expresie de febrilitate artificială. 
Pe Neuhăuserstrasse se scurgea, însufleţită, turbu

lentă spre scopuri divergente; prin faţa prăvăliilor,

tineri îşi aşteptau iubitele la ieşirea din magazine;

fiecare îşi avea mica lui taină, ce-l făcea să pîndească 
sau să-şi iuţească pasul. Singur pînă acum sufleteşte, 
Bizu începu a nu se mai simţi singur; nu mai mergea 

'-fără scop; monologul lui interior devenise iar dialog. 

Avea un secret, avea un tovarăş, a cărui dialectică

se auzia în vîrful lobului plămînului drept, acul de
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siguranţă, ţăcăniiul perforatorului ce-i viza 
pentru călătoria din urmă, ,,toc-tocul" sobolului in

terior, cu care stătuse de atîtea ori de vorbă fără 
să ştie cine era şi ce voia!... ,,Se infiltra'', îşi cerea 
dreptul la viaţă, şi, prieten al casei, îşi săpa galeriile 
prin plămînul lui cu o imagine ce-i păru plastică, 
grotescă, dar nu şi tragică. Intr'un colţ de stradă 
îi zîmbi galeş o păpuşică blondă, pe care o mai vă

zuse ieşind dintr'un magazin de instrumente optice 
şi îşi propusese mai de mult să o invite la o ex

cursie prin împrejurimile Munchenului... Ea îi zîmbi 
şi de data aceasta, în timp ce el trecu mai departe 
important, grav, ca şi cum ar fi dus în mîni un por

ţelan preţios, cu frica de a nu-l scăpa. Abia acum 
înţelegea de ce se uitau toţi atît de lung la dînsul* 
de la domnul doctor philosophiae Otho Schlag pînă 

la Frieda şi taică-su, care de cîtva timp îi da şi 

mai mult tîrcoale, suspinînd în tăcere.

— „Toc-toc" auzi el dinăuntru ciocănitul obişnuit.

— Am auzit, îşi răspunse în gînd. Uite, mergem 

acasă să ne odihnim.

biletul
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Iniins în pat, deşi o credea pecetluită, definitivă, 
nu simţi nici o revoltă împotriva soartei. Nu se 
întreba ca cei mai mulţi: de ce tocmai el? Intrucît 
conştiinţa propriei sale personalităţi nu-l dislocase din 
noţiunea generală a umanităţii, faptul că i se întîm- 
plase şi lui ceiace se întîmpla şi altora şi chiar ve

cinului, a cărui tuse isbia şi acum surd, cu pumni de 
vată, în zidul camerei de alături nu i se păru o ne

dreptate; insuficienţa egoismului său vital îl scutia, 
astfel, de o zădarnică iritare împotriva situaţiei sale; . 
prin boală se contopia în mizeria obştească a ma

teriei supusă degradării şi descompunerii. In loc de 

a fi scuturat de febră ca în nopţile trecute, se simţi, 
dimpotrivă, mai liniştit, cu sensaţia de a i se fi a- 

şezat pe faţa aburită o mască de răcoare; nu se 

mai întreba ce însemna scurmatul sobolului interior
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şi nici ţăcănitul scurt, brusc, al perforatorului, 
viza mereu

va muri şi liniştea, ce-l 
ceastă siguranţă, căci nu-şi făcea nici 
supra speranţei doctorului într'o posibilă reacţiune 
a organismului, exprimată numai pentru a preveni 
o eventuală desperare, de care nu se simţia ame

ninţat; şi din insuficienţă vitală şi dintr'o lungă dis

ciplină morală putea privi moartea în faţă fără teamă, 
beneficiu unic, scos din atîtea renunţări... Se acoperi 
deci bine şi pentru întîiaşi dată, de mult, aţipi li

niştit, uşurat de povara nedumeririlor. In somn, spre 
dimineaţă, avu totuşi o viziune virgiliană. I se părea 
că se afla la Troia, în prăpădul cetăţii, în vălmă

şagul morţii şi al ruinii, în momentul încercărilor 

ultime ale lui Enea de a-şi lua soţia, copilul şi tatăl, 
de a strînge în grabă pe muntele Ida pe cei scă

paţi din prăpăd, pentru a transporta apoi spre alte 

tărîmuri penaţii patriei pierdute. I se mai părea că 

retrăeşte în Anchise, încăpăţînatul bătrîn, care, cu 

toate imprecaţiile lui Enea, nu voia să- părăsească ce

tatea în flăcări sub cuvînt că, dacă zeii ar fi voit 

să trăiască, n'ar fi dat Troia pradă Grecilor, căci, la

ce-i

biletul pentru o cale lungă şi iremeabilă;

venia tocmai din a-cuceria,

o iluzie a-
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bătrîneţe, nu se mai simţia în stare să înfrunte oste

nelile rătăcirilor pe mare. era de ajuns cît sufe

rise pînă atunci; se săturase de viaţă. In zadar îl 
mustra Enea, că-şi închipuise că ar fi putut pleca 
fără dînsul, deoarece, dîrz în hotărîrea lui de a muri, 
bătrînul se şi lungi ţeapăn pe pat, ca un mort ade-

li

vărat, îndemnîndu-i se plece, după ce-şi vor fi luat 
rămas bun de la cadavrul său. întins ca Anchise, 
cu mîinele pe piept, se pregătia şi el acum să moară, 
se considera mort şi, în viziunea lui virgiliană, îşi 
chema prietenii să-i salute leşul, anticipat, prin hexa

metrul ce-i cînta în urechi:

5/c, o sic positum affati discedite corpus

De abia a doua zi de dimineaţa îndrăzni şi bă- 
irînul Fritz să intre în camera lui pentru a-! în

treba de boală. In viaţa lor comună raporturile se 
răsturnase de mult; de unde, în copilărie, bătrînul 
îl terorizase prin caracterul lui ursuz, acum îl tero

riza el prin simplă tăcere, căci, în lupta eternă dintre 
vorbă şi tăcere, tot tăcerea se dovedia a fi arma 

cea mai tăioasă, în duelul oricărei convieţuiri; în 

căsnicia părinţilor săi, cicălirea agresivă şi nesfîrşită
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a coanei Lina se isbise o viaţă întreagă de platoşa 
tăcerii bărbatului său, aşa că ori cît i-ar fi strigat 
„fir'ai al dracului de Neamţ păcătos!", domnul Fritz 
o dezarma printr'un singur cuvînt aruncat flegmatic 
la un ceas ,,di, muiare!" Tăiată de un scuipat lateral, 
tăcerea lui o anula, astfel, după cum în urma aven

turii cu d. Roux şi d. Bergeret îşi anulase nevasta 
tot prin terapeutica ei.

La rîndul lui şi d. Fritz suferia acum de pe urma 
mutismului total al fiului său, în care citia nesoco

tirea omului învăţat pentru cel simplu, dela baza dia

lecticei generaţiilor succesive, prin care fiul îşi des- 
preţueşte tatăl, pentru a fi şi el la rîndul lui dispre

ţuit de urmaşul său. După ce încercase multă vreme 
să reziste, bătrînul fusese silit să se dea învins. In- 
trînd, aşadar, cu pipa în colţul gurii, abia îl putu în

treba mai mult din ochi. Tînărul îi lămuri în cîteva 

cuvinte indiferente ceea ce-i spusese profesorul, din 

care, deşi nu auzise nici de „infiltraţie", nici de 

„punct umed", bătrînul înţelese instinctiv situaţia. 

Clătinînd compătimitor din cap, îl întrebă:

— Şi ce a zis că trebueşte făcut la boala aista?
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— A spus că ar trebui să petrec iarna în Italia, 
într'o climă mai călduroasă.

Dăduse lovitura pregătită mai demult, şi-şi privi 
nepăsător victima. Bătrînul se înecă în pipă, scuipă, 
strănută, se făcu roş, pufni. — „Cum Italia? Care

Italie?.Ce, Italia este după casă?" Işi făcu socote

lile, arătă cît cheltuise de cînd se aflau la Miinchen, 
se văietă de lipsa de bani, într'o mînie împiestri- 
Jată de indignări dezarticulate. Cum îi ştia firea şj

socotelile, tînărul nu-i întîmpină nimic; numai cînd

i se păru că sfîrşise tot ce avea pe suflet şi că in

dignarea lui nu mai găsia argumente, îi răspunse 
cu nepăsare:

— Ji-am spus ce mi-a recomandat doctorul; asta 
nu înseamnă că trebue să-l şi ascult.

Simţindu-se într'o situajie morală sporită şi cu 
prestigiul redobîndit, bătrînul dădu, în sfîrşit, drumul 
vechei lui supărări. De cînd îi spusese el să se as- 
tîmpere! de cînd! De ani de zile îl îndemnase să 
mai lase cartea, să mai iasă la plimblare, să mai 

petreacă..., nu să-şi piarză zilele şi nopţile citind şi 
scriind, lată ce i-se întîmplase pentrucă nu-l ascul

tase, pentrucă-l dispreţuise, pentrucă nu mai vorbia

9
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cu dînsul, penirucă nu-i mai găsia să-i spună un cu- 
vînt. frEu sînt ca un prost la tine", repetă el mereu. 
Cum lui Bizu i se păruse că-i citeşte în ochi mica 
satisfacţie a sfătuitorului, a cărui dreptate ieşise Ia 
lumină, îşi aduse aminte de păţania unui prietin, 
fugit de acasă dela vîrsta de 12 ani, pentrucă tată- 
său, cîrciumarul, ar fi voit să-l ţină pe Iîngă dînsul, 
Ia meserie, să-I facă, într'un cuvînt „om de treabă", 
pînă ce, trăgîndu-se spre artă, băiatul îşi luă într'o 
bună zi lumea în cap, pentru ca, după suferinţe 
de ani de zile, să i se acorde la Salon medalia de 
aur. Pe cînd prietenii şi familia îl felicitau, bătrînul îl 
privia în ziua succesului cu ochi, în care i se putea 
citi regretul de-a nu-l fi văzut zdrenţuit, nemîncat, 
cerîndu-i iertare şi adăpost, pentru a-l putea dojeni 

că nu-l ascultase. Succesul fiului său îl deposedase 

de satisfacţia de-a fi avut dreptate, pe care Bizu 
o citia acum în ochii bătrînului Fritz. După ce isprăvi 

şi cu dojenile şi incriminările trecutului, regăsindu-şi 

omenia, crezu de cuviinţă să-l îmbărbăteze în cre

dinţa că tinereţea va învinge, după cum se văzuse 

în multe cazuri. Mulţumit în sine că-şi arătase spe

ranţa şi trîntind uşa, bătrînul se duse la berăria din
i

«I

;
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coli, de unde, după ce pufnise, scuipase, pufăise, se 
înecase, se socotise îndelung, se întoarse acasă, u- 
şurat şi de indignare şi de satisfacţie, plin de omenia 
aflată pe fundul sufletului său, ca să scotocească 
într'o ladă braşovenească adusă din fără, de unde 
scoase o pereche de cisme mari, cu care intră tiptil 
în camera tînărului. Se aşeză pe marginea cana

pelei, tuşi de cîteva ori, în timp ce Bizu tăcea 
ca şi cum ar fi dormit.

— Toni, şopti el.

Tînărul continuă să nu-l audă.

— Toni, mai şopti din nou, atingîndu-l uşor.

— Ce e?, răspunse, în sfîrşit, Bizu, sărind în

cruntat în sus.

— Uite ce e, Toni, eu făcut socoteala, pot tri

mite pe tine la Italia, cu mari sacrificii.

Bizu refuză, declarîndu-i că nu cerea sacrificii... 
In Italia sau aici îi era tot una. Speriat, bătrînul se 
văzu, astfel, silit să ofere cu lacrimi în ochi ceia 

ce refuzase la început cu indignare. Abia după 
stăruinţi, tînărul primi ca şi cum i-ar fi făcut un 

serviciu personal.

— Numai o rugăminte am şi eu la tine; as-

mari
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cultă şi tu odată pe tatăl tău batrin. 
Ridicînd de jos cişmele, i Ie arătă.

— Jură la mine că tu porţi, la Italia, cişmele 
batrinului tău tată, cisme faine făcute de maistor

Cacic, de lîngă biserica Sfîntului llie, care apără

ascultat niciodată lade răceală şi umezeală. Tu nu 
mine, jură că ascultă măcar acum.
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De cum rămase singur, şi după exaltarea pri

mului ,,s'a sfîrşit”, calm şi fără nici o împotrivire, 
el îşi dădu seama că, în adevăr, „s'a sfîrşit" şi, 
pentru a fi logic cu sine, recunoscu în boală împli

nirea unei vechi aspiraţii. Se născuse sub semnul 
morţii; se născuse cu moartea într'însul şi trăise 
pînă acum, în ambianţa ei; de copil mic, înaintea 
chiar a experienţii, fără motive, deci, năzuise spre 
dînsa, iar mai tîrziu, după primele conflicte cu viaţa, 
tanatofilia sporise din incapacitatea de a suporta o 
suferinţă cît de mică; sub biciuirea ei colindase el 
odinioară pe la toate iazurile şi păduricile oraşului 

pentru a-şi alege instrumentul şi decorul gestului său 

eliberator, cu un amestec de simţ al teatrului şi 

de sinceritate, pentru a cărei realizare îi lipsia însă 

lăria sufletească; laşitatea ce-l lega de viaţă era o
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cătuşă mai puternică de cît o vagă aspiraţie, sin

ceră totuşi şi ea, după cum o constata şi din ab

senţa reacţiunii faţă de boală, primită ca un oaspe 
aşteptat. Din moment ce nu-i cerea o participare, 
adică iniţiativa unui gest de descătuşare, el era 
gata să-şi accepte sfîrşitul şi sub forma infiltraţiei 
lente în plămînul găurit ca un burete. Pe cît i se 
părea de binevenită moartea considerată în sine, 
pe atît îl îngrozia însă ideea suferinţei. Dacă o 
primia totuşi, însemna că îndărătul ei lucra dorinţa 
de viaţă, respinsă numai teoretic: în teama faţă de 
suferinţa scurtă a unei morţi violente şi în răbdarea 
faţă de suferinţele mult mai mari ale morţilor lente, 
se poate citi semnul oblic al speranţei unei eludări 
posibile; pe căi ascunse, viaţa caută să se apere. 
Nedeprins cu durerea, nu putea totuşi numi eroism 
răbdarea cu care se înarma, ci simplă pasivitate. 

Lipsa de reacţiune mai putea veni şi dintr'o lipsă 

de imaginaţie, deoarece, deşi sigură, nefiind însă 

şi prezentă, el nu-şi putea închipui sensibil suferinţa 

viitoare, care mai tîrziu, în cursul boalei, devenind 

o stare normală, nu mai avea să fie percepută în 

valoarea ei absolută ci numai prin raportare Ia su-
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ferinţa momentului de dinainte, cu alie cuvinte, înir'o 
valoare relativă. Intrat în faza analizelor sufleteşti, 
în locul reacţiunilor fireşti, el privia totuşi sumbru 
desfăşurarea evenimentelor din punctul de vedere 
al perspectivei omeneşti; dacă boala e prin sine 
„antisocială", „infiltraţia" profesorului Kuno Fischer 
poate fi privită ca expresia cea mai caracteristică a 
antisociabiiităţii. Nu se gîndia, fireşte, la contagiune 
şi nici nu se condamna ca un viitor factor de dis

trugere; preţuindu-şi atît de puţin viaţa, n'o exagera 
nici pe cea a altora; se referi a numai la repulsia 
provocată de boală şi la eventualitatea compătimirii 
reale sau convenţionale trezită în jurul lui de o 
boală cu efecte atît de evidente. Declasarea so

cială provocată de dînsa îl durea cu anticipaţie,

mai mult de cît distrugerea fizică. Privirea stărui

toare a celor din jur îi fusese o primă semnalizare, 
care avea să fie urmată de acum de atîtea alte

priviri iritate sau compătimitoare, de atîtea alte com

plezenţe, prea sgomotoase ca să fie şi sincere, sau 

de atîtea repulsii brutale; cîji ochi nu vor şovăi 
să se aşeze pe obrazii lui înfloriţi sau în care va 

citi limpede egoismul sub masca solicitudinii! Ca
10
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bătrînul lup din poezie, ar fi voit să moară singur, 
izolat în fundul codrului sub ochiul indiferentei 
mice. Lipsa de panică obişnuită în astfel de împre

jurări neprevăzute îi dădu nu numai putinţa de a 
se analiza pe sine ci de a observa cu luciditate 
pe ceilalţi şi, cu deosebire, pe tatăl său. Bătrînul 
mai stărui cîteva zile în recriminările schiţate de Ia 
începutul declarării boalei; nenorocirea venise pen- 
trucă nu-l ascultase niciodată pe dînsul, de mult, 
din copilărie ,de cînd răcise stînd la pînda unor 
siigleti, ce nu se grăbiau să intre în cuşca spînzu- 
rată în prunul din grădină, şi pînă la nopţile pe

trecute pentru prepararea lucrării sale. Citind în a- 
ceste recapitulări expresia mulţumirii de a i se fi 
dovedit însfîrşit dreptatea, după vechiul său obiceiu, 
Bizu nu le răspundea decît prin tăcere, privind în 

tavan, caşi cum n'ar fi auzit. Ostenit, însfîrşit, de 

a se repeta ori de a se destinde singur în propria-i 

dreptate, bătrînul trecu apoi la solicitudine, intrînd 

mereu în odaia lui pentru a-l întreba ce mai face, 
cum se mai simte sau dacă a mai tuşit. Căzînd 

stîngaciu şi brusc, întrebările îl iritau şi mai tăios 

decît recriminările de la început, întrucît le presu-

cos-
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punea Ia bază mai mult sentimentul datoriei şi o- 
bişnuinţa convieţuirii de cît afecţia pură, la care 
se mai adăuga şi incapacitatea găsirii cuvîntului just; 
nedeprins a fi afectuos, dădea impresia constrân

gerii. La iscodirile tatălui său, el nu răspundea, aşa 
dar, de cît, ,,bine" —' fără să intre în lămuriri, — 
sau ridica nepăsător din umeri. Inţelegîndu-i, în sfîrşit, 
iritarea, bătrînul încetă de a-l mai întreba. Rapor

turile lor se stabiliră atunci cu totul pe alte te

meiuri, prin suprimarea tacită a boalei dintre dînşii. 
Chiar dacă şi-ar fi citit-o reciproc în ochi, ca o 
preocupare febrilă, ei o isgoniră din conversaţie. 
Bătrînul nu-l mai întreba cum îi mai merge ci-i 
vorbia numai de lucruri indiferente. Cu toată încor

darea rezultată dintr'o astfel de pretenţie voluntară, 
soluţia îi convenia totuşi mai mult. Oricît ar fi ros 
în ciorchinele mustos al plămînului, boala devenise 
un simplu proces invizibil, asupra căruia îşi putea 

face încă iluzia că nu există.

Odată raporturile cu bătrînul stabilite astfel, îi 

rămase lui Bizu să-şi concentreze atenţia asupra a- 

titudinii faţă de rosturile vieţii sale viitoare. In ceia-

i
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ce priveşte atitudinea faţă de boala însăşi, doctorul 
i-o indicase sub forma cea mai plăcută cu putinţă, 
a rezistenţei pasive, a minimului de sforţare; nici 
o medicaţie activă, ci doar odihna şi viaţa vegeta

tivă, adică ceia ce şi-ar fi prescris el singur, în 
sensul dispoziţiei temperamentale: va trăi întins, va

visa şi va aştepta: va avea şi rolul unei victime a 
bolii, cum se şi simţia de bună credinţă. Va trebui 
să renunţe la o viaţă de pură speculaţie intelectuală, 
convenabilă prin dezinteresare, ce reclama totuşi 
sforţări prelungite ne valorificate social decît prin

străduinţe, pe care nu era în stare să Ie înfrunte* 
Tanatofilia lui prematură îi îngustase de mult ori

zontul, izolîndu-l .în spaţiul unei vieţi normale fără 

viziune largă; accidentul boalei îi îngusta acuma şi 
mai mult perspectivele şi-l silia să se instaleze în- 
tr'un provizorat şi mai redus. Nu mai putea avea 

peisagiul viitorului sub forma a cîtorva zeci de ani, 

ci numai a unui an sau doi. E drept că s'ar fi putut 

gîndi şi la însănătoşire, cum fac cei mai mulţi bol

navi: era însă singura ipoteză, pe care n'o făcuse 

nici un moment, nu atît din pricina prezenţei so

bolului ce-şi săpa galeria tot mai simţit în plămînul
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lui cît din dorinţa lui intimă de a muri. Procesul pă- 
rîndu-i-se închis, definitiv închis, era inutil, să facă 
sforţări ce nu puteau sfărîma legea inflexibilă a bolii. 
Deprins de mai de mult de a nu vedea departe, 
ochiul îşi scurtase uşor raza viziunei pe spaţii mi

nime. Ne mai văzînd nevoia continuării studiilor cla

sice, mai ales într'un mediu de mare aglomeraţie ur

bană, se decise să părăsească Munchenul, pentru a 
urma şcoala de agricultură de Ia Hohenheim, izo- 
lîndu-se astfel într'o activitate temperată şi într'un 
mediu salubru, cu satisfacţii limitate şi fără ambiţii 
de viitor.

Boala îi schimbă şi atitudinea faţă de lucruri 
şi de oameni; indiferentă şi poate chiar şi duşmă

noasă, privirea lui se încărcă acum cu o tristeţe

poetică, şi, deşi nu simţia regretul despărţirii, aproape 
nu era privirea omului ce pleacă, teo-patetică; ea

retic, ci imediat, pentru a nu mai revedea niciodată

lucrurile lăsate îndărăt; în urzeala ei, melancolia 

ştergea asprimea contururilor, diafaniza totul şi stre

cura o poezie necunoscută înainte. In loc de 

înrăi faţă de cei sănătoşi, conştiinţa morţii apropiate

a se
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îl purificase: se simţia mai bun şi mai apropiat de 
toţi, mai lipsit de minciuni şi de interese; boala 
îl spiritualiza şi-i acorda un fel de superioritate mo

rală faţă de cei ce trăesc fără preocuparea sfîr- 
şitului, fără conştiinţa neantului, lăsîndu-I pentru tot

deauna cu o indulgenţă principială pentru tot ce 
e omenesc şi cu o capacitate de a privi peste su

prafeţe în vremelnicia şi labilitatea universală.

înainte de a începe o viaţă nouă îşi realiză ve

chia dorinţă a unei scurte călătorii în Italia, în care 
cişmele maistorului Cacic, de lîngă Sfîntul Mie, a- 
veau să constitue un prim epizod tot atît de ne

plăcut ca şi cel al redingotei croitorului Nută din

copilărie. Obosit de drum şi de nesomnul a două 
nopţi, cu pulberea cărbunilor încă pe obraz, pe

mîini, în ochi şi chiar în rădăcina părului, el scoborî 

într'o după amiază de Decembrie la Florenţa; lă-

sîndu-şi la gară modestul său geamandan de pînză 

şi, hotărît să rămînă o noapte la unul din otelurile 

de pe Lungarno, din vechea Iui nehotărîre nu se 

putea însă decide: unul era prea luxos, altul nu

credea să fie curat, unul i se părea ursuz, la altul
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îl intimida portarul prea galonat. Străbătînd, astfel, 
de la Ponte Vecchio pînă la Cascine fără a fi ales, 
se întoarse îndărăt, şi, cum nehotărîrea rămînea a- 
ceiaş, o curmă prin soluţia de a se opri la al şa-/ 
selea otel, oricare ar fi el. Se întîmplase să fie un 
otel cu nume american, mare, confortabil şi, fireşte, 
prea scump. Instalat într'o cameră spaţioasă, ele

gantă, scoţîndu-şi uriaşele lui cisme prăfuite, se în

tinse pe o canapea; peste cîteva minute, însă, un 
piccolo îi ceru recipisa de bagaje; cu toate că-i 
lămuri că, nerămînînd decît pînă a doua zi, 
n'avea de ce să-şi scoată bagajul de la gară, 
sosiră apoi, pe rînd, o chelneriţă, un chelner, por

tarul şi, în sfîrşit, însuş domnul director, bărbat dis

tins, care, la vederea cismelor prăfuite în mijlocul 
camerei, rămase cu ochii holbaţi. încercările lui de 
a-i explica situaţia se dovediră zadarnice. Neputîndu-şi 
lua ochii de pe cisme, domnul director susţinu că 
regulamentul otelului nu permitea călători fără ba

gaje.

— Alors, ii ne me reste qu'â demenager, mor

măi învins Bizu. ■

— Si ţa s'appelle demenager! îi răspunse su-

iXBLlOTLC'i 'c 'ii
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perior omul cu ochii pironiţi pe cişmele maistorului 
Cacic.

Incălţîndu-le, se văzu din nou pe caldarîmul 
Lungarnului, unde, hotărît să închirieze cea 
cameră ieşită în cale, se şi fixă într'o odae cu fe

reastra spre Arno. Deşi nu se făcuse încă noapte, 
lăsîndu-şi cişmele Ia uşă, căzu ca plumbul pe pat, 
dar n'apucă să adoarmă, că i se păru că aude paşi 
indiscreţi şi şoapte la uşă. Deschizînd-o brusc, găsi 
întreaga familie strînsă în jurul cismelor maisiorului

dintîi

Cacic: Signor Giorgio Deliguori cu nevastă-sa, micii

„il babbo", buniculLuigi şi Enrichetta, şi chiar şi 
nonagenar, adus pe subţiori de o servitoare ve-

neţiană, urîtă, roşie cu părul vîlvoi. Surprinşi, ei ră

maseră suspendaţi, cu gesturi neverosimile, cu ochii 
la veneţiană, care, cîntărindu-i în aer cişmele, îl 
întîmpină cu un glas gutural ce voia să fie graţios:

— Pesante, pesante, signore.

Oricît ar fi atîrnat de greu în mîinile femeii 

cişmele bătrînului Fritz, atîrnau şi mai greu pe su

fletul Iui Bizu. A doua zi, signora Igea îl iscodise
j

asupra oraşului de unde venia. Crezînd că din Ro- 

mînia nu putea cunoaşte de cît Bucureştii, îi spuse
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că venia de la Bucureşti. ...Dar Bucureştiul nu era 
tot una cu Belgradul? Luigi aduse repede un atlas, 
în care-l găsiră pe hartă departe de Belgrad. Dar 
pe la Belgrad nu se oprise? Fără să fi înţeles rostul 
întrebărilor, răspunse că nu. Numai peste vreo zece 
zile, află de la signora Igea că în tot răstimpul a- 
cesta, familia dormise cu uşile încuiate de teama 
lui, — întrucît, prin nu ştiu ce absurdă asociaţie, — 
după cişmele lui barbare, bănuise că ar putea fi 
unul din ucigaşii regelui Alexandru şi ai reginei Draga, 
,,signora cosi bella”, — asasinaţi cu cîteva săptă- 
mîni înainte...



XI

După două săpiămîni fu rechemat la Munchen 
de o scurtă telegramă a tatălui său, dintr'un motiv, 
care nu putea fi de cît boala. La şaptezeci şi cinci 
de ani, bătrînul nu numai că se afla sănătos dar se 
şi bucura de viată. Era de ajuns să-l vezi cum îşi 
sorbia paharul de bere, pentru a înţelege prospe

ţimea simţurilor lui, începînd de la bucuria isbuc- 
nită în ochi la apariţia massului monumental cu smal

ţuri verzi, acoperit de cununa spumei bătută ca o 

frişcă fină, spongioasă, clocotitoare în fine beşicuţi 
repede plesnite, pe care nu-l lua niciodată de coadă, 

ci aplicîndu-şi întreaga palmă pe lut, pentru ca 

toată suprafaţa pielei scorţoase să se pătrundă de 

răcoarea lichidului; înainte de a bea cu gura, bă

trînul bea astfel cu privirea şi cu porii uscaţi ai 

trupului său. Punînd aceiaş voluptate a vieţii şi în
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fumarea pipei, o curăţia, o umplea, o bătucia, pentru 
a trage apoi fumul în piept şi a-l împrăştia în roto

coale cu o încetineală ce-i prelungia vizibil plăcerea, 
întors grabnic, bătrînul era, în adevăr, bolnav; la 
o vîrstă cînd se poate muri şi de bătrîneţe, adică 
de uzura generală a organismului, se mai declarase 
pe deasupra şi uremia, aşa că din prima noapte a 
sosirii sale, Bizu îl găsi sufocînd la intervale, hor

căind, ridicîndu-se din pat pentru a se îndrepta spre 
fereastră în strigătul sfîşiat de „aer"; neapucînd să-o 
deschidă, se prăbuşia Ia pămînt, de unde trebuia 
să-l ridice şi să-l culce. Chemat a doua zi, după 
cîteva explicaţii generale, doctorul ce-l îngrijia de 
mai de mult, îl privi pe Bizu în adîncul ochilor 
pentru a-i cerceta gradul de sensibilitate ca, Ia urmă, 
trecîndu-şi solemn mîna' dreaptă peste chelia lucie, 
să-i declare că, ţinînd seama de vîrsta bolnavului, 
cazul era grav; bătrînul trebuia numai de cît in

ternat într'un spital.

Din odaia de alături, dintre sonde, eprubete, 

analize de urină, fiole, cutiuţe, într'un miros de doc

torii şi de mizerie umană, înălţat pe jumătate din 

pat, cu gura căscată, cu limba scoasă afară, cu glo-
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burile ochilor bulbucaţi de asfixie, bătrînul surprin

sese indicaţiile doctorului şi voia să fie transportat 
numai decît la spital. Era duminică, şi, deşi îşi mai 
dădea şi seama de greutatea admiterii unui strein, 
Bizu se văzu silit să facă un demers la domiciliul 
doctorului primar Max Kugler, unde, sfîşiat de ti

miditate, sună în speranţa că nu-l va găsi sau că nu 
va fi primit, ceia ce nu se întîmplă. In timpul aştep

tării, cu ocazia deschiderii unei uşi laterale, apucă 
să zărească piciorul descoperit pînă 'n şold, alb, 
al unei femei culcate pe canapea, încordată într'un 
arc atît de ferm şi de rotund, în cît îi umplu retina 
de o vedenie neuitată, sub impresia căreia intră 
în cabinetul de consultaţie a doctorului, om nalt, 
spătos, cît un mal, cu privirea încruntată sub sprîn- 

dese, laconic şi poruncitor din întreaga ex

presie a fizionomiei lui voluntare şi categorice. Nu 

înţelegea de ce era tulburat; vizite nu făcea, în spital 
nu mai erau locuri, şi cu atît mai puţin pentru streini. 

Voind să-i lămurească urgenţa cazului, nici nu-l as

cultă. Năuc şi umilit se întoarse aşadar, prin ploaie, 

acasă, unde bătrînul îl aştepta pîcîind din pipa goală. 

Rezultatul demersului nu-l satisfăcu dar nici nu-l dis-

cene
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cumpăni. Criza îi trecuse; respira normal, uşurat, 
cu aerul de a fi părăsit intenţia spitalului, deşi, de 
fapt, liniştea lui aparentă venia tocmai din fermitatea 
hotărîrii. Dimineaţă, cînd se trezi, îl găsi primenit, 
ras cu îngrijire, îmbrăcat în hainele de sărbătoare. 
— ,,Mergem la spital", îi spuse el categoric; nevoind 
să moară, spitalul îi părea singura scăpare. Printr'o 
încordare desperată a voinţei, se ţinea pe picioare şi, 
ajutat de Bizu, urcă într'o trăsură. In cabinetul di

rectorial al lui Kugler se mai aflau un doctor mai 
tînăr, bălan, cu lungi musteţi răsucite, sprinten, 
cu ceva cavaleresc în atitudinea lui deschisă, şi un 
intern bondoc, cu ochelari groşi, cu o căpiţă de păr 
blond revărsată peste ochi, pe care zadarnic se si- 
lia, printr'o mişcare reflexă a capului, să o arunce 
îndărăt. Recunoscîndu-I, Kugler îl privi aspru ca o- 
mul urmărit de insistenţe inutile, dar n'apucă să pro

testeze, că bătrînul şi fu cuprins de o nouă criză 
de sufocaţie, ce-l prăbuşi. Doctorul cel tînăr şi in

ternul săriră de-l ridicară şi, instalîndu-l într'un fo

toliu, îl examinară; în apriga lui voinţă de 
privirea bătrînului exprima o implorare atît de sfî- 

şietoare, încît nimic nu-i putu rezista, nici chiar în-

a nu muri
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cruntatul doctor Kugler, răvăşit de ticul nervos al 
ridicării umărului stîng în semn de nemulţumire; con- 
sultîndu-se cu celalt doctor, după ce mormăi de mai 
multe ori îmbufnat, se muie, dînd ordine persona

lului, de a-l transporta pe bolnav în camera izolată 
dela No. 34. Odată primit, atitudinea lui se schimbă 
cu totul; de unde pînă atunci, omul nu fusese de- 
cît un solicitator inoportun, de acum înainte el de

venise „bolnavul" lui, „un caz", faţă de care, con- 
tractînd o răspundere morală 
nu-şi mai cruţa nici o osteneală; sculat în puterea 
nopţii de ştiri alarmante, el lăsa în pat voluta ar

monios rotundă a coapsei soţiei sale, pentru a veni 
la spital, întovărăşit de tînărul doctor Wagner, de 
blondul intern, cu părul vîlvoi, Zimmermann şi de 

Schwester Minna.

interes ştiinţific,un

Intr'un Ovrei din Fălticeni, ce suferise o operaţie 

grea de hernie, bătrînul îşi găsise în spital şi pa

tria; în plină convalescenţă, d. Lupu Scharf, de

venit Leopold Scharf, îi ţinea de urît ceasuri în

tregi în mirosul sticluţelor de urină păstrată pentru 

analiză şi a doctoriilor. Vorbiau de toate cîte îi legau
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de tîrgul moldovenesc, unde îşi petrecuseră viaţa, de 
lucruri şi oameni morţi dedemult, de întîmplări cu

noscute, de istorii uitate... Işi aduceau aminte de 
' boerul Cichirdic, cu casa cu ziduri de cetate, si

nucis nu demult în condiţii atît de ciudate. Invi- 
tîndu-şi prietenii, dintre care nu lipsia fireşte, şi re

numitul Bojinca, ei făcură un chef cu lăutari trei 
zile şi trei nopţi; pe cînd ceilalţi zăceau pe jos sau 
pe laviţele mănăstireşti de pe lîngă ziduri, treaz încă, 
trecînd în vastul salon de alături transformat în ca

meră cu provizii, bătrînul mai privi odată şuncile spîn- 
zurate, cărnurile afumate, panerele cu sticle înfun

date, pentru ca, slobozindu-şi apoi în tîmplă un 
glonte, să se prăbuşească între bunătăţile ce-i făcu

seră rostul vieţii, fără să lase vre-o explicaţie asupra 
hotărîrii lui. înainte de a se sinucide, avusese totuşi 
grija de a mai pune la cale o ispravă. Drept orice 
familie, el avea doi nepoţi de soră: unul chefliu, la 
Bucureşti, de care nu mai voia să ştie, de mult, şi 
un altul, Ia studii în Germania, de la care, netri- 

miţîndu-i la timp banii lunari, primise tocmai în acea 

zi o scrisoare cu plîngeri amare; prin cîteva cuvinte 

scrise în grabă, ca răzbunare, bătrînul lăsă atunci
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celuilalt nepot din Bucureşti o avere, pe care a- 
cesta o risipi în cîţiva ani: şi casa cu ziduri de ce

tate, de pe cerdacul căreia se vedea pînă departe 
prin gîtlejul Şoldăneştilor, pe unde se strecura, elastic, 
şarpele liniei ferate, caşi toate moşiile dinprejur. Ple

cat numai de trei săptămîni din Fălticeni, domnul 
Lupu Scharf, devenit Leopold Scharf, îi vorbia bă- 
trînului despre politica locală, despre fata rabinului 
Rosen, fugită cu un creştin, despre decăderea si

tuaţiei economice a oraşului şi, cum în tinereţe fu

sese negustor de cai, suspina uneori patetic:

— De cînd cu trenul, domnule Fritz, s'a dus şi 
bogăţia tîrgului; s'a ruinat şi iarmarocul de la Sînt- 
ilie; s'au dus şi poştalioanele lui losub Flopa, că

ruia de mult încă regele Carol în vizita lui îi acor

dase o decoraţie drept mulţumire... Aşa armăsari 

înţeleg şi eu! Bietul losub Hopa a murit sărac, nu 
Fa ajutat decoraţia; copiii lui au umplut America, 

vai de capul lor! după cum au umplut şi copiii 

lui Edelstein.

Bătrînul Fritz îşi rumega şi el amintirile

tot trecutul, anii

ce-i

stăteau pe inimă; răscolindu-i-se 

tinereţii trăiau într'însul mai vii ca oricînd.
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— Dar de Caranda îţi mai aduci aminte, dom

nule Fritz?

Cum să nu-şi aducă aminte! II vedea caşi cum ar 
fi dinaintea ochilor: 'nalt, burtos şi cu barba albă.

— Ce barbă, domnule Fritz! reluă ovreul. Aşa 
barbă n'au nici rabinii noştri şi ce om galant cu da

mele !
Bătrînul zîmbia.

— Mai ales după ce a murit coana Smaranda! 
mai adaose domnul Scharf, plescăind cu admiraţie 
erotică din limbă. Şi-a instalat în casă trei fete, nu 
mai puţin — trei rutence din Bucovina, surori, mai 
mare păcatul, domnule Fritz! — şi toate frumuşele şi 
cu ochii pe jos ca şi cum nici n'ar fi ştiut ce e 
bărbatul.

Apoi, deodată, înveselit:

— Dar le-a pus şi pe ele pe goană franţuzoaica.

— Ce franţuzoaică? se minună domnul Fritz, fiindcă 

din mahalaua lui nu auzise de povestea lui Caranda. 

înainte de a-i răspunde, fu însă coprins de o criză 
de sufocaţie, după care urmă seria de baloane de 

oxigen, de sonde, de clisme, de mizerie omenească, 

de materie în descompunere, de scursori fetide; în
11
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aerul irespirabil al duhorilor trupului chinuit, imagi

naţia lui lucra încă pe apariţia neaşteptată a franţu

zoaicei. După vreo două ceasuri, potolit, el asculta 
continuarea povestirii ovreiului.

— Apoi să vezi, domnule Fritz, într'o iarnă s'a 
dus la Nisa, unde cu barba lui albă şi cu blana lui 
de astrahan pînă 'n pămînt, ca în Rusia, a învîrtit 
minţile femeilor de la Franţa; toate îl credeau pu

tred de bogat; deunde să le dea în gînd că n'avea 
decît un petec de moşie plin de datorii! Cu una 
din ele s'a şi întors în tîrg la Fălticeni: o franţu

zoaică aşa de nobilă şi de frumoasă, şi cu nişte 
şolduri aşa de rotunde, domnule Fritz! Ce necaz 
pe ea, cînd a văzut cum stau lucrurile! dar, de cum 
a venit, a şi trimis ia Bucovina pe cele trei surori, 
şi s'a răsbunat apoi cum a putut, răsturnînd tot tîr- 

gul: unde te întorceai numai de ea dădeai călare 
pe un cal aşa de frumos şi totdeauna cu un ofiţer 

tînăr alături. N'a ştiut bietul conu Jorj, cum să se 

scape de acu de o aşa belea şi s'o trimită îndărăt 

la Franţa.

Istovit, bătrînul adormi, astfel, cu imaginea ama- 
cal înspumat pe globul ochilorzoanei gonind un
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stinşi. Deşi îşi regăsise patria, trecutul, amintirile, 
şi cu ele un fel de sănătate sufletească, trupul 
mergea rău, intoxicarea sîngelui progresa. Işi dă

dea seama că se stinge, dar instincful lui de viaţă 
nevoind să cedeze, ceru cu stăruinţă să fie chemat 
şi profesorul Braun, specialist în bolile căilor uri

nare. Sceptic asupra cazului şi dispreţuitor faţă de 
alţii, doctorul Kugler dând numai din cap, fără să 
spună o vorbă, voinţa bătrînului se îndeplini. Mic, 
scheletic, negru-vînăt, cu fruntea bombată, cu barba 
neagră răvăşită, numai de o şchioapă, profesorul 
Braun împrăştia în jurul lui o autoritate împinsă pînă 
la teroare. De cum intră, bolnavii şi înlemniră cu 
privirea spre piticul ce trecea prin sălile spitalului 
ca într'o biserică. Deşi la început nu-şi dăduse 
seamă de importanţa vizitei, pînă la urmă şi bă- 
trînul fu coprins de emoţia celorlalţi. Consultul n'a 
avut aspectul unui consult ci al unei slujbe reli

gioase oficiată de către un episcop catolic; la cîţiva 
paşi departe de pat, singur doctorul Kugler arăta 

o indiferenţă ursuză, în timp ce doctorul Wagner 

şi internul Zimmermann, cu părul rebel însfîrşit fi

xat pe creştetul capului, erau numai zîmbete şi a-
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tenţie. Cu gesturi largi, caşi cum ar fi purtat sfin

tele odoare, cu mînicile suflecate, caşi cum ar fi 
voit să arate publicului că nu are nimic în ele, izolat 
la mijloc cu bolnavul, profesorul Braun purcese la 
consult într'o tăcere de început de veac, cu între

bări ce răsunau ca gonguri în săli pustii; după ce, 
cu gesturi de scamator, parcurse foile de analiză 
şi de temperatură, auscultă, cercetă inima, dînd grav 
din cap, trecu cu ceilalţi în camera de alături, unde, 
după cîteva minute, strîngîndu-i solemn mîna, în 
semn de condoleantă, lăsă să-i cadă doar cîteva 
vorbe:

— Boala îşi urmează cursul ei fatal.

Fără să-i fi înţeles precis, în emoţia lui, cuvintele, 
Bizu aminti profesorului dorinţa tatălui său de a se 
întoarce în ţară. Ca şi cum ar fi fost muşcat de 
o viperă, profesorul sări cu doi paşi îndărăt, şi, 

deşi mic, se deşiră ca o fantomă; proptit bine pe 

picioare, îi dete apoi următorul răspuns ca o să

geată de arc:

— Fiindcă eşti din Romînia, o să te intereseze 

o întîmplare din părţile acele; bolnav ca şi d. Klentze, 

împăratul Alexandru al treilea a fost transportat de la
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Petersburg la Livadia împotriva sfatului unui mare 
doctor parizian chemat la căpătai, formulat într'o 
propoziţie aplicabilă tuturor nefriticilor: „Ne faites 
jamais voyager un nephritique". La Livadia, după 
cum ştii, împăratul a murit.

Fără a mai aştepta un răspuns, piticui ieşi so

lemn şi dislocat parcă, însoţit la distanţă de doctori, 
de interni, şi de infirmiere, iar peste un sfert de 
ceas, Wagner şi Zimmermann, a cărui căpiţă blondă 
îi căzuse din nou în ochi, îl înconjurau cu gesiuri 
îndurerate, ce nu-şi găseau expresia de cît în ex

clamaţii de interes general.

— Das Leben... Was wollen Sie?... Eine ganz rich- 
tige Schweinerei!...

Intrînd cel din urmă, sumbru şi lapidar, Kugler 

curmă echivocul:

— Ascultă, domnule Klentze, tatăl dumitale, ştii — 
şi reteză cu mîna un fir invizibil... ganz gewiss... 
Nu vorbesc, bine înţeles, de minuni, la-ţi deci mă

surile, cît mai e timp, pentru un loc la cimitir.

Prevăzut de mult, precipitarea şi mai ales preci

zarea verbală a desnodămîntului îl isbiră totuşi; în-
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tors în camera bolnavului, îl găsi mai liniştit de 
vorbele înşelătoare ale lui Wagner.

— N'aşi putea merge în ţară? scînci el, tenace 
în idea lui.

— Nu încă, dar nu peste mult vei putea merge, 
i se răspunse.

Crezu sau arătă că crede. Crizele de sufocaţie 
se înmulţiră însă în nopţi de alarmă, petrecute în in

jecţii de olei canforat şi cu baloane de oxigen, cu 
pungi de ghiaţă mereu împrospătate. De îndată ce 
se făcea mai bine, nu se putea lipsi de tovărăşia 
domnului Scharf... II apucase un dor aprig de tîrgul 
lui; ar fi voit să se reîntoarcă cu orice preţ acolo,

chiar dacă n'ar fi fost de cît pentru a muri.

— Domnule Leopold, tresăria el uneori, brusc, fără

mai facenici o legătură, din somnolenţă 
Proschinger?

Domnul Leopold nu auzise de Proschinger.

— Ştii, neamţul cela gros dedevale, de pe uliţa

oare ce

nemţească...

• Domnul Leopold se prefăcea că-şi aduce aminte. 
— Ce să facă, domnule Fritz, te aşteaptă pe d-ta, 

să te întorci.
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Bătrînul îl mai întreba de Bradel, cel cu o casă 
de fete, de stolerul Schneider, de mecanicul Wolf, 
de arhitectul Mahulski, de Hendris păsărarul, de în- 
ireaga colonie nemţească, ce-i revenia în amintire 
cu o obsesie şi duioşie împinse pînă la lacrămi. Cum 
nu prea era informat despre Nemţi, domnul Leo- 
pold se întindea să-i povestească despre Nussim 
Weisselberg, cărturarul, despre Rast, bancherul, de

spre Leiba Bacalul cel gros cît o putină de peşte 
sărat... In privinţa locului din cimitir, ovreiul caşi in

ternul Zimmermann fură de mare ajutor.

— Pentru dornnu' Fritz, spunea mereu d. Leo- 
pold, se poate? sar şi -n foc!

Dînd apoi din cap, se căina ca după o rudă:

— Bietu' dornnu' Fritz, ce om de ispravă!

Situaţia lui Bizu faţă de taică-su era situaţia tu

turor oamenilor sănătoşi de la căpătâiul muribun

zilor, adică a unei minciuni continui; în timp ce-i 

cumpăra Ioc la cimitir, el se silia să întreţie iluzia 

sănătăţii, să-i aprobe planurile de viitor, de a se 
reîntoarce în uliţa nemţească a tîrgului moldove-

unde se născuse şi unde voia să moară... In- 
tr'un spital atît de mare se întîmplau morţi multe;

nesc,
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cu sensibilitatea lui aţîţată de misterul sfîrşitului său 
apropiat, bătrînul se interesa zilnic de socoteala in

trărilor şi ieşirilor.

— Cine a murit azi, domnule Leopold? îl în

treba el cu îngrijorare în ochi.

Cine să moară, domnule Fritz? răspundea cu 
indiferenţă prefăcută ovreul. Un lucrăto.r căzut depe 
o bina.

Sau:

— A murit bolnavul de la 45.

— Ce-a avut? îl iscodia din nou domnul Fritz.

— Ce să aibă? Ciroza ficatului.

Bătrînul nu auzise de ciroză, dar, şiret, ştia să-l 
cerceteze despre singurul lucru ce-l interesa:

— Era bătrîn?

— Cum bătrîn? săria ars d. Leopold; parcă bă- 

trînii mor aşa cum crezi dumneata, domnule Fritz? 

Bătrînii ştiu ce-i viaţa; bătrînii ştiu să şi-o apere, 

să se ferească de boală, nu ca svăpăiaţii aiştea de 

băieţi.
Cu ajutorul Schwesterei şi al internului Zimmer- 

mann în spital nu mai mureau decît copii, tineri ne

prevăzători sau răniţii din accidente. Bătrînii erau ne-
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muriiori. Cu toate svîrcolirile în febre şi asfixii, cu 
toată mizeria sondelor şi a clismelor, viaţa nu ceda 
ci voia să se afirme... Cînd vorbia totuşi şi de 
moarte, domnul Fritz ţinea să fie îngropat la Fălti

ceni, în vechiul ţintirim de pe dealul Tîmpeştilor, 
fireşte, mult mai tîrziu, după ce se va fi cumpărat 
o altă casă din uliţa nemţească, pe care pusese o- 

pleca. Domnul Leopold socotea 
însă că era mai bine să-şi ia casă în mahalalele gos

podăreşti dinspre apusul oraşului, aşa cum avea de 
gînd şi el să facă, la retragerea lui din afaceri.

— Ovreii noştri nu mai locuesc prin cocioabele 
uliţei mici, cu nasul în pîrăul de scursori ale tîr- 
gului sau chiar în dosul prăvăliilor uliţei mari, la vale, 
spre bariera Şoldăneştilor.

Domnul Leopold era un om călătorit; fusese prin 
multe ţări şi în drumurile lui ajunsese pînă la Inns- 
bruck ori prin Italia, chiar pînă la Bologna, unde car

tierele negustoreşti seamănă cu uliţa mare de la 

Fălticeni: în fund, prăvălia; în faţă, o tindă largă, 
uneori boltită, pe stîipi, pentru expunerea mărfu

rilor în zile de tîrg; lipite unele de altele, pe sub

chiul înainte de
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ele se putea, astfel, străbate tot oraşul, numai pe loc 
acoperit.

— Să ştii, domnule Fritz, mai adaugă el mucalit, 
că negustorii de la Bologna şi de Ia Innsbruck or fi 
tot ovrei de ai noştri de la Fălticeni, li lămuria 
apoi că s'a isprăvit acum cu bolţile, cu tinzile, cu 
stîlpii şi cu iarmaroacele, aşa că, după ce se îmbo

găţesc, Ovreii nu mai rămîn îndărătul ferestrelor cu 
gratii şi cu obloane de fer, ci se trag spre casele 
boereşti, de pe uliţa mare la deal şi de pe strada 
Sucevei. Şi casa cinovnicului rus Roddevale construită 
pe locul domnului Fritz ajunsese acum în proprie

tatea lui Samuel Hecht, băiatul mai mare al bătrînului 
Meier loil Hecht, ovreul cu barbă mare albă, care a 
clădit un sfert din oraş.

— Munca, domnule Fritz, azi numai cu munca se 

răsbeşte, încheia cu înţelepciune domnul Leopoid. 
Bătrînul asculta cu interes flecăreala ovreului, trăgînd 

din pipa goală, căci de mult ajunsese să se mul

ţumească numai cu iluzia bucuriilor vieţii. Crizele 

se înteţiau însă, iar nopţile, mai ales, deveniseră sfî- 

şiitoare, potolite doar de injecţiile de morfină, ce

puteau totuşi lupta cu asfixia şi cu halucinaţia.nu se
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Imaginea lui ultimă i se proecta pe retina lui Bizu 
sub forma unui arc voltaic, a unui corp crispat, în

cordat, neatingînd patul în zvîrcolirea lui, decît cu 
creştetul şi cu vîrful picioarelor — sau a unei mîni 
lovindu-şi mereu capul cu o pungă de ghiaţă. In 
ochii bătrînului nu se putea desluşi de licăriau duioşie - 
şi iubire, ori regretul şi ură de a muri, cînd alţii vor 
mai trăi. — „Cît de greu se moare!", îşi zicea şi 
acum Bizu, după cum şi-o spusese de atîtea ori în 
copilărie; i se părea că natura punea prea multe 
greutăţi revărsării vieţii în moarte şi lega actul eli

berării de prea mari suferinţe. Numai cînd îl văzu 
întins, liniştit, împăcat, îşi dădu seama cît de puţin 
reprezintă cele cîteva săptămîni de sbucium faţă de 
veşnicia morţii şi cît de fragile sunt piedicile puse 
vieţii de a se întoarce în nimicul iniţial, — deşi, 
oricît de scurtă ar fi suferinţa, consumîndu-se în- 
lăuntrul unei conştiinţi, devine eternă, pe cînd, lip

sită de conştiinţă, eternitatea morţii e mai puţin de 

cît o clipă. Intr'o dimineaţă, pe cînd voia să intre, 

Bizu dădu peste internul Zimmermann, care, saltîn- 

du-şi căpiţa de fîn bălai depe ochi, îi spuse, luîn-

du-l de braţ:
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— S'a sfîrşit!

Bătrînul murise de cu seară; ,,ohne Leiden", a- 
daugă el cu omenie, şi se afla în camera mor

tuară a spitalului. întins pe masă, cu hainele lui de 
sărbătoare, luate din prevedere cu dînsul, cu scufiţa 
pe cap, calm, cu mîinile pe piept, el părea, în sfîr- 
şi/t, eliberat, nu departe de o ţărancă bavareză, Vi 
cosiumul ei naţional, moartă de o meningită fulge

rătoare. Chipuri liniştite, scăpate de suferinţă. O undă 
de descompunere adia în cameră, şi de sub scufie, 
Iui Bizu i se păru că o tîmplă şi începuse să se 
afunde, lată viaţa. Şaptezeci şi cinci de ani de su

ferinţe şi, acum în urmă, de infirmităţi, — pentru 
a ajunge întins pe o masă de morgă muncheneză; 
nu-l plîngea pe bătrîn, neştiutor de tragedia pro

priei sale dezagregări, ci se plîngea pe dînsul, care 

trebuia să-o vadă, să o miroase, şi să ducă el mai 

departe povara aceleaşi existenţe lipsite de scop. 

Cînd se regăsi pe trotuarul din faţa spitalului, ameţit, 

scîrbit, cu gust de cenuşe şi cu miros de putreziciune, 

se revoltă împotriva absurdităţii vieţii şi a laşităţii, 

cu care era răbdată şi dorită chiar; privi spre spital 

ca spre un loc abject de întreţinere a vieţii invalide,
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în mijlocul suferinţelor şi al duhorilor corpurilor în 
descompunere. Imaginea bătrînului redus la un arc 
voltaic de spasm şi încordare, în ochii căruia se 
citiau totuşi regretul şi ura de a trebui să moară îi 
deveni insuportabilă; în ea vedea însuşi simbolul 
voinţii de a fi. li era silă şi de dînsul, de tot ceeace 
rămăsese în el din această stupidă voinţă; ca odi

nioară, de mult, dinaintea cadavrului prietenului său 
Truţu, avu sensaţia că cel ce se destramă nu era 
tatăl său, ci el, participînd la o putrezire generală. 
Merse, astfel, desgustat pe bulevard, aproape în ne

ştire, în mijlocul unei mişcări absurde de oameni. 
Reflex, privi o clipă pe un afiş al apropiatului ciclu 
wagnerian; voind să plece, fără a-1 fi putut citi, 
isbi cu cotul o formă tare: o fată brună, naltă, cu 
ochi făcuţi, cu sprîncene subţiri îi zîmbi; din figura 
ei mată, răsăria bujorul roş al gurii cărnoase. Zîm- 
bind, ea începu să-i comenteze programul festivită

ţilor, mai interesant anul acesta ca anul trecut, din pri

cina sosirii unui tenor străin; el îi răspunse vag, 
bîlbîit şi, cerîndu-i încă odată scuze, plecă; la colţul 
bulevardului se opri pentru a privi în dreapta şi în 

stînga, ca şi cum ar fi rătăcit; într'o clipă, simţi ală-
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iuri prezenţa fetei în roş, care intră din nou în vorbă, 
oferindu-i-se să-i arate direcţia. Uluit, el se uită mai 
bine la trupul statuaric pe şolduri sigure, legănate 
pe tocuri înalte. Imagina camerei mortuare începu 
a i se şterge de pe retină, şi, în locul mirosului de 
putreziciune, simţi adierea plăcută a parfumului de 
gardenie. Nu mai duhnia a mort; din cerul gurii, 
gustul de cenuşe i se risipise; mirosia a viaţă, a trup 
cald de femeie. Scîrbit de propria-i ispită, plecă 
singur mai departe; pe retină icoana lujerului roş 
crescut din asfalt ca o coloană răcoroasă de apă 
i se suprapuse de odată pe galba rotundă a unei 
coapse zărită goală pe canapea în ziua vizitei lui 
la doctorul Kugler. Işi întoarse privirea îndărăt spre 
fată; era şoldul ei; numai ea putea avea o curbă 
atît de armonioasă.

— Ce doreşti, domnişoară, reuşi el, în sfîrşit, să-i 

spună fetei, ce răsărise din nou Iîngă dînsul, ca o 

umbră.
— O bere, răspunse ea, sigură de sine, arătînd

înainte.

In faţă se deschideau bolţile masive ale berăriei 

care îşi făcu Ioc voinţa domni-Augustinerbrău, sub
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şoarei Karola, trăgînd după dînsa laşitatea omului 
cotropit de imaginea volutei piciorului femeii zărite 
odată pe o uşă întredeschisă...

1

i

i



XII.

Rămas singur, execută hotărîrea luată mai di

nainte, părăsind, nu fără melancolie, Universitatea din 
Munchen, după ce-şi luă rămas bun de la Iwan von 
Muller, de la Furtwăngler şi de la Crusius şi-şi îm- 
pachetă cărţile de filologie, pe Brugmann, ca şi pe 
Schantz sau pe Marquardt, pentru a le trimite în 
ţară, nereţinîndu-şi de cît o ediţie a „Georgicelor" şi 
o ediţie de buzunar a odelor lui Horaţiu, singura lui 
legătură, pe viitor, cu antichitatea. La Hohenheim, 
împăcat cu noul lui destin, lăsă să i se scurgă zilele 
după un program limitat; în fiecare dimineaţă îşi 
deschidea ochii miraţi că va mai trăi o zi, că soarele 

va mai răsări şi apune odată, împărţindu-i timpul în 

obligaţii stricte; noaptea, înaintea culcării, îşi reca

pitula mintal viaţa, îşi rînduia hîrtiile, îşi revedea 

plicul mare pecetluit din fundul săltarului, îşi mai
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privia încă odată obiectele personale, ca şi cum 
le-ar părăsi pentru totdeauna, şi, liniştit, fără remuş- 
cări şi regrete se adîncia în somn ca în însăşi moartea. 
In plicul sigilat cu ceară roşie se aflau ultimele lui 
voinţi în privinţa morţii sale. Dacă ar fi murit în Ger

mania, printre străini, lucrurile se simplificau, dar dacă 
ar fi murit în ţară, testamentul prevedea măsuri pentru 
înlăturarea formalităţilor şi complicaţiilor; după cum, 
înainte de moarte, în agonie, era hotărît să interzică 
orice vizite, tot aşa, după moarte, prevedea transpor

tarea imediată a corpului în capela cimitirului şi în

groparea pe seară, fără clopote, muzică şi flori; in

terzicea, mai ales, expunerea corpului privirii cunos

cuţilor sau curioşilor. Moartea trebue scoasă din văzul 
celorlalţi. In urzeala hotărîrii sale intra poate şi o 
preocupare estetică, dar şi un fel de mîndrie — grija 
de a nu se arăta altora într'o situaţie de degradare 
fizică, dorinţa de a nu se prelungi în amintirea celor

lalţi sub forma descompunerii. Aceeaş grijă, şi mai 
crescută încă, o avea şi pentru ultimele clipe ale 

vieţii, în momentul marei treceri; vizitarea unui om 

în agonie, în afară de cazul asistenţei eficace, i se 

părea o jignire adusă suferinţei, pe care, deşi unii
12
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o iolerează şi chiar o solicită, n'o înţelegea de cît 
izolată, la adăpostul curiozităţii. Nu putea uita moartea 
unei rude, om de mare energie şi generozitate, prins 
în maşina unei întreprinderi uriaşe, care se sbătuse, 
crease, organizase o armatură, un paenjeniş de ra

mificaţii, printr'o activitate fără scopuri egoiste, des- 
lănţuită singură în virtutea unei forţe interioare, sa

tisfăcută de propriul ei exerciţiu. Cînd armatura de 
fire metalice începu a se disloca, omul, care o men

ţinuse numai prin energia sa, se prăbuşi şi dînsul, 
doborît de o angină pectorală. Nu voia totuşi să 
moară, şi în mijlocul unor suferinţe mereu sporite, 
pasiunea lui pentru întreprinderea ce i-se ruina peste 
dînsul, dăinuia încă vie, aşa că, între două crize, el 
se preocupa de cota bursei, de mersul afacerilor, 
de scadenţa poliţelor, de punerea în funcţiune a unor 
noi sucursale şi întreprinderi; cu masca morţii pe 
faţă, prăbuşit între perini, delira visînd capitaluri 

străine, sporiri de acţiuni, filiale noi, dividende mon- 

stre. II vizitase cîteva ceasuri înainte de moarte, după

ultima lui criză, — deşi, dacă ar fi fost după dînsul, 

n'ar fi intrat în camera lui de agonie şi pentru dra

ce o simjia.gostea ce i-o purta şi pentru emoţia
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Livid, cu o slabă licărire de viaţă în ochi, îl recu-.

noscu lotuşi şi se bucură. — ,,Mi-a fost rău", scînci

ca un copil printre dinţii încleştaţi; — „îmi pare bine

că ai venit să mă vezi", mai adaose apoi, întorcîn-

du-şi faţa spre perete. Se bucurase că venise să-l 
vadă! Nu ştia ce se petrecea în sufletul omului bun 
ce se stingea sub ochii lui, şi nu ştia precis ce se 
petrece în sufletul oricui în clipa marei despărţiri, dar, 
cu sobolul ascuns în tunelele plămînului său şi cu 
luciditatea minţii în faţa morţii apropiate, nu doria 
privirea nimănui peste clipele agoniei sale, în care 
ar fi citit, cu siguranţă, propria sa imagine degradată 
şi ar fi bănuit poate şi o incertă bucurie egoistă: 
impulsiunile inconştientului sunt mai puternice de cît 
raţionamentul, iar egoismul vital al celulei vii nu poate 
fi înăbuşit nici de sentimentul omeniei, lată pentru 
ce ţinea să-şi organizeze moartea ca o bruscă dis

pariţie şi nu ca o lentă despărţire, ca o uitare şi nu 
ca o descompunere. Cunoscuţii vor afla doar într'o 
zi că numai e; atît; pentru a muri nu avea nevoe de 

prezenţa bucuriei propriei lor existenţe. Boala nu 

făcea, totuşi, progrese repezi şi, mai ales, nu se 

manifesta prin ravagiile penibile ale dezagregării fi-
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zice, deşi nu se lupta împotriva ei, nici cu doctoriile, 
nici chiar cu supraalimentaţia, ci doar cu forja morală şi 
cu inerţia lui fizică de totdeauna, stînd ceasuri în

tregi cu ochii fixaţi pe linia văzduhului şi pe scama 
schimbătoare a norilor. După puţina muncă a zilei, 
salubră şi în bună parte în aer liber, se întindea 
pe scaunul de pae de sub bradul din grădiniţă, şi se 
gîndia că, rămas singur, putea dispărea fără a lăsa 
nimănui vreo părere de rău. Uneori, ce e dreptul, 
farmecul serii îl cuceria, învelindu-l în cerşafuri de 
răcoare şi de mulţumire de sine; înduioşîndu-se chiar 
asupra soartei sale, începea să se creadă sănătos şi 
să se vadă întors curînd ,,printre oameni”, pentru a-şi 
relua locul în dialectica vieţii sociale. Prietenul său 
Lupu îi scria din ţară că, numit suplinitor la Univer

sitatea din laşi, pentru a-şi convinge decanul de so

liditatea ştiinţei sale îi prezenta în fiecare duminică 
cursul. Se mai gîndia şi la prietenii din copilărie: 

Cehi luase licenţa în drept şi se aruncase în politică, 

Despot era în poliţie, Contici, duşmanul lui de odi

nioară, intrase într'o trupă ambulantă de gimnaşti. 

Totul i se arăta în pulberea de aur a poeziei depăr

tării. Aspiraţiile lui spre moarte şi încercările neisbu-
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tite de pe marginea apelor şi de la tivul păduricilor 
i se păreau acum semnele anticipate ale insuficienţii 
sale vitale, precizate abia mai tîrziu sub forma boalei; 
hotărît încă de atunci, destinul vieţii sale se căuta 
în dibuiri puerile. Se simţia, totuş, mai bine. Cînd 
voi însă să se scoale, tresări brusc la ţăcănitul miste

riosului său perforator lăuntric. Dacă nu progresa, 
boala exista şi din timp în timp, la intervale nere

gulate, după oboseli mai mari sau chiar fără mo

tive vizibile, sobolul interior îşi semnala prezenţa, 
nu pentru a-l supăra, ci pentru a-i aminti că există, 
că e acolo, pitit în vizuina luî laborios săpată. Peste 
viaţă plana, astfel, imobilă moartea.

Sînge nu văzuse de cît o singură dată cu emoţia 
resimţită în totdeauna în faţa lui; îl văzuse într'o 
vacanţă de Crăciun la Berlin, după un revelion pe

trecut împreună cu prietenul său Alexe Gherman 
Ia Lischen: el, svelt, brun, cu păr uşor creţ, cu mus- 

teaţa rasă, dar, ca marinarii, cu un colan de barbă 
neagră pe sub bărbie, tip cu succese în tara blon

dului; ea, mică, vioae, cu ceva ştrengăresc într'însa, 

arlistă dramatică la un mic teatru, ce-şi jucase însă
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adevăraia-i dramă într'o dragoste nenorocită, din 
care Alexe îi ajuta acum să se reculeagă. Bizu o 
vizitase de mai multe ori în micul apartament de la 
al cincilea, unde locuia împreună cu mama sa, 
beză, hazlie şi indulgentă, şi îi plăcuse, mai ales, 
naturalul atitudinii sale cu evoluări între candoare şi 
impudiiţie: înainte de a se duce la teatru, de pildă, 
se îmbrăca în salon în prezenţa tuturor şi, goală, 
de după un mic paravan, chihotind, îşi arunca în 
aer, rînd pe rînd, cămăşuţa, chiloţii, şi ciorapii; pe 
o etajeră din camera ei de culcare se aflau nişte 
pietre cu forma organelor sexuale, găsite pe plaja 
de fa Swinemude, pe care, cu toate protestările mai 
mult de formă ale mamei sale, Lischen le punea în 
mişcare într'o ritmică sugestivă. La mica masă fami

lială, petrecură, astfel, pînă la miezul nopţii, cînd, 
după desfundarea tradiţionalei sticle de şampanie, 
Frâu Anna se retrase pentru a da putinţa lui Lischen 

să se instaleze pe genunchii lui Alexe. Pufăind inex

perimentat dintr'un trabuc, în timp ce-i contempla 

visător prin norul de fum, deodată, din capătul roş 

al ţigării se desprinse o scîntee, pe a cărei traectorie, 

fără a o putea întrerupe, o urmări pînă pe faţa de

o-
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masă, o frumoasă şi imaculată bucată de olandă, 
cu broderii, din trusoul fetei. Cum sperase că nu ob

servase nimeni, inima îi stătu în foc, cînd văzu că, 
desprinsă din îmbrăţişarea lui Alexe, pumnalul o- 
chilor fetei se împlîntase în gaura neagră. Ci- 
tindu-i pe fată spaima, ea îşi muie repede as

primea privirii, dar cu mult prea tîrziu; ori cît mai 
încercă să şteargă amintirea scenei petrecute într'o 
clipită, punînd în funcţie, cu mici extaze erotice, pie

trele de la Swinemude, Bizu nu mai rîse; gaura 
neagră de pe pînza albă ca şi gheata privirii fetei 
îi luase voia bună. La plecare, ar fi voit să se în

toarcă acasă, dar, ştiind mai dinainte că nu va putea

dormi, primi invitaţia Iui Alexe de a-şi continua re

velionul într'o cafenea cunoscută, unde mai găsiră

un tînăr brun, adusdoi prieteni: pe Tudor Priboiu 
din spate, cu ochelari înrămaţi, băiat sărac, trimis 
de un unchiu bogat ca să studieze la Berlin ştiin

ţele economice, care, timid şi harnic în ţară, avusese 

nenorocirea de a fi fost dus de un prieten, chiar 
din prima zi a sosirii sale, la alergări, aşa că, deşi 

trecuse de atunci trei ani, studia încă problema curse

lor de cai, fără să se fi înscris măcar la Universitate;.
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celalt, Manole Vartanian, un copil aproape, venit de 
curînd din ţară, după o mare durere sentimentală, 
din cea dintîi seară fusese luat de prieteni la un 
cabaret îndepărtat din vestul Berlinului, unde, fă- 
cînd cunoştinţa cîtorva fete, frate-său îi şi împin

sese una pe genunchi, în timp ce, preveniţi, ceilalţi 
trăgeau cu coada ochiului la dînşii: cu o figură mică 
şi graţioasă, mistuită de vîlvoiul unui păr bălai, re

vărsat pe faţă în ploae de raze, numai zîmbet şi 
voe bună, fata se căsnia să descreţească pe tînărul 
ursuz, care, neştiind ce să-i spună, o întrebase doar

cum se numeşte.

— Kora, răspunse fata.

Cu ochii ieşiţi din orbite, uitîndu-şi pălăria, cît ai 

clipi, Manole svîcnise pe uşă afară în Berlinul necu- 
deoarece fata îndrăsnise să se chemenoscut,

ca iubita lui de la Roman!

Cei patru prieteni se aşezară la o masă ferită, 

într'o firidă mai mare a cafenelei, unde se mai aflau 

încă două perechi de tineri sgomotoşi. Trecînd peste 
preludiul berei, ei intrară deadreptul în labirintul al- 

coofurilor tari; cumpărînd întreaga sticlă de bene- 
dictină, din care li se turnase, unul dintre dînşii le
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impuse consumarea ei pînă la ultima picătură, aşa 
că, unindu-şi mesele, se încinse repede o frăţie cu 
discursuri şi clinchete de pahare, ce răscoli în fie

care pasiuni şi gînduri uitate: călare pe un scaun, 
B'izu declama ode din Horaţiu; Priboiu se lăuda cu 
prietenia jocheilor; cu lacrimi în ochi, sentimentalul 
Manole povestia uneia dintre fete dragostea lui ne

norocită din ţară, în timp ce, lilială, Mitzi îl săruta 
pe frunte. In aplauzele tuturor, scoţîndu-şi hainele, 
suflecîndu-şi cămeşile, cei doi Nemţi începură să-şi 
arunce unul altuia farfuriile, sticlele, paharele, scau

nele, înir'un sbor de cercuri armonic încheiate; ti

nerii erau probabil acrobaţi. Numai Alexe părea a 
fi dispărut; într'un colţ mai dosnic al firidei, cu cea

laltă fată pe genunchi, într'o limbă aproximativă, el 
încerca să-i lămurească mecanismul pietrelor de la 
Swinemude; ameţită, fata nu înţelegea sau se făcea 
că nu înţelege aşa că, stimulat, chiar sub ochii băr

batului ocupat cu două rînduri de farfurii în echi

libru pe vîrful nasului, o trase pe scaun cu spatele 
spre dînsul, spre a-i explica pe teren, deşi muţeşte 
şi chiar pe nevăzute, mecanismul voluptos al pie

trelor.
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Odaia cu zorii leşieiici ai dimineţei înourate, 
ei se găsiră cu toţi în stradă, mahmuri şi îngreţoşaţi. 
Abia iîrîndu-se pînă la otel, Iui Bizu de cum intră 
îi veni rău; scuturat de o tuşă violentă, cînd se duse 
la lighean, o fibră groasă de sînge se ivi din sputa 
neagră. Boli o zi şi o noapte, iar a treia zi, de di

mineaţă, cumpărînd mai întîi statueta de marmoră 
a reginei Luiza a Prusiei pentru a i-o trimite Iui 
Lischen în amintirea găurii din faţa de masă de o- 
landă, se reîntoarse, cuminţit, în cavoul existenţei lui 
de la Hohenheim.



XIII.

Au trecut, astfel, patru ani de la sosirea lui la 
Hohenheim; din înceata suprapunere a unor por

ţiuni limitate de timp ieşise, aşa dar, patru ani, iar 
din alăturarea a atîtor mici programe ieşise la urmă 
o diplomă de doctor în chimia agricolă! Bizu se sim- 
tia, de altfel, mult mai bine; viaţa de cîmp îl pîr- 
guise, iar sobolul lăuntric îl uitase de cîtva timp. In 
drumul spre ţară, oprindu-se cîteva zile Ia Munchen 
pentru a revedea pe profesorul Kuno Fischer, găsi 
sala de aşteptare aşa cum o lăsase, adică plină de 
pacienţi veniţi mai mult să admire tablourile de pe 
pereţi. Cînd îl ajunse rîndul, cu fruntea ca un bal

con ieşit la stradă şi cu bărbiţa lui caprină, doctorul 
îl aştepta sever după birou. Nu-I recunoscu şi nici 

nu-l lăsă să se întindă asupra vizitei de acum patru 
ani, ci cu aceiaşi mînă păroasă şi voluntară îl trase
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spre dînsul, procedînd la auscultare ca şi în data 
Irecută, de la spate din partea dreaptă, scoborînd 
pînă jos, trecînd apoi Ia stînga şi, în sfîrşit, pe piept, 
ciocănind cu degetul mijlociu, aplecat peste ste

toscop. Se instală la urmă în fotoliu, cu coatele pe 
birou, nerostind de cît un singur cuvînt:

— Calcium!

Nedumerit, Bizu căscă ochi mari. Laconic, pro

fesorul repetă:

— Calcium!

Numai după ce văzu că sentinţa lui nu era în

ţeleasă, profesorul îi strînse mîna brutal.

— Ganz gesund!

Bizu privi la el prostit.

— Wie so gesund?

Doctoral, profesorul intră în amănuntele con

sultaţiei sale:

— Nu mai e nici un punct umed, nici o infil

traţie; totul s'a calcificat; răul este deci învins; mo

mentan plămînul e perfect sănătos.

Fără să-şi fi revenit încă în fire, Bizu prinse

cuvîntul:

— Momentan?
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— E singurul fel de a vorbi ştiinţific. Nu ne 
putem pronunţa de cît despre ceea ce constatăm. 
Momentan eşti sănătos ca şi mine.

— Dar caverna, îndrăsni ef să intervină cu ju

mătate de glas, . nu se va redeschide peste cîtva 
timp?

— Se poate deschide tot aşa după cum se pot 
deschide altele.

— Altele? ripostă Bizu cu o ciudată sticlire în

privire.

— Da; la dumneata caşi la mine, ca la noi toţi, 
expuşi infecţiei microbiene.

— Ce trebue să fac de acum înainte?

— Nimic. Să-ţi cauţi de treburile de om sănătos. 
— Fără nici o măsură specială?

— Cu prudenţa cuvenită oricărui faţă de ex

cese, curmă brusc consultaţia profesorul, împingîndu-I

spre uşă.

Bizu se văzu, astfel, în bulevardul plin încă de 
lumina amurgului de August şi, deşi' ar fi trebuit 
să respire adînc, uşurat de obsesia celor patru ani 
de sumbră ameninţare a morţei, deşi ar fi trebuit 

să scoată din fundul plămînilor lui sănătoşi un „în
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sfîrşit!” de biruinţă, — e! se simţia stînjenit şi dez

orientat; scoborînd treptele casei profesorului Kuno 
Fischer acum patru ani, fusese cu totul alt om: atunci 
exclamase ,,în sfîrşit” şi îşi făcuse loc prin mul

ţimea zorită, caşi cum ar fi dus în mîni urna cu ce

nuşa funerară a unei fiinţe scumpe; păşise cu sen- 
iimentul unei mari taine: era bolnav şi luciditatea, pe 
care i-o dase boala, îi îngăduise să vadă spectral, 
inutilitatea svîrcolirii şarpelui elastic al trecătorilor pe 
bulevarde. Acum, — „dar dacă se înşelase profe 
sorul?” îşi zise el, caşi cum ar fi voit să se mîngîe 
cu o speranţă. — „N'avea cum să se înşale”, — 
conveni, ursuz, singur. Intrînd în şuvoiul lumii gră

bite, ca o celulă încadrată într'un organism uriaş, 
proteic, nediferenţiat, ce se mişca împreună cu massa, 
avu impresia materială a intrării în ordinea socială.

— „Dacă ajunsese la acest rezultat, ce însem

nase atunci cei patru ani petrecuţi la Hohenheim?" 

bombăni el deodată în gînd... Patru ani de viaţă 

aproape rurală, de părăsire a preocupărilor lui in

telectuale şi de limitare la chimia agricolă... dar ce 

avea el cu agricultura şi cu horticultura? Nu se năs

cuse la ţară; nu trăise la ţară; nu-i plăcea viaţa de



191

ţară; era un orăşean, un cărturar, un speculativ, 
dacă nu un poet. După indicaţiile greşite ale unui 
doctor grăbit trebuia acum să se facă agricultor fără 
voie. Simţind că nu-şi poate exprima violenţa gîn- 
dirii, din pricina presiunii mulţimii, ieşi din rînd pentru 
a se îndrepta spre Englischer Garten, prin copacii 
căreia începuse să se încurce funigeii serii. Trecuse 
patru ani, de cînd se culca în fiecare noapte în 
credinţa că se scufundă în moarte, şi se scula cu 
mirarea că mai trăeşte încă. Patru ani îşi cultivase, 
astfel, boala, îşi limitase speranţele, anulîndu-le chiar, 
şi îşi făcuse un program de viaţă pentru o singură 
zi. Şi iată-I, de odată, om sănătos, cu o perspectivă 
.de mai multe zeci de ani, cu o „carieră" de tăiat 
în domeniul agriculturii, cu lupte în felul luptelor 
prietenului său Lupu, care trecea duminica pe la 
decan ca să-i prezinte caetele de cursuri. Aşezîn- 

du-se pe o bancă în faţa Isarului, îşi aduse aminte 
că era tot banca de acum patru ani. Rămas mult 
pe gînduri, cu luciditatea-i obişnuită îşi preciză pa

radoxul situaţiei ce-l făcea să nu se bucure de să

nătatea redobîndită. Scoborîrea biruitoare de odi

nioară de pe treptele casei lui Kuno Fischer, graba
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cu care se refugiase în inacţiune, în limitarea per

spectivelor de viitor la o singură zi, nu fusese de cît 
expresia aspiraţiei adînci spre repaos fizic • şi ata- 
raxie morală. Boala nu venise ca un duşman ci ca 
un prilej de găsire de sine, un pretext asupra că

ruia se aruncase pentru a-şi satisface năzuinţele as

cunse şi a şi le legitima în propriii săi ochi ca şi 
în cei ai altora. Fără dînsa, n'ar fi îndrăznit să rupă 
aderenţele cu viaţa, cu cariera; obligaţiile sociale l'ar 
fi constrîns la drumul obişnuit. Bolnavului i se îngă

duise totul, chiar şi capriciul de a se ruraliza şi 
de a duce o viaţă fără ambiţii. Se cuibărise în 
boală ca în singurul mediu ce-i convenia. Eveni

mentele se desfăşurase, de altfel, în sensul tempera

mentului său. Boala venise tocmai Ia timp pentru 
a distruge într'însul germenul voinţei de putere fi

resc tinereţii, pentru a-l trece prin cuptorul marilor 

renunţări şi purificări, pentru a-l concentra asu

pra lui însuşi şi a-i deschide perspectiva nean

tului valorilor omeneşti; descărnîndu-l, ea îl spi

ritualizase şi îl redase curăţit lumii şi destinu

lui său omenesc. Că plecase, nu putea fi decît 

un mare bine: nu pentru că i se mai lungise viaţa,
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ci pervtru că-l eliberase de toate suferinţele şi mi

zeriile fizice, de care era legată, de toate degra

dările morale, pe care le aduce; venirea şi ple

carea ei avusese dublul beneficiu al purificării mo

rale şi al echilibrului produs de sănătatea fizică. Nu 
se putea deci plînge împotriva unei soarte ce-l răs- 
făţase. împăcat în sine, se sculă de pe bancă, sa

lută pentru cea din urmă dată vajurile înegrite ale 
Isarului de cărbunele stins al nopţii, pregătit su

fleteşte pentru a se întoarce de a doua zi în ţară, 
cu armele reflecţiei împotriva ambiţiilor inutile şi cu 
luciditatea ce-l făcea să vadă de mult dincolo de 
aparenţe. Accepta, fireşte, viaţa, dar. o accepta fără 
iluzie, ca ceva ineluctabil, cu care trebuia să se a- 
comodeze leal, pentru scurta traectorie dintre cele 
două neante definitive. O astfel de atitudine luată 
în deplină libertate era, negreşit, preferabilă uneia 

luată sub presiunea bolii.

13
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întors cu diploma de doctor în chimie agricolă 
din străinătate, ceru de la un ministru unanim re

cunoscut ca ,,om al legii", merit pentru care i s'au 
ridicat apoi şi statui, postul de agronom- al pepi

nierei din Fălticeni; cum postul îl mai ceruse şi un 
tînăr absolvent al unei scoale inferioare de agri

cultură cu trei clase, dar înscris de curînd „la ai 
noştri", „omul legii" n'a şovăit de a-l numi pe ab

solventul naţional, şi numai din întîmplarea fericită că, 

nefiind din partea locului, tînărului i s'a putut găsi 

la timp un alt post mai bun, domnul Anton Klentze, 

zis Clenciu, zis şi Bizu, doctor în chimia agricolă 

dela Universitatea din Hohenheim, autor al cîtorva 

zeci de comunicări ştiinţifice la Institutul regal-impe- 

rial de Agricultură din Berlin, a putut fi numit a- 

gronom al pepinierei Rădăşeni-Fălticeni, şi menţinut

;
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iimp de un sfert de veac, cu mica întrerupere a 
unei jumătăţi de an, cînd a fost înlocuit cu vechilul 
dela moşia unui prefect de scurtă durată, şi unde, 
probabil, va continua să funcţioneze pînă ce, în 
sfîrşit, se va odihni în cimitirul de pe dealul Tîm-

peştilor, alături de oasele aduse de la Munchen ale

bătrînului armurier Fritz Klentze. Mulţumit cu o si

tuaţie publică atît de prosperă, om al datoriei şi 
al obligaţiei stricte, cuvenită sarcinei importante ce 
îi fusese încredinţată în economia statului, Bizu n'a 
fost mai pre jos de situaţia sa: în mijlocul unor in

certitudini continui şi al unui relativism de valori, 
era singura certitudine, pe căpătâiul căreia îşi o- 
dihnia trupul ostenit de munca zilei. Sentimentul de 
a fi la locul său şi poate chiar mai pe sus de el, 
de a nu fi înşelat deci pe nimeni şi nici pe sine*

de a da ce i s'a cerut şi poate şi mai mult, îl

umple şi azi de o satisfacţie intimă ce-l despăgu

beşte de toate celelalte satisfacţii sociale. In afară 
de datoria sa agricolo-horticolă, Bizu mai are ochi 

şi urechi, adică citeşte, vede şi ascultă; observă şi 

mai ales se observă; reflectează asupra sa şi a- 

supra altora; analizează şi chiar uneori scrie, nu



196

din vanitatea de a publica, ci pentru sine, pentru a-şi 
scurta lungile nopţi de iarnă; nu scrie nici chimie, 
nici romane, ci numai reflecţii. Cum legături noi n'a 
mai înjghebat, din prietenii vechi ai copilăriei şi ai 
tinereţii îi mai rămăsese doar doi : văru-său Lică 
Scumpu, ce-şi făcuse o carieră strălucită de avocat 
şi de om politic la Bucureşti, fusese deputat şi mi

nistru, strînsese o avere considerabilă, dar, cînd era 
să se bucure de truda lui de a ajunge, o dublă 
pneumonie deviată în tuberculoză îl prefăcuse într'o 
piftie de viermi; deşi, de fapt, nu-i fusese nici odată 
prieten, dar cu dreptul de rudenie, Lică Scumpu 
îl persecutase îndelung cu protecţia lui: voise să-l 
scoată din Fălticeni, voise ,,să-l facă om", aducîndu-t 
director în minister. Bizu, fireşte, a rezistat; dinain

tea nimănui nu s'a simţit însă mai umilit decît dina

intea acestui omuleţ indelicat, care, de oricîte ori

îl întîlnia, îl bătea pe umăr, cu vorbele: „bine, mă,

pînă la capătul vieţii?", îltot nătîng ai să rămîi 
trăgea apoi de nasturi pentru a vedea de-s bine 

cusuţi şi-l scutura de praful de pe gulerul hainei.

La moartea lui, Bizu s'a bucurat aproape de a fi

scăpat de un astfel de protector.
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Ion Lupu îi fusese, în adevăr, prieten. Prin stă

ruinţa lui mocănească, el şi-a făcut drum; înfrîngînd 
rezistenţa decanului, ajuns profesor la Universi

tatea din laşi apoi la cea din Bucureşti; războiul 
lra pus la încercări patriotice, în care sîngele lui

ardelean a vorbit; cum era om de omenie, cei din 
jur l-au iubit aşa că, la moartea Iui, jalea tinerilor 
a fost mare, iar în biserică, după cuvîntările inimoase 
ale cîtorva studenţi, s'a ridicat în amvon şi o fe

meie în doliu pentru a-i face elogiul funebru: era 
propria lui soţie, fiică şi ea a unui erou al răz

boiului, deprinsă cu astfel de manifestaţii teatrale. 
Cu Ion Lupu prietenia Iui Bizu a durat şi peste 
vicisitudinile carierei, petrecînd împreună multe seri 
în cerdacul vilei normande în discuţii şi amintiri ale 
vieţii de la Munchen. Deşi firea lui robustă de ţăran 
practic fără trebuinţe speculative îi dădea un opti

mism inalterabil, Lupu avea totuşi un fel de sim

patie pentru caracterul lui Bizu; fără să-I aprobe, 
îl stima şi, dacă nu-i oferia protecţia ca Lică Scumpu, 
îl îndemna să scrie, să se descrie şi să prezinte 

şi altora icoana experienţei Iui psihologice, compu- 

nînd o carte „filozofică", spunea el, dacă prin filo-
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zofie se înţelege o atitudine fundamentală faţă 
de viaţă, fără caracter probant, expresie a unei 
reacţiuni reflexe şi categorice; deşi n'ar adăuga ni

mic speculaţiei filozofice, ea ar aduce un document 
de ordin pur sufletesc într'o problemă esenţială şi 
chiar capitală : problema vieţii şi a morţii; o carte 
statică, un cristal cu lumină egală, unic şi mo

noton. Bizu îşi dădea însă seama de dificultăţile unei 
astfel de cărţi: de cea, de pildă, ieşită din carac

terul ei confesional, cu atît mai penibil cu cît con

fidenţa pornia din lumea sentimentului dominată de 
o falsă pudoare, cu sondagii primejdioase. Adevărul 
e că el ar fi voit să scrie o astfel de carte, nu numai 
de cînd îl îndemna prietenul său Lupu, ci de tot

deauna, dar se speria de dînsa ca de propria lui 

umbră. Importanţa ei nu i se părea că ar veni din 
noutatea subiectului, ci, dimpotrivă, din banalitatea lui 

aparentă, valorificată doar prin autenticitatea simţi

rii. De aici şi greutatea tratşrii: pentru a pune în 

valoare o stare sufletească oarecum comună, i-ar 

fi trebuit o vigoare de limbă, un fascicol de mij

loace literare, în stăpînirea cărora nu se simţia ; 

cartea nu trebuia să fie aplicarea inteligenţii asupra
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unui obiect de studiu ci strigătul nud al sufletului 
dincolo de convenienţe, expresia conştiinţei 
carte elementară, primară, ce-i trezise spaima că 
n'ar putea-o scrie. Dacă, în jocul forţelor cosmice, 
nereuşita n'ar fi însemnat nimic, în ciclul orb şi

pure; o

mediocru al vieţii sale l'ar fi mîhnit, deoarece, de 
cînd deschisese ochii, i se păruse că purta în 
braţe un vas, pe care n'ar fi voit să-l scape din 
mîni tocmai cînd s'ar fi hotărît să-i ofere şi altora

conţinutul, adică mireasma tare a nihilismului său

total.

Simţind într'însul sunetul limpede al notei mu

zicale ce trebuia să o pătrundă cu rezonanţa sa 
pînă în ullimile ei ramificaţii, — voise chiar de mai 
multe ori să-o înceapă dar, de cum începea, se 
izbia de refuzul aproape organic de a continua. 
Cu excepţia cazului cînd e temperat de corectivul 
consolator al vieţii viitoare, deşi destul de comun, 
sentimentul morţii nu are în general de cît carac

terul unei noţiuni teoretice oare cum şi ireversibile 

în ordinea practică. Pentru cei mai mulţi, conştiinţa 

că viaţa e un accident inexplicabil, conştiinţa ca-
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ducităţii şi neantului universal rămîn în planul ab

stract al cunoaşterii, — formule enunciative, fapte 
experimentale fără nici o realitate psihologică şi 
morală. După cum noţiunea rontunzimii sau a ro

taţiei pămîntului nu împiedică pe nimeni de a călca 
solid pe suprafaţa netedă a şesului, de a se crede 
punctul central al armoniilor cereşti şi de a-şi re

glementa momentele zilei după mersul aparent al 
soarelui., tot astfel conştiinţa teoretică a neantului 
universal nu-i împiedică pe oameni de a trăi ca şi 
cum ar fi nemuritori. Intr'un cuvînt, voinţa de putere 
fiind expresia profundă a individualităţii, moartea ne- 
avînd de cît o valoare de idee abstractă, indife

rentă, din ciocnirea lor, sentimentul voinţei de pu

tere învinge mai totdeauna. Incapacităţii omului de 

a-şi reprezenta concret, viu, existenţa lumii fără pre

zenţa sa, i-a răspuns instinctul nemărturisit al eter

nităţii individuale, ce sălăşlueşte în el. Din miezul 

acestor consideraţii elementare rezulta pentru Bizu, 

de ori cîte ori încerca să-şi înceapă cartea, o dublă 

poziţie: pe deoparte, sentimentul stagnării într'un loc 

comun, iar, pe de alta, izolarea într'o atitudine rară, 

urmată de consecinţe incalculabile; a constata rea-
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litatea ştiinţifică a labilităţii universale şi prezenţa ei 
noţională în om, e, sub un aspect, o banalitate inu

tilă, după cum, sub celalt, o revelaţie sguduitoare, 
care ar trebui să schimbe fundamental problema

tica vieţii. E drept că civilizaţia nu s'a putut or

ganiza de cît pe postulatul nemuririi, fie în sensul 
vieţii viitoare promisă de religie, fie în sensul instinc

tului iraţional ce ne scoate individual din consecuţia 
legilor universale, tot aşa după cum e drept că im

perialismul e adevăratul principiu al personalităţii o- 
meneşti. A pune astfel discuţia, în intenţia de a scoate 
calificaţii morale, înseamnă însă a o pune la lu

mina aceluiaş instinct al voinţei de putere, fără a 
ţine seama de germenele nimicirii, conţinut în tot 
ce e omenesc. Lipsită de frînă, deslănţuită iraţional, 
voinţa de putere devine un stăpîn mult mai ne

milos, căruia omul îi serveşte pînă la moarte; pri

vite sub specia eternităţii, prin destinul implacabil al 

neantului final, al labilităţii cosmice, toate civiliza

ţiile succesive, epica luptă a omului pentru a se în

crusta în veşnicie, clădind, inventînd, distrugînd, nu 

apar de cît ca lamentabile accidente fără impor

tanţă, neînsemnate perturbaţii înlăuntrul unor mu-
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şuroae de furnici. Cartea, pe care ar fi voit să-o 
scrie, nu ar fi avut, negreşit, intenţia de a convinge, 
pe cineva şi nici de a schimba normele cuiva, de

terminate de fatalităţi organice la adăpostul deli- 
beraţiei; ea n'ar fi voit de cît să fie documentul 
psihologic al unui om născut cu moartea în el, adică 
cu sentimentul caducităţii şi zădărniciei, ce i-a dat 
vieţii lui un timbru particular, — dar pe care, cer- 
cetîndu-şi mereu posibilităţile, nu se simţia în stare 
să o realizeze la înălţimea sensibilităţii sale.

„Născut cu moartea" nu e, aşa dar, luat în sensul 
existenţei morţii în tot ce se naşte şi trăeşte şi nici 
în sensul conştiinţei ei teoretice, — ci în sensul pre

zenţei ei efective şi normative în viaţă; în acest 
sens, ea nu era rezultatul unei deliberaţii şi nu se 

însuma într'o filozofie speculativă, ci era produsul 

unei structuri organice, după cum răşina e produsul 

bradului; raportată la un fond pur fiziologic, ea $capă 

nu numai oricărei deliberaţii, ci şi oricărei calificaţii. 

Prezenţa activă a morţii nu trebue confundată cu 

dezechilibrul produs de o boală, ca în cazul periodei
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de la Hohenheim, de vreo infirmitate fizică, de 
decepţie violentă sau de înfrîngerea unei ambiţii de 
ordin moral sau material; ea nu era cauzată nici 
de desperare, nici de nemulţumiri, ce se pot deslănţuî" 
în acte finale, fără a-şi pierde caracterul accidental. 
Prezenţa ei era, dimpotrivă, latentă, infuză şi perma

nentă; ea nu era provocată de pricini exterioare şi 
de dezechilibruri intime; nu pornia din revoltă, în 
care protestează simţul acut al vieţii, ci se asocia 
cu o fiziologie normală în jocul tuturor funcţiilor 
sale. După cum nu venia dintr'o detracare a me

canismului psihic, nu venia nici dintr'o speculaţie in

telectuală; ea nu era produsul unei concepţii filo

zofice. Analiza acestei stări sufleteşti, ce e dreptul, 
poate duce la controverse, şi cazul cel mai cunoscut 
la noi, cazul lui Eminescu, întru cît evoluiază între 
pesimism speculativ şi inapetenţă organică, nu are 
încă o soluţie definitivă; ceea ce pare antinomic la 
dînsul e, pe de o parte, negaţia absolută a sensului 
vieţii împinsă pînă la o filozofie, iar pe de alta, un 
patriotism constructiv, o concepţie politică violent im

plicată în temporal şi exprimată cu pasiune, adică 

cu ură şi iubire, în nici o legătură cu ataraxia, pe

vreo
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care ar fi irebuit să i-o impună conştiinţa efectivă a 
neantului universal; o astfel de antinomie ne-ar în

clina să disociem personalitatea artistică a poetului 
de cea umană a cugetătorului politic, caracterizate, 
una prin desolidarizarea de destinele omenirii şi cea

laltă prin afirmarea destinelor neamului.

In realitate, şi activitatea poetică ca şi cea politică 
participă excluziv din personalitatea sa ideală apli

cată la obiecte diferite: la etern şi la temporal, la 
omenirea luată în absolutul ei şi la patrie privită 
în relativitatea ei. In domeniul speculativ, antino

miile sunt mai puţin ireconciliabile şi concepţia nean

tului universal se poate împăca cu interesul pentru 
existenţa vremelnică a neamului. Mai greu de în

ţeles este elementul pasional pus în susţinerea unor 
atitudini, în definitiv, conciliabile în abstract, ce pre

supune un temperament sîngeros şi volitiv, inexistent 

în viaţa sa proprie, caracterizată prin despersona

lizare, dezinteresare, evadare din contingent în preo

cupări de ordin general sau abstract, ce l'au scos 

de tînăr din dialectica vieţii sociale, aruncîndu-l la 

periferia existenţei, fără ambiţii şi fără nevoi reale, 

indiferent la tot ce e vanitate sau situaţie exterioară
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şi dintr'un sentiment de dispreţ pentru 
fional şi aparenţă, dar şi dintr'un sentiment profund 
de neîncredere personală, din ceia ce s'ar putea 
numi precaritate.

conven-

Precaritate nu înseamnă conştiinţa acută a la

bilităţii cosmice ci sentimentul intim al neîncrederii 
personale; nu e nici chiar conştiinţa neantului in

dividual şi a inutilităţei oricărei sforfări ci sentimentul 
nesiguranţei în forţele proprii şi al unei aşteptări ne

realizabile. Precaritatea nu purcede nici din mo

destie: deşi Eminescu avea conştiinţa valorii sale şi 
nu arareori îşi exprima dispreţul faţă de alţii, o 
găsim totuşi manifestată sub forma unei şovăiri şi 
sustrageri, în mai toate actele vieţii sale, ca, de 
pildă, în atitudinea evazivă şi retractată faţă de in

sistenţa lui Maiorescu de a face dintr'însul un doctor 
în filozofie şi un profesor^ universitar. Pregătit şi 
pentru una şi pentru alta, din moment ce ţelurile 
activităţii lui se precizează, coprins de o adevărată 

panică, el îşi crează singur scrupule, dificultăţi ma

teriale şi morale pentru a nu ajunge la ţintă, — 

scrupule iluzorii ce-şi constituiau, inconştient, numai

i

i
i

i

;

I
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•armatura unei nesiguranţe înăscute, a febrei de

a nu-şi lua obligaţii prea mari raţă de sine şi de 
alţii, a sentimentului de provizorat ,care, dacă nu 
se confundă cu cel al labilităţii universale, e o de

rivaţie cu aplicaţii strict personale.

Apropierea psihologiei sale de cea a lui Emi- 
nescu nu era pentru Bizu un act de prezumţie. 
Psihologia indivizilor are numeroase puncte de in

terferenţă şi nu acordă vreun merit de cît din mo

mentul în care se traduce în fapte, adică în ac

ţiuni de caracter public pentru oameni de acţiune, 
în opere de artă pentru contemplativi. Eminescu nu 
e Eminescu de cît din momentul realizării lui în 
poezie; considerată în sine, psihologia lui e un acci

dent personal fără importanţă pentru alţii, care, deşi 
nu trebue luat ca model de urmat, prin caracterul 

lui probant şi istoric recunoscut, poate servi totuşi 

la analiza psichologică a altora, fără învinuirea pre

zumţiei.

Raportat la cazul său, sentimentul de precaritate 

nu pornia dintr'o modestie relativă, adică pe bază
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de comparaţie, ci mai degrabă dintr'o modestie ab

solută, adică pe baza considerării instinctive a lu

crului în sine, sau din reflexul sentimentului labili- 
tăţei cosmice asupra jocului intim al personalităţii. 
In orice caz, exista într'însul chiar de la început ca o 
invariantă temperamentală. Redat printr'o imagine 
vulgară, el răspundea sentimentului servitorului, care, 
nesimţindu-se la locul lui în trăsura stăpînului, are, 
latent, nevoia de a şi-l traduce prin atîrnarea 
piciorului pe scăriţa ei. In categoria vieţii cotidiene 
acest sentiment de nesiguranţă şi de dependenţă 
se sporia prin sentimentul permanent al provizora

tului. Oamenii se nasc deobiceiu instalaţi confortabil 
în prezent, dominîndu-l şi exploatîndu-l ca un bun 
propriu; nu însă şi Bizu, la care, în momentul afir

mării de sine, în jocul resorturilor sufleteşti interve- 
niau sensaţia nedefinită a precarităţii, a provizoratului 
ca şi nevoia amînării. „Nu e încă momentul”, „nu 
sunt încă destul de pregătit”, „n'am maturitatea cu

venită” — erau formulele şi scrupulele, după care 

se adăposteau deficienţa voinţei de a hotărî, senti

mentul permanent al caducităţei universale şi al pre- 

carităţei personale. Ca de obiceiu, „provizoratul”
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dura; el nu era efectul unei tinereţe cu adevărat ne

pregătite ci al unei stări sufleteşti permanente în ne

siguranţa sa. „Nu azi ci mîne" — dar acest „mîne" 
nu devenia niciodată o actualitate categorică ci se 
topia într'o evanescenţă perpetuă... Cînd în pragul 
bătrîneţii, Bizu mai auzia încă în spatele lui „băetu' 
Iui domnu' Fritz", formula nu-I supăra, deoarece răs

pundea sentimentului său intim de dependenţă, de 
provizorat şi de nevrednicie personală. Timpul a 
trecut; mii de „mîne" s'au dus în aşteptarea unui 
„azi" definitiv, care n'a mai venit niciodată, pen- 
trucă nu l'a oprit în drum o voinţă fermă de a'l 
poseda. Viaţa s'a dus şi posibilităţile zilelor viitoare 
s'au restrîns ori poate s'au sfîrşit; cu sentimentul 
precarităţei, el sta totuşi la poarta cenuşie a timpului, 
spunînd nici „azi" ci „mîne" — deşi ştia bine că 

acest „mîne" nu va mai veni niciodată.

Raportat la timp şi la lumea morală sentimentul 

precarităţii şi al provizoratului avea ca echivalent

în lumea materială, lipsa instinctului de posesiune.

indivi-La o vîrstă cînd conturul vieţii materiale a 

dului este deobiceiu tras definitiv, el nu avea în
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stăpînirea lui, prin propriile lui mijloace, şi 
moştenire, 
rămizi

nu prin

un metru patrat de -pămînt sau două că

puşe una peste alta. Sentimentul labilităţii 
cosmice şi al neantului frînase atît de bine pîrghiile 
de comandă ale voinţei, încît în ochii lui, posesiunea

devenise simbolul tipic al zădărniciei omeneşti de

pune deacurmezişul măcinării implacabile a ma

teriei. lată dece, de pe balconul pepinierii lui, odată 
cu pogorîrea liniştii compacte a nopţii, imaginea 
tatălui său: i se proecta vie pe fundalul negru al gar

dului de carpeni de la casa lor de odinioară: scurt, 
masiv, cu un pardesiu saltat cînd cu un umăr cînd 
cu celalt, cu pipa în colţul gurii, el robotia neobosit 
cu secatorul prin tufişurile precis retezate şi sădia 
arbori cu un simţ al eternităţii; la şaptezeci de ani 
planta încă brazi şi copăcei a căror roadă nu avea 
să o vadă. Dacă şi Bizu sămana şi altoia pe o 
scară mult mai întinsă, el n'o făcea însă decît numai 
din simţul datoriei profesionale. Nu numai că nu 

multiplica din speranţa continuităţii, dar n:ci măcar 

nu aduna pentru siguranţa zilelor viitoare; riscînd 

o bătrînejă sumbră, el evita cancerul avariţiei. Pe 

iimpui războiului, pe cînd administra spitalul de exan-

a se

14
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tematici instalat chiar în vila normandă a pepinierii, 
într'o epocă funebră, în care bolnavi şi doctori mu

reau pe capete, le sosise încă un medic din laşi, 
Niemerwohl, bătrînel, blajin, ticăit, şi miop; de cum 
îl văzuse, călcînd în smîrcurile uliţelor şi lovindu-se 
de felinarele trotuarelor, înţelesese că soarta îi era 
pecetluită; un om ce nu vedea felinarul, n'avea cum 
să se apere de păduchele insidios. Şi, în adevăr,

bietul doctor se molipsi chiar din prima zi a sosirii 
sale. Boala păru la început a lua un curs normal, 
pînă ce ziua culminantă a crizei, a patrusprezecea,

ochii holbaţi,se dovedi mortală. Omul privia cu 
bolborosia cu limba groasă şi arsă de febră, şi cum, 
cu toată blajinătatea lui, era de o avariţie cunos

cută, ceilalţi doi doctori se cotizară pentru a-i cum

păra o sticluţă de rom ca să-i stropească buzele. 
Cînd văzu linguriţa de rom, ochii bolnavului că- 

tară spre sticluţa de pe masă, cu o nelinişte ce reuşi

să-l facă să rostească:

— Cît costă?

— Trei lei, răspunse unul din doctori, care, ce- 

tindu-i panica din ochi mai adăugă:
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N'avea nici o grijă, noi am cumpărat-o cu 
banii noştri.

— Da? — răspunse iluminat bolnavul înainte de 
a întoarce capul pe perină, pentru închide liniştit 
ochii de veci. In cufăr i s'au găsit trei sute de mii

de lei bani strînşi, leu lîngă leu, într'o viaţă de 
cumplite lipsuri.

Nici activitatea intelectuală, de altfel destul de 
intensă în domeniul umanismului pe care o reluase 
de mult cu pasiune, şi mai ales în cel al literaturii'

ideologice, pe care însă n'o publica, nu pornia din- 
tr'un instinct de continuitate în timp, ci numai din 
jocul superior al unor forţe spirituale, ce-şi găsiau 
satisfacţia în simpla lor destindere fără altă finalitate. 
Pe malul sumbru al vieţii în veşnică prefacere, el 
simţia cu o tragică intensitate trecînd prin el şuvoiul 
timpului ce scurmă şi macină totul, schimbînd, de- 

formînd; contemplativul dintr'însul se lupta să cap

teze aceste forje în perpetuă devenire în sensul 

propriei sale evoluţii sufleteşti şi sensibilităţii estetice. 

Luptă inutilă dar dezinteresată, abătută de la jocul 

determinismului omenesc şi lăsată în voia unui irea-
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lizabil insiinct de perfecţie. Cum sentimentul acestei 
inutilităţi nu izvora dintr'o constatare tardivă ci dintr'o 
conştiinţă anticipată, el îşi părea sieşi cruciatul plecat 
la cucerirea unei cetăţi, în realitatea căreia nu credea. 
Totul e imperfect şi caduc şi, chiar dacă perfecţia ar 
exista, ea n'ar însemna nimic în destrămarea cos

mică. După cum unicul sens al lumii i se părea 
spectacular, tot aşa singura preocupare accepta- 

era tot de ordin estetic sau speculativ, şi deci 
dezinteresat, — punct de plecare al unei încordări, 
al unei febricităţi, al unei izolări de lume şi 
de bucuriile ei, al unei schimnicii laice, pe care, 
departe de a o privi ca o jertfă a materiei în folosul 
spiritului, o privia ca o simplă dispoziţie temperamen

tală, dictată de destine organice 
ordinea fizică ochii albaştri sau părul blond, — ilumi- . 

nată, sub specia eternităţii, şi de sentimentul inutili

tăţii ei, ce-i ridica totuşi valoarea în conştiinţă. Pentru 

dînsul contactul cu viaţa şi cu natura nu era de cît 

o primă etapă în procesul creaţiei, valabilă numai 

pe măsura dezagregării iniţiale în elemente ce vor 

avea să se combine apoi în alcătuiri noi ; con

tactul îl au toţi şi tocmai cei ce-l trăesc mai intens,

bilă

cum ar fi în
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îl sublimează mai puţin. Arta începe dincolo de 
dînsul, de la sublimarea lui; fatal, ea este, aşadar, 
claustraţie şi halucinaţie; combustiune interioară şi vis 
de treaz; deformare şi viziune personală în planuri 
noi, — dar, mai presus de orice, continuitate de 
viaţă spirituală, tradusă sub forma sobolului ce-şi 
săpa odinioară galeriile subterane în plămînul lui. 
Dacă nu-şi închipuia forţele suficiente, era sigur de 
capacitatea sa de izolare şi de dezinteresare, de 
concentrare în sine pînă la distrămarea întregului pei

sagiu exterior şi de jertfă pînă Ia mistuirea fiinţei 
lui morale în zidul unei pagini albe. Nu trăise în

deajuns sau poate de Ioc; el ştia însă că ceia ce 
nu trăise prin îndestulare, trăise prin presimţirea în

frigurată a unei sensibilităţi încordate, a unei emo- 
din incapacitatea de a se revărsa în 

se i ntensificase înăuntru. Arta nu vine din

tivităţi 
afară,

îndestulare, ci din abţinere, din spaimă de sine şi 

de alţii, din vibraţie înăbuşită, din regret, ruşine, mor

tificare; ea nu e cupa întinsă sau cornul belşugului, 

ci rugul pasiunilor nesatisfăcute. La graniţele spiri

tuale ale omenirii ard, astfel, prin veacuri incendiile

care,

izolate ale marilor dezastre sufleteşti transformate în
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opere de artă. Lipsa de orice ambiţie nu-1 îndruma, 
fireşte, spre astfel de construcţii peste puterile lui; 
îl mai împiedeca de la aceasta şi simţul intim al 
labilităţii şi al neantului universal, ce-l făcea să vadă 
într'însul încă o formă a imperialismului manifestată 
în ordinea spirituală. Căci, după cum unii îşi rea

lizează voinţa de putere prin construcţii în spaţiu, 
cu sapa, cu tîrnăcopul, cu mistria, în var şi în granit, 
ca Romanii ce au şoseluit lumea întreagă, şi, con- 
fiscînd-o în propriul lor interes, au stăpînit-o, au 
administrat-o, au civilizat-o; alţii, ca Grecii, şi-au 
prelungit existenţa în timp, săpînd în materia im

palpabilă a spiritului, în cuvîntul volatil, în speculaţia 
gîndului, în armonia versului, în sunet, în coloare; 

în ordinea spirituală, creaţiunea artistică răspunde a- 
celuiaş insfinct de afirmare a voinţii de putere, ca 

ridicarea unei case, sau plantarea unei grădini, în 
ordinea materială; zîmbind, el îşi asimila activitatea 

lui de înegritor de hîrtie cu activitatea bătrînului Fritz 

manifesiată prin hărnicie fizică, prin altoi şi secator, 

prin vaci elveţiene şi scroafe magoliţe. Operaţia lui 

conştientă consta însă în a potoli aceste clamori 

şi desperări prin reducerea suprafeţei de contact a
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sensibilităţii cu lumea exterioară la minimul cu pu

tinţă, şi prin combustiunea resturilor în încercări ideo

logice, a căror valoare i-o circumscria totuşi simţul 
său de relativitate, şi a căror ambiţie i-o limita 
simţul neantului.

Anulînd instinctul posesiunii materiale, sentimentul 
precarităţii şi al provizoratului nu putea avea alte 
efecte nici în ordinea socială; lipsa de apetenţă dintr'o 
direcţie trebuia să se manifeste şi în devenirea so

cială, la baza căreia e tot instinctul de dominaţie. 
Pusă chiar de la început, problema existenţei lu

meşti nu se putea, prin urmare, deslega de cît tot 
în sensul liberului joc al înclinărilor sale sufleteşti, 
înţelegînd de timpuriu că, chiar limitată în sînul unei 
cariere circumscrise, devenirea socială reprezintă o 
luptă ce reclama o deplasare de energie fizică şi 
morală, o nelinişte şi un sbucium, disproporţionate 
faţă de nişte rezultate, de care simţul acut al la

bilităţii i le arăta ca mediocre. Retrăgîndu-se deci 

pe malul contemplaţiei, el şi-a găsit o pace defini

tivă făcută din renunţare, dar dintr'o renunţare fără 

amărăciuni, întru cît nu conţinea o jertfă vitală. Pri-

:
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vind oamenii şi situaţiile spectral, în nervura schele

tului desgolit de orice înveliş carnal, şi în proecţia 
unui scurt provizorat, nici odată nu l'a impresionat 
„omul ajuns", care, sub acţiunea ochiului său ex

pert, se disloca într'o jalnică momie de pompă şi 
ostentaţie. Particularitatea lui de a vedea sub apa

renţe înfloritoare materia în descompunere, îi in

sufla cu deosebire o repulsie faţă de trufie. De orice 
natură ar fi, voinţa de putere macină omenia, tul

bură viziunea clară a caducităţii universale şi senti

mentul relativului isvorît din ea, întreţine în sufle

tele cele mai echilibrate un nesănătos ferment de 
mîndrie absurdă. Dezinteresarea şi indiferenţa pen

tru aspectul formal al vieţii, o sensibilitate ascuţită 
pentru orice nuanţe de atitudine l'au îndepărtat, in

stinctiv, de toţi cei aşezaţi deasupra lui în ordinea 
ierarhiei sociale; din spaima de a nu distinge în 

atitudinea lui umbra unei ,,protecţii" nedorite sau 

a unei distanţe impuse, el ocolise chiar şi pe d. 

Lică Scumpu, de cîte ori era la guvern; suferia vă- 

zînd echilibrul conştiinţei sdruncinat de tulburele a- 

gent al voinţei de putere. Ajunsese la ideea că nu 

poate exista omenie fără o lucidă viziune a morţii;
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cine nu se culcă cu moartea nu poate avea grăun

tele de labilitate necesar iubirii de oameni şi al sen

timentului de egalitate în faţa neantului universal, 
fără care viaţa e o luptă de fiare. Conştiinţa mor- 

nu se confundă însă cu frica de moarte sau 
numai de boală. Acum vreo treizeci de ani văzuse 
pe unul din cei mai mari învăţaţi ai noştri, totodată 
şi polemist revoluţionar, surprins de o ploae bruscă. 
Nalt şi subţire ca o trestie bătută de vînt, omul îşi 
strînsese mai întîi pelerina, îşi ridicase gulerul; stîn- 
jenit apoi în mers de tînăra sa soţie, o părăsise la 
colţul Căei Victoriei cu strada Fîntînei, pentru a 
o lua la fugă.

— Eu, dragă, o iau mai repede ca să nu răcesc. 
Coprins de panică, omul subţire ca o trestie în

covoiată de vînt dispăruse, astfel, sub umbrelă în 
linia înceţoşată a străzii Fîntînii, în timp ce femeia 
mărunţică rămăsese pe trotuar în bătaia ploiei de 
vară: e\ se temea de moarte, fără a fi avut şi sen

timentul morţii, singurul care trezeşte omenia. Iar, 

dacă polemicile lui lipsite nu numai de spiritul drep

tăţii ci şi de omenie se opresc, totuşi, în pragul 

morţii, e de regretat că purificarea produsă de

ţii

sen-
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timeniul ei nu se afirmă de cît în prezenţa cada

vrului în descompunere, în loc ca, infuz în subcon

ştientul fiinţei morale, să participe la elaborarea vieţii 
active, împiedicînd deslănţuirea voinţei de putere 
într'o formă pasională, de lipsă de obiectivitate, de 
micime sufletească, de ură şi de răzbunare, de jal

nică zădărnicie şi de sbucium inutil — sub glaucul 
ochiu al neantului.

Stabilită pe egalitatea sufletească şi nu pe clocot 
de nemulţumiri refulate, pacea sufletească dobîndită 
chiar de la început nu s'a mai tulburat niciodată. 
Devenirea socială cere o dinamică, pe care dacă 
n'ai îndeplinit-o, nu e drept să aspiri la ea; fixîn- 
du-te în rol de spectator, nu trebue să cumulezi şi 
sentimente fireşti acţiunii, cum e invidia sau amără

ciunea. Temperamental dar şi ajutat de o terapeu

tică voluntară, el s'a fixat, astfel, în atitudinea prin

cipială de a nu micşora situaţiile, pe care nu le-a 

obţinut, fiindcă nu le-a căutat, şi de a nu scoborî 

le-au obţinut, chiar cînd nu le-au meritat. 

Deşi în disputele şcolare puse pe baze de compe

tiţie, se clasifica întîiul, din epoca maturităţii încă,

oamenii ce
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lăsat în voia temperamentului, ideea însăşi de com

petiţie i-a devenit principial insuportabilă, chiar dacă 
ar fi fost vorba numai de a trece înaintea altora 
în faţa unui ghişeu — nu atît dintr'o umilinţă, cît 
din sentimentul intim de a fi în afară de cauză, în 
afară de discuţie. O astfel de renunţare conţine, 
poate, în ea sensaţia latentă a unei superiorităţi, fi

reşte de ordin pur moral şi, de altfel, numui su

biectiv; e singura ei trufie.

Prietenul său, Ion Lupu, profesor la Universitatea 
din Bucureşti, membru al Academiei Romîne şi autor 
a două broşuri „Politica externă a lui Duca-Vodă" 
şi „Data morţii lui Alexăndrel-Vodă" Ta numit o dată 
„ratat", sub o formă, ce-i dreptul, glumeaţă dar cu 
intenţia totuşi a definirii; cum observaţia i se fă

cuse mai de mult, avusese prilejul să cugete 
adînc şi asupra noţiunii şi asupra dispreţului formu

lării ei. Intru cît ratarea nu poate ieşi de cît din

ma»

neadaptarea situaţiei sociale la voinţă, definirea

e un inconformism între

nu

i se părea exactă; ratarea 
realitate şi voinţă şi se traduce printr'o stare sufle

tească de nemulţumire şi iritare; crezînd că i s'a luat
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ceia ce i se cuvenia, ratatul e invidios pe toţi cei 
ce au ajuns mai departe de cît dînsul, făcuţi răs

punzători de insuccesul său. Elementul esenţial al 
ratării este, aşa dar, o stare de spirit, pe care el n'o 
avea. Ratarea presupune dorinţa de a ajunge ceva, 
încordarea, dinamismul; odată începută, pentru dînsul 
viaţa în latura ei socială fusese şi sfîrşită; miezul nu 
se afla în afară ci într'însul; nimeni nu-i putea da 
ceea ce nu căuta. Departe de a fi un nemulţumit, 
starea lui sufletească se situa dincolo de condiţiile 
exterioare, într'o egalitate şi echilibru perfect. Iar 
dacă între meritul lui, real sau presupus, şi situaţia, 
pe care o avea, adică între doctoratul în chimie 
de la Hohenheim şi activitatea lui intelectuală, pe 
de o parte, şi postul de agronom la pepiniera Ră- 
daşani-Fălticeni, pe de alta, se afla o diferenţă ce-l 

prejudicia, el o privia ca rezultatul fata! al jocului for

ţelor oarbe, în conflictul cărora nu pusese nici un 

element sufletesc. Din echilibrul lui nu-l tulbura de 

cît doar zelul prietenilor, mai ales cînd îl simţia 

sincer, dovedindu-i că sensul abţinerii lui nu era nici 

înţeles, nici preţuit. Compătimirea, cu deosebire, îl 

exaspera; nu era un învins pentru că nu luptase. La
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cei mai mulţi, el discernea lipsa sincerităţii şi împli

nirea unei vane formalităţi. La început, nu cîntă- 
rise, ce-i dreptul, valoarea reală a buneivoinţi, cu 
care i se păruse că e înconjurat; dintr'însa avusese 
naivitatea de a-şi trage un fel de prestigiu moral, 
ce s'ar fi putut — de ar fi voit — converti în rea

lităţi pipăibile. Se înşelase însă. Recunoaşterea era 
o formă goală fără nici o eficacitate; la cea dintîi 
încercare de a-şi valorifica un drept, el simţi, astfel, 
refăcîndu-se împotriva lui coaliţia organizată a for

ţelor de situare şi de căpătuială. In loc de a scoate 
vreo amărăciune, din experienţă nu învăţase de cît 
că satisfacţia renunţării sale trebuia căutată tot în 
sine şi nici de cum în alţii, şi cu atît mai puţin în 
beneficiarii ei.

Faptul că preocupările lui ieşiau din „temporal", 
merită o precizare, întru cît, în general, noţiunea 
temporalului se întrebuinţează în opoziţie faţă de 

cea a eternităţii. După terminologia obişnuită,

sbat între aceşti poli şi stima ce le-o acordăm 

se modelează după linia activităţii lor îndreptată spre 

bunuri concrete, strict materiale, sau spre bunuri de

oame

nii se
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ordin moral, priviie ca inalterabile. Pusă astfel ches

tiunea, în ochii lui ea nu răspundea realităţii: nu 
există lucruri temporale şi lucruri eterne. Nimic nu 
e etern, ci totul e vremelnic, pieritor, şi egal în 
faţa neantului nivelator. Superioritatea faptelor ome

neşti nu stă în caracterul lor de durabilitate, ci nu

mai în gradul de dezinteresare, — superioritate, de 
altfel, relativă, cu valoare de circulaţie limitată la o 
simplă convenţie omenească, singura ce mai poate 
da vieţii, dacă nu un înţeles, cel puţin o structură 
şi o ierarhie. Sensul noţiunei temporalului trebue, 
aşa dar, înglobat în sînul unei activităţi egoiste, cu 
satisfacţii personale şi materiale, în contradicţie cu 
activitatea dezinteresată, altruistă, considerată de obi- 
ceiu ca eternă, deşi între dînsele nu e o distincţie 
de timp, ci numai de funcţie socială. Pornită ex- 

cluziv din instictul voinţei de putere, activitatea tem

porală desvoltă de cele mai multe ori sentimentul 

trufiei; ajuns în fruntea unei situaţii temporale, co

pleşit de importanţa ei,, omul îşi deformează me

canismul sufletesc; din prietenos, conciliant, uman, 

devine, deodată, categoric şi imperativ; nesigur pe 

propria lui situaţie, ţine să şi-o confirme prin abuz
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de putere şi nu-şi capătă încrederea în sine de cît 
pe măsura posibilităţii de a fi arbitrar, vexînd pe 
cîţi mai mulţi. Numai aşa se lămureşte cum, de 
curînd, luat din ocupaţiile lui ştiinţifice, şi pus în 
fruntea puterii temporale, un mare învăţat şi-a pierdut 
întru atît egalitatea sufletească şi simţul relativităţii, 
în cît timp de un an n'a făcut de cît să-şi dove

dească sie-şi realitatea situaţiei sale prin afirpiarea 
în ori ce clipă a bunului plac şi prin bucuria de a 
jigni un cît mai mare număr de concetăţeni.

j

?



XV.

Era un sfert de veac de cînd se afla în oră

şelul de coline, de grădini, de praf, cu zarea dinspre 
apus tăiată de dunga violetă a Carpaţilor... Zi fru

moasă de sfîrşit de August, nufăr candid apărut 
pe balta vremii ploioase. Bizu urcă pe strada Pre

fecturii în sus, pe la Banca Naţională, printre vi

lele clădite numai de cîţiva ani, pline de ochi al

baştri şi de tinereţe; dintr'un balcon părul de rugină 

al unei fete se incendie pe matul obrazului de mar

mură în razele piezişe ale soarelui. De la vechia 
casă, cu pridvor nou, mai larg, cu coloane răsucite, 

în care, în faţa corpului lui Truţu avusese, cînd era 

copil, halucinaţia descompunerii morţii, el coti la 

dreapta, în susul străzii Boian, pustie, neîngrijită, 

printre grădini mari de un verde de buratic. Pe 

zidul unei căsuţe, cu o prispă cu portiţe de altar,



225

cu muşcate roşii pe gardul cerdacului de păpuşe, 
el citi pe o placă: f,ln această casă s'a născut şi’a 
trăit scriitorul fălticenean Ion Dragoslav", — căsuţă, 
vara, pierdută în valurile verzi ale grădinilor şi 
toamna în noroaele uliţei abrupte; din sus, dinspre 
Pietrari, i se păru că-l vede scoborînd, aşa cum 
îl văzuse de atîtea ori, vorbindu-şi singur, scuturat 
de obişnuitul său rîs nervos, dînd din mîini; cînd 
era copil, de după copaci îi scoteau limba dracii, 
iar pe portiţa ca de altar a cerdacului îi apărea în 
alb Maica Domnului; pipernicit şi opărit, cu pielea 
tăbăcită şi creaţă pe osul gol, cu o clae de fîn 
auriu în cap, cu ochiul drept pătat cu o boabă de 
cafea, el se sbătea încă de pe atunci într'o lume 
de vedenii; mai tîrziu, fără rosturi sigure, a trăit 
aici lîngă bătrînul taică-su, om de optzeci de ani, 
fagure de basme şi de minuni. Duhul bătrînului şi 
al babelor din mahala, folclor plămădit iarna la gura 

sobei, ca şi întregul peisagiu al uliţei cu grădini bo

gate, cu pîrăul prelins în spate, cu sufletul cîm- 

piei, al Bucumenilor de la doi paşi şi al bisericuţii de

lemn de la poala păduricii de arini au trecut în 

scriitorului. Halucinat, famelic, însetat dar şiopera
15
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stropit, o viaţă întreagă, el s'a sbătut cu geanta

plină de cărţi şi de manuscrise pe la editori, pe 
la Ministere, pe la autorităţi, pe la oamenii zilei, aş- 
teptînd, umilindu-se, ploconindu-se cu dedicaţii şi, 
totuşi, vesel, popular, solicitat ori unde era o ser

bare, organizator de şezători, înălţător de statui cu 
liste de subscripţii — pentru ca atunci cînd îi venia 
să scrie, să se retragă tot în vechea lui căsuţă,

lîngă moşul cu basme. Cotind pe Pietrari, puţin în 
jos pe Uliţa Rădăşenilor, pe prispa unei albe căsuţe

tot atît de mici şi de turtite, cu geamuri cît o coală

de hîrtie, el zări un alt moş ce-şi horcăia bătrîneţea 
la soare; pe zid o placă arată că e casa ciubota

rului Petre, în care a locuit Ion Creangă, pe timpul 

învăţăturii la catihet; cîţiva paşi mai la vale, prima 
casă a lui Sadoveanu, iar ceva mai sus, .la mar

ginea uliţei, invizibilă şi tăcută ca şi omul, din mij

locul unei grădini înconjurată cu zăplaz înalt, casa lui 

mai nouă. Pe o palmă de loc, trei povestitori mol

doveni; din aceste căsuţe primitive de lemn lipite 

cu lut, în care ajungi cu mîna în tavan, din această 
ambianţă de tîrg moldovenesc sfa plămădit, astfel, 

literatura noastră, asimilîndu-i caracterul rural sau pe-
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riferic, cu zvon de şezători şi perspective de munţi 
violeţi. Pe această prispă, pe care îşi ^horcăie acum 
neputinţa bătrînul culcat, şi-a format sufletul Ion 
Creangă la dibla lui moş Bodrîngă şi la poveştile 
mahalalei, iar aspiraţiile lui sentimentale n'au trecut 
dincolo de Ruxăndiţa, fata popei din Rădăşeni; tot 
aici s'au format şi M. Sadoveanu şi I. Dragoslav, 
din trebuinţe sufleteşti şi trupeşti mlădiate de tava

nele scunde sau prispele ţărăneşti, din zvonurile ve

cinătăţii imediate, de babe pline de descîntece şi 
eresuri, de moşnegi, de umili şi galbeni funcţionari, 
cari fac, dealtfel, fundalul literaturii lui Sadoveanu. 
Chiar cînd, prin puterea inteligenţii şi setea cunoa

şterii, vreunul s'a ridicat din mediul copilăriei spre 
mari speculaţii intelectuale, nevoile lui trupeşti au 
rămas tot primitive, cum e, de pildă, cazul lui Emi- 
nescu, tăvălit în necurăţenie, neprimenit cu săptă- 
mînile, rupt, fără necesitate, cu ghete scîlciate, um- 

blînd pe străzile Bucureştilor, pe călduri tropicale, 
cu galoşi pentru a-şi ascunde noroiul strîns de săp- 

tămîni pe ghete, locuind în necurăţenie, cu cărţile 

trîntite pe podele, în duhoarea rufelor murdare a- 

runcate după sobă şi a mezelurilor uitate în sal-



228

tarul mesei, în odăi adeseaori cocoţate deasupra 
vreunui grajd, unde trebuia să se urce din curte 
pe o scară de pod; iar cînd voia să petreacă, ne

voile lui nu se deosebiau de cele ale lui I. Dra- 
goslav, ci se înfunda cu Ion Creangă sub umbra

rele cîrciumelor cu vin prost şi murdărie naţională 
şi cu pastramă de oae sfîrîind pe cărbuni aprinşi. 
In tinereţe, Bizu îşi amintia cum, la primac lui venire 
în Bucureşti, căutîndu-şi cameră, prin nu ştiu ce în- 
tîmplare nimerise într'o casă pe strada Enei; o ser

vitoare îl conduse la stăpînă, în balcon, tolănită în- 
tr'un fotoliu: o unguroaică vastă, obeză, înconju

rată de cîni şi de pisici, de papagali vorbitori şi

de murdărie, care-i recomandă camera din fundul 
curţii ,,unde locuise odinioară Eminescu”. Instalat în 
odaia umedă şi întunecoasă, el se aşeză ,,la masa 

lui Eminescu”, cu un ziar în mînă; pentru a-l putea 

citi, la amiazi, trebui să aprindă o lumînare de sper- 
manţetă. Cu ochii plini de fum, ieşi afară în chi-

limbaru! zilei, iluminat şi de făcliile aprinse ale

Bisericei Enei, unde, pe catafalc, şedea întins Ion Ne- 

niţescu, poetul ,,Puilor de lei”. In odaia „în care 

a locuit Eminescu”, n'a putut rămîne de cît vreo



229

două zile, scăpai de la o moarte vie de un cunoscut 
întîlnit din întîmplare, care, luîndu-l pe sus, l'a mutat 
într'o cameră spaţioasă de pe Sfinţii Voevozi, cu 
o terasă plină de flori deasupra unei grădini, la 
o gazdă cu o fată cu obrazul de acuarelă, cu bu

zele umede şi însîngerate, cu zîmbet de glastră de 
flori — cameră, pe care n'a locuit-o însă Eminescu... 
Confortul saloanelor parchetate, al policandrelor de 
cristal, al consolelor cu statuete de marmoră, al băilor 
de majolică şi de porţelan şi al apei reci şi calde, 
n'a produs o literatură şi o ideologie; vîntul sufle

tului şi talentului romînesc bate încă prin coşurile 
căsuţelor turtite, cu muşcate pe prispă, cu ochiuri 
de geam cîrpite cu hîrtie, prin grădiniţe troenite 
de roade, prin cîrciuma jupînului Oişie, în sicrîn- 
ciobul căreia s'au dat pe rînd Ion Creangă, I. Dra- 
goslav şi M. Sadoveanu, şi unde, copil, venia şi Bizu 
în miercurea Paştilor, adus de Cehi „ca să vadă ce 
fete noi mai sunt în mahala”. Bizu se întoarse din. 

nou prin Pietrari, de ieşi în cîmp deschis; nu putu 
totuşi apuca deadreptul peste chilimurile miriştilor, 

ca acum aproape patruzeci de ani, de oarece pacea 

vegetală a cîmpului era tulburată de zvonul tălăncilor
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oilor şi de larma cînilor ciobăneşti; o luă pe cărare, 
poposi la fîntîna, pe care o recunoscu, trecu po

deţul, cîrmi la stînga prin sat, urcînd spre umbrela 
păduricii de arini, la poalele căreia sta înfiptă ciu

perca bisericuţii de lemn... Păşia pe un pămînt bă- 
trîn, cu vechi amintiri istorice ce se deşteptau în 
cutia de rezonanţă a sufletului său; Ia cîţiva chilo- 
metri, peste deal, la Baia, cu cinci sute de ani în 
urmă, străjuise buzduganul lui Alexandru cel bun; 
văzuse la muzeul local al profesorului V. Ciurea 
uricul slavon al Voevodului, prin care toate pămîn- 
turile aceste, indicate cu aceleaşi nume ca azi, pînă 
la apa Şomuzului, erau dăruite pentru vrednicia sa 
popei luga; o jumătate de mileniu uricul se păstrase 
în familia popei, al cărui ultim urmaş era factorul 
poştal ce-i aducea corespondenţa. Bizu cătă copacul, 

sub care se aşezase odinioară, într'o clipă de sbu- 
cium; era tot acolo; jos gîlgîiau încet văluraşele 

pîrîului crescut de ploi; de pe mirişte, venia zvonul 

depărtat al tălăncilor. De pe potecă apăru un grup 
de trei doamne şi un domn cu caschetă de vilegia

turist; oprindu-se în dreptul Iui, domnul arătă cu mîna 

copacul sub care se aşezase el:
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— Uiie, ăsta e copacul, de care a fost găsit 
spînzurat un Rumîn, acum două luni.

— Da? răspunse una dintre doamne, privind cu 
încîntare împrejur, 
iurii, cu murmur de izvor, cu miros de fîn cosit, cu 
fluerat de mierloi, cu tălănci de oi şi aproape şi de 
biserică.

N'a ales rău: în sînul na-

Bizu privi şi el spre copac: ceia ce nu îndrăznise 
el să facă acum patruzeci de ani, făcuse de curînd un 
biet Rumîn necăjit...

Cu straja vedeniei omului spînzurat în bătaia 
soarelui ce-şi storcea părul peste linia violetă a Car- 
patilor, Bizu mai rămase sub arin. Liniştea se fi

xase ca o pasăre uriaşă cu aripile bătute de cer... 
Prins de farmecul momentului, începu să se gîn- 
dească la trecutul lui, al copilăriei cînd urcase că

rările păduricei, cu gîndul de a dispărea, de a se 
topi în natură, de a se disolva în impalpabile mo

lecule, flacon uitat deschis, din care mireasma vieţii 

să se împrăştie în invizibile volute albăstrii. Acesta 

era sensul dibuirilor lui copilăreşti, cînd colinda pe 

la apele oraşului şi pe sub copacii pădurilor, rîv-
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nind şi neîndrăsnind; tenace, în el mijia aspiraţia de 
a nu fi sau, mai bine, dorinţa de a nu fi fost, 
refuzul categoric de a lua contact cu viaţa sub for

mele ei dinamice; o refuza simţul prematur al morţii 
şi al neantului universal; la ieşirea din copilărie, cînd 
se decid destinele şi se dă lupta dintre temperament 
şi forţele organizate ale vieţii sociale ce impun norme 
şi determină cariere, îi apăruse boala, pe care o 
primise cu resemnare. Numai tîrziu i-a înţeles ca

racterul providenţial şi rolul capital în a-i distruge 
ultimele scrupule şi obligaţii, ce i se părea a avea 
faţă de sine şi de societate; o primise cu resemnare 
tocmai pentrucă răspunsese nevoii de amortisare a 
divergenţii dintre tendinţele lui spirituale şi cele ma

teriale; se complăcuse chiar în ea pentru că-i ţesuse 
linţoliul de mătase a conştiinţei lui. Petrecuse patru 
ani la Hohenheim, în contactul intim al morţii, ca 
împăraţii anamiţi, care, de îndată ce se urcă pe tron, 

îşi comandă sicriul, pe al cărui lemn preţios, din 

ordinul străbunului lor, regele Tu-Duc, aştern în fie

care an un strat de lac. După uimirea şi ciuda 

chiar de a se vedea sănătos — singura eventualitate, 

la care nu se gîndise în tot cursul boalei — înţe-
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lese binefacerile sănătăţii şi ale vieţii spectaculare şi 
speculative, fără finalitate; strung miraculos, boala 
îl netezise şi-l redase vieţii modelat pentru toate 
renunţările în ordinea socială, indiferent la tot ce 
se petrecea afară, mulţumit numai cu bucuriile sale 
interioare, beneficiind de ceiace aduce ceasul, în

ţelept prin renunţare şi cu ochii ţintă la umbra pre

lungită a trupului său care, în bătaia razelor piezişe, 
se întindea acum spre chilimul ţintirimului bisericuţii 
de lemn. Regăsindu-se purificat prin combustia tu

turor deşeurilor ambiţiilor, împăcat în sine, iată-l din 
nou, de un sfert de veac, pe locurile copilăriei, gos

podărind o fermă frumoasă, altoind pomi rari, produ- 
cînd trandafiri inediţi, scormonind mîsga neagră pen

tru a scoate roada aurie, robotind ziua fără multă 
osteneală şi mai ales fără nici o speranţă dispro

porţionată iar seara refugiindu-se în studiul ideal al 
antichităţii pentru ca, noaptea, să strîngă în braţe 
perina muncii împlinite şi a eliberării conştiinţei de 
orice idoli şi de orice spaime. Ce i se întîmplase în 
acest sfert de veac? Nimic. Zîmbi aducîndu-şi a- 

minte de schija unui scriitor, în care, conduse de 

doi soldaţi, două camioane automobile se ciocnesc
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şi se sfarmă; conducătorii se iau la ceartă, învinuin- 
du-se reciproc că nu ţinuse dreapta, pînă ce iată 
că în mijlocul mulţimii strînse se arată, burtănos, cu 
nasul înflorit, şi vardistul, ce-şi scoate carnetul şi 
plaivasul ca să redacteze procesul verbal. întreabă 
mai întîi ale cui sunt camioanele:

— Al Ministerului de război, răspunde unul.

— Al Marelui stat major, răspunde celalt.

— Aşa? mormăi atunci agentul forţei publice, 
vîrîndu-şi filozofic în buzunar carnetul şi plaivasul... 
Care va să zică suntără ale statului. Apoi dacă sun- 
tără ale statului, nu le mai trec nici la „invenimente".

Dacă dindărătul albastrului ceresc i-ar fi pîndit 
agentul forţei publice divine, nici el n'ar fi găsit 
ce trece la ,,invenimente". Trăise fără evenimente! 
Nu i se întîmplase nimic în tot acest sfert de veac; 

fusese sănătos; se sculase în fiecare dimineaţă cu 
o muncă determinată, manuală şi spirituală, se cul

case bucuros de a fi îndeplinit şi gata de a nu se 

mai scula a doua zi; nu fusese niciodată nenorocit 

în adevăratul înţeles al cuvîntului, pentrucă nu voise 

să fie fericit în acelaş înţeles; nu ajunsese nimic şi 

nu avea de ce se teme ca să nu piardă; nu du-
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lipsă de nimic, pentrucă de mult îşi adaptase 
dorinţele la posibilităţi; nu ceruse niciodată nimic;

se umilise în faţa nimănui; îşi rezolvase problema 
vieţii prin renunţări şi satisfacţii pur morale; îşi tră

sese substanţa vieţii din toate virtuţile negative ce-l 
apărase de ravagiile furtunilor. In deluviul atomic 
al unei lumi fără sens, îşi construise o mică barcă 
de-o persoană, cu care se sustrăsese şuvoaelor mari, 
plutind pe ape stătute, nu din speranţa unui liman 
inexistent ci pentru a se îndruma fără sguduire spre 
neantul final. Viaţa trecea, trecuse poate, fără eve

nimente. Aspiraţia copilăriei lui spre dispersiune cos

mică se realizase, astfel, tăcut şi latent, trăind încă, 
printr'o abţinere pe care el o numia înţelepciune, 
dar pe care alţii o priviau ca o sinucidere. De mult 
se convinsese că nu există o fericire, sau o soluţie

sese

nu

unică a problemei vieţii; totul trebue raportat la

nu se ridicăindivid şi la structura lui; construcţiile 
pe abstracţie ci pe realităţi de carne şi de sînge: 

peste tot se proectează însă umbra uriaşă

revoltase, totuşi, în faţa destinului

a nean

tului. Că nu se 
obştesc, deşi—I simţise mai mult poate decît oricine, 
era formula fiinţei sale; lipsită de tragism, viaţa lui
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putea ti considerată ca banală şi fără interes; nu 
căuta însă interesul nimănui. Existenţa în sine îi părea 
o absurditate atît de totală, încît în ochii lui, n'ar 
fi întrecut-o de cît încordarea de a-i rezista printr'o 
voinţă de putere fără sens; absurdului el nu-i repli

case de cît printr'un refuz de luare în considerare, 
şi cu atît mai mult de colaborare; implacabilului nu-i 
răspunsese de cît prin indiferenţă...

...Domol, o luă spre satul Buciumeni, pe locurile 
stăpînite odinioară de popa luga, ieşi în uliţa Ră- 
dăşenilor pe la vila Floriana, trecu peste lanuri în 
direcţia Oprişenilor, de unde i se căscă sub pi

cioare, ca într'un uriaş crater de vulcan, satul Ră- 
dăşenilor dispărut sub marea de verdeaţă a gră

dinilor sale, dintre care lucea doar la soare, turla 
bisericei lui Ştefan Tomşa, şi păzit la intrare de 
dealul Cetăţuei, cu crestăturile săpăturilor staţiunii 

preistorice; din punctul unde se deschide perspec

tiva văei Şomuzului pînă la Buneşti şi mai departe 

spre Suceava, cîrmi abrupt prin hîrtoapele Opri

şenilor, printre porumbişti, pînă la cărămidăria din 

şoseaua Rotopăneştilor, de unde urcă, pieptiş, pe

i

-

i
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la fostul canion al jandarmilor; pe calea domnească 
a Sucevei, pe care o găsi învolburată în praful ri

dicai de maşinile zoriie spre seară să iasă sau să 
semn vizibil al timpurilor noi... Din

spre oraş se scobora o veche trăsură ovreiască trasă 
de patru cai cu zurgălăi, al căror clinchet îl străbătu, 
deodată, cu apa lină a unei sonorităţi ascuţite, din 

.tălpi şi pînă 'n creştet, prelung, într'o undă muzi

cală de o intensitate de fior răsucit în spirală şi 
terminat pe geana ochiului cu boaba unei lacrimi, 
în care se iriza întreaga lui copilărie, atît de mo- 
horîtă odinioară şi luminoasă, azi, în leagănul de 
armonii al zurgălăilor trăsurii ovreeşti.

In clinchetul lor, el recunoscu clinchetul cailor 
lui Moş Leonte din Mălini, auzit la şase ani, cînd 
împreună cu un frate mai mare cu cîţiva ani, mort 
după aceia, fusese trimis, vara, la munte, la Borca, 
sub oblăduirea unui prieten al tatălui său, domnul 
Cumpătă. înalt, gros, gras, bun şi naiv, în loc de 
a lua o trăsură de aceste cu patru cai, el se mulţu

mise cu o căruţă cu doi căluţi de munte, prinşi 

în hamuri de cînepă, şi cu zurgălăi micuţi, pentru 
a face în trei zile un drum, pe care-l putea face

intre în tîrg
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într'una singură. Dar cu ce fior se sculă Bizu în 
puierea nopţii încă, la suneiul subţire al zurgălăilor 
cailor lui moş Leonie intraţi în curte! O porniră, 
astfel, pe întuneric, orbeşte, ptru tru tru! de a lungul 
mahalalelor adormite ale tîrgului, prin tuneluri de 
grădini verzi şi de umbre compacte ale nopţii, pen

tru a se ridica pe dealul Tîmpeştilor, pe jos, cu 
paşii micuţi, după căruţă, pînă sus pe şoseaua dom-, 
nească a lui Mihai Sturdza, ce venia de la Galaţi 
pînă la vama de la Cornulunci. Cînd au început 
să se lase la vale, în zori, aşezaţi spate în spate cu 
domnul Cumpătă, pe laviţa căruţii ţărăneşti, de cîte 
ori era vreun hop, sau de cîte ori ii se abătea lor a 
joacă şi a obrăznicie, cei doi copii se isbiau cu 
coatele în trupul uriaş ca un mal al bunului om 
gras, strigîndu-i în cor: „un hop, domnule Cumpătă!”, 
în timp ce, caşi cum n'ar fi simţit ascuţişul coatelor 

lor de copil sfredelindu-i osînza, domnul Cumpătă 
cînta fals cîntecul lui Napoleon Bonaparte „într'o 

insulă departe” ...Şi mai cu hopuri, mai cu chichote, 

mai pe jos, mai pe sus, în aburii dimineţii au zărit 
linia albă a apei Moldovei în fundul şesului străjuit 

de spinarea Carpaţilor, au trecut pe lîngă vama
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Cornuluncilor, cu nelămurita impresie de a fi fosi în 
străinătăţi, au intrat pe panglica nesfîrşită a Mălinilor, 
pe lîngă cerbăria Domeniilor Coroanei, de s'au oprit, 
după amiază, tîrziu, la apa iute a Bistriţei, unde 
domnul Cumpătă ţinea să se scalde. Umflat ca un 
balon, el plutea pe deasupra, dar pentru 
copiii, se lăsa uneori la fund, numai cu capul peste 
apă ca să le poată striga „mă înec!” ...Au mas apoi 
în căsuţa pierdută în fundul satului a lui moş Leonte 
pentru a porni a doua zi în zori pe nesfîrşită pan

glică a şoselei răsucite a Stănişoarei, în foşnet de 
brazi, în spaima naturii sălbatice plină de mistere, 
în care Bizu se simţia cutremurat. De sus, la un 
popas, nostalgia tîrgului rămas în urmă îl răsbi în 
suspine ce-i scuturară pieptul; voios, domnul Cum

pătă îl înşfăcă pentru a-l urca pe sîrma telegrafului 
şi a-l trimite îndărăt. Cu obida în suflet a început 
apoi ptru-tru-tru! să scoboare muntele, punîndu-l 
de a curmezişul între dînsul şi oraşul pierdut, de

parte. Au trecut apoi prin lungul şi bolovănosul 

drum al Sabasei şi numai în cealaltă zi au poposit 
la Borca, pe malul Bistriţei, la o ţărancă, voinică, 

bătucită în catrinţa ei muntenească strînsă pe corpul

a speria
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pietros. Acolo au stat două luni, umblînd după cireşe 
şi burcut şi hrănindu-se la zile mari cu frigărui de 
berbeci căzuţi de pe stînci. Ochii Iui n'au înţeles 
nimic din ce se petrecea în casă, nici cînd leliţa 
Măriuca a rupt un băţ de brad de osînza domnului 
Cumpătă, scos ca un mistreţ dintr'o şairă de ţigani, 
unde se înădise din pricini, pe care copilul nu le-a 
putut pricepe de cît după vreo douăzeci de ani, 
cînd, revenind pe la casa leliţei Măriuca, a găsit în 
bătătură, un fătoi, voinic, plin, strîns într'o catrinţă 
cu fluturaşi, se sămăna ca două picături cu domnul 
Cumpătă. Căci, adus în clinchetul altor zurgălăi de 
cît cei ai lui moş Leonte, Bizu a mai revenit după 
douăzeci de ani prin locurile acestea, şi întîmplarea, 
care adună din aer fire de funigei purtate de vînt, 
a făcut să se întîlnească pe o bancă de pe muchia 
pădurii de brazi de lîngă Bistriţa cu o fată care l'a 

iubit odinioară, întru cît se pare că destinul lui a 
conţinut şi clipa rară în destinul oricui de. a fi fost iubit. 

L'a iubit de aproape şi de departe, în trezie şi în 

vis, într'un sentiment fără scop, cu o frenezie de

zinteresată, ani dearîndul, fără să i-o spună, deşi o 

ştiau poate toţi copacii şi toate uliţele tîrgului, toate



241

băncile grădinilor şi toate nopţile cu lună plină. El 
n'a ştiut-o sau, dacă a bănuit-o, nu i-a înţeles in

tensitatea; a zîmbit şi a trecut mai departe cu ne

păsare. Timpul şi-a îndeplinit apoi opera de alinare 
şi nivelare; şi iată că întîmplarea Ta adus pe banca 
din (aţa Bistriţei alături de fată, al cărei destin era 
acum împlinit altfel, şi definitiv împlinit. Fără nici 
un sentiment de ruşine şi de amor propriu, fata 
i-a povestit anii de pasiune singuratică şi nebăgată 
în seamă, clipele zi cu zi ale unei ascensiuni senti

mentale, ale unei combustiuni iraţionale, şi, deşi fără 
nici o perspectivă, fără ciudă, fără mîhnire, ci cu o 
adîncă recunoştinţă, evidentă în toată fiinţa ei exal

tată pentru o pasiune ce-i inobilase pubertatea şi-i 
dăduse un ideal în viaţă. Voinică, virilă, cu gesturi 
categorice, voluntară, cu o largă frunte, sub care 
se simţia decizia, iată că sub această mască bărbă

tească şi în amestecul unei energii reale ce-i des

chisese o carieră şi-i tăiase un drum, sălăşluia şi 
suflet de copil slab, frenetic, cu mari facultăţi 

de misticizare, cu nevoia adoraţiei, patetic, duios şi 

lăcrimos ca o fîntînă şiroitoare, căci, în timpul măr

turisirilor, ochii ei verzi se împînzeau de ape sărate,

un

16
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se luminau şi iarăşi se împînziau într'o mobilitate 
greu de urmărit. II cunoscuse de pe cînd era copilă, 
o impresionase poate felul lui rezervat, distant, ab

sent, şi ascendentul moral al dezinteresării şi izo

lării; de la această primă impresie de copilărie ră

măsese pe suflet cu o întipărire, pe care toţi acizii 
vieţii nu i-o putuse dizolva multă vreme. Nebăgată 
în seamă, dar reculeasă în obsesia ei, nevăzându-l 
ani, dar cu imagina lui pururi plecată pe apa sufle

tului său, ea străbătuse voiniceşte greutăţile vieţii, 
sfîrşind prin a-şi dobîndi independenţa materială şi 
morală. In mijlocul unei activităţi ci: totul străină, 
ea nu-şi renega trecutul devenit de mult inutil, că

ruia nu-i cerea nimic alta de cît căldura unei amin

tiri vie încă într'însa, la care nu voia să renunţe 
cu nici un preţ. El asculta incredul la început, mă

gulit, cucerit, mişcat, şi la urmă răpus de o undă 
de duioşie ce-l invadă: se înduioşa de fata aceasta 
mistuită de o flacăre sfîntă, de propria sa uscă

ciune, de faptul de a nfo fi înţeles şi de destinele 
oamenilor de a luneca unii pe lîngă alţii, fără a se 

cunoaşte. Intr'o indiferenţă obişnuită, era poate sin

gurul punct vulnerabil în platoşa călită a sensibili-
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tăţei Iui, această slăbiciune, pe care o s'imţia pro

fund în faţa lipsei de sincronizare în sentimente şi 
în soroace. Mînile lor s'au strîns şi de pe obrazi 
li s'au scurs, poate, invizibile lacrimi pe ruina celor 
ce n'au fost. S'au despărţit apoi pentru totdeauna; 
el dispărînd în abţinerea lui voluntară, ea în des

tinul hotărît altfel. Cînd era copil plîngea uşor, din 
lipsă de rezistenţă faţă de orice presiune din afară; 
cum nu putea reacţiona, singurul lui răspuns erau 
lacrimile. Mai tîrziu, în faţa marelor dureri se îm

pietrise; îi murise fratele, mama, tata, fusese bolnav 
şi trăise ani de zile cu moartea la căpătîi şi nu-i 
căzuse o lacrimă din ochiul uscat; cu tot tragicul 
despărţirii, moartea mai ales nu isbutia să-i stoarcă 
apa ochilor, fiindcă, poate, o privia ca o eliberare; 
nu întîlnia un convoi funerar, fără a nu-l invidia, 
adînc şi intim, pe necunoscutul evadat din dialec

tica dureroasă a vieţii. Şi, totuşi, dinaintea celor mai 
fugare şi inofensive nuanţe de sentiment, era tot 
atît de dezarmat ca şi în copilărie: lăcrima interior 
din prisosul unor rezerve neutilizate în faţa ma

rilor probleme rezolvate de mult pentru dînsul; îi 
de ajuns să citească în ochiul verde al uneiera
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feie povestea iubirii defuncte înainte de a fi rodit, 
pentru ca, fără să-şi facă de altfel iluzia că s'ar 
fi putut schimba cîtuşi de puţin destinele, sensibi

litatea lui să nu freamăte şi să nu expire în apa 
sărată a marilor slăbiciuni.

...Zur! zur! continuau să răsune zurgălăii trăsurii 
ovreeşti în urechea lacomă, evocîndu-i şi ceilalţi zur

gălăi ai copilăriei, ce I'au dus la munţi, şi mai ales 
la mînăstiri, zurgălăii ,,iepei Rădăşăneanuiui” şi ai 
cailor lui lancu, clinchetul limpede împrăştiat pe valea 
Moldovei şi pe dealul Brusturilor, şi apoi pe dru

murile Mănăstirii Neamţului, Agapiei şi Văraticului, 
cu popasuri de lumină, de răcoare şi la urmă chiar 
de iubire; căci în muzica lor aparent uniformă el 
distingea, cu preciziune, sunetul unic al zurgălăilor 
trăsurii ce-l dusese într'o amiazi spre umbrişuriie Aga

piei, cînd din pădurea de stejar, mult înaintea mă

năstirii, se desprinsese ca un sul luminos silueta altei 

fete ce-i aştepta de cîteva ceasuri sosirea, pîndind 

clinchetul trăsurii lui. Fata avea ceva de amazonă, 

înaltă, suplă, energică, fluturînd parcă în mînă o 

cravaşă inexistentă, cu frumoşi ochi căprii, la nevoe 

duioşi. O vară întreagă au răsunat zilnic poenele
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Agapiei de căutarea lor în incertitudinile recunoaş

terii, iar noaptea răsculau potecile, în grupuri tine

reşti, ca nişte uriaşi licurici, cu lampioanele atîr- 
nate de piept. Fata I'a iubit sau a crezut că-I iu

beşte, iar trufia ei de amazoană s'a mlădiat; mică 
şi felină, i-a ieşit, astfel, în cale încă trei ani de zile» 
cu ispita unor priviri melancolizate, patetice, într'o 
aşteptare tot mai încordată şi mai tragică. Sfîrşitul 
iubirii lor nu s'a destrămat în sunetul zurgălăilor 
trăsurilor estivale, ci în sgomotul unui clopot dogit 
de pe peronul unei mici stafii moldoveneşti, unde, 
după o chinuită călătorie de trei săptămîni, şi-au 
luat rămas bun fără explicaţii, dar într'o mută în

cordare: fata urma să-şi schimbe linia, iar el să-şi 
continue drumul; îniîlnind un cunoscut, ea a ză

bovit Ia vorbă cu dînsul pe peron, în timp ce el 
a mai rămas zece minute la geamul trenului întîr- 
ziat, privind, sfîşiat, la spatele fetei întors, nu din 
calcul psihologic, ci din simplă nepăsare: după trei 
ani de frenezie sentimentală, el nu mai exista. Din 
multele incidente ale vieţii sale, din care şi-a în

tărit convingerea zădărniciei sentimentelor omeneşti, 

scena de pe peronul gării i-a rămas viu întipărită
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în amintire; pe spatele întors al acestei fete ce-l 
căutase totuşi atît de patetic ani de zile prin toate 
văzduhurile, spate devenit uriaş în sensibilitatea lui 
frenetică, el scrise sentinţa de moarte a 
iubirii. Fata şi-a dat seama apoi că reacţiunea ei 
sufletească sau simpla nepăsare mersese prea de

parte, fără să creadă însă că a rupt iremediabil şi o 
coardă; a încercat să reia jocul de la început; fru

moşii ochi căprui s'au melancolizat din nou, glasul 
s*a patetizat, şi în sunetul lin al zurgălăilor, el o vede 
şi acum, cu părul roşcat de acajou, voit felină în 
mişcări, cu modulaţii dramatice, frămîntîndu-şi pe 
o canapea lujerul svelt al trupului de amazonă pă

răsită, cu cravaşa aruncată, declarîndu-i că-l iubia 
şi că fără el nu mai înţelege sensul vieţii... In sbu- 
ciumul ei factice, simulat, el n'a mai văzut de cît 
uriaşul spate întors cu nepăsare pe peronul micei 
staţii, al fetei ce-l iubise patetic trei ani şi-l torturase 
trei săptămîni.

...Zur! zur! răsunau încă zurgălăii trăsurii ovreeşti, 

aducîndu-i ecourile altor călătorii şi icoanele altor 

iubiri ale copilăriei şi tinereţii lui, şi în clinchetul lor 

mai distinse, brusc, sonorităţile pădurilor ce se apro-

trăiniciei
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piase odată de dînsul ca pădurea lui Macbeth. Işi 
petrecea prima noapte într'o vilă din Alpii Ober- 
landului, unde, sfîşiat de incertitudinile dragostei sale 
înşelate poate, aştepta în zori venirea femeei, pe 
care o iubia pentru că-l făcuse să sufere. Seară 
agitată, seară de furtună pasională şi de retorică 
imaginară, în liniştea încremenită a coloşilor de 
stîncă; în clipa în care dialogul lui sufletesc se ciocnia 
mai furtunos, iată însă că de pe înălţimi începură 
să se porniască limpezi sonorităţi, rîurînd la vale; 
uitîndu-şi problematica momentului, el ciuli urechile 
în halucinaţia scoborîrii spre dînsul a depărtă

rilor din jur. I se părea că se apropiau pădurile 
transformate în suave efluvii muzicale, în maree de 
clinchete line. Numai tîrziu a înţeles că, odată cu 
lăsafea nopţii, scoborau cirezile sonore ale Alpilor 
Oberlandului...

Zur! zur! se mai auziau din depărtare zurgălăii

trăsurii ovreeşti, trezind ecourile altor icoane ale ti

nereţii Iui, trăită mohorît, în crîncen inconformism

reveniau deobiceiu în mintecu viaţa, care, deşi nu-i 
de cît cu o suferinţă intimă, se înălţau totuş acum

din fundul conştiinţei ca un miragiu de fericiri pier-
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dute şi de iluzii poeiice — miragiu repede risipit 
odată cu dispariţia clinchetului zurgălăilor.

...Ajunse acum în grădina pepinierii lui cu stîlpi 
albi; pe masa din cerdac îşi regăsi ediţia „Georgi- 
celor" de la Munchen, din care, în faţa trandafirilor 
acăţători şi a iederii ce invadase vila normandă, în 
zumzetul albinelor, mai citi odată epizodul bătrînului 
din Tarent: '

II ic rcirum iamen in dumis olus albaque circum 
Lilia uerbenasque premens vescumque jfnpaucr, 
Reguni aequabat opcs animis.

Cultivîndu-şi crinii, verbinile şi macul svelt, ca şi 
înţeleptul de pe malul Galeşului, se credea şi el 
deopotrivă cu regii. Şi cum seara începea să sca

pete de după linia violetă a Carpaţilor din faţă, 
intră în casă, spre a se întoarce apoi cu o bucată 
de pîine pe cerdacul plin de ultimele licăriri ale 
soarelui şi, de la masa lui de brad, făcu ceia ce 

făcea de douăzeci şi cinci de ani în ora mistică a 

apropierii letargiei universale: aruncă, anume, pe te-
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rasă firimituri păsărelelor; ca de obiceiu, vrăbiuţele 
se apropiau de dînsul, ţupăiau cu încredere, se îm

pingeau, se luau la întrecere, se certau voios şi 
sgomotos şi, după ce îşi furau unele altora bucăţile 
mai mari, sburau pentru a se întoarce din nou la 
lupta existenţei; ca şi păsărarului din Tuilerii, unele

i se aşezau pe umăr şi chiar pe palmă. Din cînd 
în cînd apărea şi cîte o pasăre mai deosebită, cu 
pene minunat colorate, cu nuanţe de roş şi de al

băstriu, cu cioc gălbui, pasăre cu viers în glas şi cu 
suflet exotic; se aşeza mai departe; privia ca prin 
ochean la firimiturile aruncate, se uita la lupta vră

biuţelor vulgare şi zorite, făcea un pas, doi agale,

în atitudini demne, căta apoi spre împărţitorul de 
pîine ca pentru a-i scruta intenţiile şi a-i cere con- 
simţimîntul. Cînd, însfîrşit, hotărîtă de a-şi culege 
hrana, se apropia de vreo firimitură, îi trecea tot

deauna pe dinainte vreo democratică şi vulgară vră

biuţă, pentru a i-o lua de sub cioc. De douăzeci şi 
cinci de ani, Bizu privia în fiecare seară la această 

vieţii, fără să fi isbutit vreodată să facăimagine vie a 
pe vreuna din aceste paseri rare, cu viers în cioc 

mătăsuri pe pene, să ia în pliscu-i galben unaşi cu
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din firimiiurile pe care, voind să rectifice destinul, 
el le arunca anume şi cu tot dinadinsul numai 
pentru ea.
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