
Amor şi naţiune. 

III. 
Câmpia dintre Sibiu-Guşteriţă şi Şelimber este aprópe 

plană. Dela Sibiu până cătră mijlocul drumului spre Şe
limber scoboră lin într'un fel de şanţ adăpat de un pă-
răuaş; apoi începe din nou a se urca până la o distanţă 
de \ de oră dela Şelimber. De aci ochiul póte predomina 
Şelimberul aşedat în vale şi adăpostit spre Nord de nişce 
rădicaturi de teren pe care a trebuit să fiă aşedate castrele 
lui Mihaî. Tot de aci se póte vedea în drépta, pe câmpul 
dintre drumurile Cisnădieî şi Şelimberului o movilă de un 
verde intensiv, care contrasteză cu colórea palidă a se
mănăturilor şi a miriştelor în timp de tomna. Acea 
movilă, numită şi astătli movila Turcilor, este singurul 
monument, care aminteşce bătălia sângerosă dela Şelimber. 
Acolo se dice că s'aü îngropat morţii din amândouă ar
matele, după acea di fatală armelor lui Batori. De ce se 
numeşce „movila T u r c i l o r " , nu şciu; póte că Românii 
treceau pe atunci de Turci, séü póte că legenda trecând 
din gură în gură s'a denaturat, şi din luptă între creştini 
a făcut luptă între Turci şi creştini. 

Spre Nordvest şesul e mărginit cu un lanţ de coline, la 
pólele cărora zac satele Guşteriţa, Bungard, Şelimber etc. udate 
de undele Cibinului ce vine dela Sibiu spre a se vérsa în Olt. 

Ieşind din tabéra lui Batori cu iuţela vântului, Daniel 
îşi arunca privirea de şoim poşte câmpia iluminată de ra
dele lunei, şi în depărtare zări o cetă compactă de călăreţi 
urmărind o figură albă călare pe un cal alb ca néua. 

Deodată călăreţul alb întorse calul şi ca fulgerul se 
arunca în céta persecutătorilor. O pală lată străluci în 
manile lui şi făcând rotă printre duşmani împărţi mórtea 
fără milă. Acea figură dede o singură lovitură, apoi calul 
ca mânat de o putere supranaturală sări în lături şi nă
văli dintr'altă parte asupra adversarilor. 

Novelă istorică. 
(Continuare.) 

Loviturile aşa-numituluî „spion" eraü teribile. Céta 
persecutătorilor neputendu-şi conduce caii destul de iute, 
cuprinsă de o frică panică se împrăşciâ în tóte părţile şi 
alerga cătră castrele lui Batori. 

Acestea s'aü petrecut într'un timp maî scurt decât 
trebue pentru a fi istorisite, astfel încât Daniel, martor 
ocular, n'avuse timp să vină în ajutorul soldaţilor lui Batori. 

El scóse un răget ca de leü turbat, la acesta privi-
lişte, şi înfipse pintenii în cópsele focosului séű armăsar. 
Nobilul animal gemând de durere făcu o săritură teribilă 
şi porni ca fulgerul pesffe câmpia. 

într'aceea figura albă întorsese calul şi în contra obi
ceiului séű pornise în galop cătră castrele Românilor. 
Când ajunse la şanţul, de care am vorbit mai sus , dispo-
siţiunea terenului îl ascunse un moment dinaintea ochilor 
luî Daniel. Acesta remase uimit în loc şi privi în giurui 
séü. în momentul cel mai de aprópe înse figura reapăru 
urcând colina în tropul calului; dar în loc de a-şi urma 
drumul cătră Şelimber, coti la drépta şi o luâ peste câmp 
în direcţiunea, unde se află astădî movila Turcilor. 

Daniel îl urmări cu focul nerăbdării, şi deşi se apropia 
prea tare de castrele române, nu făcu nici o mină de a 
se întorce. El voia cu ori-ce preţ să pună mâna pe acea 
figură misteriosă. Speranţa începea a-i surîde, că-cî cu 
cât se apropia călăreţul misterios de movila Turcilor, cu 
atâta îşi opria calul mai încet. Daniel din contră îşî 
continua galopul séü nebun şi se apropia tot mai mult de 
„spionul valah". Când se afla acesta pe locul movilei 
Turcilor, cel mai rădicat din împregiurime, îl mai despăr-
ţiau câţiva paşi de Daniel. Acesta scóse pala şi cu stri
gătul „Laura" se arunca asupra vrăşmaşului patriei sale. 

Necunoscutul întorse calul cu linişte şi ţinând bra
ţele încrucişate pe pept dise cu voce tare: 

: : J 
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— „ D a n i e l Z a l a s d i te salut!" 
Daniel se opri ea lovit de trăsnet. 
— „Daniel", continuă necunoscutul cu voce dulce, 

„Daniel, bagă pala 'n tecă. Suntem în armistiţiu, Daniel, 
şi ceea ce se iertă unor omeni de rând, nu se cade unui 
gentilom. Vedî veghele nóstre în tóte părţile; eşci în 
regiunea castrelor nóstre, Daniel, şi ajunge un semn din 
partea mea, pentru ca să fi încungiurat. Dar sunt gen
tilom, Daniel, ca şi tine, şi nouă nu ni se cade a frânge 
un armistiţiu, pe care căpeteniile nóstre l'aü încheiat de 
sigur din motive seriöse." 

— „Suntem în armistiţiu", dise Daniel cu ironie, 
„frumosă scuză pentru a încungiura pala unui gentilom şi 
a face escursiuni de spionagiü în castrele inimice." 

— „Te înşeli, Daniel", făcu străinul cu blândeţe. 
„Omenii ca mine nu cunosc frica. M â n e ne vom întâlni 
pe câmpul de luptă şi ne vom măsura puterile. Decă 
m'am apropiat de castrele vóstre, am făcut-o pentru a te 
căuta, Daniel. De trei dile şi mai bine te cerc, fără a te 
putea găsi. în sfârşit, după cum mă aşteptam, sgomotul 
armelor te-a atras, şi.mă bucur de asta, că-cî mâne n'ar 
mai fi fost cu putinţă. Ei bine, Daniel, de ce nu bagi 
pala în tecă? Fă ca mine. Avem să vorbim multe şi 
timpul trece." > 

Cuvintele necunoscutului sunau atât de dulce, vocea 
luî avea un timbru atât de armonios şi era pătrunsă de 
atâta căldură, încât Daniel fărmecat simţi totă mania dis
părând ca un fum şi-şi ascunse arma. 

— „Ei bine, fiă", dise el. „Dar cine eşci tu , care 
cutezi a-mî vorbi astfel, şi ce te póte face să mă cauţi 
pe mine, vrăşmaşul tău?" ' 

— „Cine sunt eű? O umbră, care retăceşce pe 
pământ căutând fericirea; dar fericirea fuge de mine. 
Pentru ce te caut? Pentru a te împedeca de a comite 
o crimă." 

— „Străine", făcu Daniel cu o voce cam tremurândă, 
„măsură-ţî cuvintele. Cred, că armistiţiul nu dă nimănui 
dreptul de a insulta." 

— „Linişteşce-te, june", dise necunoscutul cu voce 
atât de tristă, încât Daniel tresări. Acesta voce parcă-î 
redeştepta suvenirî de mult adormite, şi totuşi nu, acesta 
nu se putea. „Linisteşce-te, Daniel. Nu e scopul meu 
să te Yatém, dar o repet: te caut pentru a te împedeca 
să comiţi o crimă." 

Daniel făcu un gest pentru a cuprinde mânerul 
spadei. înse de sub masca ce acoperia faţa necunoscu
tului sclipiră douî ochi atât de mari şi atât de negri, 
încât Daniel remase înmărmurit şi simţi un fior trecându-i 
prin vine. 

— „Ori cine ai fi, străine, cuvintele tale merită pe-
depsă", ( h s e Daniel cu voce tremurândă de măniă, dar 
luând mâna de pe mânerul spadei, „şi nu şciu ce mă 
opreşce, de a-ţi tăia acea limbă ascuţită." 

— „Ce te opreşce, Daniel ?" dise străinul cu o blân-
deţă plină de resignaţiune. „Te opreşce onórea ta, care-ţî 
interdice de a lovi pe un om, care nu voeşce a se apăra. 
Daniel, Daniel, o astfel de acţiune ar fi o nouă crimă." 

— „Asta-î prea mult", striga tinérul afară din sine. 
„Trebue să cunosc pe nesocotitul, care cuteză a-mî vorbi 
astfel. Jos masca!" Dicând acestea, Daniel dede pinteni 
calului şi după o săritură oprindu-se lângă necunoscut, 

întinse mâna spre a-î smulge masca. în acelaşi moment 
înse îşi simţi braţul strîns de un pumn de fer şi uitân
du-se spre acest teribil obstacul admira o mână albă şi 
delicată ca de femeia. Cum? acesta mână frumosă era 
în stare să alunge cetele luî Moise Székely; acesta mână, 
care despreţuia mănuşa, că-cî nu se temea de rane, acesta 
mână opria braţul nebiruit al luî Daniel? 

Surprinderea şi curiositatea tineruluî căpitan deveniră 
atât de m a 4 , încât totă mania îi dispăru şi sub influinţă 
fărmecătore a privireî străinului el se simţi cuprins de o 
slăbiciune ciudată. 

„Daniel", dise necunoscutul cu o voce de tenor 
dulce şi armoniosă, „Daniel, un altul ar fi plătit cu vieţa 
o astfel de încercare. T u , Daniel, nu poţi muri, că-c î 
capul téű mi-e sacrat. Dar nu cerca lucruri imposibile. 
Daniel, puterea mea este maî mare, decât orice putere 
omenescă. Daniel, o simţire dumnedeescă mé inspiră şi-mî 
conduce lucrările. Şi tu, Daniel, eşci chiămat a-mî ajuta, 
că-cî capul téű e predestinat . . . . Dar . . . . să ne seo-
borîm de pe cai; am să-ţi istorisesc multe şi luna ne 
póte trăda." -

Dicând acestea, necunoscutul se lăsa să alunece fără 
sgomot de pe albul séü cursier. Apoi şuerâ într'un mod 
particular şi în aceeşi clipă calul se culca la pământ. 
Necunoscutul şetlu pe el ca pe un jeţ şi făcu semn lui 
Daniel să şedă lângă dânsul. 

Tinérul căpitan stete un moment la îndoelă. Apoi 
supunându-se acestui om misterios, a cărui superioritate 
o simţia, sări de pe calul séü, îl lăsa în libertate şi se 
apropia de străin. Calul lui Daniel se uita un moment 
cu curiositate la străpânul-seu ca şi când- şi-ar fi cerut 
permisiunea; apoi începu a paşce liniştit érba verde din 
apropiere. 

Luna îşi revérsa radele palide asupra figureî străi
nului, ale căruia forme ascunse sub o manta albă păreau 
de o delicateţă deosebită şi de o perfecţiune divină. 
Daniel îşî puse pentru a o suta oră întrebarea: cine putea 
fi acesta fiinţă misteriosă? 

— „Daniel", începu necunoscutul, dupăce tinérul 
căpitan şedu lângă e l , „diua de mâne va fi o di mare. 
Tu eşci inimicul nostru şi n'ar trebui să ţi-o spun, dar 
scopul meü este, a-ţi aréta că încrederea mea faţă de tine 
n'are margini." Dicând acestea străinul atinse cu degfr-
tele sale delicate mâna frumosă dar bărbătescă a lui 
Daniel, şi-1 înveli aşa dteând în eăutătura sa de foc. Ti
nérul fărmecat, ca paserea din ţările tropice sub privirea 
magnetică a şerpeluî, remase cu ochii ţintiţi asupra ne
cunoscutului şi simţi ca un fior voluptuos trecând prin 
vinele sale. 

— „Da, Daniel", continua străinul, „dma de mâne 
va aduce mari schimbări în Transilvania. Află, că mâne 
armele luî Andrei Batori se vor sdrobi sub lovitura ne
învinsului Mihaî." 

Daniel sări în piciére şi voi să protesteze. Necunos
cutul încă se rădica şi apucând mâna ameninţătore a ti
neruluî căpitan între degetele sale moi şi ealde, îl conduse 
pe acesta la câţiva paşi mai departe pe punctul cel mai 
înalt, de unde se deosebiaü bine castrele române. 

— „Priveşce", dise el aretând cu degetul spre co
linele, unde străluciau focurile din tabéra lui Mihai şi se 
desemnau corturile căpitanilor, cât puteai vedea cu ochii. 
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„Vedjí castrele Eroului cum predomină totă câmpia. Ar
mata sa e bravă şi mai «umerosă decât a lui Batori. 
Numele luî Mihaî e de ajuns pentru a da fiă-cărui soldat 
un curagiü neînvins şi o bărbăţie fără sémén. Cu un 
astfel de om, Daniel, împeratul Rudolf ar cuceri lumea 
întrega, déc' ar şei să-1 preţuescă. Eu îl cunosc, Daniel, 
ca pe tine, că-ci nu se ascunde nimic dinaintea ochilor 
mei. î l cunosc şi pe Andrei Batori, Daniel. Nu se póté 
aseména cu Sigismund. Cardinalul e chiămat a purta 
crucea ér nu spada. Ascultă-me bine, Daniel, mâne va 
fi bătălie, şi sortea lui Batori se va hotărî. Daniel, Mihaî, 
maî puternic decât ori ce cuceritor, va cuceri Transilvania 
printr'o singură lovitură." * 

—- „Minciună! minciună neruşinată!" striga cu in-
dignaţiune căpitanul lui Batori. „Maî curând vom peri 
până la unul, decât să lăsăm patria nostră pradă Valahului. 
Alerg, să previn armata, că Mihaî calcă -armistiţiul şi 
voeşce a ne surprinde nepregătiţi." 

— „Opreşce-te, copile", dise necunoscutul reţinând 
pe Daniel, care voia să alerge după calul séű. „Mihaî 
i-a spus-o hii Malespina: mâne va respunde cu graiul séü 
cu vârful spadei. Ei bine, eű ţi-o spun ţie: Mihaî va 
respunde cu vârful spadei şi numai omeni orbi ca Andrei 
Batori ar putea să nu o vadă. Transilvania va fi a luî Mihaî, 
care o va tracta ca un părinte, că-c î Mihaî e Român. 
Şi tu ar trebui să te bucuri de asta, Daniel, că-ci şi t u 
eşcî Român şi trebue să-ţi iubeşci naţiunea." 

— „ N a ţ i u n e a , străine?" dise Daniel cu naivitate. 
„Ce 'nţelegî sub cuvântul n a ţ i u n e r o m â n ă ? La noi 
nu esistă decât trei naţiuni: Nobilii, Secuii şi Saşii. Ro
mânii sunt iobagi. Eű sunt Nobil, ér nu Român." 

— „Sârman copil", o!ise străinul cu compătimire. 
„Cum ţi-au stricat. simţemintele acei omeni neruşinaţi, 
carii t e - a ü răpit cu măgulirile lor din sinul poporului, 
unde-ai născut. Decă eşcî nobil acum, n'ai fost totdéuna, 
Daniel. Mama, care te-a născut şi te-a nutrit cu vieţa 
sa, tatăl, care a suferit biciul D o m n u l u i , aü fost Ro
mâni, Daniel, şi aü murit sub chinurile tiranilor. Fraţii 
t e i , Daniel — şi toţi Românii sunt fraţii t e i — gem sub 
jugul ruşinos al falşilor ospeţî, carii încheind legături de 
frăţie cu ei i-aü înşelat şi i-aü despoiat de tóte drep
turile. Pământul acesta, Daniel, pământul, pe care calci, 
este pământul acelor iobagi, pământ adăpat cu sângele lor 
şi lucrat cu braţele lor." 

— „Nu e adevérat, străine", <\ise Daniel cu convin
gere. „Ceea ca numeşci tu fraţii mei, sunt slugile mele şi 
ale semenilor mei. Când prin faptele lor se vor înălţa 

destul de sus , pentru a merita să între în céta nostră, 
chinurile lor vor înceta. Dar nu , ei sunt înveţati să 
trăescă ca vitele, ca ele să muneescă sub biciul argatului. 
Aceia nu sunt fraţii mei, străine. Mama mea şi tatăl meű 
n'aü esistat pentru mine. O lume întrega ne-a despărţit." 

— „Profanaţiune!" făcu străinul iadignat şi cu o 
voce gravă, care strebătu până în măduva ©selor lui 
Daniel. „Profanaţiune, de trei ori profanaţiune. Taci, 
copile, ca scheletele strămoşilor tei să nu se rădice din 
morminte şi să protesteze cu glasul lor teribil în contra ( 
blasfemelor tale. Şeii tu , nenorocite, că aceste slugi des-
preţuite, aceşti iobagi, carii par creaţi pentrn a'suferi 
sortea vitelor, sunt urmaşii puternicului popor roman, ată-
pânitorul lumeî? Eî aü fost străplântaţî aici, pe când 
ţinuturile mănose ale Transilvaniei eraű locuite de barbari. 
Eî aü lucrat pământul, l'aü făcut roditor, aü agonisit şi, 
resistând valurilor barbare, aű vieţuit tari şi neschimbaţi, 
ca stânca din munte. Apoi aü venit Ungurii şi s'aű bătut / 
cu e i , dar nu i-aű biruit, ci aü încheiat cu eî frăţietate, \ 
aü dat mâna să trăescă unii lângă alţii fără a-şi face réü. i 
Românii aü creclut, ér Ungurii făţarnici i-aü înşelat. Atpoi 
aű venit Saşii, ospeţî nouî în acest păment român, şi 
unindu-se cu Ungurii aű băgat în jug pe poporul înşejat. 
Pentru aceşti barbari te baţi tu , Daniel. Pentru ei:îţi 
verşi sângele, şi suferi ca fraţii tei, strănepoţii cuceritorilor 
lumeî, să porte jugul. Etă crima ce vréü să te împeâec 

a comite. Sus, Daniel, înalţă-ţî fruntea de Român, aruncă 
vestmântul asupritorului şi vino cu mine la Mihai. Daniel 
íntórce-te la ai tei!" 

Vocea străinului, care cu încetul se aprinsese de 
măniă, devenise la ultimele cuvinte eră-şî dulce şi mă-
gulitóre. 

— „Nicî-odată", dise Daniel, clătinând din cap şi 
smulgându-şî mâna sa dintr'a necunoscutului. „Nicî-odată 
nu voiü părăsi causa binefăcetorilor mei , cărora l e - a m 
jurat credinţă." 

— „Daniel, ai jurat o altă credinţă înainte de a 
întră între şirurile acelor sperjuri", făcu străinul ca o 
voce tremurândă de emoţiune. Tinérul căpitan tresări. 
Acésta voce avea asupră-i o influinţă nespusă. 

Timbrul ei îî îî aduse aminte încă "odată timpuri de 
mult trecute. 

— „Şedji, Daniel lângă mine" continua străinul, pe 
când buzele sale desvélite prin masca, ce acoperia numai 
partea de sus a feţii, avură o tresărire nervosa. ,jŞedj[ 
lângă mine, şi-ţi adu aminte de timpuri fericite." 

(Va urma,J 

Epistolă s a t i r i c i 
(Cătră Elena.) 

Departe de cetate ş'otrăvile-î morale 
Respiri ale câmpiei odoruri virginale, 
Şi 'n loc de-ale mulţimeî intrigi obositóre 
Te scaldî în apa vieţii şi 'n racle dulci de sóre. 
Scăpat'aî dintre şopte şi voci réutaciósé, 
Şi-asculţi ale natureî acorduri voluptóse! — 
— Din lumea egoistă, din mii săgeţi cumplite 
Ce 'nproşcă lăcomia în suflete iubite, 
Gândesc cu dor fierbinte la fruntea ta senină, 

La care adji străinii evlavioşi se 'nchină. 
O viperă mé 'nţepă în suflet, când gândesc 
Că alţi de-a ta zimbire divină se 'ndulcesc, 
Şi caută să te-atragă în mreja lor perfidă, 
Cercând ca să sdrobescă modesta mea egidă. 
Dar vechia ta credinţă de-amor curat sădită 
Mi-e sigură garantă, că pieptul téü nu uită, 
Că lângă el odată bătea cu fericire 
O inimă scăldată în flăcări de iubire. — 
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— Dar vai! departe-î astădi de sinu-ţi de virgină, 
în grigile vieţii cu dor nestins suspină! 
în loc de focul sacru ce 'n ochiul téü luceşce 
O dogore rancuna ce 'n inimi laşi pândeşce. — L 
O! geniu al virtuţii! de nu te-ar fi plantat f 
Un braţ atotputernic în sinul atacat 4-
De-a viciului otravă, în' loc de Domnul sânt 1 
Ar fi Satan adi rege în cer şi pe păment! — I 
— Precum e atmosfera oraşelor infecte i 
De putrede miasme şi lacome insecte; 
Aşa e şi sublima şi mândra creatură | 
Ce 'n ele locueşce cu sinul plin de ură. | 
Imensa-i pasiune t o t gustă, t o t înghite, \ 
De tot ce-i sacru 'n lume o face ca să-şî uite. * 
Onórea, ambiţiunea, ce fac un suflet mare, | 
La ea sunt reci cuvinte, séü marfă de vîndare. 
Tu însuţi şeii cu totă juneţa ta plăpândă \. 
Ce suflet negru arde sub masca ei cea blândă. \ 
Chiar óspele ce gustă din masa ta bogată, I 
Şi setea-şî potoleşce cu apa ta curată, \ 
Acela pe-din-dosul mâncarea-ţî amăreşce, 
Cristalul béutureí perfid ţi-1 otrâveşce. 
Şi chiar acel ce vine cu svaturi bune 'n gură \ 
îţi face plan de morte în sufletu-î de ură. Í 
Puţini trăiesc din muncă, ceilalţi prin linguşire 
Le fruntăreşce avere, onóre, fericire, i. 
Cu cât talentul ager maî mult agoniseşce ş 
Cu-atât al lor nesaţiu se 'nalţă, se lăţeşce. ? 
Şi până când obrazul tocit de neruşine 
Ş' înveseleşce ochiul, trăind pe lângă tine, 
Nici când nu se gândeşce, că orice ocrotire 
în timpuri de nevoe pretinde resplătire. ; 
Sunt inimi laşe 'n lumé şi-atâta de ingrate * 
încât le ierţi o sută şi-o miiă de păcate 
Le-apuci în mii de rânduri de gât, le strîngî în glumă 
Ér ele o d a t ă numai, şi ş i - a t u n c i te sugrumă. 
Aşa e astădi lumea, ce se numeşce mare: 
E mare 'n lăcomia, nesaţiu şi trădare. 
O pasiune-o face.s'alérge cu orbia, 
Car', decă nu şi-o stinge, se schimbă 'n nebunia. * 
De intrigi, conspiraţii, şi-adâncă speculare, 
De alergări nocturne şi-a minţii încordare ^, 
Le veştejeşce fruntea, pe care Dumnedeű ; 

A pus să strălucescă un spirit dintr'al séű. , 4 
în loc să fructifice tesaurul vieţii | 
Lăsându-1 moştenire întreg posterităţii r 
în risipă nebună l'aruncă c'uşurinţă 
Şi nu-şî aduc aminte de vremea de căinţă. 
Lor numai la 'ntunerec şi 'n cuiburi depravate 
Le place ca să guste plăceri necumpétate. • , . 
Simţirea lor tîmpitâ de gusturi anomale 
E mortă 'n faţa mândră a ródeí naturale. 
Deprinsă e să vadă torinţî de sânge cald 
Versat în drumul public şi 'n câmpul de smarald. 
Sérmaneí creature, creată Spre plăcere, 
Mii chinuri îi prepară şi morte cu durere! 
Şi unde-a pus natura vieţă şi lumină, 
Frumseţă, bucuria şi linişte senină, 

Gara-Stolnici în 28 Iidiü 1880. 

Acolo pune omul cadavre fumegânde, 
Miseriă şi nópté şi victime plângende. 
Şi vai! decât pumnalul şi spada de oţel 
Mai réű te dóré rana ce-ţî face un mişel 
Cu limba-i de năpârcă şi braţul lui de laş 
Ce numai pe-din-dosul să dea are curagiü. 
Mai lesne e să âmbli prin zonele 'nfocate 
Ce daü locaş şi hrană rapacelor turbate, 
Decât pe căi frecvente şi 'n splendide salóne, 
Cuib de bărbaţi celebri şi nobile matróne, 
Cari nu clevetesc numai pe cei de pe păment 
Ci maî omoră-odată pe morţii din mormânt; — 
Că-cî fiarele sélbaticí le-audî răgind departe 
Le vedî venind spre tine prin munţi şi lunci deşerte, 
Simţi vipera prin ierbă cum legănă fânaţul 
Şi-ţi dă régaz s'o ocoli, ba să-ţi armezi şi braţul. 
Chiar apele s'anunciă prin unde-asurditóre 
Şi focul se vesteşce prin flăcări orbitóre, 
Tot ce-i duşman în lume s'apropiă făţiş: 
Sublimul óm te-atacă din toţi numaî furiş. 
Din vorbe dulci îţi ţese o mrejă 'n mii de fire 
Şi ura şi-o ascunde sub semne de iubire. 
O! decă-ar fi să-ţi numér tot gândul luî cel reű, 
Ţi-aşî şterge-orîce credinţă în om şi 'n Dumnedeű! 

De mii de ori ferice eşcî tu, care petreci 
Pe-a câmpilor verdeţă şi 'ngustele-î poteci, 
în zori tu vedî aurora zimbind ca o virgină 
Şi sărutând cu graţii cupola cea senină. 
Din sînul ei străbate cu candidă splendóre 
Pe orizon de purpur măreţul disc de sóre, 
Ce setea-şi potoleşce din róua dimineţii. 
El, regele luminei şi-isvorul frumuseţii 
în falnica sa cale când faţa ţi-o £ăreşce 
De graţiile tale el însuşi se uimeşce. 
Acolo 'n sinul fraged al codrului umbros 
îmi razim dorul tainic de sinul teü duios. 
Pe undele de zefir cu tine sbor prin stânci 
Şi-mi stâmper focul setei din cataracte-adânci. 
Privesc în ochii-ţî veseli, în.cari se oglindeză 
Azura hemisferă ce lumea 'ncoroneză. 
Jos, între bradî, în spume cascada se preface 
Ér la piciore-ţî şesul ca sclav tăcut el zace. 
Din labirintul mistic al codrului umbros 
Din falnica 'nălţime a muntelui stâncos, 
Din fiă-care frundă şi fir de ierbă verde 
Al şesului vératic ce 'n orizon se pierde 
Se 'ngână mii de glasuri ce n'aü aséménare 
Şi tot încântă-auzul cu dulcea lor cântare; 
Că-cî sunt espresiunea profundă-a voluptăţii 
Ce firea o deşteptă în sinul vietăţii. — 
— în astfel de imperiu şciindu-te pe tine 
Mi-apari ca o regină din regiuni senine. 
Cu tine şi eü rege mé simţ în astă lume, 
Ér fără tine-o umbră, o frundă fără nume. 
Oh! chiamâ-me la tine cu-o veselă zimbire, 

Că-cî num'acolo-î lume, vieţă, fericire! 
V. Michai-Lazar. 
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O descoperire de monete de argint antice. 
Sunt câteva septemâni nişce minori din colonia Secului, 

de lângă Reşiţa-montana, aü aflat pe teritoriul înălţat aşa 
numit „Petra alba", o massă importantă de monete de 
argint. Acestea în privinţa mariméi, a originei ş. a. sunt 
de mai multe feluri. Voiü vorbi aici de trei specii. După 
epigraful frumos tipărit şi bine conservat de pe o parte 
— de pe partea „capului" — e sigur, că acele monete 
îşi trag originea de pe timpurile Romanilor antici, adică 
anticitatea lor varieză între 1700 şi 1650 de ani! De pe 
treî monete am putut Vedea mai bine conservate: chipul" 
Cesarilor auguştî domnitori pe timpurile respective şi in
scripţiunea de pe aceeşi parte. Voiü cerca a comunica 
în următoiele însuşirile cele maî esenţiale ale acelor trei 
monete, pe care am avut plăcuta ocasiune de a le vedea 
în natură. Voiű începe — din punctul de vedere istoric 
— cu cea maî betrânâ! 

Capul încoronat de pe o parte arată figuna impera-, 
torului Aureliű Antoniü şi are în giurul séű următorea 
inscripţiune: I M P C A E S M A V R A N T O N I N V S A V G , Eră 
pe partea opusă — pe „scripta" — se vede o persona, 
întregă, care are în giurul séü înscripţiunea: S A L V S A N -
T O N I N I A V G . ' ! 

A dóua monetă arată pe o parte capul tinéruluí im
perátor Anton. Gordian, şi are în jurul séü următorul epi
graf: I M P C A E S M A N T G O R D I A N V S A V G . Eră pe 
partea opusă se vede o persona, care ţine în mâna dreptă 
un băţ cu trei corne, în cea stângă o suliţă pove4ută la 
estremitatea din jos cu un fel de săgeta; eră inscrip-
ţiunea e aşa de réü conservată, încât numai unele literé 
se pot descifra cu mare greutate. 

Moneta a treia are pe o parte asemenea un cap în
coronat : figura imperatoruluî Filíp, ér inscripţiunea e 
acesta: I M P M I N A P H I L I P P V S A V G . Pe partea opusă 
se află o persona ţinând în mâna dreptă un sceptru şi 
e probabil că represintă statua Minerveî, cu epigraful: 
L I B E R A L I T A S A V G C I I . — Tote trei monetele aü ö 
radjí de 11 milimetri, adecă diametrul lor e 22 mm. 

O a patra specia de monete e mai mică în diametru 
decât cele precedinte; chipul Cesarelui respectiv arată ö 
fisionomiă maî betrânâ, înse inscripţiunea e pe améndóué 
părţile atât de réü conservată, încât nu se pote descifra* 
nimic de înţeles. 

Deci monetele acestea erăşî daü o dovadă nedispu-
tabilă despre însemnătatea istorică a Daciei Traiane! 

Istoria Romanilor ne spune, că după mórtea succe
sorului lui Adrian, adecă după mórtea betrânuluî Aureliű 
Antonin Piui (an. 161 d. Chr.) se sui pe tronul Impera-
torilor Romani ginerele acestuia: Aureliü Antonin Filosoful, 
sub a cărui domnire se născu acel resbel memorabil, care 
e cunoscut subt numele de „marcomanic" şi care a durat 14 
ani. Cesarele acesta, dela care îşi trage originea moneta 
caracterisată maî sus, a dominat cu o filosofiă sublimă şi 
cu un eroism şi bravură, ce-a rădicat renumele Romei f i 
vaza poporului. Roman. Plecând din Roma spre Panonia 
(locul Ungariei de adî de dincolo de Duffăre^y a purtat 
ne'ncetat resbel în contra Quadilor, Sarmaţilor şi a Mar-
comanilor; îi bătu, dar provedinţa n'a voit ca să-şi va<|ă 
scopul séü pe deplin reálisat, că-ci mórtea îl ajunse la 
Vindobona (Viena de adî) la an. 180 d. Chr. — Urmeză 

pe tron fiul séű Aureliű Comod, cu care înse cade tot
deodată si auctoritatea de mai nainte a Romei! Urmeză 

- ' - * 

adecă un period al decădinţei, un period forte trist pentru 
poporul Roman şi pentru Dacia Traiână. Tocmai din 
periodul declinării imperiului roman avem cele lalte dóué 
monete amintite! 

După cum e cunoscut adecă, într'un timp forte scurt 
aü domnit cătră mijlocul sutei a treia trei imperátori Ro
mani din familia Gordianilor. Dintre aceştia e sigur, că 
numai Ant. Gordian al III. a domnit un timp mai înde
lungat, deórece Gordian I. şi al H. (fiul celui dintâi!), 
îndată, după ce se prochiămara de imperátori din partea 
legiunei africane, fură bătuţi de partisaniî lui Macsimin: 
fiul cădu în luptă, ér tatăl se sinucise. — Senatul alese 
deci — spre recunoşcerea curagiului Gordianilor — pe 
nepotul lui Gordian I . , adecă pe Gordian IU., de Cesare, 
la an. 238. Acesta trecând prin Panonia şi Mesia, bătu 
pe Sarmaţî şi pe Goţi; ajungând apoi în Asia, învinse pe 
Perşi, eră când se întorse din acesta espediţiă, fu ucis de 
prefectul pretorian — Filip arabui (I.) — la an. 244. Se 
alege în urma acestei catastrofe Filip I. de Cesare, care, 
după ce făcu pace cu Perşii, se întorse la Roma, unde 
numi de imperátor pe fiul séű, Filip II. — „Subt dânsul 
începură a se bate monete în Dacia cu anii dela curăţirea 
barbarilor dintr'ânsa," dice ilustrul istoric A. T. Laurian 
în istoria Romanilor. 

Deci originea monetelor de argint aflate de unădi 
într'o gaură în stâncă de petră vărosă pe locul aşa-
numit „Petra albă" din apropierea coloniei montane 
Secul, e fără îndoielă din timpurile acestor cesarî romani, 
adecă de pe timpurile lui Aur. Antonin, aluî Gordian III. 
şi a lui Filip î — Deşi nu se pote şei cu siguranţă causa 
ascunderii acelor monete antice, care s'aü aflat ş i cu alte 
ocasiunî îngropate în pământ tot în apropierea Reşiţei, 
totu-şî se pote (fice cu tot dreptul că remăşiţele aflate 
sunt resultatul unei industrii technice antice-romane! — 
Romanii aü priceput metalurgia forte bine! Aurul şi ar
gintul eraű la eî în abundanţă, şi până când în timpul 
recente jocă o rolă mai însemnată în industria technică 
ferul şi cărbunii mineralicî: Romanii aü preţuit mai tare 
aurul, argintul şi arama. Că-ci deşi aceste metale apar 
în natură forte rar, deşi cuprinsul lor din esurile respec
tive e forte mic, în raport cu spesele metalurgice, mon-
tanistice etc . , totuşi la Romani aü fost forte lăţite şi 
preţuite. Preţul metalelor curate (adecă al acelor metale, 
cari se întrebuinţeză spre tăiarea monetelor) a fost pe 
atunci de 5 ori mai înalt, decât eum stă acuma. Cultura 
minelor era atunci numai un izvor de câştig pentru stat.; 
ea s'a manipulat de sclavi, care nefericiţii s'aü tratat cu 
o asprime forte mare. Dar Romanii aü fost în stare pe 
lângă tote acestea să eploateze astfel de vine sérace de 
metale, care pe lângă tote remediile industriei moderne 
ni se par neesplotabile; mai yine şiimpregroraTejii că deşi 
metalurgia posede^ în timpul >de faţă procedeurî 1 cu mult 
mar- sfftnpfe -'^r^corecte;: -^omtmf?' n*äti stat atât de jos 
în privinţa acesta, precum voiesc a o crede inimicii Ro
mânismului. Ei, Romanii, au avut la disposiţiunea lor materiale 
de ars şi lucrători destul de activi şi forte réü plătiţi. în 
multe districte montane din Italia s'aü aflat pân' acuma văi, 
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care sunt împlute cu desevârşire cu sguri metaüee, şi care 
dau odovadă eclatantă despre întreprinderile colosale ale 
topitórelor metalurgice bine organisate şi ce au durat în 
decurs de mai multe vecurî! 

înse metalurgia trebue să fi fost cunoscută şi în 
Dacia! E faptă cunoscută, că întreprinderea montanistică 
aduce la lumină diferite corpuri mineralice din sînul pă
mântului; le dă crude techniceî, care se nisueşce apoi a 
le straforma prin topire séű prin alte manipulări corés-
pundétóre! Deórece s'aü aflat mai de multe ori în apro

pierea Oraviţeî şi a Dogneceî (oraşe montane din Banat) 
lămpi de mine de pe timpurile Bomanilor, petrii monumen
tale, apoî puţuri şi ştolne (galerii) lncrate numai eu „cio
canul şi dalta de fer", care lucrări s'au împlinit înainte 
de întrebuinţarea prafului: tóte acestea deci conatateză 
destul de învederat o activitate industrială romană In Dacia-
Traiană şi ne încuragoză a presupune, că metalurgia şi 
baterea de monete încă aű trebuit să se fi esecutat prin 
aceste părţi în timpurile Daciei fericite! 

Reţifa, 1880. (J. P. 

E r v i n . 
Tradiţiune. 

Sărmana flore, ce creşce pe mormânt, se nutreşce 
cu sucul din cadavrele morţilor, şi se adapă cu lacrime 
din ochii viilor; creşce palidă şi înfloreşce târdiu! 

Din cenuşa crinului creşce cypresul; când pere unul, 
resare celălalt. 

Când Ervin vede lumina dileî, mamă-sa îşi închide 
ochii pentru eternitate; naşcerea copilului a fost mórtea 
mamei sale, şi tatăl séű cu un ochifi rîde, eu celălalt plânge. 
Avea de ce rîde, că-cî copilul era atât de drăgălaş, încât 
al fi dis, că din acesta se va face Fét-frumos cu perul de 
aur, care fură inimile dinelor; avea sărmanul tată şi pentru 
ce plânge, şi încă în mare măsură, că-cî femeia, ce perduse, 
era tineră, abia de optspredece ani, era frumósa ca o flore, 
uşurea ca o păsărică şi veselă, ca aurora primăvereî. E 
destul a spune, că avea per castaniu ce se lăsa în valuri 
undulóse pe umerii săi de crin; e destul a vă spune că 
în vieţă purta nişce ochi negrii ce încântă şi răpesc. A 
plâns tatăl la mormântul tinerei femei o lună întregă, apoî 
s'a veselit la vederea copilului séü o altă lună întregă. 
Dar nu stă vieţa numai din rîs şi plâns, este un timp când 
nu poţi nicî rîde, nici plânge. 

Era chiar timpul când vieţa se părea mai dulce, le
gănată la sgomotul armelor. Tatăl luî Ervin, carele se 
trăgea dintr'o viţă de rang înalt, fu pe timpul acesta unul 
dintre proprietarii cei mai avuţi; castelul séü, remas dela 
strămoşi, era aşedat pe un pisc de munte, şi posesiunile 
lui se întindeau cât vedeai cu ochii. El ducea un mod 
de vieţă regescă; dar tractarea lui prea aspră faţă de su
puşii săi, îî irita pe aceştia din ce în ce mai tare, şi el, 
maî cu séma după mórtea iubitei sale femei, deveni un 
tiran peste bieţii ţăreni. Ori ce se făcea, nu-i era după 
plac: semănăturile lui îi păreau prea slabe, fânaţele prea 
réü grijite, vitele îî păreau flămândite şi réü tractate; ér 
sub preteste de acestea asupria greü pe supuşii sei. într'o 
dimineţă unul dintre servitorii séí , aducéndu-í vestea că 
între vite graseză un morb lipicios, de care mai multe aü 
perit, el într' atâta se escitâ, încât sbiciuindu-şî servitorul, 
îl alunga cu cânii; altădată chiămâ pe toţi supuşii séí la 
sine, şi batjocorindu-î în mod nedemn, îî încarcera. Nici 
nutritóre pentru copilul séű Ervin nu voi să ţină în castel, 
începu a urî pe tot omul; singur un servitor betrân, cu 
numele Martin, maî era suferit lângă dânsul, deşi adese-orî 
şi acesta era espus maniei şi ureî domnului séü. Maltrac-
tările acestea duraseră doi ani, când bieţii ţăreni, ne mai 
putând suferi insultele şi batjocurile, la care eraü în con
tinuu espuşî, adunându-se odată la olaltă, deciseră a se 

rescula în contra domnului tiran, şi a-1 alunga din cas 
telul séü. 

Timpul resculâriî era aprópe, ţăranii se pregătiau cu 
furci, ciocane, cóse şi măciuci; âmblau pe ascuns şi 
vorbiaü încet, nu le prea păsa de mandatele domnului lor. 

Era un timp de primăvară, era diua de rescolă; abia 
începu a se vedea o albeţă surie pe cer, din partea răsă
ritului, când toţi sătenii, în frunte cu judele, dederă un 
asalt înfuriat castelului! Porţile resistară mult timp,, pană 
ce în fine furcile şi măciucile ţăranilor robuşti reuşiră a 
le sfărîma. Domnul, care nu se prea putea opune massei 
escitate, cu un servitor betrân, care luâ pe micul Ervift 
în braţe, reuşi a scăpa printr'un coridor ascuns şi ajunşi© 
neobservat în câmpul liber. în lăuntrul castelului tótia 
%ü devenit prada flăcărilor şi a furiei poporului. Servitorii, 
carii aü remas fideli domnului lor şi nu putură scăpa, aü 
fost maltrataţi şi ucişi în mod barbar. 

Flacăra roşetică, c e , s e rădica din castel , se părea 
că voeşce a se uni cu cerul aprins din partea răsăritului, 
când refugiaţii ajunseră gâfâind pe costa unui munte d4h 
părtat; încă şi aici se maî audi strigătul diavolesc al răs
culaţilor, care căutau pe domnul castelului. 

— „Tată, óre ce foc arde colo la răsărit, dórii s:?aă 
aprins munţii de apropierea soreluî?" întreba în toa naiv 
micul Ervin din braţele betrânului servitor. 

— „Acolo ard ceva lemne nefolositóre, fiul meü!" resr 
punse tatăl, nevoind a atinge inima inocentă a copilaşului,, 
şi-1 săruta printre lacrimi. 

— „Dar să mergem, să mergem", continua el înspăi
mântat şi privind încă odată flăcările castelului anlend. Cu 
inima întristată plecară. 

Se scurtase odată umbra calatorilor, si acum începea» 
a se lungi din noü; era cătră seră, şi eî încă nu aveau 
adăpost; că-cî decă ai ceva la inimă, nu prea grijeşci de; 
lipsele trupului. Dar etă micul Ervin deodată observa Oi 
fiinţă omenescă printre copacii codrului, prin care căletfl-
riaű; era un eremit betrân cu barbă şi cu pér lung şi 
alb, care se părea a căuta ceva, murmurând încet o rugă
ciune de seră. 

— „Etă, tată, ce om e colo; are barbă albă ca néua, 
óre nu este Moş-Gerilă din poveste; aşa mă tem de el •". 
dise bietul copil ascundându-şî faţa în vestmântul ser
vitorului. 

— „Ba nu, copilul meü, acesta e un om betrân. şi 
bun," dise tatăl séü îmbărbătându-1 „el a fugit de lumea 
reutăciosă aici în singurătate, ca să-î potă servi lui Dud&> 
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nedeű neconturbat de clevetele şi insultele ómenilor răuvoi
tori. Vom vorbi îndată cu el şi vei vedea cât e de blând 
şi de bun." Ér' într'aceea eremitul se apropia de el, îî 
saluta şi-i conduse în locuinţa sa, construită într'o scobitură 
de stâncă. Drept uşă serviaű doi stejari înalţi; înlăuntru 
era o cruce de lemn, dóué icóne sânte, şi câte-va cărţi bi-
sericeşci învechite; el le dete de mâncare: pâne şi lapte 
de capră; apoi le ceti o rugăciune, pe care o dicea el 
totdéuna după mâncare. Finindu-şi rugăciunea, eremitul 
îi întreba, de unde vin şi unde se duc; ei povestiră fidel, 
întregă lor nenorocire, şi-1 rugară totdeodată să le arate 
calea, ce-î va conduce afară din codru; betrânul se şi oferi 
cu plăcere, dar îî ruga să mai petrecă la e l , să se odih-
nescă, ca apoi să reîncepă călătoriea cu puteri renoite. r 

Tatăl luî Ervin ar fi dorit să mergă, însă bietul servitor 
era forte obosit, nu maî putea călători; remaseră deci Ia» 
eremitul ospital. 

în diua următore eraü să plece, se sculară de pe 
aşternutul lor, format din muşchii crescuţi pe stâncile se
culare; dar betrânul servitor, care până acuma era cel 
dintâiu în picióre, încă nu se trezise. Aű mers să-1 mişce, 
însă sărmanul adormise pe veci; îî era maî dulce repaosul* 
în sînul fericiţilor, decât ca să se rentorcă la chiămarea 
stăpânul séű. Atunci aű început a plânge toţî trei. Ervin 
mergea la el şi-1 săruta, şi 'ntreba pe tatăl séű, când se va 
scula iubitul Martin; ér tatăl séü îi lăuda fidelitatea şi 
credinţa sa, faţă de stăpân; apoî îşî mângâia copilul să nil 
maî plângă, că el se va scula îndată; atunci va fi fericit 
şi între cei vii. 

Eremitul i-a aprins la cap o luminare de ceră, i-a 
cetit din S. Evangeliă, i-a săpat o gropă şi l'a înmormântat, 
ér la cap i-a plantat o cruciuliţă de lemn, în care a tăiat 
cuvintele: „repaos şi pace eternă." 

— „Sermanul", dicea betrânul eremit „a venit aici la 
libertate, ca sufletul séű blând, desfăcându-se de cătuşele 
lumeşcî, să potă pluti maî liber pe acesta atmosferă curată 
şi senină, a venit aici, ca să fiă mai aprópe de cer!" şi 
dicând acestea îşi făcea cruce şi suspina: „Domne iertă-1!" 

Murise dară bietul servitor şi se înmormântase; acum 
nu mai era vorba de plecare; micul Ervin nu se putea 
deslipi de mormântul luî Martin, pe care în vieţă-1 iubia 
atât de ferbinte. El mergea acuma în totă diua, să plângă 
la capul lui; apoî eremitul l'a înveţat să adune flori, pe 
care le sădia pe mormânt. Ér tatăl lui Ervin mergea la 
vânat de căpriore, deşi betrânul eremit îl desmânta în 
continuu, (liféndu-í că nu se cade, ca carnea să se nutrescă 
cu carne; pânea şi laptele sunt nutremântul dat de Dum
nedeu ; şi de altcum vânatul este forte periculos pe aceste 
stânci ţepişe; dar el nu voia să-1 asculte, mergea dimineţa 
şi se rentorcea séra. Aşa îî curgea vieţa: mergea şi venia.-
Dar a sosit o di, când a mers şi n'a venit, şi a urmat ; o 
altă di, când nici n'a mers nici n'a venit. 

Acum se simţi íntr'adevér singur, sérmanul Ervin; 
cu lacrimi în ochi a rugat pe evlaviosul eremit să-1 conducă 
spre a-şî căuta pe tatăl séű, ér eremitul l'a luat de mână, 
aű plecat şi aü căutat totă diua; dar n'aű putut da de 
urma luî. Cătră seră s'aü întors a casă şi aü mers la 
mormântul fidelului servitor. Aci aü început a plânge. 
Domne cum plângea Ervin de dureros, ţi s'ar fi despicat 
inima, decă îl audmî; plângea orfanul pe părintele séű la 
mormântul servitorului aceluia! 

Acesta era o plagă teribilă. E îngrozitor a te găsi singur 
în mijlocul viforului vieţii, fără consângeni, fără sprigin. Ai 
cere ajutor, dar n'a-î dela cine: lumea nu te ascultă; ţi-ai 
deplânge sortea amară dar n'ai cui, nimeni nu te mângâie. 

în diua a treia după mórtea tatălui séü , retăcind 
Ervin cu eremitul prin pădure spre a-şî căuta nutrement: 
rădăcini şi plante; vedură într'o prăpastia adâncă ceva al-
bicios. Ervin curios alerga într'acolo, şi găsi pe părintele 
séü mort. Atunci se arunca pe cadavrul lui şi-1 scălda 
în lacrimile durereî. Plângea, plângea, apoi se ruga lui 
Dumnedeu; eremitul îî cerca rana: era sdrobit la tâmple 
şi la coste, puşca de vânat era departe de el, póté a cădut 
bietul vânător de pe stânca înaltă, vânând la căpriore. 
Apoî i-a aprins eremitul credincios şi luî o luminare de 
ceră, i-a săpat dimpreună cu Ervin o gropă în vârful stânceî 
ţi l'a înmormântat; i-a pus şi lui o cruce, pe cruce a săpat 
cuvintele: „Pace eternă părintelui iubitor!" 

Ervin nu s'a putut depărta de lângă mormântul iubit, 
pânăce mai târdiu abia isbuti eremitul a-1 transporta în 
locuinţa sa. De acuma micul copil s'a schimbat cu totul, 
în loc de sburdalnicul de mai nainte, deveni trist, medi
tator ; nu avea nici o plăcere, afară de-a plânge la mor
mântul tatălui séű şi al betrânuluî Martin. 

Plângea şi se veştejia. 
Pentru o inimă simţitore aşa sunt de scumpe lacri

mile; fieşce-care se împetreşce şi se preface în câte un 
pér cărunt; el era încă prea tinér spre a încărunţi; era 
mai aprópe de a muri. 

Mórtea are paşi mai răpedî decât betrâneţea. 
Când Dumnedeu a alungat pe Adam din Paradis, el 

încă séü ar fi încărunţit séü ar fi murit, decă nu ar fi 
şciut uita. Bine, pentru Adam era maî uşor de a uita, 
că-cî avea lângă sine şi pe frumósa Eva; şi-apoi nu-î bine 
fără bine; dar cu un pic dé bine totuşi e mai biné. 

Ar fi uitat şi Ervin, decă nu era aşa de pucin păţit; că-cî 
cine şciă multe, uită multe, şi care şcie puţine, puţine şi 
uită. El nu şcia decât, că tatăl séű a murit, şi acesta nu 
ó putu uita. Deci plângea necontenit, şi dupăce găta în
cepea din cap, şi erăşi plângea. Dar nici isvorul lacrimilor 
nu-î fără fund, şi el secă odată; ér când ai gâtat cu la
crimile şi inima totuşi te dóré: atunci smunceşce-o din pept, 
stórCe-o şi vor ieşi lacrimi de sânge; atunci vei fi mângâiat, 
că nu vei avea, nici lacrimi, nici inimă. 

Am smuls o floricică din pământ, dar rădăcinile ei 
aü remas tot acolo; am smuls-o şi ea s'a uscat, deci am 
lăsat-o pe aripile vântului, şi s'a risipit. Din rădecinile 
eî creşce o altă flore, cu aceeşî colóre, dar cu alt profum 
maî blând, maî tainic. 

Aşa se schimba în decursul timpului şi Ervin; i-aü 
secat odată lacrimile, el şi-a stors odată inima. Aeum re-
născu din noű, renăscu fără părinţi, deci nu avea, ce să 
perdă, şi aşa nu avea nici de ce să se tânguiescă. Timpul 
l'a oţelit şi pe el. Betrânul Eremit l'a înveţat á ceti din 
S. Evangeliă, îî esplica totă diua cuvântul luî Dumnedeu, 
şi-1 mângăia cu blândeţe. 

Copilul creşcea ca bradjî din munte, şi era frumos 
ca florile de pre mormântul tată-séü; înse el nu şcia de 
ce creşce; nu şcia pentru cine e frumos. Totuşi în peptul 
séü, în loc de durerea de mai nainte, acuma simţia un 
dor tainic; un ce, ce nu simţise mai nainte: el nu véduse 
încă femeia în vieţa sa, nu şcia că estistă şi ea. 
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Nu căutase în ochii de femeia, nu cunoşcea păcatul. 
Acuma sta gânditor adese-orî şi nu şcia la ce gândeşce. 
Odată fiind o seră de primăvară, el şedea pe mar

ginea vâlcelei, ce curgea pe sub stânca, care forma locu
inţa lor, şi se juca cu neşce fiori, ce culesese spre a le 
sădi pe mormântul tatălui său. De-odată părea că aude 
ceva, audia şoptele zefirului, şi ca şi când acesta l'ar fi 
inspirat, începu á cânta în ton gingaş: 

— Părăuaş, ce-alergî sub stâncă purtând valuri şoptitore 
Spune-mi mie: de ce ai tu aşa limpede colóre: 
Ale tale spunie albe spune-mi d'unde se cobor, 
Le aduci din sîn de stâncă, orî le-aduci din sîn de nor. 

— „Ale mele spume albe, 
June trist nevinovat, 
Le-au lăsat nimfele dalbe 
Când în sînu-mî s'aü scăldat!" 

— „Floricele de pe margini, adiete lin de bóre, 
Cine şei să vă sădescă aşa mândre, zimbitóre, 
Cine vine 'n primăvară de v'aduce şi rîdând 
Se rădică, ca profumul, fuge 'n cer de pe pământ." 

— „Că pe noi să fim frumóse, 
întrebi cine na-a sădit? 
Flora dulce maiestosă, 
Când pe zefir a venit!" 

— „Arbori nalţi, stejari de munte, ce purtaţi ramuri umbróse 
Pentru-ce 'nverdjţî în sóre cân'd sunt radele focóse, 
Dór aveţi şi voi menire, să zimbiţi în acest traiü 
Aşa cum zimbesc cu dulce dalbe fiori în mândrul ra iű! 

— „înverdim şi creşcem iute, 
Că-cî sub ramiî ce umbresc, 
Adj Dryadele plăcute 
Horă largă învârtesc!" 

Aşa cânta Ervin, apoi se uita în giur şi etă-'n mică 
depărtare vădu pe betrânul eremit, care venia murmurând 
rugăciunea sa de seră; apropiându-se acesta, intrară amân
doi în casă, unde se aşedară. Apoi bătrânul începu a în
văţa pe Ervin din S. Scriptură, despre Dumnezeu şi sânţii 
lui, despre virtuţile fecióreí Maria şi despre patimele luî 
Iisus Christos. Ervin le asculta cu o atenţiune absorbitóre, 
până ce în urmă amândoi adormiră. Când se sculară di
mineţa, după ce-şî finiră rugăciunea, Ervin cu faţa voiosă 
dise bătrânului eremit: 

— „Părinte!" că-cî după mórtea tatălui séü acum 
aşa-1 numia „ascultă, ce vis plăcut am avut astă-nopte; 
pentru aceea sunt acum atât de bine dispus; părea că 
vine la mine o fiiinţă, încă necunoscută, dar Domne! aşa 
de frumosă. Era de statură cam înaltă şi era subţire, cu 
perul lung şi despletit era lăsat în jos şi ajungea maî 
până călcâie; avea ochi atât de negri, încât mé temeam să 
mé uit la ea, deşi era Cu faţă albă şi cu buze zimbitóre. Óre 
să nu fi fost un ânger din cer, despre carii încă dicî că 
sunt frumoşi, dar totuşi nu a fost ânger, că-cî avea pept 
cam rădicat. Eü am cugetat din început, că acelea sunt 
flori, care când vorbia s e tot rădicau şi erăşi se lăsau; 
ca si undele părăuaşuluîj când suflă bórea de seră. Óre 
să nu fi fost chiar Dumnedeü ? dar totuşi nu a fost Dum
nedeü; că-cî d-ta dicî, că Dumnedeü portă sceptru în mână, 
ér fiinţa acesta purta o flóré; póte că era ceva mai mult 

.decât Dumnezeu ? Eű m'am aruncat la picióre-í, şi i-ara 
sărutat urmele,am voit să-i apuc tivitura vestmântului, să-1 
sărut cu lacrimi; dar fiinţa sântă îmi aruncase mie flórea 
şi dispăruse ridând. AdT când m'am trezit, ;am căutat-o, 
dar n'am găsit-o; óre unde' să fiă? Domne decă ar maî 
veni odată fiinţa aceea la mine, m'aşi atinge de e a , şi 
m'aşi îndumnedei!" aşa vorbi în ton naiv tinérul:Ervin şi 
ochii i se înfocară din noű; ér-eremitul întorcându-şi faţa 
îşi şterse dóué lacrimi şi şopti pe ascuns: „femeia, femeia^ 
isvorul păcatului!" apoi se întorse cătră e l i ş W R d t e e : 
„acesta e un presemn réü, fiul meü; în visul téü a fost 
chiar diavolul străvestit, caută a-1 uita!" 

La cuvintele aceste Ervin se cutremura; acum se 
jvé4u înşelat pentru prima-dată în vieţa sa! 

— „Póte a seră nu ţi-aî dis rugăciunile cu pietate!" 
îi (lise erăşî eremitul. 

— „Ba, le-am dtei părinte, încă maî ferbinte ca 
altădată!" respunse Ervin. 

Evlaviosul eremit se întristase tare. Et 'vdia^ă facă 
din bietul Ervih un călugăr, care să nu cunoscă deliciul, 
să nu cunoscă pécatul; dar acum se védu înşelat gftfzäv 
în aşteptările sale. De aci înainte se îngriji mai taré dé 
creşcerea lui, îl nutria moderat şi-1 înveţa cu diliginţă, a 
ceti din S. Evangeliă, dar tinérul era din ce în ce maî 
melancolic. Uitase acum mai de tot mormântul tataluí-séű, 
şi al fidelului servitor; el nu-şi putea scote din minte'visul 
Séű plăcut. Adese-orî numai se trezia cântând fără voia: 
„Parauaş, ce-alergî sub stâncă purtând valuri şoptitore,B j 

şi-apoi se uita erăşi în giur, să vadă, óre nu-1 ascultă be
trânul şi continuă; sârmanul cum suspina din Când în 
când pe ascuns! ; i 

Betrânul eremit nu observase nici o schimbare în 
Ervin; numai atâta că i se ureşce câte un pic. Deci se 
decise odată să mergă în cetatea cea mai de aprópe, să-i 
cumpere ceva jucării, ca să-i trecă de urît, şi-î dise într'o 
dimineţa: 

— „Erviné, eü mé duc în cetate, să-ţi cumpér ju
cării, ca să-ţi petreci cu ele; tu vei remânea a casă şi 
vei ceti din „vieţa sfinţilor" până ce voiu veni şi eü; ; nu 
voiű întârdia mult; cătră seră sunt a casă!" .•;> u . . m 

— »Dar cum e cetatea aceea?" întreba Ervin cu
rios, „lasă-me să mé duc şi eü să o véd!" continua el în 
tön duios. i f i / 

— „Ba, remâî tu a casă, fiul meu;" dise e l »şi fi 
bun, ascultător!" 

Apoi pleca. ; 
Ervin încă se duse la valea de lângă casă şi cântând 

culegea flori, se lua după fluturi, dar dela flore la flore, 
dela fluture, la fluture, el ajunse afară din pădure, pe 
unde până atunci nu maî âmblase, se uita în depărtare şi 
védu rădicându-se din ceţă un edificiu; era tumul cetăţii 
vecine. Se decise din curiositate a merge să vadă, ce şi 
cum e cetatea aceea. A tot mers până ajunse obosit la 
porţile cetăţii. Aci odihni puţin, apoi întrâ înlăuşţru,; 
acolo védu cu mirare aţâţi omeni, cum alergă în fugă în 
cóce şi în colo. 

Se uita la toţi până se obosi din noü, când în fine 
téde şi pe evlaviosul betrân, cumperând ceva hicrurî mé-
runte dintr'o boltă." : ' ; Î J J '* ; ' i m 

;' Ervin alerga la el, îl ruga de iertare; că a'cutezat 
să vină fără învoirea lui; bătrânul zimbi cu'pfereMdcPréŰ 
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şi pleca cătră casă. Améndoí eraü tăcuţi; eremitul se 
părea forte îngrigit şi grăbitor. Ervin admira mulţimea 
alergătore şi edificiile pompöse din cetate. 

Eraü aprópe să iesă din cetate, când Ervin întor-
cându-şi capul índérét, apuca deodată de mână pe bă
trânul eremit şi arătând spre o fecioră frumosă, îl ruga în 
ton naiv: 

— „Părinte, cumpără-mi şi una de acestea, să mă 
joc cu ea!" 

Eremitul acoperindu-şi faţa, erupse în plâns şi alerga 
din cetate. 

Ervin grăbi la idealul seu, şi nu se maî Tentorse. 
— „Păcătui luî Adam!" murmura eremitul scă

pând afară. 
„Îngerul meü adorat!" şopti Ervin sosind lângă 

fecioră. 
Maî târdiu se rentórse erăşî eremitul în cetate, cu 

speranţă că va putea găsi pe Ervin; dar îndeşert! 
După-ce sosi acasă, şoptindu-î numele printre lacrimi, 

aprinse erăşî o lumină de ceră, pentru sufletul lui, dfcând: 
Ervin . . . a murit! > 

Teodor Bota. 

Antony. 
Dramă în 5 acte de A. D u m a s , ' traducţiune de Leon Jaworowér. 

(Conítinuare.) 

S c e n a 3 . 

Cei dinainte, Frederic, b á n n a l de Marsanne, Invitaţi. 
Viconitesa (cătră baronul de Marsanne). D-le bäTOn , îţţ 

Sunt prea îndatorată (cu familiaritate cătră Frederic). EŞCÎ Ml 
om Încântător, vei dănţui nu este aşa? 

Frederic. Da, dómna mea, voiu fi la ordinile d-tale, 
şi astădî ca totdéuna. 

Viconitesa. Fi atent, am martori . . . D i e Darcey te, 
promisesem acestor domne (cătră tinéra fată, care întră cu marnak 
sa). Oh! cât eşci de frumosă, vino aci, frumosul meü ânger! 
(cătră mamă). Mi-o veţi lăsa-o până târdiu, nu e aşa? 

Muma. Dară domnă Vicomtesă! 
Vicomtesa. Am trei persóne cu cari veţi juca par̂ ţ 

tida Dvostră de boston. 
Servitorul (anunciând). Dnul Olivier Delaunay (Damele 

zimbesc şi privesc când la Eugeniű, când la Olivier). 

S c e n a 4. 

Oei dinainte, Olivier. 
Olivier. Dómna mea. 
Vicomtesa. Salutare, domnule Olivier, sunt încântată 

că te văd; veî găsi m aată seră pé dl Antony, am credut 
că-ţî va fi plăcut a-Tîntelni; éta pentru ce învitaţiunea 
mea era atât de stăruitore. 

Frederic (apropiându-se de Olivier). Te căutam pretu
tindeni intrând aci, mă aşteptam că' onorile de primire îmi 
vor fi făcute de cătră tine. 

Olivier (observând pe Eugenhl că s é apropia de el). Pst. 
Frederic. Ba! 
Olivier. Pe cuvéntul téü de onóre. 
Eugeniű: Bună diua, doctore. 
Olivier. Ei biné, amicul meü, saecesurile? 
Eugeniű. Eí bine, scumpul meü, dar bolnavii? 
OMvier. Tot se flueră la teatru. 
Eugeniű. Tot mór sărmanii ? 
Servitorul (anunţiâtid). Dna baronesă d'Hervey. 
Camps (cătră damele ce o înconjor). Eroina aventureî, 

ce vă istorisiam. 

S c e n a 5 . 
Cei dinainte, Adela. 

Vicomtesa. Salutare, scumpă Adelo. Ei bine, de ce 
nu ne-aî adus pe sora d-tale, pe Clara? 

Adela. Sunt câteva dile de când s'a dus să întel-
nescă pe bărbatul seu. 

Camps. Dar fără îndoelă în curănd o vom revedea, 
că-cî aceste căletorii de obiceiu nu sunt de lungă durată. 

Vicomtesa (cu vioiciune cătră Adela). Scumpă amică, per-
mite-mi sâ-ţî presint pe dl Eugeniű d'Hervilly, pe care-1 
cunoşci fără îndoelă după nume. 

Adela. Domnule, sunt forte nedemnă, de trei luni 
am fost suferindă, şi d'abia adji am ieşit; prin urmare 
n'am putut fi la representarea ultimei piese a Dvostră. 

Vicomtesa. Profano, să mergi deci şi forte iute. îţi 
voiü trâmite biletul logei mele la prima dată ce se va re-
presenta (cătră Eugeniu), să-mi aduci aminte. 

Servitorul, (anunciând). Domnul Antony. 
(Toţi îşi întorc privirile şi le pironesc pe rénd asupra Adelei ş i 

Iul Antony, cáré întră. Antony salută pe Vicomtesa, pe urrriă pettSte 
damele. Olivier se duce la el şi-î vorbeşce. Eugeniu îi priveşce cu 
curiositate şi interes). 

S c e n a 6. 
Cel dinainte, Antony. 

Adela (cu vioiciune cătră Eugeniű, vrénd să-şî ascundă turbu-

rarea). Fără îndoelă, domnule, sferşeşcî acuma şi alt-ceva? 
Eugenia. Da, dómna mea. 
Camps. Tot din evul mediu? 
Eugeniu. Tot. 
Adela. Dar pentru ce nu luaţi un subject din mij

locul societăţii vóstre? 
Vicomtesa. Acésta i-o repet şi eü în fiăcare clipă 

„Fă actualitate" cărei cine-va mai mult se întereseză de 
personagele din timpul nostru îmbrăcate ca noi şi vorbind 
aceeşî limbă. 

Marsanne. Oh! că-cî este mult mai uşor d'a lua din 
chronica decât din imagiţiune . . . . Se găsesc piesele 
cam gata. 

Frederic. Da, aprópe. 
Marsanne. Ba chiar aşa, să vedî mai bine, ce dice 

„Constituţionalul" pentru . . . 
Eugenia. Mai multe cause forte lungi ca să le des* 

volt, mé împedecă de a face acésta. 
Vicomtesa. Spune motivele şi noi Je vom judeca. 
Eugeniű. Oh! Demnelor, permiteţi-mi să vă spun 

c'acésta ar fi un curs prea serios pentru un auditor în 
haine de serbătore şi toaletă de bal. 

Camps. Dar de loc, vedji că nu se danţeză . . . Şi-
apoî noi tóté ne ocupăm de literatură nu este aşa, vi
comtesa? 

J 
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Manama., Răbdare, demnelor, domnul îşi va aréta 
tóte ideile sale în prefaţa primei sale opere. 

Vieoméesa. Cum, facî o prefaţă? > 
Marsanne. Romanticii toţi fac prefaţe . . . Constitu

ţionalul îî atingea alaltă erî cu un spirit plăcut. 
Adela., Vedeţi domnul meü, aţi întrebuinţat apărându-

ve un tâmp, ce- v rar fi fost de ajuns pentru a desvolta- un 
8istesa.t întreg. • 

Eugenin. Şi Dvostră asemenea, domnă, fiţi atentă-. 
O ceri,.,bine, eu nu răspund de urîtul ce vé voiü pricinui. 
Etă motivele ce mă opresc: Comedia e descrierea mora
vurilor, drama aceea a pasiunilor. Revoluţiunea, trecând 
preste Francia nostră, a făcut pe toţi omenii de o potrivă, 
a confundat rangurile, a generálisát costumele. Nimic adi 
nu deoşebeşce meseriele, nici un cerc nu închide cutare 
moravuri séü cutare obiceiuri; toţi s'aü contopit într'una, 
nuanţele aü înlocuit moravurile şi pictorului, care voeşce 
să facă un tablou, îi trebuesc colori ér nu nuanţe. 

Adela. Este adevărat. 
Marsanne. Cu tóte acestea, domnule, „Constituţio

nalul . 
Eugenia. (fără a-i ascult*). Diceam deci că comedia 

moravurilor devenia în modul acesta decă nu cu neputinţă, 
cel puţin forte grea de esecutat. Să venim acum la drama 
pasiunilor, şi aci o altă greutate se presintă. Istoria ne 
lasă întâmplări ce ne aparţin după dreptul moştenire!; ele 
sunt incontestabile, sunt ale poetului. Poetul desmormân-
teză pe omenii d'altă dată, îî îmbracă cu costumele ţor, îî 
mişcă cu pasiunile lor, pe care le măreşce séü le micşo
reză după cum voeşce. Dar decă am încerca noi, în mij
locul societăţii moderne, sub fracul nostru atât de ciudat, 
a arăta inima omului în t o t ă goliciunea eî, nime n'ar re-
recunoşce-o . . . asemănarea între eroü şi parter va fi prea 
mare, analogia prea intimă şi' privitorul, care ar urma pe 
actor în desvoltarea pasiuneî sale, va voi să-1 oprescă acolo 
unde ea s'a oprit la dânsul; decă ar întrece facultatea 
simţului şi a inteligenţei sale, el nu o va mai înţelege şi 
va (jice: „Este fals, eü nu simt astfel; când femeia, pe 
care o iubesc mă înşelă, negreşit, că sufer . . . da . . . . 
câtva timp . . . dar nu o înjunghia, nici nu mă omor, do
vadă căătă-mă. Fiind că ţipetele la esageraţiune într'o 
melodramă acoper aplausele acelor câţî-va omeni, carii, 
organisaţî mai fericit, séű maî nenorocit decât cei 
lalţî, simt că patimile sunt aceleşî în secolul al 15-lea ca 
şi în al 19-lea şi că inima lor bate cu un sânge tot atât 
de cald sub un frac de postav ca sub o za de oţel. 

Adela. Eî bine, domnule, aplausele acejor câţî-va 
omeni vă vor despăgubi în destul de răcăla celorlalţi. 

Camps. Şi apoi decă cineva s'ar îndoi, le vei putea 
dovedi că aceste pasiuni se găsesc într'adever astădi în 
societate; esistă încă amoruri adânci, pe care absenţa de 
trei ani nu le-a putut stinge, cavaleri tainici, care scapă 
vieţa damei gândului lor, femei virtuose, care fug de 
amantul lor, şi fiindcă amestecul naturalului cu sublimul 
este la modă, scene, care cu atâta sunt mai dramatice, cu 
cât se petrec în odaia unui han. Eü în locul d-tale aşi 
descrie o femeia de acelea. 

Antony (care în timpul acestei discuţiunl literare n'a dis nimic, 
dar ti cărui obraz s e animase, progjssiv,, se apropia încet şi se rezimă 

de do iu i fotetului dómnei de ßamps) . . Domnă, nu ai' din întâm
plare un frate séű un bărbat aci? - - . . . î . .- .-

Camps. Ce te interesézaj domnule? ; . I 
Antony. Voesc să şciă! 
Camps. Nu am! • ;.> • , • . ! • • 
Antony. Ei bine, atunci ruşine în fee de isânge4 

(cătră Eugeniü). Domnule, dómna are dreptate şi'fiindcă s'a 
însărcinat a-ţî trage planul subiectului, = eă însărcinez 
să-ţî descriu detaiurile . . . Eű aşi lua femeia • «evinöVÄta 
şi pură între tóte femeile, aşi arăta inima ei t i *eră$ can
didă necunoscută de acésta societate falsă, át cărei» guftet 
este usat şi corupt, şi aşi pune alăturea cu déwsa!tfnadia 
acele femei, a căreia moralitate întregă efetei-eáléttsníáj 
care nu fuge de primejdii, fiindcă s'a familiárisát cu «te 
un timp îndelungat, care abuseză de slăbiciunea sa dé?lé-
meiă pentru a omorî într'un mod laş repirtaţiunea altei 
femei, precum un voinic abuseză de forţa sa1, ca să öntőire 
esistenţa unei persóne. Aşi dovedi dár că diu'aceste dame, 
aceea ce ar fi compromisă este femeia onestă ; ţi aöésta ott 
din lipsă de virtute^ dar din lipsă de deprindere v . . în 
urmă înaintea societăţii aşi cere dreptate între^eânsele aci 
jos, aşteptând ca Dumnedeű să te-o facă coto sus-CPácereaé 
un moment) . Aidem, domnule,destul de când "vorbim de lite^ 
ratură; musica ne aşteptă pentru contradtoţ. ' 

Eugenia (dând mâna Adelei). Dómna m e a r ave&^^oifi 
onórea ? • ' • < 

Adela. Mulţămesc, domnule, nu voiü dansa1.1 ; " -!-
(Antony strînge,ca «dragoste mâna lui EugenWl) .*•'• A J . 
Camps. Adio, scumpă Vicomtesă. , 
Vicomtesa. Cum, te duci? 
Camps (depănându-se) . îmi este cu neputinţă să remân 

•după o aşa scenă grozavă. 
. Vicomtesa (eşind cu ea). L'ai provocat puţin, mărturi-

seşce-o. 
(Adela remâne singură; Antony o priveşce pentru a şei decă 

trebue să remână, séű să iesă! Adela îî face semn să se depărteze). 

S c e n a 7 . 

Adela, pe urmă Vicomtesa. 

Adela. Ah ! Dumnedeul meű, pentru ce am venit! 
dar tot este după cum văd cunoscut, deşi nu tot, dar în 
curând tot . . . sunt perdută . . . perdută pentru totdéuna 
. . . ce să fac? să ies! . . . Tóte privirile se vor pironi 
asupra mea . . . Să remân? Tóte glasurile vor ţipa: ne
ruşinare, şi când mă gândesc cât am suferit de 3 luni, ar 
fi destulă espiaţiune. 

Vicomtesa (întrând). Ei bine! . . . te căutam, Adelo! 
Adela. Cât eşcî de bună! 
Vicamtesa. Şi d-ta cât eşcî de nebună . . . deü! pare 

•ca p l â n g i ! . ' . . ' 
Adela. Oh! óre gândeşcî că n'am pentru ce? 
Vicomtesa. Pentru un cuvânt? 

Adela. Un cuvânt, însă uncuvéntj care ucide. 
Vicomtesa. Dar femeia acesta ar perde câte 20 de 

reputaţiuni pe di, decă ar crede-o cineva. IN 
Adela (sculându-se cu grabă). Nu o va crede nim«nî,: 

nu este aşa? tu nu o credi, îţi mulţămesc, îţi mulţăm^stel' 
Vicomtesa. Dar dta însăţi,, scumpă Adelo, ai trebui 

să şeii asemenea să porunceşti feţei tale. ' ; i ! 

' Adela. Cum şi pentru ce să învăţ acésta'?K Oh! eü 
nu o şciu şi nici odată n'o voiü şei. - a i 

*: Vicomtesa. Dar, copila mea^ şi eü diceattí t f e d t a ^ 
în mijlocul acestei lumi însă aude cineva Äutt im^ ú& 
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lucruri, care trebue să alunece fără a lovi, séü decă lovesc, 
ei bine, o privire calmă, un surîs nepăsător. 

Adela. Oh! etă cât este de grozav, Mario! tu chiar 
gândiai de mine că va veni o di, în care voiü fi insultată, 
în care nu voiü fugi înaintea despreţului, în care voiü 
vedea înaintea mea, cu o privire calmă, cu un surîs nepă-, 
sător reputaţiunea mea de femeia şi inima sfărâmându-se 
ca o jucărie copilărescă trecând din mână în mână? Ohl,; 
inima mea, inima mea, decă ar chinui-o, decă ar sfăşia-o,; 
aşi remânea liniştită, nepăsătore, dar reputaţiunea mea, 
Duninedeul meu! . . . Mario! tu şeii, decă ea până astădi 
a fost curată, şi decă vr'un: glas, în lume îndrăsnise a o 
atinge. 

Vicomtesa. Eî bine, dar etă tocmai ceea ce femeile, 
nu-ţi vor ierta; etă ceea ce drept o femeia trebue să es-,' 
pieze într'o di . . . Dar ce-ţî pasă, decă-ţî remâne conşeii 
inţă împăcată. j 

Adela. Da! când. îţi remâne conşeiinţă curată. 
Vicomtesa. Când întorcându-te acasă singură, vei 

putea (Jica privind în oglindă şi zimbind: „Calumniă" şi decă 
amicii nu vor înceta de a te vedea 

Adela. Póté pentru rangul meü, pentru posiţia mea 
socială. 

Vicomtesa. Decă întindându-ţî mâna, te vor îmbrăţişa*, 
să vedem! 

Adela. Póté de milă . . . de milă, şi chiar o femeia 
este care jucându-se şi cu zimbetul pe buze lasă să cadă 

Mé îrarefcă... 

asupra uneî alte femei un cuvânt ce desonoră, îl însoţeşce 
cu o privire dulce şi blândă ca să vadă decă pătrunzând 
în inimă, sângele a ţişnit . . . Infamie . . . Şi de-aşi fi făcut 
ceva acestei femei! 

Vicomtesa. Adelo! 
Adela. Ea se va duce pretutindeni, va spune că 

n'am îndrăsnit a o privi în faţă şi că m'a făcut să roşesc 
şi să plâng . . . Oh! astădată va spune adevérul, că-cî am 
roşit şi am plâns, precum plâng şi acum. 

Vicomtesa. Oh! liniştesce-te pentru D-deü, sunt silită 
să te părăsesc. 

Adela. Da! du-te, absenţa ta va întrista balul, 
du-te Mario. 

Vicomtesa. Promisei lui Eugeniu să danţez primul 
contradanţ cu el . . . Dar cu el nu păzesc atâta etichetă; 
cel d'al II-lea se începe; ascultă, scumpă Adelo, amica 
mea, tu nu poţi întră acum; linişteşce-te şi mé voiü íntórce 
îndată să te iaű. în fine, după tóte^ gândeşce-te că decă totă 
lumea te-ar părăsi, îţi va remânea în totdéuna o bună 
amică, puţin nebună, dar cu inima deschisă, care şcie că 
ea este d'o sută d'ori maî pe jos decât t ine, care pentru 
acésta înse te iubeşce de o sută de ori maî mult. Acum 
îmbrăţişeză-me, sterge-ţi ochiijteî frumoşi, plini de lacrimi 
şi întorce-te iute ca să faci pe tóte femeile să moră de 
gelosie. La revedere . . . Voiü veghea ca să nu vie ni
meni să te Supere (iese, Antony întră la cele din urmă vorbe ale 

ei prin o uşă laterală şi sta în fundul teatrului). 

(Finea va urma.) 

Mé întrebă blânda lună: 
„Unde-ţl este voia bună?* 

— »A perit ! 8 

Cap.-Mdnastur 1880. 

Mé întrebă-o scumpă flore: 
„Pentru ce astă palóre?* 

— »Am iubit !* 

Dorii-mi die la-a lor ivire: 
»Unde-ţI este-a ta zimbire?* 

— „Oh s'a stins!* 

De-aşi putea să smulg |flm< peptu-ml 
A mea inimă raniţă ,. .. 
De-o pasiune înfocată 
Ce teribil o agită; 

Oap.-Mőnaslur 1880. 

— : 3? ~ 

D e - a ş i p u t e a . . . 
S'OJ arunc în faţa lumeî, 

Să, ojvadă şi să credă, 
Ce e omul când ajunge 
C r u d u l amor de pradă. 

Şi m'ar plânge lumea 'ntregă, 
Numai singură-o copilă 
Cu ochi marţ şi cú pér negru, 
N'ar avea d* mine milă . . . 

Ma 'ntrebat şi dulcea-mi mamă, 
Dar' nu i-am şciut da samă 

— Ci am plâns. 

Teodor Bota. 

Şciu, ca s'ar mira şi iadul 
Nesecabil în torture, 
De-o asemenea 'nvenţiune 
De-a strica inime pure; 

Teodor Bota. 

Turda şi împregiurimea el. 
(Austrat, pe 

între Ungaria şi România se rădică ca o fortăreţă 
naturală Transilvania cu frumseţile ei naturale şi bogăţiile 
eî minerale. Cu mult mai sus decât numerósele grupe de 
munţi şi coline din interiorul terii se înalţă munţii dela 
graniţă, carii încungiura întregul platou. în contrast cu 
caracterul graţios al peisagelor din şes, munţii dela fron
tieră imposanţi, adesea de o selbătăcie romantică, se pot 
aseména chiar cu Alpiî în maestatea lor; le lipseşce numai 
néua şi gheţarii. Una dintre cele mai frumóse regiuni 
ale terii este fără îndoelă deliciósa vale a Arieşului, care 
portă nisip de aur în undele sale şi isvorînd dela graniţa 
vestică a Transilvaniei curge spre Ost cătră Mureş. 

pag. 333). 

Pe ţermul Arieşului zace Turda. Şesul e închis spre 
Ost şi Vest de şiruri de coline, pe ale căror coste sunt 
plantate vii. Orăşelul are o înfăţişare modestă; este 
deştul de regulat, dar are puţine edificii remarcabile. Se 
împarte în trei părţi: Turda nóué, Turda vechia, şi satul 
Egyházfalva. Acesta zace de-a lungul Arieşului, apoi ur
meză Turda vechia, care e despărţită de Turda nouă numai 
printr'un părăfiaş şi prin drumul, care conduce la ocne. 
Pe piaţa Turdei vechi se înalţă biserica catolică, un edi
ficiu mare, dar nu prea frumos. Pe partea sudică a bise-
riceí se véd ruinele unei fortăreţe, care se zidise în 1453 
din petrile unui castel roman. 
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în apropierea bisericeí catolice se află şi prefectura, 
că-cî Turda este capitala comitatului Turda-Arieş. 

Afară de biserica catolică se mai află aci altele cinci 
ale diferitelor confesiuni: a protestanţilor reformaţi şi evan-
gelicí, a grecilor uniţi şi neuniţi, şi a Unitariilor. Ungurii 
formeză maioritatea locuitorilor. 

Turda zace in regiunea unei colonii romane, care 
şi-a datorat naşcerea depositelor de sare de aci. Pe o 
colină, la Sud-vestul oraşului, se înalţă castelul roman din 
care astădj se mai véd unele şanţuri. Se desgropă înse 
în continuu monumente 
romane, s ta tue , arme, 
monede; se mai află 
acolo ţigle mari şi late, 
urmele unui acuaduct ro
man. O portă semicer-
culară a vechei cetăţi 
romane, zidită din petri 
mari fără tinciuelă, a 
resistat aprópe o miă şi 
jumétate de ani influinţei 
timpului şi s'a darîmat 
abia în anul 1657. 

La Sud-Ostul Turdii, 
lângă rîul Arieş, se în
tinde un şes frumos; aci 
se dice că împeralul 
Traian a învins la a. 
101 pe regele dac De-
cebal într 'o bătălie sân-
gerosă. Acesta este 
c â m p i a T u r d i i séü 
c â m p i a l u i T r a i a n , 
unde a cădut Mihaî 
Vitézül jertfa mişelieî 
inimicilor sei. 

Chiar de-asupra Tur
dei se înalţă délül , ale 
căruia coste sunt acope
rite cu vii, ér vérful cu 
o biserică şi câteva case. 
Acesta este O c n a T u r -
d i î . încă Romanii aü 

i 

cunoscut şi aű esploatat 
salinele de aci. Cumcă 
aű fost folosite şi în evul 
de mijloc, o documen-
teză diferite do naţiuni re
gesei ; ba într 'un puţ s'a 
găsit o bucată de stejar cu 
a. 1364. Aci sunt patru gropi , şi în vécul trecut se es-
ploataü pe an 20 de milióne chilograme de sare, care eraü 
transportate mai mult în Ungaria. în diua de astădî esploa-
tarea e mai slabă. Salinele Transilvaniei aü în genere forma 
unui con; puţul are o intrare ângustă şi se tot lărgeşce în 
adéncime. Romanii din contră esploataü în formă de con 
întors. în salinele romane părăginite s'aü format cu timpul 
lacuri să ra te , care se întrebuinţeză în Turda şi într 'alte 
locuri ca băi de sare. La Turda se află preste dece astfel 
de lacuri , care zac la un pătrar de oră dela oraş într 'o 
căldare încungiurată de délurí rotundite. 

Cheia Turdii. (Pag. 332) 

Cam la dóué óre spre Sud-vestul Turdii se află o 
crepătură remarcabilă, care se vede de departe, şi se nu
meşce c h e i a T u r d i i . Un sghéb de petră vărosă, lung 
cam de 30 chilometri este despicat de sus până j o s ; e 
probabil , că a fost rădicat prin puteri vulcanice, astfel 
încât lanţul de munţi este despicat în dóué. Legenda 
împreună naşcerea despicătureî cu istoria sântului Vasile. 
Acesta, pe când îl urmăriau Cumanii, se dice că s'a rugat la 
Dumnedeü, ca munţii să se despice şi să-1 apere de păgâni. 

Prin acesta despicâtură curge un părău, care isvo-
răşce în vale dincolo de 
linia munţilor. El cu
prinde maî tot fundul 
crepătureî , că-cî acesta 
în unele locuri este largă 
numai de 6 până la 8 
metri şi nicăirî n 'are o 
lărgime maî mare de 20 
de metri. Spre în sus 
se lăţeşce, şi marginile 
cele mai înalte sunt pote 
depărtate una de alta 
de 190 metri. Afundimea 
crepătureî e de trei sute, 
lungimea de 1200 metri. 
Păreţiî sunt forte răpecli 
şi stâncile din faţă îşi 
corespund câteodată atât 
de esact, încât se pare 
că s'ar potrivi pe deplin 
una peste a l t a , decă 
s'ar închide despicătura. 
Este una dintre cele 
mai frumóse minuni ale 
natureî; piscurile şi stân
cile mai verticale ofer 
o privelişte măreţă. 

Pe ţermul părăului, 
care curge spumegând 
peste sghéburi de petră, 
te poţi duce dela un 
capét al despicăturiî 
până la celălalt, dar de 
multe ori trebue să trecî 
prin părău şi să te urci 
peste stânci periculóse. 
Cam cătră mijlocul des
picătureî se află pe fiă-
care parte la óre care 
înălţime câte o peşteră. 

Pe partea dreptă se află caverna B a i 1 u c a. Un drum 
ţepiş, lung de 200 paşi, conduce la întrare, care e aperată 
printr 'un duplu val cu canoniere. Caverna însăşi este 
mare , boltită ca o mare hală gotică şi pote cuprinde cel 
p u d n o sută de persóne. înderetul acestei hale se îm
parte în dóué galerii; una se urcă mereu, se face mai 
ângustă şi maî scundă, încât omul pote âmbla numai ple
cat şi în fine ajunge la o baltă. Cealaltă deschidere con
duce într'o galerie cam întortochetă, se urcă tot aşa şi se 
sferşeşce într 'o crepătură ângustă. Pe partea stângă a 
despicătureî se află cam la aceésí înălţime o cavernă mai 
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mică, m care abia pote omul străbate la 100 de paşi; 
intrarea eî încă este întărită cu ziduri. Gurile ambelor 
caverne stau faţă 'n faţă şi abia sunt depărtate de o puşcătură. 
Se pare dar că odată amândouă cavernele aü fost îmi 
preunate şi s'aü desfăcut numai după despicătura muntelui. 

Cavernele aü servit ca asile pe timpul emigraţiunei 
Mongolilor şi în timpurile resboinice mai târcfie. în anul 
1709 s'a refugiat aci Nihita Balica, un căpitan român al 
principelui Francisc Rákóczi cu câţiva soţi ai săi, şi s!i 
aşedat în stare de apărare. De aci îî vine numele de cetatea 

lui Balica. Prin.incursiuni în împregiurime ţşi procura el 
mijlóce de nütremént. Se descrie ca un eroü forte cu-
ragios^ şi trebuia multă vitejia pentru a-1 ataca în castelul 
seü. în fine ui anul 1712 s'aü unit locuitorii Turdn cu 
garnisóna împerătescă a Clujului, pentru a urmări pre 
Balica, care tocmai întreprindea o espediţiune de pradă. 
Acesta, cedând numărului, se retrase eătră fortăreţasa, şi 
ajunsese la gura ei, când fu atins de o săgeta şi cădu la 
pământ. .-• - -

Honoré de Balzac. 
Traducţiune din englezeşce de J. R. 

(Continuare.) 

Acuma înse norii încep a se îngroşa pe orisont. Grija 
se urcă din scară în scară şi bate la uşa acelei sârman0 
şi pacinice mansard^e. Ajutórele de a casă devin maî mică 
şi maî rare, fiind-că de Balzac tatăl este însuşi în neajun
suri. Chiar într'o coteneţă cineva trebue să trăiască. Nu 
se pote plăti birtaşuluî cu hecsametre, nici stăpânului casei 
cu epigrame. Pentru a asigura viitorul e de trebuinţă a 
renunţa la present. Decă Honoré are a lucra vre o dată 
„â s a g u i s e " acesta va fi numai atunci când va avea o 
independenţă de 4 séü 500 franci, ca să-1 apere de lipsă. 
Cu acest scop el îşi vinde creeriî şi pana editorilor. 

Pentru ca să potă avea o haină pe densul şi o bu
cată de lemn în sobă el e neobosit în munca sa, înse e o 
muncă fără plăcere. »On s e S o u v i e n t d e M i r a b e a u 
é c r i v a n t â V i n c e n n e s d e s r o m a n s o r d u r i e r s 
p o u r e n v o y e r â u n e f e m m e p u r e m e n t a d o r ó e 
l e p r i x du v i c e q u i l e r e n d a i t i n d i g n e d ' e l l e " , 
dice cel mai elocinte din biografii sei. O, necesitate de
testabilă! când geniul trebue să fie la ordinele ori cărui 
sec care pote să deschidă o pungă! când trebue să mergă 
la tîrg, şi sa i se lipesca o etichetă cu preţ — devenim! 
ceva care se cumperă şi se vinde ca bumbac séü cărbuni, 
vite séű carne de om! 

Veninul întrâ în inima indignatului autor, care acum 
era servitorul acelora cari-i plătiau, ca şi ori care tâmpla^ 
séü zidar. înse grăunţele de aur ale nisipului timpului; 
cari se duceau neproductive, îî causaü cele maî amare şi 
vii regrete. El cunoşcea tăria braţelor sale, puterea sa 
de a îndura, îndrăsnelă lovitureî sale, şi cu tote astea era 
silit să se jóce pe ţărm, pe când marea întinsă fără fund 
îl ispitia să înote cătră acea insulă misteriosă de deliciu 
care alternativ se ăreta şi dispărea pe orisontul depărtat. 

Când lucrurile deveniră mai favorabile cum trebuiau 
să devie cu timpul, şi de Balzac aruncând jugul stăpânilor 
sei , găsi că în fine timpul séű îî aparţine, geniul sm 
fecund inunda literalmente presa cu creaţiunile sale. Me
toda sa de composiţiune era unică. Maî întâi el scria 
romanele sale în puţine pagine, abia mai mult de cât 
intriga. Acestea le trămitea la tipograf care îi înapoia 
puţinele colóne de tipar lipite în mijlocul atâtor coli de 
hărtiă albă aşa în cât remănea o margine albă imensă jur, 
împrejur. Pe aceste mărgini începia să lucreze, der 
semnând personagele istoriei, intercalând dialogul, alterând 
pote de tot scopul original al cărţei. Linii orisontal©, 
transversale şi verticale eraü trase pretutindenea; hărţi* 

era măsgălită peste tot cu caractere estraordinare, pe 
lângă cari chinezésca e uşure ca A Bi C; steluţe, erucî şi 
tot felul de indecse se rădicau în tote părţile. A descifra o 
pagină ca aceea era tot atât de greu, cât a citi figurile 
unui vechiü sarcofag! De patru séű cinei ori acel proces 
era repetat, până ce în fine puţinele colóne se îmfiau în 
mărimea unei cărţi şi acesta carte la rândul ei, nu trecea 
prin nici o nouă ediţiune, fără a fi revisuită fie care dată 
de prea scrupulosul eî creator. Ostenéla autorului şi a 
tipografului era necalculabilă, şi de Balzac sacrifica o 
parte însemnată a profitului séü prin acest mod escentric 
de a clădi o carte. înse ca un adevărat artist, câştiguri 
pecuniare eraü nimic pentru densul comparat cu perfect 
ţiunea operei sale. El mărturisia totdéuna că găsia limba 
francesă, acel idiom elegant şi espresiv, greü de manipulat. 
Ca tăiătorul de petre precióse, care şlefueşee un diamant, 
îl ţine maî întâi aprópe de el , apoi maî departe, făcând 
facetele să jóce într'o lumină şi apoi într'alta, el poleia 
producţiunile briliante ale condeiului séü , şi le contempla 
din tote punctele de vedere posibile. Vieţa composi-
torilor miserabilî era aprópe amărâta prin acesta punctu
alitate estraordinară din partea D-luî de Balzac. 

Fără îndoială, apariţiunea Prinţului întunericului în
suşi ar fi fost aprópe tot atât de bine venită în impri
meria, ca acele figuri în pantaloni de nankeen, pătaţi cu 
cernéla, şi cu cravată ale cărei mărgini fălfăiau graţios 
sub o ureche! Acele manuscripte, stropite cu tote sem
nele zodiacului, şi amestecate cu piciórele creţe ale cara
catiţei trebue să fi neliniştit somnul acelor omeni réü tra
taţi de sortă. Védute în oglinda desfigurată a somnului, 
acele forme curióse, trebue să se fi întortochiat în ase
mănarea fantastică a unor mici demoni, cari dănţuiau şi 
săriau pe plapomă, şi-î turbură chiar în regiunea visurilor. 

Studiu şi muncă grea îl ocupau esclusiv, societatea 
mai de loc. O dată pe când valsa cu o damă frumosă 
el avu nenorocirea a se împedeca şi a cădea. Impresiunea 
produsă asupra naturei sale simţitore de surisul damelor, 
dela cari cu uşurinţa unuî june el aştepta a fi favorisat 
cu surisuri cu totul diferite, par a nu fi fost.uitate nici 
odată de nefericitul „ f i g u r a n t " . Sigur este că „ C h o r o 
g r a p h i a" nu l'a mai atras, ceea ce pote era un bine. 

înse cu tot geniul autorului devenit popular, şi a 
silinţei sale neîncetate, stéua sa nefastă e tot de-asupra. 
El se asociază cu un vechiü amio pentru a edita propriele 
sale cărţi. Firma publiciştilor „ a m a t e u r s " ajunge, curând 
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în calamitate, şi de Balzac perde tóte economiei© salé, 
precum şi pe ale amicului séü. Acesta trebue să fi 
făcut o mină atât de lungă ca eroul „ t r i s t e i f i g u r i " 
la acest răpede $ferşit al afacerei pe care elocinţa impună* 
tóre a dotatului séü toyarăş, care ar fi putut prin vorbe 
să facă pe un mort să creolă că e viü, de sigur că a făcut 
să-i apară ca o mină de aur. 

Redus din noü la sărăcia, el erăşi caută o locuinţă 
într'o coteneţă, cu tóte că de astă dată păreţii sunt tapi-
ţaţi cu percal albastru, o rămăşiţă a splendóreí trecute. 
In Paris, clasificaţiunea locatarilor conţine o paradocsă. A 
urca este a proba că te cobori. De Balzac instalat atât 
de sus cât putea să urce, este de Balzac forte jos în fericiri! 

El continuă a lucra şi a trăi în miseriă, . fără bani 
până la 1833, când labórea sa întinsă, curagiul, şi geniul 
séü, fiind în fine resplătite prin „ c e l e b r i t a t e şi a v u ţ i a " 
el primeşce recompensa tardiă, pentru toţi anii cei lungi 
de abnegaţiune, sublimitatea răbdărei, sacrificiul tinereţei 
Bale ce nu se va intórce nici odată, şi a tutulor acelor 
delicii îmbetătore cari sunt moştenirea verei esistenţei. 

Pe când trîntorii perduseră orele delicióse bâzâind 
în sóre, acesta albină lucrătore fusese totdéuna deşteptă, 
răpind parfumul dela o miă de flori," acumulând o provi-
siune vastă şi preţiosă. Acum sosise momentul când el 
putea cu drept să reclame o pausă în lucru. 

„A fi c e l e b r u , a fi i u b i t " acestea fură dorinţele 
sußreme ale vieţei sale. „ É t r e c é l é b r e , â t r e a i m é " , 
era suspinul ce scotea adesea la audul . simpatic al 
iubitei sale surori, confidenta sa iubită, scumpă lui ca 
„ A u g u s t a " atâtor versuri fărmecătore autorului nefericit 
al luî „ C h i l d e - H a r o l d " . Afară de gloria, alte dorinţe 
mai populară mansarda din Rue Lesdiguiére. Afară de 
vocea de trâmbiţă a celebritate!, mai sunară şi alte accente 
la urechea singuraticului student. Printre tóte visurile 
de bogăţii şi onorî, vibrară tonurile gingaşe ale unei femei 
a cărei musică melodiosă făcu acea inimă tare să bată 
cu frăgedimea timidă a unui copil. Frumoşi şi pasionaţi 
eraü ochii cari păreau ficsaţi asupra luî, încuragiând în 
tăcere lucrările sale. Printre mulţimea desă a părului 
séű măreţ, el simţi trecând degete delicate şi lungi cu 
o atingere magnetică — degete cari păreau prea delicate 
pentru a suporta povara atâtor giuvaere strălucitore. El 
deveni ameţit, for delir sub emoţiunea deşteptată într'ânsul 
de presenţa acestei fiinţe aristocratice — de parfumul eî, 
mătăsurile, dantelele e i acele o miă şi una de farmece ale 
unei cochete şi dame din lumea mare! Până acuma e 
adevérat, că era numai o umbră, o apariţiune, înse când 
va veni timpul ca să iea o formă vieţuitore, ea nu-i va 
lipsi atuncea, precum nu-i va lipsi nici magnificenţa şi 
luesul oriental care era destinat a înconjura o cadra atât 
dg rápitóre. Balzac era un fatalist, un „ v o y a n t " . El 
poseda într'un grad estraordinar calitatea numită de 
Şcoţiani „ S e c o n d s i g h t " (a dóua vedere). Totă viaţa 
sa el creduse că va poseda într'o di o avere imensă, 
(de acolo tóte planurile sale nebuneşti a face o avere în 
cinci minute) şi în fine printr'un noroc singular el deveni 
în adéver milionar. El era totdéuna urmărit de idea că 
va fi adorat de o femeia nobilă şi frumósa, şi din întâm
plare o contesă Polonă jună, alesă, îndemânatică, de un 
caracter nobil şi forte avută se înamora nebuneşce de 
dânsul şi se mărita după el fără multă ceremonia. 

El şcia că numele séü va deveni proverbial pentou 
tóte timpurile; de aceea, ocupându-se puţin de publicai 
care citea volumele sale ş t de critieiî cari le critkau, el 
continua a lucra în fie care di opt«spre>-d«te óre din dóué 
deci şi patru, aruncând cărţile sale în iaţa ;unei so«ietaţi 
ce le aştepta, cum aruncă cine-va un os unui câne 
flămând. - < auAvh.1 

Natura înzestrase pe acest om cu tóte eleiseaţele 
necesare pentru a domina lumea — creerî tari, un cöíp 
tare, şi un curagiu „ i n f e r n a l " precum îl calueă el în
suşi când se gândeşce la sărăcia sa , la sacrifieieki safe, 
la acei trei-spre-dece anî de viaţă ca ai unui sclav de ga
leră îndurată de bună voia. 

Lucrul era alimentul de care se nuţria sufletul seu. 
Ostenéla, fisică séü morală, era necunoscută acestui uriaş. 
Alba mână, ca a unei dame v cu degete :-,i<Uigi şi 
unghii lungureţe colorate uşor în roşu, care coftdaeea con
deiul inspirat dela medul nopţeî până la"au>éd]:, j lnú-l 
durea şi nu se sbărcia nici o dată. Ochii negri stréíücí-
torî, neliniştiţi (eî însuşi o lume) eraü şi maî strălucitori, 
mai pétrundétorí din veghiările lor neîncetate. în acostă 
energia spăimântatore, şi voinţă fermă el semăna cu Martin 
Luter, al cărui spirit inflecsibil de resistenţă á plitutitea 
schimbe faţa societăţei până la finele tutulor timpurilor. 
Pentru dânsul nu eraü óre íngrozitóre nici momente de 
ostenéla şi oboselă estremă, când, întocmai ca I c a r a l e 
cărui aripi trădătore se muiaü, şi-1 precipitau ameţit şi 
sângerând înapoi către pământ de unde încercase a se 
înălţa. 

El mânca şi bea ca un eremit, cel puţin în acei arii 
teribili de încercare. Mai târdiu audim de vinuri alese 
pe masa sa şi de bucate demne de „ T r o i s - f r é r e s " şi 
că conturul acelei figuri grele în flanelă a l b i şi halat, 
deveni maî rotund şi frapant. înse , în mansardă pânjg, 
cafea şi nuti eraü articolele principale ale 'dietei sale, 
masa „celulei solitare a unui eremit". El- dormia tocmai 
cât era de ajuns pentru a-şi întări corpul. Fie care BW-
ment perdut pentru totdéuna — un spaţiu de tuirp ttj-
finitesimal în adevăr, înse care tot întărdia ora triumfului 
ora, care trăind, trebuia să apară odată. Mórtea,,. ÁPr 
micul temut, putea pune măna sa de gheţă pé; atâa 
figură puternică înclinată pe masa de scris, pungnd i !äfe 
odată capét ambiţiuneî, visurilor, dorinţelor, la tot —afitfă 
de acesta înse, nimic nu putea opri mersul sigur al acefor 
piciére hotărîte, cari s'aü legat a nu se odihni până ce 
vor călca în zidurile sacre ale templului F a m e i . ßele©-
ţiune este istoria vieţii şi lucrărilor lui Honöré de Balzac, 
pentru junimea de ori ce vârstă cu aspiraţiunîî ' 

Ori care ar fi fost inclinaţiunea geniului şefi,"elar Ş 
reuşit cu succes. Soldat, el nici odată nu s'ar fi coborîjt 
în grópa fără bastonul de mareşal. Decă ar fi sdrungănit 
o vioră de cinci franci în orchestra ori cărei barace de 
teatru, el s'ar fi înălţat a fi un Lulli seü Paganini, risipind 
prin magia dulcelor harnionii grijile de stat din peptül ,în>-
peraţilor. Decă ar fi fost o paiaţă de scenă în vrej»? 
teatru dela barieră, mai curând séü mai târdiu arfişBEalş 
laurii după fruntea lui Talma „ c e m o d é l e d e h a r d i e f c s ^ , \ 
d e n a t u r e l e t d e d i g n i t é " călcând pe scândurile;'te
a t r u l u i F r a n ţ a i s . 

Secretul succesului luí de Balzac nu era atât In.ţn-
drăsnela geniului séü, cât în răbdarea sa. Acea calitate 
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umilă şi adesea despreţuită a rădicat mai mult decât un 
om pe pedestal. Geniul însuşi a fost câte odată confundat ou 
răbdarea „ L e g é n i é n ' e s t q.ue la s u b l i m i t é d e l a 
p a t i e n c e . " J e p a r v i e n d r a i era devisa scrisă pe acea 
frunte rădicată, în acei ochi ardători. El nu făcea curte 
domnişoreî Fama, ca un amant timid, numai în suspine şi 
lacrimi, ci se lupta cu dőnsa îndrăsneţ, o constrînse a se 
supune voinţei sale, şi o aduse triumfând sub acoperişul séü, 
blândă şi supusă, pentru a şedea în veci lângă căminul séu. 

Geniul lui deTMzac este absolut modern. El apar?-
ţine secolului al nouă-spre-decelea tot atât de esclusiv, ca 

şi căile ferate, telegraful, vaporul şi tunelul. Geniul séü 
nu împrumută nimic dela Greci séű Romani. Nu se simte 
într'ânşul câtu-şi de puţin clasicul şi anticul. în vsnis'ar 
Încerca cineya să descopere influinţa luî Homer, a M H o -
raţ, a lui Virgil séü a unuia din marii părinţi ai cugetării. 
Original, pătrundător, proftfnd şi pur contimporan, el re
produce cu fidelitatea unei ogiindjí viciurile şi virtuţile 
societăţii, din trépta cea mai de jos până la céa maî 
de sus a scăreî. El este, istoricul strălucit al moralei şi 
manierelor, Gibbonul şi Maeaulayul vieţii dilnice în budoar 
şi mansardă. . • 

! . • . ' • . (Finea va urma). 

V a r i e t â ţ I. 
Cimiteriű; japonez (cu ilustr. pe pag. 325). în tote 

timpurile şi la tóte popórele s'a respectat memoria morţilor. 
La Chinezi şi la Japonezi respectul acesta este pote mpi 
mare decât la alte popóre, că-cî se preface într'un a d ^ 
vérat cult. Câte un cimiteriű japonez mai mare, precum 
se află multe fti capitala Jeddo spre esemplu, presintă un 
«pectacul uimitor prin desimea mormintelor şi a monu
mentelor. Acosta se esplică prin împregiurarea că morţii 
japonezi se îngropa sedând, băgaţi într'un fel de corfe, 
aşadar aceşti morţi ocupă loc pucin. ' Monumentul este 
făcut din bambus, lemn, lut séü petră, după averea óme
nilor. Bogaţii nu-ş i înmormenteză morţii în cimiteriul 
comun, ci într'alte cripte mai mici, care sunt nişce puţuri 
adânci cu păreţi de ciment. în apropierea acestor cripte, 
precum şi a cimiterielor se rădica temple mai mari séü 
mai mici.' Odată pe an, la sérbatórea lampelor, mormin
tele se împodobesc cu flori şi se ilumineză cu lampióné; 
păgânul serbeză astfel amintirea morţilor sei cu aceeşî ve
neraţi une, ca şi lumea creştină. 

Fedépsa cu biciul în Anglia şi America. Curios 
lucru! La cele dóué popóre, care se pretind a avea cea 
maî mare' grije pentru libertatea şi demnitatea umană, la 
Englezi şi Ta Americani, fpedépsa cu biciul remâne întot-
déuna întrebuinţată. Un moment Englesiî o desfiinţaseră; 
dar aü restabilit-o numai decât pentru atentatele contra 
persónelor; aü aplicat-o chiar de curând unui vagabund. 
Interpelat în acesta privinţă în Camera Comunelor, d-nul 
Vernon Harcourt, ministrul de interne, a recunoscut esati-
titatea faptului. Dar el a arétat că pedepsele aplicate, de 
15 ani, acelui vagabund se urcau la 40. Ministrul a ra
portat şi un cuvânt curios adresat de acest individ unui 
magistrat: „Nu sunt decât proşti şi caî cei cari lucreză; 
eü nu sunt nici prost nici cal, şi când am trebuinţă dje 
un domiciliu, carcerea dela Wandsworth este destul de co
modă pentru mine." în presenţa unei atarî declaraţiuni. 
şi a antecedenţilor acestui individ, care de 15 ani trăeşce 
pe spesele contribuabililor, magistratul a jurat, că nu este 
decât o pedepsă corporală, care ar putea să-1 silescă a-şî 
susţinea vieţa singur. D-nul Harcourt, după ce a dat 
aceste esplicaţiunî, a adaus că, fiind el însuşi pucin favo
rabil acestui mod de represiune, crede că , decă vreodată 
aplicaţiunea acestei legi a fost justificată, este în caşul de 
faţă. Cât despre Americani, eî alergă, ca la un spectacu] 
atrăgător, să vadă pe călău biciuind criminalii desemnaţi de 
justiţia. La dânşii biciul este*aşa de puţin desonorător încât 
la New-York, sunt câţî-va anî, copii din maî multe scolî fiind 
întrebaţi decă voesc să fiă înlocuită pedépsa cu biciul Cu 
pedepse scrise, eî preferară în unanimitate loviturile. Este 
cât-va timp, o mulţime de omeni se strînse la New-Castel, 
pentru a vedea aplicându-se la şepte condamnaţi teribilg 
cordă cu nouă noduri. Patru din condamnaţi erau albi 
unul negru adult şi ceilalţi douî tineri negrişori, unul dfe 
14, celălalt de io' anî. Servul Sturkley, un hoţ cumplit, 
primi patru-deci de lovituri fără a scote vre un ţîpefc; 

Lewis Taibaz condamnat pentru tentativă de omor fu cel 
mai puţin brav. Gât despre Ion Henry, din Filadelfia, el 
Urla Câ U n drac. (Gaz. Trans.) 

Ce a oâşfâgat Dr. Tanner? în urma postului seű de 
40 de düe, .Dr. Tanner a câştigat, după cum anunţiă foile 
americane, următorea sumă frumósa! în urma propriului 
séü rămăşag 5000 de dolari, în urma rămăşagului unei 
agenţii 12,223 de dpllarî, pentru vinderea unei fotografii 
1500 de dolari, băni de Intrare dela cei ce l'au visitat în 
timpul postului séű şi după aceea 78,915 dolari, dela mulţi 
fabricanţi spre a le concede ca să ţmpodobescă mărfurile 
cu numele séü 11,102 dolari, present dela Universitate 
3000 dolari, present dela statul Ohia 5000 dolari, dela 
patronul séü 1000 dolari, dela casa Liebig şi Comp. 
20,000 dolari, la olaltă 137,640 dolari; 

Plórea sóreluí este o plantă, care prospereză în orice 
teren, de aceea ar trebui să fiă mai considerată şi la noi. 
Decă ar fi mai eultivată în terenuri mlăştiriose séű în 
aproprierea apelor stătătore, proprietatea eî, de a absórbe 
miasmele şi de a degagea ozon din marile eî foi şi flori, 
ar fi de mare folos. Ozonul este nu element, care curăţă 
aerul de miasme. De aceea recomandăm cultura acestei 
flori în ţinuturi mlăştinose, täsünätore de friguri. Prin acesta 
s'ar încungiura îndesarea' Spitalelor în anotimpurile, în 
care puterile lucrative sunt mai de lipsă pe câmpuri. 
Dar cultura florii sóreluí nu trebue considerată numai din 
punctul de vedere higiénia Cultivată de-alungul gardu
rilor şi stobórelor, în curţi etc. ea póté aduce un venit 
bun. Cu flórea sóreluí se prepară tisane şi fineturi, care 
sunt de mare folos pentru ţeranî; largile ei foi sunt 
un nutreţ escelent pentru vite, din sămânţa ei se pro
duce un bun uleiü de ars, cotórele şi crengile sunt bune 
pentru foc. ' 

Gîcitură numerică. 
de I ó n T . G h e r g h é l y . 

I. 2 . 3 . 4 , 5 . 6. 7. 8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. numele şi pro
numele unui om de stat al României. 

14. 4. 6. un animal domestic. 
9. 4. 6. 13 . 4 6 . o ţeră antică. 
1, 13. 11 , 16. 12. un. domnitor în Europa. 
15. 6. 151 17. 16. un nume femeesc. 
1. 4. 5. o lună dé primăvară. „ 
1. 13. 3 . 4. 13. 6. 15. 17. 13. un orăşel în Moldova. 
7. 8. 1. 8. un lac în Italia. 
12. 13. 14. 18. 11. 16. 15. un nume bărbătesc. 
1. 16. 17. 18. un general român. 
6. 18. 17. 18: o di din septemână. 
5. 8. 10. 12. un nume bărbătesc. 
9. 3 . 2. 14. 4. o familia princiara din România. 
4. 12. 13. 14. 16. un nume femeesc. 
6 , : i 5 . 17. 15.. 16. un viţifi. 

D e s l e g a r e a g î c i t ' u r e i ' d e ş a h d i n N - r u l 19 e s t e : 
Tristă turturică, 
Ce gemi prin pustii ? 
Ce cauţi mititică 
Prin munţiisiieâmpil? 
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