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GALACTION DESPRE ARGHEZI
SPOVEDANIE ORAL

Ae fi voit — cu vrere mult i drag — s scriu des

pre Arghezi, despre Arghezi cel de acum 29 ani.
Dar iat, sînt în ajunul unei cltorii... închid salta

rele, pun capion climrii i trag obloanele... i fiindc
amicui meu Ion Clugru este struitor i disperat, i-am
povestit, lâng o linguri de dulcea, cum am rmas
repetent — acum 29 ani — de dragul Iui Arghezi...

Spune, Clugre, ce i-am povestit-..
&lt;;*i.

— îmi acorzi, printe, ingrat oficiu de foto-fonograf A grit un patriarh i iat, rspunde fotogra -
fia radiofonic (imprimat pe plac insuficient senzibil) i rezonan minor glasul tu.

—L'am cunoscut pe Arghezi în casa lui Macedonski, pe vremea când îi frecventam des cenaclul— într'o
zi de Iulie întârziat peste ceasurile nou... tii, frumusea zilelor de Iulie care întârzie pân în
noapte... — S-i prezint un tânr de geniu, d. Ion Teodorescu !...
... din eroare, printe, czuse în talerul lui Macedonski o drahm cu sunet veritabil. Obtit, am auzit

c era clocitoare de cartoane poleite, zamfire de piatr vânt...
—... ham privit pe adolescentul îndesat i sclipind cu mai puin scepticism de cât se cuvenea. M a"
trgea. tiu c'am eit la bra cu un prieten i am rtcit amândoi la osea. Arghezi îmi vorbia de
concepiile lui de art. Suna un glas nou, o convingere i pasiune peste ceiace se scria i cugeta pe
atunci. Avem înaintea-mi un om care se oferia întreg i opunea rezisten furibund când ineai
s-l cucereti.. V'a da ceva extrem de interesant, dac n'a comite o indiscreie..
Galaction scoate din cutie o scrisoare — datat Geneva — pe vremea când Arghezi iubea pe Fim'

baud, Laforgue i se delecta cu Baudelaire.. Parcurgem cu lupa peste slova furnicat. Desfur în
gând pergamentul memoriei: n’a reinut nimic afar de un ipt prins de o chic de ideal, un p-
duche strivit de poet înte filele unei cri, o ciudenie neîneleas, tânr .. Galaction n’a fost in
discret ; n’am îneles nimic i n’ar fi îneles nimeni.
—...Ctete—gseti la Academie—Linia dreapt — n’au aprut decât 5*6 numere — polemica lui Ar-

ghezi cu d. lorga i „Geneza Inspraiei". tii cum s'a catalogat inspiraia ?... Muza îi sufl la ureche
c unui colar care n’a învat lecia — i scrii... Diagnosticurile vechi sucomb sub satârul Iui Ar-
ghez : ... S-i rezum articolul ?... Stai într’o dumbrav, culcat sub trunchi, cu cartea în mâini.., Fân-
dul îi scap., cartea se evaporeaz... apa sun în trestii, pacea se întinde în straturi de rcoare, un
un vânt fââie, priviri lunec îndeprtat.., och ; ul de carne a orbit i brusc se trez te un ecou care
dormita, un fulger rou te curenteaz din cretet pân’n tlpi i iat! gândul pur din care vei con
strui opera...
O tcere de heleteu lat se întinde în convorbire. Nu tiu dac’am exprimat catehismul generaiei de
a zum. Printele Galaction l-a surprins, desigur, cu antenele unei înelegeri senzibile extrem.
— Technica i v aa desfurat vast ne-a rupt de o tradiie covâritoare : natura. Simbo
litii de acum un sfert de veac nu ne mai sunt prini, dei s’ar crede c, im^gismul, nos
tru purcede de acolo. Hermetismul ne desgust ; arta neaplicat în via e — iart, printe,


