
cuvântul sacrileg, masturbaie. Pesemne c experiena preuete mai mult de cât opera însi. Ea o
valorific, n’o nemurete „Imtegral", e un funicular urcând în brdet uneltele tuturor sensibilitilor

 moderne cari s’au succedat i pe proletarii aprini de un nou mit!... Din basilica râmlean, depe
rmii sratei Mangalii, mata printe, nai decât bulgrul de marmor cu crinul spat în inim...
care zace ac', la picioarele mesei. V sul i exprcsia^i uman e inscripie pe vânt. Deaceia preferim ere'
zia noastr, inelelepciunilor anterioare, ori cât n’am dispreui relativ absolutele axiome pe care le^am

 motenit... Câte odat, doi i cu doi nu fac patru. Pe noi ne înveselesc steguleele înf pte cosmopolit
in coaja planetei. i totui, iat acest numr intrat în buna, dei european, tradiie româneasc.
Vom dedica unul artei iconarilor, furarilor de cuvinte i meterilor de scoare anonimi român 1'.
Nu vom uita îns câ dei fii stui pmânt suntem tot atât asiatici, africani sau americani. Cerem
 numai s înceteze farsa tradiiei Isus, Thebaida, Brtescu Voineti, Universul literar i toat porcria
generos stimulat, prelungit în trecut prin Iosif, Carol Scrob, pân la logoftul Conachi. Cronicarii
de pild, ne sunt contimporani, pentruc aveau curajul expresiei...
— Spune^mi ai citit „Madona din port" publicat în Viaa Româneasc ?.. Nu ?! Citete'O cu glas

 tare ca s’o ascult i eu...

 — Nu i aa c’a putea i eu colabora la voi ?

 — Remarc, printe, c prea m’ai lsat s gonesc pr'n step. Venisem pentru...
— ...Arghezi. Fostul mitropolit Ghenad e fusese trinrs în surgh'un la Cldruani — Macedonski îl
apra prin „Liga ortodox". Drept rsplat prima oarecari fonduri. .Arghezi îl fcea pe intermedia'
rul — cu bicicleta i pe jos — aducea nutriie pecinrar cuibului de pamfletari. Nu tiu cum s’a fcut
 c’a trebuit s plecm amândoi la Cldruani. N’am luat’o pe drum — dup cum ai bnui — ci t'
 ind pârloage, porumbiti, peste vreji, peste soare, peste tmp, plutam deasupra zorilor.
Vedeam pentru întâiai dat o mnstire. i Cldruanii, resfrânt în iaz, prbuit de btrânee
era înc frumoas. Cum ajunseserm Arghezi se repezi la clugrul Ghenad e i'i srut mâna. Fu
rm trimii la arhondaric. Ne'am hârjonit toat z ua, am dosit dou hârci din boltnia mnstirei

 — „Ii aduci am nte de nuvela mea „Hârc pentru hârc“ ? — Am ascuns hârcile sub pat. Arghezi

dormi profund; eu, m svârcol'am, m chinuiau hârcile, plutiau peste m*'ne,£se lsau ca n te cpue
în pr... Deabea am ateptat s zoriasc ca s'l trezesc pe Arghezi. Eu'l
sgâliam ; el se ’ntorcea pe cealalt parte. Numai când Fam convins c

 s’ar putea s ne surprind cti hârc le sub pat, s'a sculat, am strâns hâr'
cile în basmale ca s le cread clugrii lubinie, i am pornit înfrica’.
Am poposit întrV pdure. In rcoarea umbrei am simit cum sufletul
mi se revars într’al lui Arghez : ... ca Prutul în Brate.

 Eram prin clasa VI; Arghezi numai într’a V-a i mai aveam de dat
nu t u ce examene., nu de corijen...

— tii ce — i'am spus ltr Arghezi — s rmân eu anul sta repetent,

tu m’ajungi la anul ca s putem s fim colegi... înelegi ce înseamn
s rstprni o cldire, trudnic construit, s aprinzi o cas ca s dai un

 spectacol splendid prietenului celui drag ? Am întors acele onrcului
G. Galaction

Desen de T. Arghezi (1912)
vieei mele, s corespund cu orn'cul lui Arghezi..

A RGHEZI $l POLITICA

Voci mii autorizate ca a mea: aceea a lui Gila Gilaction, Fundoianu, au exprimat sentimentul înaltei admiraiuni
i a simpatiei profunde ce le-a inspirat incomparabilul poet care e Tudor Arghezi.
In adevr, nimic nu e mai de admirat ca o form pu r , impecabil, ce îmbrac o sensibilitate rar i o gândire original
 Cu un talent egal de prestigios a ilustrat Arghezi, în scrisul românesc i pamfletul politic.
Personal îmi exprim, aici cu timiditate, un regret, pe care i l'am mrturisit i lui, în lungi discuiuni, în care aveam
iluzia c l’am convertit ia... Socialism, — „Ce pcat, c aceast pan vitriolat de polemist virulent i acerb, nu a fost

 pus în serviciul ideilor sociale de avant—gard !“
I-a plcut îns lui Arghezi. din tot începutul, s se aeze în afar i pe deasupra doctrinelor i, partidelor politice.
De sus, în diletant anarhist, s’a amuzat s arunce sgei înveninate, când plutocratici ce vegheaz, triumftoare, în_
tr’o societate în decrepitudine, când democraiei, nscânde, ce-i aprea ca un regim de pur disoluie.

: Artist impresionist în polemica politic i social, Arghezi a visat poate ca i Renan o „aritrocratie in
telectual', privind cu scepticism la conflictul, ce i se pare fr sfârit i fr soluie, între masse i individ.^

‘ "S fi crezut oare, el, c în republica social, artitii i literaii vor fi exclui, ca în Republica lui’Platon?

C. Titel Petrescu


