
Cavalerul cu inima de aur
îmi place s m crea bolnav, dei nu sunt. Stau

într’un fotoliu larg, acoperit de (pturi i cu gâtul
înconjurat de o nfram. Respir adânc mirosul bra
zilor, mi se umezesc ochii comptimindu-m i din
când în când gem uor.

Maria Magda, de alturi, m’aude. Atunci las lu
crul i se apropie de mine încetior, de team s
nu m supere. O simt în spatele meu cum m pri
vete cu buntate i mil. i degetele ei îmi trec prin
pr i-mi mânge fruntea. E bine aa! Simt c-mi
trece. De vreme ce mâinile ei m vindec, trebue
s fi fost într’adevr bolnav. Dar ce am avut?

Maria Magda tie pe semne, ptentru c aciuat un
 scaun l’a pus lâng, fotoliul meu, îmi ia mâna având
grija s n’o descopere prea mult de sub pturi
i m întreab încet, cu puin team, dac vreau
s-mi spue o poveste.

— Ce poveste Maria Magda? Tu nu tii c eu le
cred ?

— Povestea cavalerului cu inima de aur. E fru

moas.

i Maria Magda, las ochii în jos, stângace.
— Nu, Maria Magda, iar îmi spui o poveste cu

tâlc i trebue s m chinui apoi, s-i aflu înelesul.
Mi’s nervii bolnavi i-mi face ru.

— Las-m s i-o spun, Andrei. E frumoas i
are s-i plac!

Maria Magda m privete cu ochii rugtori, li
fac semn din pleoape c poate s vorbeasc:

- • tii, a fost odat uri cavaler care se nscuse cu

inima de aur. Cât timp fusese copil, nici odat nu
alergase împreun cu ceilali s ucid psrile în
cuiburile lor i s le strice oule. Ci dimpotriv se
cra îndrzne i sigur pân sus pe culmi i le
strecura printre crpturile stâncilor unde-i aveau
cuibul, frmituri pentru pui.
i toi prinii îl ddeau de pild copiilo lor i

spuneau despre el: iat un copil cu inima de aur!
La 20 ani, cavalerul — îl chema Guido — era

cel dintâi la „tournoi”, victorios în rzboaie ca ni-
,meni altul si ridica cu mai mult graie i îndemânare
de cât ori cine, mnua pe care doamnele o aruncau
printre lei. Dar spre deosebire ele un alt cavaler su
prcios, el nu se mânia nici odat pe doamna, care-i
punea viaa în primejdie, ci zâmbea, aducându-i
mnua, curtenitor i afabil. Dar cavalerul nu iubia.

Adic, n’a iubit pân într’o zi. Era o zi cald
i strlucit de toamn iar cavalerii se întorceau
dela lupt. Dintr’un ptgnon sur rue, doamnele agi
tau nframele albe ca spuma mrei, i funigei res
firai prin aer 'preau c se destram din dantela

mânicilor Ier spre a ..A: ,, ctile cavalerilor, a-1

-de mtase.

într’o bltoac de noroi pe care ploaia din timpul
nopii o adâncise în grdin.

Dar coborî repede jos, pentru c-i dete seama
c un. râmtor care se tvlea în bltoac, era
gata s i-o înghit. Era inima lui, o inim de aur
i-i era mil.

Când o ridic era învelit într’un strat gros de
noroi. Picturi de noroi înverzit se scurgeau de pe
linima de aur, al crei aur nu se mai vedea.

Cavalerul vârî mâna în piept i-i puse inima
la loc.

De atunci, viaa lui s’a schimbat cu totul. Guido
a iubit de câteva ori, i a ucis pe una din iubite
i era gata s-i pun capt zilelor pentru c l’a
trdat alta, dac un prieten nu-1 împiedica în ultima
clip. •

Iar inima de aur btea furtunos.

Intr’o zi, iubita lui, la care inea mai mult decât
la tot pe lume, îl descoperi' în pivniele castelului,
sub boli, la o mas întins. In jurul lui, pe ge
nunchii lui, cu mâinile înodate de gâtul lui, erau
trei femei destrblate, care-i turnau vin pe gât i
râdeau. Iar el râdea hidos, cu gura pân la urechi.
Când Yves, iubita lui, se art în prag, în mantia
ei alb, el tresri ca de o vedenie. Apoi, îi trecu
dosul palmei prin faa ochilor, goni prin desface
rea braelor, femeile de lâng ,el, care czur la p
mânt ipând i sri drept în picioare.

Intr’o clip, cuitul de argint de pe mas era
împlântat pe rând ca o jucrie înnebunit, în piep
tul celor trei putane. (Ca i când ele al fi fost
vinovate! Ele n’aveau nici o vin, dar inima lui
era acum de noroi). Apoi, Guido, czu la picioarele
iubitei lui hohotind într’un plâns slbatec.

Cineva care î-a vzut inima mai târziu, spunea
c aurul i noroiul se amestecase i se topise aa
de bine unul lâng altul încât nu se mai puteau
deosebi.

Inima toat avea strluciri ciudate, când nevino
vate, când diabolice ca acelea aie ochilor verzi. Les
yeux verts vont en enfer!

Les yeux yerts. Vont en enfer! Da, doamn, i eu
am uitat s-i spun ceea ce Maria Magda îmi spusese
dela început: c, Guido cavalerul, avea ochii verzi.
Era firesc s i se. întâmple aa.
i acum? M întrebi ce face acum? E tot în in

fern. Atâta doar c infernul e mai suportabil de
cât i l’au închipuit poeii. Ba, un btrân epicurian,
cu care m’am împrietenit aco^o mi-a spus c a

vzut el însui pe Dumnezeu-Tatl cu barba lui
alb venind încotomfiat întrun dominou, cu glug
de capucin i ght nuindu-.se într’un colt. Vezi, c.
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Cu prilejul unei cri
Ernest Renan de N. Davidescu

Un pcat postum al oamenilor celebrii: geniul
lor trezete crunt grafomania urmailor doci sau
semidoci, pân'n a aptea spi. Interprei din
cea mai autentic past de savani, nu contenesc
(s caute pân’n negurile mitului, lumina profe
tului „Banchetul” lui Platou de mult nu mai e
citit decât în studii contradictorii sau în inter
minabile introduceri. Dante suscit tot mai mult
un deosebit interes prin misterul morei lui, sau
prin dispariia osemintelor din cripta dela Flo
rena, fapt fa de care Divina Comedie rmâne
un simplu episod. Nu e de mirare c’atâta ad
miraie covârete curiozitatea bietului cititor i-i
sperie înelegerea lsând i pe Platon i pe Dante
i pe alii în galeria marilor necunoscui. Deobicei
autorul sfârete modest, recomandând succintul
prolegomen, în care întâmplarea” presar un dic-

ionar de vocabule elene sau neolatine, ca o mic
contribuie lipsit de pretenie, în stare s in
el ritmeze paii minei... Asta când interpretul e
înc foarte naiv, (pe cât de doct), i nu s’a aliat
cumva cu vreunul din acei harnici editori de
biblioteci instructive, dela cari aflm c Edison
era vânztor de portocale sau . Tolstoi un înde-
mânatec clre.

Scriu rândurile acestea, rsfoind o carte, ap
rut de curând în Editura Cultura Naional;
Oamenii celebrii: ERNEST RENAN de N. Davi
descu. Abia o carte. Un format de buzunar, sub
ire ca un ziar împturat. O introducie de o pa
gin în care citim: „scopul acestui volum este
'simplu. Aâarea curiozitei publicului nostru asu-
„pra înelegerii operei lui Renan”... Câi au citit
într''adevr pe Renan la noi? Atât de puini 'încât
admirm în primul rând stpânirea pe care o
dovedete d. Davidescu ca s nu exploateze pân
la strivirea cititorului, materialul pe care-! pre-
d. Nimic din subiectivismul i parada cercetto
rului, care vorbete de omul celebru pentru pro
pria sa glorie, nimic din anecdota inutil care
distrând spiritul nu comunic ceeace e esenia
lul; gândirea, sufletul, marele omenesc al pro
fetului. D. Davidescu îi învlue, „omul su”,
într’o dragoste calm, într’o înelegere adânc,
în trio fraz simpl i plin, ca un "artist care-i
împodobete opera cu toate bogiile senzibili-
tei sale. Istoricul bugetarei lui Renan in legtur,
cu împrejurrile în care s’a desvoltat, copilria,
viaa lui, iat .cartea .d-lui Davidescu, tot ce ni se
pare nou c poate stimula citirea i înelegerea
operei lui Renan;. Când ai întors ultima pagin
mâna caut masurd înriraft*.Viata lui îsus”

G. COST
Atunci a vzut’o coborând cu celelalte nerbdtoare

peste puntea castelului i venindu-le întru întâmpi
nare. Btrânul Conte Godefrov, tatl ei, a certat’o.
Privirea ei se opri pe jumtate galnic i pe
jumtate cerând par’c aprare în ochii tânrului
Guido.

Dar Guid'o avea inima de aur.

De aceea el simi numai decât c o iubete i
veni a doua zi s i-o spue cu acela surâs bun i
îndrzne, pe care-l avea de. câte ori deschidea o
colivie, ca s dea libertate unei psri -întemniate.
Odat cu aceasta Guido, îi aduse o pereche de-
(porumbei albi, dou blni de vulpe i un pui de
lup, prins - de el, | i care-l urma ca un câine.

Pe atunci lucrurile se aflau mai repede decât a-
cum, pentru c tirile în loc s fie adunate de
ziare, erau rspândite de femei. De aceea, doamnele
i Jungfraulein-urile toate au aflat în aceiai zi i
toate au spus:

Iat un om. cu inima de aur!

i Beatricei — aa o chema pe logodnica lui — îi

plcea s tie c iubitul ei avea inima de aur. De
câte ori se apropia de el, razele de aur îi fceau
drum spre ea i-i luminau faa cu reflexe portocalii,
glbui, pale,, care o fceau s simt oarecum distinc
ia i nobleea soului ei, s i se par c o îm
prtete i pe ea din ele, s-i dea seama însfâr-
it, c soul ei avea o inim de aur.

Dar când în seara ceremoniei nupiale, Beatrice
lipi capul de pieptul desgolit al soului ei, spre a
asculta glasul melodios i sonor al inimei de aur,
îi dete seama de un lucru înspimânttor care-i
înclet dinii în gur, i o fcu s tremure toat:
inima de aur nu btea. i locul ei pe piept era rece
ca ghiaa.

Da, dragul meu, inima de aur n’avea btaie.
S’ar prea c o inim de ahr nu poate face ru

nimnui. i totui ascult:
A doua zi de diminea, Guido, care dormise foarte

bine s’a trezit cu soia lui întins alturi fr su
flare. Trupul îi era îngheat, iar-faa iluminat fan
tastic: galben, verzui i portocaliu de reflexele ini
mei de aur.

Guido a înlemnit. i-a zguduit iubita, a încercat
s’o înclzeasc în braele lui, a plâns, s’a rugat de
ea s’nvie din nou. Apoi, fulgerat de un .gând, în-
elegând însfârit c el o ucisese, a rcnit ca în
toiul btliei, s’a repezit. la panoplie de unde a
set* un cuit lung i ascuit ele vântoare cu pr-
sele de coarne de cerb i peste câteva clipe avea
în mâini inima lui de aur. In dou srituri se

apropie de fereastr, o deschise i arunc inima


