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ISTORIA  UNUI  GALBÂN

n noaptea trecutã, pe la un ceas dupã douãspre zãce,
am fost trezit din somnul dulce ce gustam, prin un
zinghet metalic care m-a mirat foarte mult, nefiind

obicinuit a auzi asemine armonie la ceasuri atât de târzii. Acel
sunet mi se pãrea cã venea din fundul odãiei ºi cã ieºea dintr-o
cutioarã de fildiº sãpatã, ce se zãrea pe masã în razele lunei care
rãzbãtea prin fereastrã. M-am sculat iute din pat pentru ca sã
cunosc pricina zuruitului pomenit, am luat în mânã acea cutie unde
pusesem dimineaþa un galbân olandez1 ºi o para2 mare turceascã,
am deschis-o cu luare aminte, ºi adâncã a fost mirarea care m-a
cuprins, auzind deodatã douã glasuri strãine ieºind din cutie, douã
glasuri de altã lume, care zbârnâia, þiuia ºi se sfãdea de moarte.

Sã mãrturisesc cã m-au apucat fiori rãci în faþa acelei minuni,
nu socot cã ar fi vreo ruºine din parte-mi, pentru cã nu sunt
deprins a trãi printre spirite. Spun drept cã atunci m-am crezut
încungiurat de vedenii, fantasme, stahii, strigoi, moroi ºi de toate
fiinþele fantastice câte gioacã parola3 ºi hora cu miezul nopþii în
lumina lunei. Peste puþin însã, liniºtindu-mã ceva, nu ºtiu cum s-
a fãcut cã am gândit la A. Donici fabulistul, ºi aducându-mi
aminte de fabula lui Fierul ºi argintul, în care aceste douã meta -
luri þân un lung dialog atât de înþãlept, deodatã zic, o luminã
cereascã îmi trecu prin minte, ºi am înþãles urmãtorul adevãr: cã
ºi metalurile au suflet, mai ales aurul ºi argintul, de vreme ce ele
însufleþeazã ºi mai de multe ori desufleþeazã oamenii; în urmare
trebuie sã aibã ºi grai. 

1 Galbân olandez – veche monedã de aur.
2 Para – monedã turceascã de argint, de valoare micã.
3 Parolã – numele unui dans.
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Sprijinit de aceastã frumoasã descoperire, m-am sâmþit îndatã cuprins
de o femeiascã curiozitate ºi, fãrã dar a pierde vreme, m-am lungit într-un
jâlþ elastic, am aºezat cutioara lângã mine pe masã ºi, cu þigareta aprinsã,
m-am pus pe ascultat. Razele lunei, precum am zis, se giucau pe covorul
din odaie, zugrãvind feliurimi de figuri, ºi unele, lunecând pe cristalul
cãlãmãrilor, tremurau chiar deasupra galbânului ºi a paralei, la care mã
uitam cu ochii þântiþi. Aceste douã monete se aflau atunci în focul cel mai
înflã cãrat al convorbirei, amândouã sãltând din vreme în vreme cu mânie
ºi bãtându-se, zuruind, de marginele cutioarei. Iatã ce ziceau:

GALBÂNUL – Dar mã mir de stãpânul meu cum de a uitat
cine sunt eu, ºi m-a pus la un loc cu o biatã para ca tine ce nu faci
acum nici trii bani, atât eºti de ºtearsã ºi de ticãloasã!

PARAOA(plesnind de ciudã) – Râde dracu de porumbele
negre!... Dar nu te vezi, ciuntitule, cât eºti de ros de chila4

zarafilor?... nu te vezi cã ai agiuns în trii colþuri, cã ai scãzut ºi ai
slãbit cât un irmilic5 de cei noi?... Þi-ai pierdut toþi dinþii, sãr-
mane, ºi vrei sã mai muºti pe alþii?

GALBÂNUL (cu fudulie, ridicându-se în picioare) – Leul,
deºi îmbãtrâneºte, tot leu rãmâne, asemine ºi galbânul, tot galbân!

PARAOA (sãltând des ºi iute de râs) – Galbân, tu?... cu ade-
vãrat, sãrmane, eºti galbân, dar de gãlbãnarea morþii.

GALBÂNUL – Ian ascultã, cadânã bãtrânã, nu te giuca cu
cuvintele, cã deºi sunt acum în trii colþuri, pe loc înfig unul în tine.

PARAOA (cu dispreþ ºi cu un aer de mãrire) – Eu am trecut prin
degitile ienicerilor6 ºi nu mi-a fost fricã! Tocmai tu vrei sã mã sperii?

Ambele mele monete stãturã puþin într-o poziþie teatralã, ca doi
duºmani viteji care se mãsoarã cu ochii pãn-a nu sã încleºta la luptã.
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4 Chilã – pilã (mold.).
5 Irmilic – monedã turceascã de argint; a circulat la noi în prima

jumãtate a sec. XIX.
6 Ienicer – soldat din corpul de elitã al vechii infanterii turceºti.



Eu mã uitam la ele fãrã nici a mã rãsufla, atât eram de curios a
videa un duel bãnesc; dar aºteptarea mea fu ºi acum înºãlatã, pre-
cum a mai fost de multe ori în acest soi de întâmplãri. Provocatorul,
adicã galbânul, vã zând maiestatea ºi curajul protivnicei lui, se
dãmoli, se trase înapoi ºi prin aceastã miºcare aduse o nouã dovadã
observãrei ce am fãcut de mult, cã fala mare ispravã n-are...

GALBÂNUL (dupã o scurtã tãcere) – Nu te bucura, proasto,
cã eu mã voi îngiosi a te onora cu loviturile mele, ºi dacã te-am
ºi ameninþat dinioarea, nu spera cã-mi voi uita rangul într-atâta
încât sã mã ating de tine. ªtiu, slavã Domnului! câtã depãrtare
este între noi. Familia mea-i de aur ºi neamul tãu de-abia de
argint. Cum îndrãzneºti dar a socoti cã eu, care am fost slãvit de
cei mari ºi legãnat în sânul lor, eu, care sunt fruntea banilor, eu sã
mã mãsor cu tine? Sãrmanã! gândeºte cât ai rãmas de neînsãm-
natã-n lume ºi vezi mai înainte de toate cã eºti de o mie patru sute
douãzeci de ori mai puþin decât mine.

PARAOA – Fricosule aristocrat! se vede cã ai locuit multã
vreme în sânul domnului M. ºi cã de la dânsul ai câºtigat sâmþir-
ile dobitoceºti sub care îþi ascunzi lipsa curajului. Tu, olandez, tu
sã rosteºti cuvinte de familie ºi de nobleþã! Ruºine, ruºine sã-þi
fie! Am cunoscut mulþi compatrioþi de-ai tãi în deosebite rânduri
ºi în deosebite pungi ºi mãrturisesc cã i-am aflat curaþi de fire ºi
de caracter; dar tu negreºit eºti minciunos, calp7, bastard, cãci îþi
arãþi arama fãrã cât de puþinã sfialã. (Suspinând): Unde-i, unde-i
frumosul ºi nobilul olandez cu care m-am iubit atât de fierbinte la
anul 1820 în buzunarul cãpitanului Costiþã, pe când acest vestit
corãbier cãlãtorea pe Marea Neagrã?... Unde-i acum sã te facã
una cu cutia în care ne gãsim ºi sã mã rãzbun de obrãzniciile tale.

GALBÂNUL (uimit de turburare) – La anul 1820?... Cãpita nul
Costiþã?... Marea Neagrã?... Ce spui?... Tu erai atunci cu mine?
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7 Calp – (despre monede) fals, falsificat.



PARAOA (într-o nespusã mirare) – Cu tine! ce fel?
GALBÂNUL (rãpide, adunându-ºi suvenirele) – Dar… îmi

aduc aminte… într-o noapte întunecoasã, marea era întãrtatã de
furtunã… corabia era sã se înece la Sulina… Toþi se rugau lui
Dumnezeu ca sã-i scape…

PARAOA – Aºa este, bine zici. Eu tremuram de fricã, ºi deo-
datã, zuruind cu desperare, m-am aruncat ºi m-am lipit…

GALBÂNUL (dându-se de-a dura cãtre para) – ªi te-ai lipit de
pieptul meu, care de mult ardea pentru tine în focul unei dragoste
nemãrginite.

PARAOA (lunecând cãtre galbân) – Ah!
GALBÂNUL ºi PARAOA (lipindu-se într-o amoroasã

îmbrãþiºare) – Soarele meu! Luna mea!
Zinghetul pricinuit prin înfocata atingere a monetelor se schim-

bã încet, încet într-o zuruire slabã sau, mai bine zicând, într-o sus-
pinare metalicã, ce se pierdu în deºerturile lumei ºi a cutiei. O
tãcere drãgãlaºã urmã dupã aceasta, tãcere ce dovedea o mare
câtime de sâmþire în sânul mo netelor; tãcere scumpã ºi mult mai
glãsuitoare decât însãºi vorba; tãcere care mi-a atins pânã ºi mie,
un strãin, coar dele inimei ºi mi-a adus douã lacrimi de compã-
timire pe marginea genelor.

Peste câteva secunde ambii amorezi se traserã puþin înapoi, se
uitarã lung unul la altul, fãcându-ºi amândoi o dureroasã revizie ºi
ziserã urmãtoarele, cu glas pãtruns:

GALBÂNUL (oftând din greu) – Cât eºti de schimbatã, iubita mea!
PARAOA (suspinând cu durere) – Cât ne-am schimbat, dra gul

meu!
GALBÂNUL (cu amãrãciune) – Ce crudã ºi nemilos tivã-i vre-

mea! Coasa ei nu se osteneºte niciodatã!... plã cere, frumuseþe,
tinereþe, toate sunt sãcerate de dânsa!... astãzi ele strãlucesc cu tot
farmecul lor ºi mâni se pierd. Tristã soartã! lume deºartã! viaþã
ticãloasã! ah! ah!
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