Patrimonium Banaticum, II, 2003

IOACHIM MILOIA. SCRISORI DIN ITALIA (1922)
N apoli 15 IV '922
Dragă Mami !
Sunt de patru zile aici - unde am venit parte să mă recreez sch i mbând
aerul, parte să lucrez pe malul mării, prin port. La Roma nu prea merge să lucrezi
în l iber - aici însă sper că voi face câteva peisaje. Aş vrea să rămân cel puţin vro
trei săptămâni în partea sudică a Italiei, fiind şi mai plăcut, mai cald ş i mai sănătos
aerul, căci e aer de mare. Nu ştiu însă cum îmi va reuşi asta căci bai am foarte
puţini - aştept să se facă vro minune.
Ce să-ţi scriu despre Napoli? E la poalele Vczuviului pe malul mării - cel
mai mare oraş al Italiei( . . . ) Vezuviul fumează acum mai mult ca altădată căci c în
erupţie e minunat înspre scară, când e luminat de u l timele raze de soare. Fac
plimbări mari şi mă simt mai vesel, căci dacă în ce priveşte corpul mă simt bine,
nu tot aşa stau cu dispoziţia, căci sunt tot trist şi posomorât nu ştiu când va veni
timpul să tiu şi cu mai vesel, ori poate niciodată.
Cum zic cu sănătatea acuma o duc bine abstrăgând de la o boală care mi-a
mai rămas. Îmi sunt bolnave mucoasele nasului şi gâtului aşa încât îmi sângcră
în continuu de aproape două lun i . Eu m-am speriat că poate va fi sânge d i n
plămâni căci d e vreo trei săptămâni scuipatul î m i este amestecat cu puţin sânge
şi m-am dus de m-am căuta la un profesor care mi-a spus că pieptul mi-e sănătos
şi că sângele provine din mucoasele gâtului îmbolnăvite în urma inflamaţii . Mi-a
dat nişte medicamente cu care trebuie să mă spriţui în nas şi în gât. iar pentru
întărire mi-a prescris fosfor, jod şi arsenic.
Azi e Sâmbăta Patimilor seara. Mâne vor fi Paştile. Mă gândesc că tu acum
după ce ai făcut toate pregătirile de sărbătoare ai aprins candela sus pe dulap dând astfel odăiţii noastre aerul de sărbătoare. Eu nu prea simt sărbătoarea căci
n-am cum, poate numai aşa că mâne la prânz voi mânca de o l i ră mai mult căci
sunt Paştile. Încolo tot ca în toate zilele. Ba nici chiar hainile cele bune nu le-am
mai luat cu mine aşa că sunt cu fundul pantaloni lor cu ochelari pe sărbători . De
aici voi p leca probabil în Sicilia. Tu scrie-mi tot la Roma căci nu ştiu cât voi sta
aici. În speranţa că ţi-ai pertrecut bine Paştile îţi doresc tot binele şi-ţi sărut mâna.
Chimi
Trimite-mi recomandat actul de la Cercul de recrutare care zici că l-ai primit
mai pe urmă, împreună cu toate hârti ile mele( ... ) Te rog deci actul (numa hârtia
în care îmi comunică lăsarea la vatră, hârtiile mele nu) cercului de recr.
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Roma 27 IV '922
Dragă Mami !
Reintors i eri de la Napoli am găsit scrisoarea ta din 9 Apr. tri misă de la
Clopodia. M -am bucurat foarte mult - căci în cele două săptămâni cât am stat
departe de Roma n-am ştiut nimic de tine. D i n scrisoarea asta înţeleg că mi-ai
trimis mai multe fotografi i . Eu am primit numai una i ar cei o sută lei despre
care-mi scrii nu i-am găsit. Sper că numai o dată mi-ai trimis bani în scrisori. Te
rog însă să nu mai trimiţi deoarece sunt bani pierduţi. La Napoli m-am întremat
bine de tot mi-a făcut bine aerul de mare. Am colindat toate regiunile acelea
poetice din jurul Napoliului - am fost şi până pe la j umătatea Vezuviului care
acum este cam mân i os şi să aşteaptă ca în curând să înceapă din nou să scuipe
foc. Am locuit într-o familie de Români . Este la Kapoli o femee din Moldova (o
aristocrată) care a fost măritată cu un italian, care a murit.( . . . ) Se chiamă Maria
Teohari( . . . ) La ele (căci are şi o fată) am stat bine şi am plătit mai puţin ca la hotel
în urma recomandaţici unui alt român însurat care stă tot în casa aceea. Paştile
le-am făcut bine de tot(ziu întâi). Ne-am pus l a masă la 2 ore şi ne-am sculat la 1h
9 seara! ! Am mâncat pe o săptămână, beut vin l a Vezuviu, cântat, povestit în fine
ne-am petrecut b i ne. A doua zi n-am mâncat decât seara deoarece mă dusesem
afară departe la mare şi cum nu mi-am luat mâncare, simţindu-mă bine am stat
acolo până seara, iar în apropiere nu era nici un birt.
Cum zic acum mă simt bine - chiar foarte bine de tot şi voios - numai
bani i ăştia ai dracului de nu m-ar năcăj i . Acum sunt din nou plin de datorii făcute
cu voiajul ăsta. Sper însă ca în curând vom mai primi un ajutor din ţară ca să o
ducem până la Iulie.
A lăturat îţi trimit trei fotografi i făcute după boal ă : l . cetind pe pat, 2 .
spălând cămeşi, 3 . făcând concert de chitară. Trebuie să ştii c ă sunt bine aranjat;
am două cameri , una de dormit, i ar alta de bucătărie.
Spune- i lui Lani că-i voi trimite în curând mărci dar numai cu condiţia
dacă Tu îmi dai în scris că se poartă bine.
Dorindu-ţi tot binele şi sănătate îţi sărut mâna. S alutări şi pe la cunoscuţi.
Chimi
27 I unie 1922 Roma
Iubită Mami !
În fine după două luni de zile aproape, am primit din nou scrisoare de l a
Tine anume cea recomandată c u cele trei fotografii pentru care îţi sărut mâna.
Crezi-mă a fost o mare zi de bucurie pc mine căci în timpul din urmă mă urmărea
o fri că grozavă că se va fi întâmplat ceva rău acasă. Mă duceam cu fri c ă la
circolo. În sfârşit când am văzut scrisul Tău şi am cetit-o scrisoarea am respirat
uşurat mulţumind lui Dzeu că nu s-a întâmplat nimic rău. Îmi scrii de alte două
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scrisori , eu însă n-am primit absolut nimic de la tine cum zic de aproape două
luni . Aveam visuri urâte în timpul din urmă şi eram foarte preocupat din cauza
că nu-mi venea nici o ştire. Acum sunt liniştit doar faptul că Vasi nu-ţi scrie nici
ţie nimic, îmi dă de gândit. De când nu ţi-a scris? Eu voi încerca să mă adresez
comandantului precum îmi scri i .
Îmi parc rău c ă t u ai trebu i t s ă faci din n o u datorii pentru mine - câte
sacrificii faci tu pentru noi. De mi-ar ajuta Dzcu să pot să răsplătesc tot cât mai
curând! Cum ţi-am scris, banii nu se putea să ajungă mai bine decât aşa. Acum
m-am aranjat pe vro lună, nu mai am grijă.
1 Iulie - N-am putut termina scrisoarea deoarece în zi lele din urmă n-am
mai ştiut unde-mi stă capul fi ind ultimele zile ale anului şcolar. Câtă bătaie de
cap am mai avut şi cu espoziţiunea lucrărilor pentru comisia esaminatoare, care
a trecut în stărşit ieri. Acum har Domnului am terminat şi cu şcoala şi mi s-a spus
şi rezultatul cu toate că diploma ne-o dă abia peste vro 3-4 zile. Anul trecut dacă
îţi aduci aminte am luat nota 9 la esamen şi mă năcăj eam că-mi l ipseşte un
număr până la nota cea mai mare adecă până la 1 O. Anul acesta apoi cu ajutorul
lui Dzcu am mai adăugat şi numărul acela încât am luat nota cea mai bună adecă
1 0 ! Acum apoi sunt mulţumit îmi am diploma şi am isprăvit-o cu şcoala de acum
voi putea să lucrez aşa cum simt eu fără să mai vină unul şi altul să-mi spună:
"
asta fă-o aşa, asta aşa" ! Teza mea de l i cenţă a fost o lucrare religioasă: " Isus
înviind fata văduvii din Naim". care am lucrat-o cu mult suflet şi care mi-a reuşit
bine încât a plăcut foarte mult la toată lumea. De acum apoi se începe adevăratul
studiu artistic, adevărata muncă pe barba proprie şi nu pentru academie sau
pentru gustul profesorului.
Mai rău este însă cu popa cum ţi-am scris ne-a dat ultimatul să ieşim din
biserică. Mânc vine cu bagajul peste noi aşa că forţamente trebuie să-mi schimb
locuinţa până mâne la amiaz. Încă nu am locuinţă că n-am avut timp să-mi caut
cu esamenele. Îmi vine cam rău acuma să plătesc chirie cu sărăcia asta dar Dzeu
e bun şi mă va ajuta şi de aci înainte.
Nu-mi mai scrie absolut (sub!. 1. M . ) nimeni. M-au u itat toţi şi toate. Prietenii
mei la care ţineam aşa de mult nic unul nu gândcştc la mine. Acum vor fi venit
toţi acasă. Bănuţ, Novacescu, Toma, Sepa, etc. Cei cu Ardelean, unde-I el, Negrei,
Pcnţia? Dacă întâlneşti pe vrunul din ci spune-le că-mi pare foarte rău ca s-au
înstrăinat aşa de mine. Eu nu le pot scrie des căci n-am bani - ei însă ar putea!
Dlui Ionescu i-am scris la scrisoarea lui de mult şi îi voi scrie încă zilele acestea.
Scrie-mi şi adresa Elenei precum şi a lui Călugăru ! Ce face domnu director de la
"
Clopodia şi saine famili e"? O duc bine. Scrie-le că îi sărut. Aici îţi mai trimit
mărci. Primitu-le-ai pe cele din urmă?
Rugându-te să-mi scrii şi dorindu-ţi tot binele îţi sărut mâna.
Chimi
Ce ştii despre Vuc? Ce noutăţi prin Csebeş?
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Dragă Mami !
Săptămâna viitoare va trece spre Bucureşti prietenul meu Petrescu care va
p leca zilele acestea acasă. L-am rugat să-ţi telegrafieze sau d i n Arad sau d i n
Timişoara, c u care tren va trece p e la Caranscbeş, c a apoi tu s ă te duci la gară ca
să- I întâlneşti . Acum să-ţi dau semnele de recunoaştere Vârsta 36 ani - înalt
(puţin poate mai înalt ca mine) cam gras - ras la faţă, puţin chel; va ieşi pe peron
cu capul gol şi va avea un mic pachet în mână pc care voi scrie numele tău. Are
haine verzui ghete galbene. Eu i-am spus că tu vei fi îmbrăcată în negru. Aşa că
tu întâlni ndu-1 îţi va povesti una alta despre mine. Toţi băieţi i pleacă în Ţară,
partea mai mare a şi p lecat - rămâncm numai trei aic i . Începusem să-ţi scriu
acum câteva zile o scrisoare dar nu ştiam când pleacă el aşa că am întrerupt
scrisul până astăzi. Cu ajutorul l u i D zcu am terminat anul şcolar l uându-mi
diploma institutu l ui . Sunt cu atât mai fericit cu cât, c u toată m i zeria c are am
dus-o am putut obţine cea mai bună notă posibilă, adecă nota 10. Acum sunt
liber, cu şcoala, am gătat dar apoi de acum se începe adevăratul studiu pe barba
proprie. În acest scop am căutat să mă aranj ez, să găsesc un local unde să pot
lucra. Popa a fost aşa de drăguţ şi mi-a promis să locuiesc şi pe mai departe în
biserică aşa că locuinţa nu o plătesc. În schimb îmi trebuia un atelier unde să pot
lucra neconturbat. Aici apoi am avut noroc şi eu odată. Aici ateliere nu se găsesc
deloc - şi care se găsesc sunt enorm de scumpe. Eu însă cum zic am avut norocul
că am putut închiria un atelier până la 1 Novembre. Am aci atelierul în care ai
băga toate odăile noastre de două ori , am o cancelarie foarte elegantă am antreu
şi o altă cameră pentru îmbrăcat şi toaletă. Acum îţi scriu deja din ateli er unde
mă simt foarte fericit. Care cum aude că plătesc numai 1 50 l i re pe lună (cât aş
plăti pe o cameră simplă de tot ca s-o locuiesc) îşi face cruce m i rându-se ce
noroc a dat peste mine. Aici sper să lucrez mult până când îmi va espira termenul
şi după aceasta să-mi iau adio de la Roma şi să plec la Florenţa.
Cu sănătatea o duc bine har Domnului. Numai banii aceştia îmi scot peri
albi. Am plătit atelierul pc jumătate de lună celelalte luni nu ştiu cum voi face.
Sper însă (Dl Ionescu mi-a scris) că mi se va acorda un ajutor momentan de l a
Consistor cu care poate voi scoate-o la capăt până la 1 Octombre când sper să mi
se arnjeze situaţia. Cum nu am acum bani nu îţi pot trimite nimic mai trebuincios
prin Petrescu, lucru care îmi parc foarte rău. Poate că îţi voi trimite aşa ceva de
gustat dacă-mi vor permite împrejurări le şi aceasta.
Spune-i Dlui Ionescu că am primit scrisoarea lui pentru care-i mulţumesc
foarte mult. Îi voi scrie îndată ce voi putea să-mi fac toate hârtii le trebuincioase.
Ce faci tu dragă M a m i , cum o duci cu sănătatea? Am primit scrisoarea d i n
Clopodia şi îţi sărut mâna pentru ea. Ce e nou prin Csebeş? Băieţii cred c ă vor fi
toţi acasă. Î i rog din inimă să-mi scrie când voi avea puţin răgaz le voi scrie. Cât
priveşte pe Ardelean lasă-! dracului nu te năcăj i bine că ţi-a dat restul banilor. De
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la Vasi primit-ai vr-o scrisoare? Unde este el? Ce ştii despre Vuc? Nu mai vine
aici? Spune salutări Vuionilor Famil i a Călugăru unde este? Dorindu-ţi sănătate
şi tot binele îţi sărut mânile
Chimi
D ragă M ami !
Îmi pare grozav de rău că nu-mi permite buzunarul să-ţi trimit a ltceva ce
aş fi voit - având această ocazie bună prin prietenul Petrescu. Îţi trimit doar un
pachet de ciocolată şi poate voi mai găsi ceva acum în drum spre gară. Sper că
scrisoarea mea vei fi primit-o în care-ţi anunţam sosirea lui Petrescu.
Eu sunt bine şi lucrez acum cu multă voie bună - cât despre parale bun e
Dzeu poate voi găsi vr-un chcs cu bani pe scară. Deocamdată nu-mi sparg capul
cu asta.
Scrie-mi te rog multe tot pe adresa ce ţi-am comunicat-o mai pe urmă
(probabi l : P iazza delle C appelle Nr 72A (Dacia Trai ana) Roma, care apare pe
pl icul în care se păstrează scrisoarea precedentă - n.n A.T.)
Zilele acestea voi face o vizită într-o casă mare unde voi cunoaşte u n mare
domn - poate că mă voi putea învârti cumva. Eu i-a spus l u i Petrescu, dacă
voieşte să se odihnească să stea o noapte la noi - ştii că i-ar p ica bine un pat bun
şi o mâncare cum o faci tu. Dcaltcum de aci nu mai are mult până acasă.
Salutări tuturor
Ţie îţi doresc tot binele şi-ţi sărut mâna
Chimi
Ce-i cu Vasi?
Roma 23 Aug . '922
Dragă M ami şi iubit Familion !
Sper să vă găsească încă pe toţi l aolaltă scrisoarea mea. Eu l ipsesc, nu-i
vorbă că nu mă simt prea bine la stomaţ, când mă gândesc la găinile şi raţele din
(în ghilimele urmează u n cuvânt pe care nu l-am putut descifra - n.n. A.T. ) care
se vor mânca la Sf. :Marie [ . . ]
Deci vă doresc să vă petreceţi bine să puneţi o farfurie şi pentru mine şi să
puneţi în farfurie scrisoarea asta a mea, care are plenipotenţa să mă reprezinte la
aceasta mare mâncătorie. M ă gândesc că poate veţi mânca p iparcă, sau v i e
umplută ş i s i m t cum î m i pleacă balele părău d i n guşă. (Afaceri d e astea n-am
mai văzut d-un an) ( . . . ). M ă Vasi şi Ioane vă rog să vă îmbetaţi atunci şi pentru
mine însă nu de vin - căci e scârbos să nu-l văd - ci de ţuică! !
O dragă ţuică, tare mai mi-e dor după tine ! (Să fie cu iertare, sunt vr-o 4
zile decând având un greu l a inimă, m-am îmbătat turtă, m-am culcat la 3 noaptea,
m-am sculat la 9 tot beat! ! Asta nu mi s-a m ai în tâmp l at. De atunci să nu mai
aud de vin).
.

-
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M i - a făcut o bucurie estraordi nară scrisoarea voastră ultimă scrisă în
societate pe actii . De bucurie am sărit în sus, dar am sărit prea tare şi mi-am dat
cu capul de plafon. încât mi-am făcut un cucui în ceafă.
Banii în fine i-am primit în 20-lea abia. Î n loc de 500 lei - am primit cu
diferitele sch i mburi numai 3 700 lei. Restul 1-a mâncat schimbul de valută. În
fine las că-i bine şi aşa.
Aşa că mie mi-a rămas din aceşti bani 300 lire.
Săptămâna trecută am restaurat un tablou unei case de antichi tăţi pentru
care am luat 1 00 l ire. O s-o trag cum voi putea până la Octombrie.
Mă Vasi te rog nu mai fi putoare ci-mi scrie acum de acasă (adecă să mă
ierţi dacă ţi-am dat acest epitet frumos - căci ştiu că vei fi avut şi destule necazuri.
că nu mi-ai scris) scrie-mi o scrisoare de 50 pagini. Eu am tocmit o dactilografă
ca să scrie ce dictez, anume o scrisoare pentru tine. care va avea 1 20 pag. Sper
"
că într-o lună va ieşi de sub tipar în formă de broşură cu titlul leletres d'un
homme sensible" - Deci pune-te pe scris să nu rămâi jos. D acă ai nevoie de
dactilografă îţi recomand pe Livi Demetrovici " dălă casa comunală". Şi ţie îţi
mulţumesc Lena pentru şirele tale şi sper că-mi mai scri i . Cât mă priveşte pe
mine sper să-ţi scriu c e " mai mult" decât până acum. M ă A lbaioni lor dăla
"Clopocia" apoi o ţâr de putăr (?) să miliram (?). Nu aţ adus voi dă la "Clopocia"'?
Dar viu? Scrieţi-mi şi voi căci eu dacă nu mă înşel nu v-am mai scris! Dar Lani,
spuneţi- i să nu mănânce prea mult că- I doare burta.
Ţi e dragă M ămico îţi doresc să sj ungi încă mu lţi-mulţi ani această zi
frumoasă ca să ne putem bucura împreună. Neputând eu aduce nici un cadou.
fii nd departe - îţi trimit această mică hârtiuţă aci alăturată, poate vei putea-o
folosi la ceva. Mi se pare că Banca poporală este sucursala B ăncii Naţionale şi
atunci poţi s-o schimbi îndată. În tot cazul mergi la Dl Ionescu el îţi va spune ce-i
de făcut. Dorindu-vă petrecere bună vă sărut pe toţi.
Chimi
Alăturat un cec de 2000 lei nr. 2 8 1 1 3 (sub!. I . M . )

2 4 Aug. 922
Dragă Mami
Ieri ţi-am trimis o scrisoare recomandată în care am pus un cec de două
m i i (2000) lei. Îţi scriu şi această scrisoare ca să ştii despre trimiterea cecului
acestuia. Te rog să-mi scrii îndată ca să ştiu dacă l-ai primit sau nu.
N-an putut face mai mult dragă Mami, căci cum ţi-am scris am perdut la
această sumă de 5000 lei trimişi. 1 300 lei şi până la 1 Oct. mai sunt 5 săptămâni .
La tot cazul mai târziu dacă s e v a putea voi mai rupe ceva şi-ţi voi mai trimite. Te
rog să-ţi cumperi îndată grâu cât îţi trebuieşte iar de restul ce-ţi va rămâne i a-ţi
untură sau lemne sau ce crezi tu.
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Banii i-am trimis aşa că i-am dat D lui ministru Al. E. Lahovary 2000 lei
pentru care el mi-a dat acel cec de la Banca Naţională. Te rog mergi la Dl Ionescu
şi el îţi va spune ce ai de făcut. B anca Poporală cred că e sucursală şi atunci ţi-I
schi mbă îndată.
Cecul are nr. 2 8 1 1 3
Ca să înţelegi cum de am primit numai 3 700 lei iată: Când s-au trimis banii
din ţară leul era scăzut aşa că banca pentru 5000 lei a trimis aici 700 l ire. Eu am
primit 700 lire. Trebuind însă să-i prefac din nou în lei aceşti bani. pentr 700 lire
am putut cumpăra numai 3 700 lei ! Aşa merge cu valuta ce să-i faci ! Leul adecă
se urcase în acest timp.
Spune salutări Vuionilor şi lui Ionescu pe care-I salut şi-i voi scrie curând.
Dacă mai sunteţi cu toţii laolaltă vă rog să-mi scrieţi o "carcc" cu toţii .
Dorindu-ţi sănătate ş i voc bună îţi sărut mâna.
Chimi
Să nu fi tristă că eu l ipsesc căci voi fi cu sufletul între voi.
Spune-i Dlui Ionescu că nu aş voi să se ştie la Consistor că ci ţi-am trimis
aceşti bani, căci va zice că nu am nevoie de bursă, dacă eu trimit şi acasă.
Christiant und habădiere !
Ţuc pc Jeno şi pe Livia.
Roma Sf. Marie - mică

'

922

Iubită Mam i !
Azi fiind ziua t a d e dimineaţă a m fost l a biserica rusească - iar la prânz l a
atelier mi-am găt i t o mâncare d e gală. Ce crezi că am mâncat? O mămăligă
colosală! Ascultă cum am făcut-o. Am făcut o oală mare de mămăligă pe care
am împărţit-o în două. Felul întâi a fost: mămăl igă cu căigană şi brânză şi unt.
Felul al doilea a fost cu lapte. Când am i sprăvit abia m-am mai putut scula de pc
sacun.
M-am trântit după aceea pe sofa - căci nu m-am putut apuca de lucru de
greu la burtă - şi am şi adormit. Când a venit modelul m-a găsit mânând porci i la
jâr şi abia m-a putut pomeni. Trebuie să-ţi spun că m-am făcut tare iscusit "voch"
ştiu să gătesc mul te fel u r i . Prânzul îl mănânc tot la ateli er. Ş t i u să gătesc
următoarele. Supă de carne, supă de l apte cu găluşte de ou. diferite căigane,
carne fiartă cu muştar, friptură de porc, sau alte cărnuri , şniţel vienez, ghiveci
naţional şi încă multe altele; hop era să uit cea mai importantă! M acaroane în
diferite feluri etc etc.
După fiecare mâncare, mănânc poame. În timpul d i n urmă am mâncat
mulţi struguri căci e sezonul lor. Mâne fiind ziua mea am să fac o mare masă,
sunt dej a nouă luni că n-am mâncat nici pui nici găină. Mâne îmi voi cumpăra
un pui şi voi face supă de pui cu mărunţele iar carnea cealaltă o frig. Aşa că voi
prâznui bine ziua aceasta. Pe mânea seară am invitat băieţii la mine să bem vrun
chilogram de vin.
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Trebuie să ştii dragă mămico, că de vr-o lună trăiesc foarte bine în ce
priveşte mâncarea. Bani ai mei nu am, însă spre norocul meu am un prieten care
mă împrumută cu bani, aşa că mă provăd(?) cu cele n ecesare. S-a cam mări t
contul nu ştiu cum îl voi plăti - însă sper că dacă-mi va veni bursa mă voi putea
achita. Fără acest prieten nu ştiu ce amar aş fi făcut. În toate privinţele mă simţesc
bine şi sunt vesel .
Îţi scrisesem c ă secretarul ambasadei franceze mi-a cumpărat două peisajc
cu 1 50 l i re cu acestea am plătit ate l i eru l pc luna Septembrc după aceea îţi
scrisesem şi despre birtăşi ţă. Apoi am făcut afacere şi cu asta. Ne-am ajuns cu
preţul de 1 70 lire. Eu nu am bani ci mănânc cina până se achită bani i aceia. Asta
va dura cam 4-5 săptămâni . Aşa că vezi că stau bine.
Aştept cu mare nerăbdare să-mi trimită Bănuţ cei 3 000 lei, însă mi-e frică
că Bănuţ i-a beut în vr-o sară şi au am rămas fără ei. Sper cu toate acestea să-i
pri mese curând.
Ce priveşte ban i i care i-am trimis, nu-ţi face nic un gând, eu sunt foarte
fericit că am putut face cel puţin atâta, mi-e necaz însă că nu-i poţi lua. Roagă-!
pe Dl Ionescu să facă el ceva. Cecul fiind nominal îl poţi scrie pc numele oricui,
aşa poţi să-I scrii pe numele lui şi să-ţi dea el banii . Înteabă-1.
Cân i i aceia dacă poţi ţinc-i mie-mi sunt foarte dragi şi dacă voi veni acasă
voi avea un prieten bun.
Mă bucur că Vasi a început să-i reuşească doar va reuşi să scape definitiv
şi atunci va începe şi el altă viaţă. Îmi pare însă rău că mie nu-mi scrie, cu toate
că aştept în fiecare zi să primesc ceva de la el.
N-ai n i c i o teamă, nu sunt bolnav, d i n contră cum ţi-am scris mă simt
foarte bine har Dlui.
La atelier acum l ucrez mult ş i cu destu lă voie bună. A m u n model, un
bătrân de 70 ani , cu care sunt bun prieten. Bani n-am să-I plătesc, acum, merge
tot pe cont. Î ntr-o zi mă găseşte năcăj i t şi mă întreabă ce am. Îi spun marele
necaz că n-am ţigări căci n-am nici un ban în buzunar. Fără nici o vorbă a plecat
mi-a adus el un pachet de ţigări. Să fi văzut bucurie pe mine. Asta apoi s-a mai
întâmplat şi altă dată de atunci .
C u rătăcirea mea s a întâmplat astfel . Eram dus d e vr-o 7 zile d e la Roma.
Ajunsem la un orăşel unde nu mai aveam unde să mă duc, ci trebui a să mă întorc
la Roma. Cum însă nu voiam să mă întorc încă îmi tot spărgeam capul ce să fac.
Atunci îmi aduc aminte de invitarea unor prieteni şi prietene artişti, c are mă
invitaseră la satul Anticoli . Acesta e un sat mic în vârfu l unei stânci teribile - un
loc minunat de petrecut zile cu căldură. Aici este colonia de vară a artiştilor. Mă
gândeam: ce ar fi dacă m-aş duce să-i văd? Mă duc îndată la şeful gării şi întreb
dacă pot ajunge la Anticoli. Zice da. Iau biletu l şi mă urc în tren. După o călătorie
de 6 ceasuri ajung la Anticoli însă nu la acela la care eu voiam să mă duc ci la
altul care n-avea d-a face nimic cu celălalt. Eu nu ştiam că sunt doi Anticoli . Ce
era să fac? Întreb la gară unde este celălalt! Zice că nu este departe e la o distanţă
de 8 ceasuri pe picioare peste munţi . La ora 1 2 p lec pe jos într-o căldură enormă
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peste un munte de peste 1 000 metri înălţime. Î nchipuieşte-ţi însă un munte. numai
piatră nici iarbă, nici vr-o tufă. Aşa am ajuns după vr-o două ceasuri la satul
Piglio. Întrebând dacă merg bine mi se spune că am greşit strada. dar ca să aştept
acolo căci se poate să treacă vr-un automobi l şi să merg cu acela. Am aştepta
până spre seară, dar n-a venit nici unul. Ne având alta de a face am coborât şi am
luat proximul tren, care m-a adus îndărăt la Roma, căci şi banii mi se terminascră.
Asta a fost mare istoric.
Interesează-te când va pleca Yuc şi roagă-! să-mi aducă câtcceva ce-i da
tu. Cred că va voi . Ei i-am scris de două ori şi nu mi-a răspuns nimic. Nu ştiu ce-i
cu el sau e supărat pe mine?
De la altcineva n-am mai primit scrisori, ba mintu, dşaora Corcovina mi-a
scris o i lustrată. Spune-i salutări.
Scrie-mi ce ştii despre părinţii Neii şi despre ea. Mă i nteresează ce vorbesc.
Îmi pare rău după bietul Marin, îmi era aşa de simpatic. Dzeu să-I ierte.
Timpul aici şi acum este foarte plăcut. S-a răcorit mult. şi mai plouă din
când în când şi nu mai este praf. Scumpctea este grozavă şi se urcă din zi în zi în
urma secetei din anul acesta.
Îmi pare bine că ţi-ai cumpărat pânză. Şi cu aş vrea să-mi cumpăr albituri
care mi s-au rupt cam toate, însă deocamdată nu pot. Poate mai târziu.
Dragă Mami, scrie-mi des, şti că cu aştept toată ziua să primesc scrisori de
la tine, însă nu l e mai trimite recomandate căci costă prea scump şi cred că vor
veni şi simplu. Azi m-am bucurat aşa de mult de scrisoarea ta fiind şi ziua ta şi
ajunul zilei mele. Dzeu să-ţi dea încă mulţi mulţi ani de trăit şi să-mi ajute şi mie
ca să te pot vedea mulţumită şi fericită.
Acum închei zicându-ţi noapte bună căci e trecut mi ezul nopţii şi sunt
cam obosit.
Salută pe toţi cunoscuţii pentru mine.
Dorindu-ţi tot binele îţi sărut mâna.
Chimi
Scrisoarea ta de azi mi-a venit în 6 zile. Ziua de ieri - ziua mea am petrecut
o foarte bine. După ce am mâncat pui fript la atelier - am tras un somn - că mă
durea burta. După masă am fost invitat la o prietenă la o "cacao" faină - unde
am petrecut bine; iar seara am invitat pc băieţi la mine şi ne-am întrunit la un
pahar de vin. Se înţelege s-au făcut şi două trei până ne-am cherchelit straşnic.
Azi toată ziua am fost " buzum i n i t" la cap - aşa că am petrecut foarte bine
onomastica mea.
Sărut mâna
Chimi.
8 Oct.' 922 Roma
Adresa e tot cea veche
Dragă M ami !
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Am tot aştepta zilele din urmă să mai primesc vro scrisoare de la tine şi de
aceea nu ţi-am scris nici cu vr-o 8 zile. Văzând că nu vine nimic, mă apuc să-ţi
scriu eu, cu atât mai mult, că azi e Duminecă şi precum ştii acum mă pictisesc
mai mult căci n-am absolut nimic de a face. După masă am ieşit la 3 de la atelier
şi după ce am făcut o plimbare lungă însoţit de bastonul meu, m-am săturat �i de
asta căci toată ziua n-am mai schimbat nici o vorbă cu nimeni. Acum sunt 5 1;2
sunt acasă şi îţi scriu ţie cel puţin aşa mai vorbesc cu tine.
N-am să-ţi comunic nimic important din v iaţa mea de acum, de la u ltima
mea scrisoare şi până acum au trecut zi lele una ca alta, cu lucrul îmi trece vremea
destul de repede.
Sunt sănătos �i bine har Domnului.
Luna asta îmi expiră contractul atc�icrului şi mă cam grăbesc să isprăvesc
lucrările începute până n-a ieşi din el. Luna asta n-am plătit chiria căci am mare
febră la buzunar. În ziua de 4 Oct. Găsesc un bilet la atelier de la D l Consul.
"
Trecuse să mă vază'' căci a fost dus două luni în Franţa şi zice că-i pare rău că
nu m-a putut găsi (în fond însă mi se parc că venise după bani). Seara m-am dus
"
la el să mă vază" şi apoi m-am scuzat că luna asta întârzii cu chiria.
Acum 4 zile am i naugurat tabloul meu care l - am făcut b i rtaşului unde
mănânc ca să-i decorez crâşma.(Mi se pare despre asta ţi-am scris). A fost mare
tămbălău tabloul de fapt e frumos (2 m lungime 1 m înălţime) apoi am mare
"
trecere în strada aceea, toţi mă cunosc şi când trec la c i n ă numai aud uite
"
"
pictorul" ăsta a făcut B acul" de la sora Angclina". În seara aceea a fost cină de
gală cu muzică şi beuturi. Pe la 1 de noaptea s-a sfârşi t aş că ne-am cam cherchelit
toţi . Eu mi-am adus şi modelul meu (un moş de 68 ani ) care se îmbătase tun. Am
măsurat toate străzile până să-1 aduc acasă.
Dealtcum costul portretului fetiţii l-am mâncat - de portret însă e vorba că
abia mâne să mă apuc.
Ieri mi-am luat un i mpermeabi l pe datorie de la o prietenă a birtăşiţi i . E
bunişor şi frumos nu ştiu însă cum amar ' ) voi plăti. Dealtcum mă i au răcorile
când mă gândesc câtă datorie am pc la toată lumea. Ş i bursa nu mai vine - nici
M i n istru nu-i aici. De l a Bănuţ n-am primit încă nimic. Dar le-oi descurca eu
încetul cu încetul !
Săptămâna asta mă mut l a biserică î n locuinţa mea cea nouă. Abia aştept
să mă văd scăpat de aci . Cu popa mă cam i au de păr nu poate să nu mă vază
pentru că sunt greco-oriental. Sunt foarte scârboşi uniţii de aici.
Camera cea nouă este foarte drăguţă. E mică însă curată ca u n pahar. Şi
patroni i sunt oameni de treabă. Principalul e că am l i nişte acolo în casă. Nu ştiu
atunci cum voi drege-o, plătesc 1 20 lire lunar, cu albiturile mele , care le am.
În ţară va fi mare tămbălău cu încoronarea, nu-i aşa! Vuc c de 3 săptămâni
la M ilano.
Te rog M ami scrie-mi multe lucruri căci mi-e dor de casă. Tare aş vrea să
fiu acum acasă.
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Scrie-mi despre toţi şi toate şi salutări la toată lumea. Aci îţi mai trimit nişte
mărci precum şi lui Lani.
Dorindu-ţi tot binele îţi sărut mâna.
Chimi
9. 1 0 '922
Ieri îţi scrisesem scrisoarea, dar ncavând bani s-o pun în po�tă a rămas
pentru vremuri mai bune. Azi apoi am primit şi scrisoarea ta din 2 Oct. Astfel să
ţi răspund şi la aceea.
M-am bucurat din cale afară că mi-ai scris încă aşa mul t cu toate că tot
conţinutul scrisorii m-a întristat foarte mult. Crezi-mă Mami dragă când îmi scrii
lucrurile astea nu ştiu ce să fac, îmi vine să împachctez şi să p lec acasă sau nu
ştiu ce să fac? Ce mi-ai scris despre Vasi m-a durut foarte mult - dar c bun Dzeu,
îi va da şi lui gânduri mai bune. Acum având adresa lui îi voi scrie şi sper să ne
înţelegem. Cât despre moj icii din Ferendia te rog să nu mai pomeneşti şi nici să
te mai gândeşti la ei. Nu merită să-ţi faci sânge rău pentru ni�te mitocani, cu care
nu merită nici să stai de vorbă. Dealtcum nici să nu te mai duc i la Fcrendia
singură niciodată.
Bun c Dzcu ne va ajuta şi nouă îmi va ajuta să mă întorc să-mi fac un
nume şi o situaţie apoi să-i vezi cum vor veni să se ploconească. �ici nu te mai
gândi la ei. Cât despre Neli uite ce cred eu că e de făcut. Din şirelc tale înţeleg că
Niţă a lărgit inelul. Dă-1 lui Niţă îndată ca să-l strâmtcze de urgenţă(subl. I . M . ) şi
apoi trimite-! Nel i i . Tu însă să nu primeşti inelul care i l-am dat cu. Dealtcum
acum îi voi scrie şi ei despre aceastea. Îi voi scrie şi dacă nu vrea să ţină inelul de
la mine atunci să-I dea cuiva sau aă-1 arunce, mic însă să nu mi-I dea căci cu ce
am dat nu cer înapoi.
Dealtcum bine că m-am descurcat odată chiar aşa cu mân i e din partea
părinţilor ci. Cu toate că de Neli îmi pare foarte rău, căci e fată bună. Poate cu
altul va avea mai mult noroc, ca cu mine. Tu, dacă mamă-sa îţi trimite vorbe, nu
răspunde nimic lasă-i în pace aşa se vor păciui mai în grabă.
Îmi pare însă grozav de rău că încă nu ai primit bani i aceia. Cum s-a trimis
cecul la Bucureşti? Să nu se piarză cumva ?
Îmi pare bine de câne, cum aş vrea să-I am aici. Numai să nu-l fure c ineva!
Tot aşa mi-a părut bine şi de pomana porcului de la Dalca, cărora transmite
le salutări de la mine. Nu te năcăj i dragă Mami că nu e departe timpul când sper
să avem şi noi ce ne trebuie.
Sunt numai cam năcăj i t că nu-mi mai vine răspuns de la Sibiu. Roagă-! pe
Ionescu să se intereseze el l a Consistor la S cbcş nu cumva a venit acolo ş i un
răspuns de l a S ibiu?
Îţi voi scrie zilele acestea din nou. Acum închiei că e foarte târziu şi sunt
obosit. Îţi doresc sănătate şi toate cele bune. Sărut mâna.
Chimi
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1 9 X '922 Roma
Iubită Mămică�
Am primit alaltăieri şi scrisoarea ta scrisă la 5 zile după cea recomandată.
Nu ţi-am putut răspunde căci de trei zile mă tot mut în noua mea reşcdinţă. Cu
biserica am terminat-o cam certându-mă cu popa şi acum nu-ţi poţi închipui cât
mă simt de bine în noua cameră. Nouă luni de zile am stat în porcăria aceea de la
biserică nici tu pat nici tu cearşaf curat nici tu perină, nici tu măturat - nimic . . .
nimic. Mă m i r că a m scăpat numai c u ploşniţele că n u m-a umplut vr-o râie.
Acum în fine am scăpat. Plătesc 1 20 lire dar cel puţin mă ştiu schimbat şi curat
nu stau ca animalele. Prima noapte când am dormit aici nici nu-mi venea să cred
ochilor când am văzut un pat alb ca zăpada - de mă durea och i i , apoi două
saltele de lână, moi, calde colea nu glumă. Camera în fiecare zi se spală pe jos.
Unde mai puni apoi că am ş i u n fotoliu nou în cameră - ce n-am mai avut.
Camera e mică însă sunt mulţumit căci venind acum i arna va fi mai caldă.
Azi a început mi se pare şi la noi toamna căci s-o pus o ploaie măruntă.
Lumea însă umblă încă în sacco, căci nu e frig deloc. Aveam planul să mă duc
încurând la F lorenţa însă mi se parc că nu voi putea până încolo în primăvară.
Cu sănătatea o duc bine har Dlui - nu-mi o făleşcc nimic.
Ce noutăţi mai ai de l a Cluj? Făcut-ai cum am zis cu inelul acela?
Când voi avea prima ocazie îţi voi trmite mărgele. însă nu prea am speranţa
că va fi în grabă. Cu ocazia încoronării a fost mare părage la noi la legaţie, une
s-a ajuns şi pentru noi nişte melşpaiţuri şi şampanie.
Am primit acum u n aviz, pentru o scrisoare recomandată. Mă duc îndată
la poştă s-o iau. Nu ştiu de unde poate fi. Poate că e de la Consistor.
Dorindu-ţi sănătate şi toate cele bune îţi sărut mâna.
Chimi
20 XI '922
Dragă Mami, prima ta scrisoare trimisă la locu i nţă am primit-o alaltăieri
însă să-mi sosească şi albumul nu ţi-am răspuns îndată. Albumul până azi n-a
sosit, mă tem să nu se fi e pierdut. Pe cât mi-a fost de mare bucuria când mi-ai
scris că mi s-a votat o bursă de la Ministerul Artelor, pe atât îmi dă de gândi t
acum. Pe deo-parte dacă mi s-a votat, trebui a s ă primesc vr-un aviz ceva, măcar
să.mi comunice faptul. Până azi n-am primit nimic. Pe dealtă parte ţi-am scris că
mi s-a votat schimbul şi pe anul acesta ca în anii trecuţi şi acest schimb este
considerat ca bursă pentru toţi care îl au. Mă tem să nu fie vorba de acest schimb,
căci atun c i toată bucuria este înzadar. Gândin du-mă iarăş că chimbul e de la
Min. De F inanţe, i ar tu îmi scrii despre Min. Artelor îmi vine să cred că totuş e
vorba de o bursă. Deci te rog i nteresează-te îndată ce-i şi cum e? Mai întâi de la
Dna Şuşoi (căreia spune-i sărutări de mâni), dacă ea n u ştie să-ţi spună nimic
detaliat du-te sau l a Ionescu, mai bine ar fi însă să vorbeşti cu episcopul . Se
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poate să mi se ti votat, însă în Ţara Românească ca-u e obiceiul că se votează
numai pe hârtie, fără să se şi plătească. Deci încă o dată te rog fă tot posibilul să
ştiu ceva precis. Dacă te duci la Episcopul întreabă-! şi de bursa de la Sibiu. M i
s e pare c ă s-a isprăvit c u asta. D e Bănuţ nici mai vorbesc. Acum aştept disperat
să-mi sosească de undeva bani , căci datoraşii respectiv creditorii nu mai aşteaptă.
Cu lucrul meu ţi-am spus că nu mă prea procopsesc. Lucrez deja de o lună şi n
am încasat decât 200 lire ! Ca profit curat m-am ales cu o durere de och i . Dealtcum
încă nainte de asta a început să mă cam îngrijoreze och i i . Trebuie să mă caut cu
u n doctor, căci dacă n u este a l tceva cred că e vorba de o boală cauzată de
nervozitate. Ce bine ar ti dacă n-aş mai face aceste desene, însă deocamdată nu
mă pot lăsa de ele. Cred că în curând va veni Petrescu în Italia. Tot acum îi voi
scrie şi lui să-ţi scrie când va trece pe la Sebeş, ca să-mi poţi trimite câteceva. Mi
"
e cam dor de porcărie", o ţâr de licbărvuşt şi de hălcalalte. Încolo o duc destul
de bine cu sănătatea, ne mai luând în seamă o răceală de vro câteva zile, care
însă va trece. Lui Ionescu cred că-i voi scrie zilele astea. Nu înţeleg ce poate
avea? Aş avea să le mai scriu la mulţi însă n-am timp deloc. Şi scrisoarea ta
trebuie s-o închei căci e târziu şi sunt obosit. Dorindu-ţi tot binele îţi sărut mâna.
Chimi
De l a Vasi n-am primit nimic.
1 4 XI '922 Roma
Iubită Mami !
Ieri am primit scrisoarea ta recomandată pentru care îţi sărut mâna. Speram
să găsesc în ea vro ştire despre bursa mea de la Sibiu. Eu nu mai ştiu ce să cred.
Până acum au fost punctuali - i ar acum nu-mi răspund măcar că mi-au refuzat
bursa. Mai du-te pe la Dl Ionescu şi roagă-! să se intereseze El la Sibiu. Nici de la
B ănuţ n-am pri mit nimic. I-a băut cu siguranţă. Eu cum îţi scrisesm am găs i t
ceva d e lucru. Atunci însă eram parcă însufleţit credeam c ă v o i scoate c e l puţin
4-500 l i re pe lună. Acum însă văd că m-am înşelat. Lucrul e foarte migălos,
merge încet şi se plăteşte prost. Lucrez de dimineaţa până seara târziu şi nu mă
aleg aproape cu n imic. Cu toate astea n-ar trebui să mă p lâng, căci tot e mai bine
ceva, decât nimic. Rău e însă că nu pot lucra şi altele, nu pot studia, căci îmi
răpeşte tot timpu l . Asta însă o voi mai face-o vro lună până voi putea împăca cel
puţin o parte din datorii apoi mă las.
M-a mirat mult că-mi scrii în scrisoarea ta ultimă că nu-mi trmiţi albumul
ti indcă aştepţi să vin acasă. De ce crezi? Nu cumva se aude pe la voi că ne a
chema acasă pentru eventualul război care se pregăteşte? Numai asta ar putea să
te facă să te gândeşti l a lucrul acesta, alta nu cred, deoarece îţi scrisesem că nu
pot veni l a nici un caz adecă până toamna vii toare. Deci te rog trimite-mi acel
album al Dnei Corbescu, eu credeam că am două de acelea.
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M ă bucur din cale afară că Ion a fost numit definitiv director.
Cu sănătatea o duc foarte bine, cu stomacul chiar prea bine, am un apetit
grozav de când mănânc la birtul actual m-am şi îngrăşat simţitor în timpul din
urmă. Peste tot n-am ce să mă plânge pentru ultimele 5 luni, atât doar că am
făcut cam prea multe datorii .
Alăturat îţi trimit câteva fotografi i (6) făcute înainte d e plecare din atelier.
Afară de acestea mai am o mulţime pe acasă şi prin alte părţi . Rugându-te să-mi
mai scrii multe şi mărunte şi dorindu-ţi sănătate îţi sărut mâna.
Salutări Dlui Ionescu
Chimi
Dragă M am i !
N u ţi-am răspuns de vro 1 O zile deoarece aşteptam s ă primesc ceva d e l a
tine . Î n viaţa mea n-am mai aşteptat aşa scrisoare cum aştept d e vro 2 săptămâni
scrisoare de la tine sau d i n vr-un loc oficios unde să mi se spună că mi s-au
trimis paralele atât aşteptate. Să nu te năcăjeşti Mami dragă nici să te sperii dacă
ţi scriu acum că sunt din calc afară disperat din cauza banilor. Nu că n-aş avea ce
să mânânc, din contră mănânc foarte bine la b irtul meu, însă pe datorie, care
datorie creşte din zi în zi. Asta însă treacă-meargă este însă alta: datoria ce o am
l a societate. Cum eu sunt preşedintele şi cum am şi casă, peste vară ca să pot
ezista am luat din cassă 700 lire. Cât de curând va trebui să convoc societatea
spre a da un raport despre mersul ci, şi un alt raport despre cassă. Dacă nu vor
veni ani până atunci va i eşi la iveală l ipsa acestor bani şi atunc i nu ştiu ce va
urma. Acum s-a pus ploaia şi pe aici e timpul rece ar trebu i să-mi cumpăr o
pereche de ghete căci am rămas desculţ şi o pereche de pantaloni de port. Nu pot
face nimic. Trebuie să mă împrumut din dreapta - stânga spre a plăti camera
spălatul şi alte trebuinţe urgente. Deci vezi ce înseamnă pentru mine sosirea cât
mai urgentă a bani l or din ţară. Nu ştiu n i mic de la S ibiu, nu ştiu ce-i cu acea
pretinsă bursă de la Ministerul Artelor? De la Bănuţ nimic. N i meni nu se face
viu. Toţ i îşi caută de l ucru Te rog dragă M am i mergi îndată la Ionescu şi l a
Episcopul roagă-i să facă ceva să nu rămân î n astă situaţie grea.
Nu ţi-am scri s până acum că m-am înscris aici la U n i versitate. Aci voi
trebui să plătesc 500 lire taxe?. Nu ştiu de unde le voi lua. Dacă-mi ajută Dzeu
cel mul t peste doi ani îmi voi lua doctoratul în l i tere şi istoria artelor (Despre
universitate te rog nu povesteti nimănui nimic căci poate că împrejurăril e să nu
fie prielnice şi atunci nu voi putea face nimic. Ştii că eu când am fost la Buc. şi
atunci am fost înscris l a universitate în anul III. Aici încă nu-i sigur că mă înscrie
în al IV- lea dar în cel mai rău caz voi fi înscris în al III-lea).
Am început să fac paşi şi voi mai face deacum să fiu numit directorul
muzeului din Timişoara. De mi-ar ajuta Dzeu aş fi foarte fericit. Nici despre asta
nu vorbi nimănui. Eu îi voi scrie numai Episcopului şi lui Ionescu.
A l bu mu l trimis l-am primit însă deocamdată nu am nevoie de el, căci la
acea casă de broderii unde am lucrat . nu mai lucrez, aşa că nici puţin u l ce-l
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câştigam nu-l mai am. Nu pot să mai lucrez acolo. căci plăteşte prea prost, îmi ia
tot timpul şi îmi face şi rău ochilor. fiind camera mea prea obscură.
Ce-i cu Vasi? Eu încă nu i-am scris deoarece tu mi-ai scris că este încă în
spital, dar nu ştiu unde. Dacă îi ştii adresa sigură, te rog comunică-mi-o.
l-am scri s nainte cu vr-o săptămână lui Ionescu o scrisoare rugându-1 să
facă tot posibilul să primesc bani de undeva. Nu ştiu dacă va face ceva?
"
Dintre prieteni" nu-mi mai scrie nici unul.
Azi am primit o scri soare de la Nel i , în care-mi scrie că a pri m i t i nelul
trimis de tine şi că-i parc foarte rău că 1-a cerut ea însă nu ştia că eu l-am dat să
I mărească ca să-I port. Ea a crezut că nu vreau să-I mai port. M i rceoane i-a spus
că 1-a văzut la tine. B i ne că i l-ai tri mis. Ea te roagă s-o ierţi dacă cumva te-a
j ignit iş-ţi trimite sărutări de mâni. Dealtcum te rog nu mai vorbi despre asta cu
nimeni nimic. Dacă cineva aduce vorba lamine şi ca fă-te că întorci vorba asupra
altui lucru şi nu mai vorbi cu nimeni. Cine-s în Cscbeş dintre prietenii mei? Ce
face familia directorească din Clopodia, E lena, Lani?
Eu cu sănătatea o duc foarte bine, n-am de ce mă plânge. Numai bani i bani i şi iar banii.
Te rog deci din nou mişcă tot ca să pot primi banii îndată.
Dorindu-ţi sănătate şi bucurie îţi sărut mânilc.
Chimi
Roma 5 XII '922
6. XII

Dragă M ami, ' nainte de a espedia scrisoarea am primit pc a ta din 28 nov.
Îmi scrii şi de o altă scrisoare în care mi-ai fi trimis şi fotografii de ale tale. Eu
asta nu am primit-o. Când ai tri mis-o? Te rog din nou nu fi supărată că ţi-am scris
scrisoarea asta disperată - dar vezi e adevărat că sunt într-aşa situaţie. Ar fi
foarte rău să nu-mi mai de-a bursa de la Sibiu. Eu azi am scris din nou la Sibiu.
Eu azi am scris din nou la Sibiu. Cine ştie cât e de mare bursa de la M in. Artelor
şi când va veni? De-ar veni cel puţin acei bani , care mi-a trimis sau vrea să-i
trimită Ionescu ! ! Mai vezi pe la el ! Lui Lani să-i spui că nu-i mai trimit nici un
timbru deoarece e aşa de rău. Când voi auzi că se poartă bine îi voi trimite, căci
am multe şi rare mărci pentru el. Acum nu pot să-ţi scriu mai multe că nici nu am
dispoziţie până nu-mi vor ajunge ceva bani să mă aranjcz cel puţin câtva.
Sărut mâna Chimi.
1 8 XII '922

Roma

Iubită M ami !
Î n aşteptarea bani lor de l a sebeşana - anunţaţi de tine, mai apoi ş i de
Ionescu, şi spre a-ţi putea comunica sosi rea lor am întârziat cu scrisul . Trebuia
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să-ţi scriu îndată după ultima mea scrisoare, căci ştiu că vei fi fost foarte neliniştită.
Îmi pare rău că ţi-am scris acea scrisoare. Nu te mai preocupa de situaţia mea,
căci cum am descurcat şi altele, voi descurca-o şi pe aceasta. Acum venind acasă
am găsit biletul de Ia bancă - va să zică au ajuns banii. Probabil că după cursul
de acum voi lua cea 3 50 l ire. Aceşti bani îi voi da birtăşiţii să mă împac cu ea mai
întâi, apoi cu societatea şi celelalte voi vedea. Poate-mi vor sosi până atunci şi
alţi bani din Ţară. Deci te rog spre a putea fi şi cu liniştit aş dori să auz de la tine
că nu mai eşti năcăj ită, căci eu sunt bine mă voi aranja cât dc-ngrabă.
Acum opt zile am primit o telegramă de la Veneţia de la Petrescu cu
următorul conţinut: Sosit Veneţia cârnaţii, ţuică. Eu nu mai puteam de bucurie
căci îi scrisesem să nu vină fără ţuică şi cârnaţi. De aici am dedus că v-aţi întâlnit
şi că i-ai dat vr-un pachet pentru mine. Cum însă el nu a venit încă la Roma nu
ştiam ce-i şi cum e? Azi apoi am primit o scrisoare de la el din Florenţa în care
mi scrie că s-a oprit câteva zile acolo şi că a trimis pachetul pe poştă. Mâne fiind
Duminecă, îl voi primi probabi l poimâine. Cred că mi-ai pus şi scrisoare în pachet
căci altcum mi-ai fi scris prin poştă de atunci. Mă gândesc că vei fi pus ceva ce
se poate strica cu toate că e frig. Dacă a i pus şi un pui fript cu siguranţă s-a
stricat. Dar nu face nimic. Tot va fi rămas câteceva bun care să-mi aducă puţin
miros de casă . . .
Cum ţi-am scris în ultima scrisoare m-am înscris la universitate aici. Încă
nu ştiu în ce an mă vor primi deoarece încă nu mi-a sos i t certificatu l de l a
Universitatea d i n Buc. Dacă Caius se v a grăbi să- I trimită (dej a de 2 l u ni şi
jumătate eu-l rog) cred că voi fi primit în anul al I V-lea cu condiţiunea să dau
esamenelc din toţi patru anii cari sunt 25 la număr. Chestiunea este numai să-mi
reuşească să mă înscriu în anul IV şi atunci am să mă pun pe carte cum n-am mai
învăţat în viaţa mea. Dacă-mi va ajuta Dzcu atunci în Nov. 1 923 voi veni acasă
doctor (subl. I.M.). Ar fi mare lucru pentru mine căci cu pregătirea care o am şi
cu acest titlu pot spera la un viitor frumos. Dar şi aici îmi trebui esc o grămadă de
bani şi îmi tot sparg capul de unde să-i iau. Însă voi mai vedea.
Mi-a scris şi D l Ionescu una în acre mă anunţă despre trimiterea celor 3
mii lei, iar alta răspuns la scrisoarea mea. Zice că-i pare foarte rău că sunt în aşa
s i tuaţie, dar eu trebuia să-i scriu mai de mult, căci el habar n-avea. Să-i scriu
dacă mai am nevoie de ceva şi el mă va ajuta cu dragă inimă. Astea sunt cuvintele
lui. Dealtcum din toată scrisoarea înţeleg că nu s-a schimbat faţă de noi . Poate ţi
s-a părut? Îndată ce voi lua banii îi voi scrie şi lui mai multe. Din altă parte până
acum nu ştiu nimic nici de la S ibiu nici de la Bucureşti.
De la Timişoara - referitor la ce ţi-am scris în scrisoarea ultimă nu mai am
ştiri, am însă mari speranţe. Ş i atunci să vezi ce bine va fi dragă M ami, nu va mai
trebui să te năcăjeşti ci numai să te odihneşti şi să-ţi petreci liniştită şi îndestulită
toată viaţa. Aibi curaj cele câteva luni până-mi va reuşi să termin şi roagă-te lui
Dzeu să n e ţină sănătoşi să pot term ina aşa cum doresc şi vei u i ta atunci toate
suferinţele şi mizeria pe cum voi uita-o şi cu.
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Ce-mi scrii despre Sgaverdia m-a amuzat de fapt ş i m-ar amuza şi mai
mult dacă mi-ai scrie tot ce ai vorbit cu el. Spune-i dacă vrei - ca să fie mulţumit
- că e drept că m-am însurat cu o contcsă din Roma care are trei palaturi aici şi
o proprietate pc malul mări i lângă Napoli. Spune-i mai departe că e tânără de 2 1
ani, frumoasă cu ochi albaştri şi părul negru ş i e orfană de părinţi. B arem să ştie
mai precis, ca să aibă ce povesti. Încolo puţin mă importă ce vorbesc sebcşenii,
e aşa de mic şi de păcătos oraşul acela, încât dacă n-ar face tot felul de poveşti,
oamenii acolo ar muri de plictiseală. Să-i lăsăm dec i : fericiţi cei săraci cu duhul
- că acelora este împărăţia prostiei .
Mi-a scris şi Elena zilele astea, îmi anunţa că l i s-a mărit salarul. B i ne ar fi
s-o ştiu şi pe ca aşezată. Ce-i cu măritişul ei, sau i-a trecut pofta?
Iarna s-a pus pe aici de-a binelea de vr-o trei zile dimineaţa şi sara îngheaţă,
cu toate că mai sunt oameni cari între 1 2- 1 se scaldă în Tibru. Eu mi-am instalat
o sobă elecrtică în cameră, cu care însă nu fac mare scofală, deoarece pe deoparte
nu încălzeşte deloc, i ar pe de altă parte consumă prea mul t curent. Numai la caz
de nevoie o aprind câte un sfert de ceas, spre a-mi desmorţi picioarele. Încolo
cum zic o duc bine - am început să prepar nişte esamene pentru sesiunea din
Martie.
Deci din nou te rog să nu mai fi năcăj ită, caută şi treci cu vederea cât poţi
toate supărările în convingerea unor zile mai bune foarte apropiate. Dorindu-ţi
sănătate şi voie bună îţi sărut mâna.
Chimi
Scrisoarea cu fotografia ta nu am primit. Despre universitate şi planul meu
de la Timişoara nu vorbi nimănui.

Scrisorile de mai sus se păstrează în arhiva familială a lui Virgil Miloia,
fiul marelui cărturar bănăţean, dr. Ioachim Mi/aia. Mulţumim pc această calc
domnului Virgil Miloia pentru că ne-a oferit aceste scrisori spre publicare, care
conţin informaţii extraordinar de importante privind perioada de s tudii a lui
Ioachim Miloia în Italia.
(A urcl Turcuş)
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