
ne-a lãsat-o – ºi pe care el însuºi a intervenit nu de puþine ori, aºa cum îºi relua
ºi desenele « corectându-le », imagine la care istoria oralã a contribuit ºi ea din
plin – adevãrul ºi legenda sunt greu de despãrþit. Existã desenele lui J.Al. Ste-
riadi, numeroasele autoportrete ale lui Pallady, câteva fotografii ºi, desigur, mãr-
turiile contemporanilor. 

Iatã-l tânãr, în fotografiile de la începutul studiilor în Franþa, când se
hotãrâse sã intre în Legiunea strãinã pentru cã tatãl sãu nu îi îngãduia sã
studieze pictura. Barbã rarã, pãr rebel ºi o faþã destul de plinã, deloc belicoasã.
În atelierul lui Gustave Moreau apare într-o fotografie de grup : e în ultimul rând,
în dreapta, înalt, suplu, cu o barbã sãlbaticã, pãlãrie cu boruri late ºi haina
strânsã la toþi nasturii. Aceeaºi barbã ca în autoportretele de la începutul
secolului. La acea vreme, Pallady, care nu ieºise încã din umbra lui Gustave
Moreau, picta primele mari compoziþii simboliste – alegorii bipolare, narativ-
abstracte, întrupate în figuri stranii, cu feþe impenetrabile, intitulate Ofelia –
Spre Ideal, Juana – Nostalgie, Cãinþã – Fiul rãtãcitor, Suzana, Torcãtoarea. 

Pallady era pasionat de scrimã. A fost membru al Floretei, club fondat
în 1864 de Horia Rosetti aflat lângã Ciºmigiu. Mai târziu, când vârsta l-a obli-
gat sã se retragã, îºi amintea cu nostalgie de tovarãºii de scrimã din tinereþe.
La Dresda, în 1887, s-a înscris în asociaþia Saxonia, unde a practicat sabia ºi
floreta. Din acea vreme a rãmas cu o cicatrice în creºtetul capului1. Scrima fãcea
atât de intim parte din personalitatea sa, încât analogia între mânuirea spadei
ºi atacul pânzei cu penelul, între monograma cu care îºi marca lucrãrile ºi
mânerul armei este remarcatã de mai toþi exegeþii sãi. « Din cele douã litere
iniþiale ale numelui sãu, Theodor Pallady, care mânuieºte penelul cu o nu mai
puþin de mare dibãcie decât spada, îmbinã o scurtã ºi hotãrâtã hieroglifã, un
semn asemãnãtor cu mânerul unei rapiere. »2

A fost eroul câtorva dueluri. Legendar a rãmas, fãrã îndoialã, cel
provocat de aventura cu viitoarea sa soþie. Folclorul epocii ne-a lãsat diferite
versiuni : Grigore Ghica – « Amorezat de nevasta lui Constantin Diamandy,
diplomat de carierã, s-a dus la ei acasã, a sunat, i s-a deschis, a intrat – ea era
în capul scãrii –, a spus : „Allons, Jeanne !” Jeanne a coborât, au plecat împre-
unã ; bietul Diamandy, de la balcon, a asistat la scenã... Duel, divorþ. »3 Va-
rianta ªtefan Neniþescu : « Erau la masa obiºnuitã Matisse, Marquet, Rouault
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1 Ionel Jianu, op. cit., p. 14.
2 Manuscris al lui ªtefan Neniþescu – Adina Nanu, articolul citat din « Colocviul

Theodor Pallady ».
3 Grigore Ghica – Grigri, Editura Fundaþiei Culturale Române, Bucureºti, 1998, p. 176.



ºi Fargue. El lipsea ºi ei vorbeau de el, cãci Pallady se cãsãtorise în dimineaþa
acelei zile, prima ºi ultima oarã. Dragoste înflãcãratã, ca între Romeo ºi Julieta,
ºi aproape o rãpire, deºi nu tocmai pe scarã de mãtase. La un banchet viitoarea
sa soþie era alãturi de bãrbatul ei legitim, Diamandy ; Pallady intrase în restau-
rant, se oprise ºi întrebase cu voce tare : — Atunci, ce-ai hotãrât sã faci ? Vii
cu mine ? Doamna se sculase ºi ieºiserã împreunã. »1 A urmat un duel cu pis-
tolul. Despre un alt duel, de data asta cu sabia ºi mai puþin celebru, îºi amintea
Al. Rosetti : « La garã, la plecarea din Bucureºti, scosese capul pe fereastra
compartimentului. Întrebat de însoþitoarea rãmasã pe peron dacã e singur în
cabinã, Pallady i-a rãspuns cã mai cãlãtoreºte cu el „un imbecil”. Dupã plecarea
trenului, „imbecilul” s-a prezentat ºi i-a înmânat cartea sa de vizitã. Era un
ofiþer din armata austriacã. Au convenit sã se întâlneascã la Viena peste trei
luni. S-au luptat cu sabia – arma aleasã de cel insultat – ºi amândoi partenerii
au fost rãniþi. »2

Dupã primul rãzboi, când reputaþia sa de artist nonconformist provo-
ca deja curiozitatea contemporanilor, costumaþia sa fãcea deja parte din le-
gendã. Indiferentã la modã, garderoba artistului e un amestec de eleganþã ºi
tradiþionalism. Ceea ce spune Pallady despre artã e valabil ºi pentru felul în care
se îmbracã : « Eu nu sunt modern. Sunt din toate timpurile. »3 Poartã vestoane
lungi, din postav gros, pantaloni cadrilaþi, papioane viu colorate. Grigore Ghica
ni-l descrie : « Se îmbrãca în genul lui ; ce punea pe el cãdea bine. Vestoanele
din pânzã de sac4, aba, din þol ; cravatele fistichii la dânsul nu „þipau”. Purta
ciorapi albi : „numai aºa picioarele pot fi curate ...“ ; pantofi tãiaþi la vârf, în
plisc de raþã. Paltoane largi din suman ; pãlãrii plate, gen andaluz. Nimeni n-a
îndrãznit sã-l imite. »5

Astfel l-a surprins Jean Al. Steriadi în expoziþia sa din 1935. Pãrul ºi
barba i-au încãrunþit. Cu mâinile la spate, oprit parcã din plimbarea neliniºtitã
între cei patru pereþi cu douã rânduri de tablouri, Pallady întoarce capul, privin-
du-ne mirat. Parcã nu e acelaºi cu personajul din trãsurã, degajat ºi sigur pe
sine, ce apare într-un alt crochiu al lui Steriadi. Îi recunoaºtem profilul, pãlãria,
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1 ªt.I. Neniþescu – « Theodor Pallady », Arta, nr. 2, 1971.
2 Al. Rosetti – Theodor Pallady, « Cartea albã », E.P.L., Bucureºti, 1969 – în Pallady-

mãrturii, op. cit., p. 126.
3 Petru Comarnescu – « Pallady », Contemporanul, 26 mai 1967 – în volumul

Pallady-mãrturii, p. 261.
4 Mai curând saiac sau ºiac – postav aspru de lânã, din care se fac haine þãrãneºti

ºi rase cãlugãreºti. 
5 Grigore Ghica, op. cit., p. 175.



bastonul cu cap de raþã ºi ghetrele. Douã secvenþe care spun câte ceva despre
relaþia artistului cu cei din jur ºi cu arta sa. Jianu, care l-a cunoscut, scria :
« Singurãtatea l-a învãþat sã se închidã în sine. Luciditatea l-a depãrtat de
oameni, de gesturile lor inutile, de frãmântãrile ºi risipirile lor. De aceea, când
revine în mijlocul lor, pare stângaci ºi brusc, violent ºi chiar nedrept uneori. »1

Expoziþiile erau prilej de neliniºti, ºi nu numai organizatorice. Preþ de douã sãp-
tãmâni, artistul era confruntat cu propriile opere : « Nici nu-þi dai seama cât de
mult sufãr de imperfecþiunile unui tablou », spunea. Deprimat, îi împãrtãºeºte
lui Al. Rosetti « un plan (romantic) de inaugurare a expoziþiei retrospective a
picturii sale : la ora fixatã pentru deschiderea expoziþiei, lumea se îngrãmãdeºte
în faþa uºei încuiate. Bãtãi în uºã, exclamaþii, uºa rãmâne însã închisã. Deodatã,
rãsunã un foc de armã. Lumea se precipitã, uºa cedeazã. De-a curmeziºul
intrãrii zace corpul neînsufleþit al maestrului, care s-a sinucis cu prilejul inau-
gurãrii festive a expoziþiei operei sale. »2

Iatã-l în 1940. E îmbrãcat cu aceeaºi hainã. Îl întâlneºte pe K. Zam-
baccian – « îmi aratã cu mândrie vestonul sãu din saiac mãnãstiresc, pe care îl
purta de peste un sfert de veac, uzat ºi cârpit cu aþã mai groasã, cu petice vizibile,
de care se mândrea ca de niºte rãni »3. Zambaccian ºi Pallady sunt fotografiaþi
trecând prin faþa Teatrului Naþional. Pictorul poartã pãlãria cu boruri largi ºi aceeaºi
hainã din alte vremuri, dar peticele nu se vãd. Silueta îi e la fel de elegantã. 

Câteva accesorii se cer amintite. Bastonul cu cap de raþã, imortalizat
de Steriadi la Bucureºti, a rãmas la Paris, în atelierul din Place Dauphine. Rãut a
avut grijã sã ajungã în þarã, împreunã cu mapa, paleta ºi desenele sale. Pallady
a mai avut un baston cu ceas pe care, când voia sã vadã ora, îl agita ameninþã-
tor. Astfel s-ar explica, poate, un episod care l-a intrigat pe Al. Rosetti : « Într-o
searã, coboram pe strada ªtirbey-Vodã. Mã pregãteam sã traversez strada Lu-
teranã, când mi-a rãsãrit în faþã Pallady, venind de la Automobil Club (unde juca
zilnic cãrþi, pierzând sume însemnate). Cum m-a vãzut, s-a oprit lângã mine ºi,
fãrã a scoate vreun cuvânt, a ridicat braþul armat cu un baston subþire, cu in-
tenþia vãditã de a mã lovi. Am avut atunci prezenþã de spirit, pentru a evita o
situaþie penibilã, ºi, apucându-l cu putere de braþ, i l-am coborât, exclamând pe
un ton rãstit : „Pallady, finissez !“ [...] Nu era sã-mi fie dat sã-l mai revãd vreo-
datã... »4 Alte ceasuri, de data asta de buzunar, apar în naturile sale moarte. 
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1 I. Jianu, op. cit., p. 8.
2 Al. Rosetti, op. cit., p. 129.
3 K. Zambaccian – Pagini despre artã, Ed. Meridiane, Bucureºti, 1965, p. 321.
4 Al. Rosetti, op. cit., p. 131.



Purta batiste mari de in, în nuanþe preþioase de oranj, roz, galben, de
care îºi amintea Jacques Bourcier, fiul prietenei lui Pallady, Louise Buges : « Îi
admiram mult eleganþa inimitabilã ºi rebelã la imperativele modei. Neavând
prestanþa sa, nu m-aº fi pretat ridicolului de a-l copia, ºi totuºi, într-o singurã
privinþã, l-am imitat : batistele lui din pânzã de Cholet, pe care le parfuma dis-
cret cu lavandã. Am folosit destul de multe de atunci, iar acum câþiva ani,
mama a gãsit unele asemãnãtoare, pe care le-a pus deoparte pentru a le broda
cu iniþialele mele ºi care au fost uitate pe undeva. Le-am gãsit cu ocazia mu-
tãrii, nu cred cã se mai fabricã. Vã trimit una, încã scrobitã. Veþi avea astfel un
exemplu a ceea ce erau batistele lui Pallady, un detaliu mãrunt poate, dar care,
în ochii mei, fãcea parte din personalitatea prietenului nostru. »1

Dacã, în general, Pallady nu avea « curajul bunãtãþii sale »2, existã ºi
suficiente mãrturii pentru a demonstra contrariul. Iatã istoria unui papion bãl-
þat care a însemnat mult pentru Grigri Ghica : « Când am ajuns la el [în Place
Dauphine], îºi fãcea toaleta ; alãturi, pe un bec de gaz, fierbeau trei cartofi, de-
junul lui. S-a uitat la mine, mã cerceta : „Nu-mi placi, arãþi prost : fã ceva, nu
ºtiu ce, dar trebuie. De altfel, nici cravata nu te avantajeazã.“ Mi-a scos papi-
onul, abia cumpãrat de la Georges ; mi-a înnodat unul, spanac cu puncte roz –
pe al meu, tête de nègre, l-a aruncat la pubelã. Am stat de vorbã – pãrea îngri-
jorat –, m-a iscodit, m-a scuturat ; probabil a scris tatei. »3

În iarna lui 1940, Jacques Lassaigne, care îl cunoscuse pe artist la Paris
în 1937, îl reîntâlneºte la Bucureºti. « Bãtrân nebun dupã desen », Pallady în-
cerca sã salveze pe hârtie strãzile vechiului Bucureºti. « Mi-a dat o schiþã vã-
zutã de la colþul unei strãzi vechi. A notat ultima noastrã întâlnire : 30 ianuarie
1940. […] El n-avea sã mai revadã Franþa niciodatã. » 

Evenimentele de dupã rãzboi aveau sã schimbe definitiv viaþa lui
Pallady. « Bãtrâneþea lui singuraticã s-a prelungit îndelung într-o mare tristeþe.
Prietenii comuni mi l-au descris rãtãcit în decrepitudinile vârstei. Eu, dimpotrivã,
pãstrez o amintire strãlucitoare : îi revãd silueta nervoasã, eleganþa veºmin-
telor, a pelerinelor, a cravatelor legate neglijent, a pantalonilor lui pepit, a bas-
toanelor lui, a bãrbii lui ca o aureolã, a sfidãrilor lui, a tandreþei lui tainice, a
libertãþii lui pãstrate pânã la sfârºit. »4
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1970 – în volumul Pallady-mãrturii, op. cit., p. 294.



Sâmbãtã [1 martie]
/Schiþã în cernealã : naturã moartã cu flori în pahar, carte ºi cutie/
Z.19 – (8 Pay)
(46. 36)

Duminicã [2 martie]
Trebuie sã mergem sã votãm !
La ora 1 ... O coadã interminabilã. A trebuit sã revin la ora 3.

La fel de « interminabilã », printre cunoºtinþe alãturi de care am petre-
cut mai mult de o orã în picioare, pe trotuar, aºteptându-mi rândul ... –
ultimul salon în care stãm de vorbã ... – din fericire, ne proteja soarele
... În sfârºit, la 4 1/2 am putut pleca dupã ce am spus : DA ... –

La ora 5 adunare generalã la Jockey Club pentru a stabili for-
mula prin care regele devine preºedinte de onoare al clubului !!!
Foarte important ... Ha ! Ha ! Ha !

Marþi [4 martie]
Dejun Sofia
În cursul acestui dejun – la care m-am dus doar din întâm-

plare, ºi pentru cã un pic am dorit-o – conversaþia se purta despre
evenimente literare, despre muzicã, despre cântecele româneºti in-
terpretate de Maria Tãnase ... « Da, am zis eu, meritã sã fie ascultatã
ºi vãzutã, deºi „veºmintele“ nu sunt potrivite cu ceea ce cântã » ...
« Mergem s-o ascultãm disearã pe la ora 10 la Luther » ... (mi s-a
rãspuns). « Dar unde e Luther ? zic eu » ... « În spatele gãrii. » ... Ah ...
Ah ! Aveam întâlnire cu K... în acelaºi loc ºi la aceeaºi orã. Imagina-
þi-vã ce mutre ar fi fãcut toatã lumea descoperindu-mã în compania
dnei K... Am avut norocul s-o prind la telefon pentru a schimba
localul.

Miercuri [5 martie]
El Greco a spus (îmi spune Z) – Nu caut finitul în picturile

mele, ci infinitul – 
... Da, e foarte bine, dar ! Leonardo da V[inci], cu finitul atin-

gea Infinitul în ale sale.
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Într-o operã « vagã » infinitul e sugerat, iar finitul riscã adesea
sã-l distrugã. Vezi « farmecul » unei eboºe. « Ah, nu o atingeþi ! » vi se
spune ; oamenii presimt neputinþa celui ce nu poate merge pânã la
capãt.

Joi [6 martie]
E oare anormal, maladiv sã ai în asemenea mãsurã oroare de

semenii tãi ? Sau e rezultatul acestei manii de a tot desena, de a privi –
nu fãrã a vedea (din pãcate) atitudinile, chipurile lor ; de a le desco-
peri tarele... pe care un gest, intonaþia vocii, râsul, grimasele pe care
le surprind ºi pe care nu mã mulþumesc sã le las sã disparã ? ... , ºi pe
care brodez ºi îmi place sã divaghez, adãugând la forma materialã (vi-
zibilã) ceea ce se petrece – ceea ce îmi închipui – sub faþadã – (?) Ce
de sãrãcii surprinse, câtã vulgaritate !... 

... În schimb, Frumuseþea, ritmul, armonia sunt pentru mine
odihnã, dar vai, cât de rarã... –

Vineri [7 martie]
Plãtit hotelul pânã pe 21 inclusiv
5 040

E mai uºor sã cucereºti decât sã te debarasezi ... dupã.

Neiubind suntem
Condamnaþi la moarte...
Deci viaþa-i doar o luptã
Ce duce la moarte.

Sâmbãtã [8 martie]
La restaurant
De un sfert de orã o þin în vârful peniþei – Îºi aranjeazã necon-

tenit pãrul, îºi aºazã pãlãria, se uitã în oglinda poºetei, se pudreazã, se
rujeazã, se sclifoseºte ... ºi o ia de la capãt ... Bãrbatul care o însoþeºte stã
cu nasul în farfurie, nu se uitã la ea ... ; Nu-i prost ! Se luptã cu capul
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de miel. Doar a venit aici sã mãnânce ! De ea s-a sãturat. Cunoaºte
întregul arsenal din poºeta ei, toate artificiile cu care l-a momit. Se
uitã la mine de parcã mi-ar spune : Te intereseazã ? Eu am venit aici
sã mãnânc !

Duminicã [9 martie]
/Schiþã în cernealã : naturã moartã cu flori în pahar, cutie ºi

carte. Variantã la schiþa din 1 martie/
47.35 Z 19 (8P)

Luni [10 martie]
ora 11 L.son a achitat restul. 50
Vizitã la Muzeul K[alinderu], unde L[aserson] ºi-a manifes-

tat nemulþumirea faþã de câteva picturi. Era însoþit de doamna inimii
sale ... cu care a petrecut 8 zile la Braºov ... e Mare Amor ! ...

Mare Amor ºi pentru pictura mea.
Z.19.(8).15 Violete sipet opalin alb
Z.12 (12) 20 Peisaj Pustnicul
Y.30 (15) Portofel roºu 30.
E.37 (8) 15 Peisaj Porquerolles

(80 000).

Marþi [11 martie]
ora 3 Las[erson] la el
... Am fost la L.s. pentru a semna tablourile care – cum se în-

tâmplã deseori – nu sunt semnate. ... A trebuit sã le dãm jos, sã le scoa-
tem din ramã, sã le semnez ºi sã le punem iar în ramã ! ... Nu fãrã
obosealã ºi efort ... ªi iatã-mã acum anchilozat ... – De unde oare
aceastã neglijenþã (de a nu semna. Ca sã zic aºa, nu mã gândesc nicio-
datã la asta) ... ? Mã gândesc mai curând la ramã – care trebuie sã li-
miteze « opera » – ºi care, aºa cum spunea (?)... Ingres, e « recompensa
pictorului ». În timp ce semnãtura ar fi a cumpãrãtorului – a Ama-
torului.
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Miercuri [12 martie]
Stat toatã ziua în pat. Dureri de ºale sau sciaticã ? ... imposibil

sã mã miºc ! ...
M-am gândit la viaþa mea defunctã ... Ce bilanþ ! ... încâlcit, pe

care aº vrea sã-l pun în ordine... – Cel mai neînsemnat fapt are impor-
tanþa sa. Un indiciu pentru a descâlci acest fir al vieþii ce se subþiazã
sau se îngroaºã în funcþie de evenimentul sau accidentul ce hotãrãºte
asupra rezistenþei sale, a calitãþii, ºi care trebuie câteodatã reînnodat
pentru a merge mai departe. –

Dar ce tristeþe se degajã din toate astea !!!

Joi [13 martie]
Tot culcat.
J. Mtu a venit sã mã vadã ºi sã stãm la taifas despre lucruri care

o intereseazã. Vãzându-mi ultima picturã, buchetul de violete, a ex-
clamat cu aceeaºi satisfacþie, admiraþie (?), plãcere (?) ca ºi L.s. când a
vãzut-o ºi m-a rugat spontan sã i-o cedez... –

Se degajã deci din aceastã pânzã un dinamism ... – De unde
vine el ? Din aranjarea obiectelor ... ? Din raportul dintre culori ... sau
din combinaþia fericitã a celor douã ?!

Vineri [14 martie]
Despre Cézanne. Geniul sãu vine tocmai din lipsa de talent ...

... (Fãrã a exagera). –
Ingres aparþine tuturor « epocilor ».
Delacroix este un romantic ... Un mare pictor romantic.

Sâmbãtã [15 martie]
– La cizmarul la care mã dusesem pentru niºte pantofi obiº-

nuiþi ... Niºte nemþi, 2 bãrbaþi ºi o femeie, probau pantofi de mare
lux. Ea, încãlþãri de 5 000 lei. Unul dintre ei, papuci pestriþi, al cãror
preþ de 3 000 lei i se pãrea excesiv ... (Le-am servit de interpret – Nu
vorbeau decât pe limba lor ...) – ... « Cu aceºti pantofi uºori, i-am zis
eu, toate femeile vã vor cãdea la picioare... » Cu 3 000 de lei, sunt de
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pomanã. ... Femeia, care înþelesese, a început sã râdã traducându-i
spusele mele.

Duminicã [16 martie]
Am dejunat la Capºa cu J[eanne]
– Neavând nimic de citit, am parcurs cartea lui C. Mauclair !

De la Watteau la Whistler. Oare cei doi W. ºi C-ul lui l-au fãcut sã aleagã
tocmai numele lor ?

... Ce incoerenþã, ce incompetenþã, ce necunoaºtere, lipsã de
înþelegere a ceea ce este pictura ... – Pagini întregi de fraze « literare » –
ºi ce literaturã ! Despre Ricard « Vorbea misterios despre culori spe-
ciale – avea entuziasme inexplicabile (de ce inexplicabile ?) pentru
galbenuri de cadmiu ºi opale ce îi pãreau talismane. »

Luni [17 martie] /în continuare/
« Se înrudeºte cu Prud’hon prin calitatea penumbrelor sale vo-

luptuoase (penumbre voluptuoase ?!!) în care se iveºte câte un ton
rece, un albastru de safir ofilit, o scânteiere de cuarþ ºi de sare gemã,
cu Reynolds prin ºtiinþa magistralã a sacrificiilor necesare concentrãrii
atenþiei într-un punct revelator... - ...

Toatã vibralitatea (?) mângâioasã a dlui Carrière existã în
Ricard... –

Când este vorba de o figurã, el poartã sufletul spre contem-
plaþia divinului, asemenea unei lecturi din Novalis (?), Hello. sau
Emerson... Figurile sale sunt destul de apropiate de ale dlui Hebert ºi
se înrudesc cu cele mai suculente studii ale dlui Besnard. » –

... ªi aºa mai departe !!!

Marþi [18 martie]
Dejun J[eanne] (Sofia)
Era ºi dna S... – n-o mai vãzusem de mai bine de un sfert de

veac – n-am recunoscut-o ºi nu mi-aº fi închipuit cã este aceeaºi
femeie încântãtoare pentru care mã înflãcãrasem (pe vremea când mã
mai înflãcãram pentru aparenþe). În timpul mesei am vorbit tocmai
despre cum s-au schimbat unii. « Am întâlnit-o pe dna X., zise ea, pe
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care n-am recunoscut-o. În schimb, dra Y., care a fãcut cunoºtinþã cu
mine acum 20 de ani ... m-a recunoscut imediat !!! » M-am abþinut
a-i spune ... !

Miercuri [19 martie] /continuarea textului/
... Cãci ar fi trebuit sã-i mãrturisesc cã Ea nu mai e cea de altã-

datã ... ºi cã pentru mine spiritul conteazã mai mult decât materia.

Vineri [21 martie]
Scrisoare de la André Rouveyre – care m-a emoþionat – Vor-

beºte despre lucruri de demult ... ºi de azi – despre untura de peºte pe
care mã sfãtuieºte s-o iau ... l-a întinerit cu 20 de ani, spune el (?!).
Copilãros ca atunci când, la Bele-Arte, purta monoclul pe care îl cre-
dea indispensabil ... eleganþei sale ... De atunci a renunþat la monoclu –
dar nu ºi la a plãcea femeilor, care îl preocupã într-atât, încât ia unturã
de peºte ... pentru a fi ... la « Înãlþime ».

Sâmbãtã [22 martie]
Primit 30... de la L.s. rest 50
A ales ºi reþinut :
H.78 Peisaj Aix (8) 20
Z.2 Scoicã Cy mimoze (12) 20
Z.10 Gutui, narghilea (20)... 25
Y.Nud culcat Y.76 (15) 35
Y.6 Reverie (Mallarmé) chitarã 30
Y.27 Chitarã plantã verde (30) 40

170
50

Total rest de primit                  220

Duminicã [23 martie]
Zi tristã. Aceastã stare de lucruri dureazã de prea multã vreme,

iar speranþa de care mã agãþ începe sã cedeze ... Vedea-voi oare
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