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ucoana Casuca a pornit la o rubedenie, tocmai la Hirlăi, luînd şi pe
fiica dumisale,

Anghelina,

fată fru-

moasă, cu fața plină de voioşia celor 17
ani de copilărie; boierul Toader Racliș, soţul
coanei Casuca, a rămas singur cuc în toată

- casa.

Să-i treacă de urit stă toată ziua și

chiar mănîncă dinpreună cu boierul Gavrilă, căruia şi lui îi plecase feciorul și
soţia la moşie, chemaţi de trebi şi muncă.
Şi iată-i pe-amîndoi, faţă în faţă Ja masa
din sufrageria încăpătoare, pe a căreia fereşti deschise, străbate în şopot dulce frea|
“mătul livezei.
de
albă
faţa
Singuraticii ai mincat. Pe
olandă pe care florile ţesute strălucesc ca
fulgii de omât pe o pojehiţă de ghiaţă,
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_ resturile mîncării staii în farfurii de porțelan
stropit cu flori albastre. Dinnaintea boierului Toader se ridică o grămăgioară de
fărmături. Dinsul, cînd vorbeşte la masă,
sfarmă pînea şi o adună la un loc; obiceiul
acesta e bucuria păsărilor din ogradă.
La începutul căsniciei cucoana Casuca :
îndată ce. vedea că degetele cuconului
Toader încep să trămînte miezul, îi apuca
mina ŞI 1-0

ţinea. strinsă

ca într'un

cleşte.

Într'o zi îi veni o ideie şi boierului:
— Da lasă-mă Casuco, în pace; tu nu
vezi că fac fărmături pentru hulubi?
Pentru hulubi! Patima cucoanei Casuca !
De- atunci

furiş,

cucoana

şi miezul

Casuca

dela

pîinea

îi trece,

ei,

ba

pe

și pe

acel al Anghelinei. Boierul fără să-să deie

seama îl preface în bucățele mici..
— Mri grozav.de urit/Gavrilă ; noroc de
tine, zăă așa, noroc de tine; altfel ar cădea
pe

mine

hardughia.

asta.

Boierul Toader după ce spuse aceste
<nvinte iși roti ochii împrejurul odăiei albe,
mari și nalte, în fundul căreia dulapul de
nuc, săpat cu minunat meșteșug de un bunic
al nevestei sale, se desluşește ca o cataÎn
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piteazmă. Atita mobilă e în odaie: dulapul
și masa cu scaunele. Pe păreţi nimic, nimic,

numai

pe

cel dinspre

răsărit icoana

Maicii Domnului îmbrăcată în argint, cu
cunună de aur. «În odaia în care sînt icoanele/nu încap poze» așa spusese boierul
Toader fetei dumisale, Anghelina, cînd
acesteia într'o bună dimineaţă îi venise gustul

să spinzure de-asupra uşei o vedere cu
marea, corăbii şi nişte munţi sinilii în fund.
De cînd mănîncă înpreună cu” boierul
Toader, prieten din copilărie, conul Gavrilă
s'a făcut mai vorbăreţ. Dă; sînt multe de
spus:

ba amintiri de pe vremea

învățăturii,

ştrengării, mai despre chipul fetei jupînului
Enache Stupu, plăpomarul din strada Veche,

mort, he! acum de mulţi ani!
— Astăzi
işi amintise cum odată, venind dela dascălul Spiridon, unde învăţaii pe bucoavnă,
i-ai tăiet, bietului plăpomar, funia pe care
întinsese citeva tețe de plapomă, noă-nouţe,

rizind,

şi vorbeau,
le-o

dase

la

de straşnica bătaie ce

amindoi,

Aga

Racliş,

tatăl

boierului Toader.
Acum se potolise din vorbă. Boierului
Gavrilă ii e puţin cam somn; acasă, nu

|

„
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vorbeşte mult şi-i mai totdeauna cu ochii
pe jumătate închişi, gata de somn.
Boierul Toader toarnă încă: un păhăruţ:
de vin de Cotnari, conul Gavrilă îl zăreşte,
şi răsare la vorbă așa ca din senin:
|
— "Toadere, ei par'că am fost la nunta ta?
Boierul Toader ridică în sus capul, prinse
cu ochii veriga de alamă a sertarului dela

dulap
aduse
—
rase-şi
—
—
mea

şi după ce o

ţinti. cite-va clipe își

bine aminte:
Păi cum să nu fi tost? Tu te 'nsude-a doua oară, cu vre-un an înnainte.
Cu un an?
|
N
Da ciţi crezi? Cind ai venit la nunta
nevastă-ta

avea de

două

luni pe .bă-

ietul care ţi-o murit... Ai. venit de-adreptul
dela moşie.
Acesta era lucru ştiut: pe cînd boierul
Gavrilă trecea drept om uituc, de amintirea

boierului

Racliş

se “slujea

toţi acei

cari

vroiaii să învieze lucrurile moarte. de ani
de zile. Boierului Toader îi e de ajuns o
clipă de - gindire ca să-ți spuie ce fel de
dulceţi şi cu ce linguriţă le luase în casa
cutărui, în cutare zi şi la cutare împrejurare.
— laca îmi aduc aminte ca acum, urmă
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dinsul; ai venit dela moşie, nevastă-ta cu
copilul, căci îl alăpta. Erai cu droşca ta
cea

frumoasă,

şi cu hamurile

cu

o pereche

de cai roibi,

cele ruseşti pe cari mi le-ai

vindut mai tirziu mie, şi pe cari le am
încă.
Boierul Gavrilă sorbi puţin vin, apoi-se
- minună grozav.
— Ce spui Toadere: Le ai încă?
— Ei asta-i!... Aveai de vizitiă pe ţiganu, pe Balmuş; nu ţi-aduci aminte că :
mi-a furat chiar în noaptea ceia un curcan,
şi că s'a îmbătat de-a stat trei zile ne'ntors?
— Aşa-i omule; grozavă ţinere de minte
mai ai tul... zici că pe Balmuş?

— Doar nu pe tată-săă! Lasă-mă să-ţi istorisesc.

Am

jicat

toată

noaptea,

coana

Tarsiţa, Postelniceasa, a leşinat în braţele
ofițerului de iunkeri...
Uşa odăiei se deschise încet şi emama»
“Sultana vesti că le dusese cafeaua. in cerdac.
Conul Gavrilă se sculă. Boierul “Toader
îşi luă ciubucul din odaia dumisale şi ieşi
în cerdac,

din dosul caselor. Ceardacul da

în livada, în care scobora nişte scări de
piatră, pe care se prinsese muşchii verde.
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Crengile vişinilor înfloriți îşi întindeaii ramurile pănă pe supt streşină. Conu Gavrilă

se aşeză tacticos_în

jilţ privind cu mare

mulţumire florile albe şi mirositoare.
-— Aşaii şi la mine la ţară, măi Toadere.
Boierul Toader nu-şi găsea chibritelnița. -

— Ei, dacă nu e Anghelina, de geaba,
nimic nu e la locul lui.
Și oftă şi căzu pe ginduri.

|

Boierul Gavrilă îşi aduse şi dinsul aminte:
„de feciorul dumisale
; oftă și dinsul.
— Dacă nu e Anghelina îţi spun ei,
nimic nu e la-locul lui. începu iar după
„un timp. boierul Toader.
„TD
Găsi un A chibrit şi aprinse ciubucul, se
af
aşeză în jilţ şi dădu drumul unui rotogol
de fum care se împrăşti& aninîndu-se de

crengile

vişinului

ca o pînză de painjăn.

Apoi, amintirea Anghelinii nu-i mai dădu
:pace de loc.
— Iaca, de mică copilă. aşa a fost. Fiecare fir de aţă ia plăcut să-l vadă la
„locul lui. Unde să fi văzut la dinsă-câ la

alți copii, rochițele

ripte. Ferit-a sfîntul!

Aşa a fost de copilă şi aşa-i şi acuma, cînd

BĂTRINII

|
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cu ajutorul lui: Dumnezei, dă, e şi ea fată
mare, dragă Doamne.
|
ŞI iar trase din ciubuc.
— Fată mare, măi Gavrilă, ce crezi tu!
Iaca, trebuie să mă-gîndesc la măritişul ei.
O bucurie copilărească îi cuprinse sufletul

la

acest gind;

risul îi.-izvori voios, .

Lou
din fundul inimii.
Boierul Gavrilă începu şi ela riâc.
— Cind mă gindesc jLoadere că am
ţinut-o în braţe, la botez! Să n'o mai cunosc

dăunăzi,

omule,

să n'o mai cunosc.

Învoaltă că o nalbă soro, zăi

aşa!

Sorbi din cafea, şi urmă:

—

Ce crezi „Toadere, copiii îs fericirea

noastră.

Dacă

n'ar fi Manole

al mei,

vai

de zilele mele! Aşa dacă îl am pe dînsul,
am şi nădejdea cu mine. Băiet cuminte
ca o fată, harnic, frumos, sănătos!
—

De frumos, frumos băiet, samănă cap

leit cu biata mine-sa, Dumnezei s'o ierte.
— La ochi samănă,cu mine.
”
— Ei astail...

_— Zăii așa! Şi-i înţelept ca un om bătrin.

La dinsul totul e cuvintul mei...
Crengile copacilor se apropiară în bătaia

14 -
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vintului, scuturind o ninsoare uşoară, mi_rositoare, de-asupra ierbei de abia încolțită,
strălucitoare şi supţire ca acul. În fund un
crîmpei

de

o cădere
„Boierul
— Ce
cui” să-ți
împrejurul

cer se arăta

printre

copaci

ca

de apă limpede.
Toader se mihni.
ţi-i bun! Cui s'o dai! Pe mina
dai copila cînd nu vezi un om
tăi, un om de simț, de inimă.

„ Aşa ca să o arunci în braţele oricărui vînturăţară, foarte mulțumesc. Las-o să trăiască
lingă măsa şi lingă mine, că-i fată cuminte.
Boierul Gavrilă dădu dreptate prietenului

—

său:

Nici băieţi, nici fete nu mai găseşti

astăzi. Ia,

îs pline curțile de dispărţenii.

Ții lehamite. De aceea nu mi-am însurat.
nici eu băietul.
|
Boierii tăcură, cu privirile pierdute de“parte îşi urmaii firul: gîndurilor.
Deodată: boierului Toader îi scăpă gîndul
de

pe

—

buze:

Bun

|

băiet.

Fără să-şi deie cana, conul
răspunse ca. prin vis:
|
L,
: —

Bună

fată, Toadere.

Gavrilă

îi

BĂTRÂNII
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„Capa ceva neînțeles le întoarse capetele;
e. priviră. şi se pricepură.
— Bun băiet, Gavrilă.
— Ei în totdeauna am ţinut la Anghelina, ca la-fata mea, îi răspunse prietenul.
Vorba slobodăa boierului Toader își

luă vint:

— Proşti am fost măi omule.
— Cam - proşti, n'am ce zice Toadere.
Boierii se sculară şi pe deasupra mesei
mici, rotunde, se sărutară frăţeşte.
Boierul Toader bătu în geam și strigă:
— Sultano, adu două pahare cu vin roş.
Cind mama Sultana veni cu paharele,
“ boierul Toader dădu unul conului Gavrilă,
unul îl luă dinsul şi vorbi cu glasul scoborit :

a

— Să ne trăiască frate Gavnlă. Să ne
trăiască în cinstea care am trăit şi noi, şi

să deie Dumnezeu să fie şi ei fericiți de
copiii lor; cum am fost noi de dinşii.
Ciocniră paharele, dar nu le putură bea
aşa degrabă, căci lacrimele le umplură ochii,
şi paharele le tremura în mină.
Vintul scutură mai tare crengile înflorite.
În paharul

boierului Gavrilă căzu o floare,

) (nr

n.

Mau:

16
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dinsul îl ridică în. sus şi-l dete peste

cap”

cu floare cu tot.
— Aşa te vreau, Gavrile.
Boierul Toader dădu şi dînsul paharul
de dușcă.
— Fi, şi plingă babo? Pliigi? îi strigă
mamei Sultana care se prăpădea de plins.

la . spatele lui. Hait! să vă deie vin cit îţi.

vrea, şi să faci o plăcintă cu brînză pentru
toți, şi să rideţi babo, auzitu-mai? Să rideţi
„că vi se mărită

stăpina.

Şi de atita voinicie bătrinii iar începură
a plinge. Se luară de braţ, scoboriră scările, şi se afundară. supt aleiele umbroase,
în livadacare-i primea gătită ca de nuntă. *

SINETURILE
CONULUI

Em.
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Geărlerauno Fiber — Bădtrinile

SINETURILE

-

CONULUI

GHEORGHIEȘ,

|:

odaia mică, bine încălzită de focul
care pilpieîn soba cu stilpi zugrăviți, vălmășagul turtunei dinafară răzbate uneori
în chiuituri puternice prin hogeag. Crengile desfrunzite ale copacilor de lingă ferestre, bat

cu

neastimpăr

în geamuri.

Per-

deaua de creton portocalii se mişcă cînd,
mai tare cind

mai

încet, după

cum

vintul

pătrunde mai blind sau mai furios pe crăpătura

de sus, dintre

cercevtle,

uitată

se

vede neastupată de cucoana Ruxanda Hraşcu, soția conului Gheorghieş Hraşcu, propietarul acestei case mici, vesele şi curate.
Din jilţul de lingă sobă, coana Ruxanda
nu-şi poate da cu mintea cum de-a putut lăsa neastupată crăpătura dela fereastră: sare repede, cotrobăeşte prin nişte sal-

de vată,

ia un

cuţit

ŞI se suie, sprintenă, pe prichiciul ferestrei.
Cu limba cuţitului îndeasă bine vata în cră-..
pătura dintre cercevele, şi aşteaptă să vadă:
de se may mişcă perdeaua. Dar vîntul nu
mai are pe unde pătrunde.
— lar te;ai cucuiet pe ferestre, omule,
„ai să cazi!/nu. altceva. Conul Gheorghieş
dă la o parte, de pe braţe, bisacteaoa cu.

sineturi,. se scoboară,
divanul

în

colțul

cam

căruia

iei

scoate o, bucată

sam

tare,

Eu. GÂRLEAXU-EMILGAR

mei
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greoi, de pe
se

cuibărise,

şi

aleargă să-şi ție soția. Pină..să : ajungă, coana .

Ruxanda

se şi scoborise.

— Bre, bre, bre! amarnică „mai „eşti,
omule. |,
Conul; -Gheorghieş se apropi& de fereastră ŞI se uită afară. O

svicnitură puternică

lovi crengile de geamuri. Boierul se dă-.:.
“du fără voie înnapoi, şi şopti:
— Par'că se sfirşeşte lumea, nu altceva;
iar o să-mi deie gardul grădinii la pămint.
Coana Ruxanda se aşeză în jilț. Conul
Gheorghieş. iîşi trase mai biie pe umeri caţaveica, pe

purta

care

niciodată,

coana Ruxanda

nu

o

mai

se cuibări la loc în colţul

divanului, îşi așeză şireturile ochelarilor pe

după urechi, şi luă iarăşi pe braţe bisacteaoa

cu sineturi.

_.

7

_

Conul| Gheorghieş Hraşcu e un om mărunțel,

din fundul

divanului

mai

nu se ză-

reşte ; poartă ochelari, cînd îşi citeşte sineturile,— altceva nu citeşte dumnealui;
e albit cu totul, numai:pe timpla dreaptă
o şuviță de păr stăruie arzzizza, să rămiie
tot neagră. Conul Ghiorghieş îşi „Şterge, de dicta,
pana cînd scrie.
Altmintreli aşa mărunţel cum e conul
Gheorghieş Hraşcu, în capul. dumisale de
multe ori s'a ivit planuri uriaşe. Pe vremuri
avusese bani, nu glumă; avea avere de

i se dusese vestea dincolo de Prut, de un-de venise odată nişte hoţi, să-l omoare zioa

nâmiaza mare.
;Dar pentru planurile şi bunătatea conului
Gheorghieş, îi mai trebuiau bani pe atiţi
“pe cit avea. Căci ce nu pierduse cu lucră-

/

rile de pe moşie: poduri de fier peste ia„zur; insule de stinci cu foişoare
fi abuzuri
cascade

cu peştişori
şi cite

roşii din

alunecuşuri

pe ele;

străinătate ;

toate,

apoi co-

nul Gheorghieş împrumutase, pe sineturi,
în dreapta şi'n stinga, căruia cum îi cerea.

i

pe
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«Omul
trăiască

N

trebuie să facă bine, dacă vrea să
între

oameni!»

spunea

dumnealui...

Şi a-făcut bine cita putut, conul Gheor-

ghieş. Unii şi-au măritat fetele cu banii
* dumnealui ; alţii ati călătorit, și- aii cumpă: rat case şi păminturi şi şi-a îngropat morţii tot pe punga conului Gheorghieş ; ba
alții ai jucat cărți şi ai pierdut din banii
dumisale. Și numai iată că întro bună di-

mineaţă, conul

Gheorghieş băgă de sea-

mă că oamenii nu-i mai dai nimic înnapoi!
Și moşiile .conului Gheorghieş lunecară
una cite una în mîna celor ce le cumpărau pe
nimic; fiind-că trebuia să plătească şi pentru
-acei

pe. cari

îi

garantase

tot

dumnealui,

căci. dă : «cinştea e cinste şi e mare lucru.»
Mai

rămăsese

acum

cu

căsuţa

asta,

cu

o vie pe dealul Nicoarei şi mai avea două
„mii de galbeni, luaţi în păstrare supt chip
- de împrumut, de către boierul Mihalcea, on

cu vază, cu avut, dela care de cite ori ii

cerea înnapoi, în loc de bani căpăta - cite
o straşnică

ocară :

— Ce vrei:să-i dai şi pe aceştia? Vrei
să ajungi muritor de foame, măi Gheor&hieş? Nu vezi tu că banul nu-ți stă în

23
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mină nicl cit ai clipi din ochi? Lasă-i
asiguraţi în moşia mea ; cine ştie ce
“muri or mai veni! Nu-i ruşine oare, ca
ce bruma de boieri am mai rămas în
slugile

să calicim

să ajungem

asta,

dova

de la

noastre?

Conul Gheorghieş pleca amărit.
Acum,

în

„astimpărase

timpurile

încilcite

din

urmă,

din

închipuirea,

tînd mat mult
tot îl munceau

tare

aici,
vrenoi,
Mol-

trăia

de coana
citeodată

pricina

ticnit,

îşi mai
ascul-

Ruxanda; dar
planuri mari ŞI

celor

două mii

de galbeni.

Uneori, ca astăseară spre pildă, işi scotea

bisacteaoa cu sineturi din scrin, le citea
cu glas tare coanei Ruxandei, — care le
,
— ocăra,
învățase pe dinafară

cit ţinea sine-

tul în mină, pe cel care nui plătise, iar
cind le punea la loc în scrin era împăcat
cu

toţii.

Furtuna nu mai înceta ; conul Gheorghieş
arunca din cînd în cînd priviri spre geamuri,
se infunda mai bine în colţul divanului, își
potrivea ochelarii, ducea cite un sinet în
dreptul ochilor, ţinindu-l departe, şi citea.

24
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Am primit opt-sute galbeni buni,

din mîna dumnealui conului

Gheor-ghi-eş

Hra-şeu, pe timp de un an de zile...
N
„— Eă poftim! Un an de zile! L-am dat:
„banii în o-mie-opt-sute-șapte-zeci-și-pat
ru,
azi suntem în o-mie-opt-sute-opt-zeci-şi-n
ouă
ŞI încă nu i-am luat. Asta însamnă un
an.
ȘI dacă ar fi murit, dar trăieşte doar,
şi
trăieşte întrun tirg cu mine...
„_— Trăiește, răspunde coana Ruxanda,
da
vorba-i că n'are de unde să ţii deie
. |

Conul Gheorghieş se uită puţin nedumerit

la coana Ruxanda, strînse: sinetul în
patru
"- şi-l trecu: în partea dreaptă, în rîndul
celor -

citite: luă un altul, îl destăcu,îl ridică în

“dreptul ochilor ŞI vru să înceapă
a ceti:
— Bine, n'are, n'are/
își vă iar de seamă,
.
ru
u
dar de ce nu vine
măcar să-mi u spuia.e căNI

" mare, şi atita tot.

— Ce să-ți mai spuie, dacă ştii.
Conul, Gheorghicş rămase „pe ginduri;
mavu ce să mai zică. <Om cu greutăți, cu
copii, sărac; adică la ce i-ar mai da banii

înnapoi, lui, care are cu ce trăi: nici tu căţel
,

nici tu purcel, el singur şi cu nevastă-sa.»

SINETURILE

coxuLui

GE ORGIIES

95,

Ridică cellalt sinet și începu:
«Sinet. Am primit cinci-sute de galbeni,
de la conul Ghe-or-ghi-eş Hra-şcu....
sinetul, își scoase
ConulGheorghieşaruncă
ochelarii şi se răsti la coana Ruxanda:
— Aista-i al dumitale. Dumneata m'ai
făcut să-i dau Chirulesei bani, cind ştiam.
de pe atunci că nu mai are nimic. Acu
aşa-i ca murit? a-i dacă ai de unde.
Sinetul acesta era singurul la care se
amestecase şi coana Ruxanda şi conul
' Gheorghieş nu trecea peste dinsul Doamne fereşte.

Coana Ruxanda see prefăcu că a adormit
cu capul pe speteaza jilțului.
— «Ai adormit!... Amarnică mai eşti!...
Cică doarme dumneaei!> Conul Gheorghieş
prinse a suride.
Își puse iarâși ochelarii şi citi tot aşa,
unul după altul, toate sineturile, silabisindu-și numele

scris în fiecare din ele, sim-

țind mare mulţămire la auzul celor. două
cuvinte care-l arătaă pe dumnealui atit de
”
darnic!
Gheorghieş
La fundul bisactelei, conul
ţinea sinetul asigurător, pe care voitorul

26
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boierul

Mihalcea,

i-l dăduse sa

aibă la mină.
ÎL citi la rînd de mai multe ori cu glasul
înnecat de mulțumire. Îl strinse binişor, îl
puse în fund, aşeză celelalte sineturi deasupra şi închise bisacteaoa. Căzu pe ginduri.
Planurile îi năvălise iarăşi în minte:
„ «Dacă ar vinde viea! Cu ce ar mai lua
pe dinsa şi cu aceşti două mii de galbeni
ce n'ar face!... Sai mai bine, nu, n'ar vinde
viea, dar şi-ar. clădi nişte case încăpătoare,
boiereşti să se vadă tocmai din tirg, colo
pe deal, sticlind în soare. Ar aduce o viţă
străină şi -vre-o două vaci de Şviţera. Ar
vinde casa din tirg şi ar trăi acolo, ca un

„pustnic... Hm!

dar -iarna;

iarna-i

grea

la

țară; ori şi cum nu-e glumă să faci pe
viscol un cias cu trăsura. pînă în oraş...
Și-ar face şi o trăsură... doi cai frumoși...
un vizitiă bun... Vorba-i că boierul Mihalcea
se vede că i-a înțeles gîndul ŞI nu-i dă
banii... Ce-i de făcut ?... Zau așa par'că tot
ar mai ajuta pe coana Zamfirița ; cum a
"ajuns şi dinsa, din ce era! Biata femee, ar
„da numai cu cinci-zeci de galbeni locul ce!

CONULUI

-_

SINETURILE

GHEORGHIEŞ

2

i-a mai rămas din toată zestrea. Şi ce loc...
i-ar.da

Dumnealui

două. sute

de galbeni.

Iar mai rămiînea şi ei!... Ce case ar putea
zidi pe locul acela! Da! asta-i mai nimerit
ca toate: o pereche de case pe locul coao
nei Zamfiriţa.
Conul Gheorghieş se ridică foarte mulțumit şi se duse lingă coana Ruxanda.
Dar coana Ruxanda adormise acum de-abinelea.
O clătină uşor de umăr:
Dumneaei
—

Ce

zici,

|

Ruxando:

— Ruxando,

ochii

deschise
Ruxando,

de

pe jumătate.
locul

coanei

Zamfiriţa ? Cu banii luaţi de la Mihalcea am putea face nişte case frumoase şi
trainice.
Coana Ruxanda se vede că n'a înţeles
ce i-a spus,

închise ochii şi adormi

văzind

Conul Gheorghieş

iar.

că nu-i mai

răspunde, luă bisacteaoa de pe divan, o
închise în scrin, îşi scoase ochelarii puindu-y

la locul lor pe masă, şi se înfundă iar în
colțul divanului.
«Bun

|

loc, tare bun

loc... Bune

case ar

28
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fi»... mai şopti conul Gheorghieş
aşa, cu privirile pierdute...
Ochii i se închid cu încetul
“cu gîndul la casele cele noui,
mintea dumnealui le şi așezase

și rămase
ŞI adormi
cărora în
temelia.
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(Tr ucoana Zanfira ieși foarte tulburată
(NS din odaia tatălui dumisale, — boierul
Costache, — trecu repede prin sală
şi se duse, ca să n'o vadă nimeni, tocmai
în sufragerie, unde se puse pe plins.
Această

tulburare

sufletească

ţinu

însă

puţin, îşi şterse ochii, ieşi în curte şi dădu
să se pregătească

poruncă

cea mare,

căci avea

să

repede

facă

caleaşca

drumul

pină

la laşi.
După ce dădu cheile vizitiului ca să scoată
din şură cîmpurile cele noui pentru patru

cai, cucoana
și începu

a-și

Zantira se întoarse

în casă

lucrurile în

buceile;

așeza

scoase două perne mari, de puf, pe "tare
avea să se sprijine în caleaşcă boierul Costache,

apoi se duse

întins în livadă

unde

32
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cei doi copilași a-i dumisale, un băiât de
12 ani şi o fetiță de 10, habar n'aveai că
„peste două ceasuri trebuiati să plece spre
grădina cea strimtă și cu flori mai puține
ca

cea

de

aici.

Ca să-i abată, aşa deodată, boierului
Costache să plece dela țară, trebuia să fie
ceva. În: adevăr, de citeva zile se simţia
din' ce în ce mai răi, pe fiecare clipă mai
“slab;: simţia cum se scurge viața din trupul .
rănit de salteaua. patului din care nu se
scoborise de. cinci luni de zile.
Nu că-i era cum-va frică de moarte; din
potrivă, pentru un suflet curat ca al săi
moartea ce putea fi alta decit liniştea veşnic
senină! Dar boierul ținea să moară în casa
lui, acolo unde închisese ochii şi bunicii,
ŞI. părinţii dumisale; în cașa, aj căreia păreți
îl adăpostiseră în copilărie, lit ȘI atita vreme
pe

urmă,

pînă

la aceste

adinci

bătrineţe.

ȘI aici, la ţară, era tot curtea dumisale
din fața căreia, cît ţinea cu ochii, i se întindea moşia acoperită de roadă; decit nu
era legat de dinsa ca de zidirea bâtrînească
de pe ulița boierească a Iaşilor, unde vara
îl adormia mirosul teilor înfloriți, şi iarna

«
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îl pornea pe ginduri ticnite vaierul cioarelor
ce înnegreai grădina lui Vodă Sturza.
Acolo

în

casa

ceea,

vroiasă moară

trinul, acolo cu orice preţ.
Apoi avea ca un fel de frică de locul
suferise atita! De cînd venise la țară iu
minte să se fi scoborit din pat măcar
la fereastră. De cum venise, răi şi iar
Boala îl frînse dintr'odată. După o
bare

în trâsură, în care îl apucase

bă-

unde
ţinea
pînă
râu!
plim-

/,

ploaia

prin dreptul viilor de pe dealul Copoului,
începu a-l săgeta un junghiă. A doua zi îi
fu atit de rău încît fiica dumisale aduse
în grabă pe domnul Franț.
Tinji aşa vre-o săptămnă şi se făcu mai
bine, dar stind într'o seară cam răcoroasă mai
tărziu „afară. în grădină, căzu din noi bolnav$i

de

data

asta o lună de zile se zbătu

între viaţă şi moarte. În sfirşit scăpase deocamdată de moarte, dar se supțiase ca o
umbră şi nu putea minca mai de loc; bâtrinețele îl apăsau. Domnul Franţ încruntă
sprincenele :
— Du-l la ţară matam Zanfira; cine ştie,
aerul, viaţa liniştită de acolo, poate să facă
vre-o minune.
Fm,

Gărleaniu- finulzar — Plirhul,

3

2/7
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" „Coana Zanfira l-a ascultat numai decit,
îşi lăsă bărbatul să caute de casă şi să vadă
de afacerile ce-l ţineai la Iaşi, iar dumneaei

cu boierul Costache și copiii plecă la țară.
„La ţară, din pricina oboselei drumului,
boierul căzu iarăși la pat. Cucoana Zanfira
aduse şi aici doctorul;la plecare. domnul
Franţi îi şopti, stricat cum vorbea el romineşte,
un Singur cuvînt:
— Patrînețele.
Ii
Aşa că viaţa liniştită, aerul, n'au făcut

pf
"Aa

41

nimic. Pe zi ce mergea boala ţintuia,“ tot
mai

strins de

pat/ pe

bătrin.

Singura

lui

mulțumire -era cînd 'i se deschidea” în larg
fereştile, de-i năvălea î.; odaie mirosul ierbei
proaspăt cosită, şi cînd cei doi nepoți ve-

meaii cu

brațele

încărcate de flori şi i le

presurai pe pat. De multe 'ori-i se înlăcrămaii boierului ochii, chema pe nepoți

şi- i săruta pe cap, apoi vira mîna supt pernă
şi le dădea. cîte o rubie de aur: «na, să
„mu vadă nimeni». Apoi'se întorcea cătră
i ri fiica sa: «nu-i așa Zantriţo ?» Cucoana
Zanfira zimbea; cînd ieşia din odaie! o podideaii Jacrămile..

În cele din urmă zile par'că nici mireazma
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livezei, nici: surisul gingaş al nepoților nu-l
puteuii scoate din amorțeala în care căzuse.

Stătea
- toată
gîndind.

ziua

cu

ochii în

bagdadie,

Întîmplări, lucruri de nimic cari nu-i prin-

sese nici un loc în viaţă, i se înşiraii acum
în minte, atit de puternice une-ori,

săria şi se uita
cum-va

împrejur să

sint aevea.

vadă

încit tre-

de nu

Apoi după ce se încre-

dința că tot ce-i venise în -minte
odată, cădea iar în amorţeală...

fusese

Astă noapte nu putuse dormi de loc; se
chinuise toată vremea; fel de fel de ginduri
îi. muncise mintea. Înicercase uneori să se
smulgă vedeniilor, dar nu izbutise. Țintise

ochii pe lumina candelei doar a adormi,
lumina părea că se face din ce în ce mai
mică

pină

ce

răminea

numai cit o scinteie,

apoi cit un fir de praf în bătaia soarelui,
apoi se topia cu totul. O clipă de linişte
şi boierul iar tresărea, prindea din noii
lumina candelei care se prefâcea pe rind
intro scinteie, într'un fir de praf şi în urmă
se topia. Pină în zorii zilei i se păruse o
veșnicie. Niciodată nu simţise apropierea
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morții ca 'în noaptea

aceasta.

“Trebuia să

plece la Iaşi numai decit. .

N'ar maifi petrecut o noapte, Doamne
„fereşte, între. păreții: odăii aceștia.
Cum .intră sluga

în

odaie

o

puse

să-i

deschidă ferestrile, apoi îi porunci să cheme

pe cucoana. Zanfira. Dumneaei
veni întrun suflet. -

se sculă ŞI
|

Boierul de abia putea să vorbească:

i Zanfiriţo... astăzi plecăm... Pregăteșşte
tot de drum; să puie caii la caleaşcă.
Coana

Zanfira

rămase

uimită :

— Bine tată, eşti încă slab; mai îngăduie
să te mai întremezi puţin şi-om pleca, n'ai
teamă.
a
|

Dar boierul. deschise ochii mari, încercă
să se scoale intr'un cot, şi strigă cît putu:
— Astăzi vreai să plec. Astăzi înnainte
de masă. Pregăteşte de drum.
Apoi căzu pe perne răsuflind din greu.
— Bine tată, mă duc să pregătesc, răspunse cucoana Zanfira, cu glasul “năbuşit
de suspine.
|
|
Dacă vroia tatăl său să plece, n'avea ce
face. Nu i se împotrivise niciodată; gapoi

|
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îi ghicise gîndul; ştia că ţine numai decit
să se vadă în casele lui.
Dupăce rămasesingur,boierul
se mai linişti.
Pe fereastră aerul proaspăt al dimineţei
se revărsa în valuri peste patul bolnavului.
Boierul întoarse capul şi privi în livadă.
Niciodată frunzile nu strălucise par'că mai
tare ca astăzi. Privea cum păsările zbor de
la un copac la altul şi ciripitul lor par'că
nu-l mal auzise, aşa i se părea de noi.
Da, îi părea acum răă câ se desparte de

livadă. Cine ştie dacă o mai vedea-o.

Deodată pe fereastra deschisă intră în
odaie o rindunică. Ciripind, zbura împre- jurul bagdadiei.
Boierul

tresări,

şi se gindea
semn

bun.

dacă

urmări

pasărea

cu

ochii

venirea ei poate fi un

Da, da, rindunelele aduc noroc.

Pasărea se necăjea să găsească fereastra;
venea pină deasupra patului, apoi iar se
repezia înspre lumină.
cAşa trebuie să fie şi “sufletul omului,
gindea

boierul,

se zbate în strimtoarea tru-

pului nostru pînă ce scapă...»
Rindunica ciripi voios şi se strecură ca
o săgeată pe fereastră.

583
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«Pină -ce scapă ca şi rindunica, urmă a
;. se gindi boierul, ca să rătăciască slobod
apoi în adîncul cerului albastru.»
- Întîmplarea

——-

. această

îi

aruncă

o linişte

nețărmurită peste suflet. Ce .bine ar. fi să
sfirşeaşcă odată ; avea nevoie de linişte, de |
liniştea ' deplină a -morţii...
"Uşa. se deschise încet și coana Zanfira
intră. cu un pahar de lapte în mină. Credea
că o să-l găsească dormind. Boierul îi zimbi,
cucoana Zanfira îi aducea vestea mult dorită:

_— Am pregătit totul de plecare.
laptele şi pe urmă să te îmbrac.

Bea

„- Bătrînul sorbi uşor lapțele, se mai odihni
puțin şi pe urmă se lăsă în mînile fetei
dumisale, care-l. imbrăcă, răbdătoare, ca pe
un copil. Trupul slăbit al boierului era uşor
ca o pană. Numai cind începu să-l îmbrace,
boierul simţi: ce greii lucru să hotărise să
facă. Dar tăcea: trebuia să-și vadă casa,
odaia unde imbătrinise; Şapoi lașşii erai
aproape.. o
Cind sfirşi de îmbrăcat, boierul Costache
işi sărută fata pe frunte şi îngină:
— Mă -simt mult mai bine Zanfirițo.
Cind rămase singur, în fundul patului
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unde îl'aşezase cucoana Zantra, căzu peste
perne secat de putere. Un şir de lacrimi îi
izvori din ochi, şi începu să se roage încet:
«Doamne! Doamne! îndură-te de mine»..
Caleaşca trase la, scară. Coana Zanfira
cu doi argaţi ricicară pe boier şi-l coboriră
în caleașcă,ssprijinirdu-i coatele şi spatele
cu perne ; copiii îi puseră în braţe cite un
..
mănunchi de flori,! iar cei ciţi-va ţărani,
cari apucase să afle că le pleacă stăpinul, 17
„îi sărutară

şi le şopti:

rînd mina.

pe

Boierul le zimbi,

«rămas bun».

Cucoana Zanfira/sui copiii dinainte, dum-

neaci

se aşeză lîngă boier,

apa!

porunci

vizitiului :

— Să ţi mai încet Ioane.
Dar bătrânul se supără, cuvintele aceste
par'că-l sperară.
— Nu, > Du să mile repede.
Caii perniră.
Un vînt căldicel alinta miriştile ce străluceai cț nişte ape poleite de soare. Pe
mnăceş sălbatec ţărcile se adunau
cite un
gilevetotre,

pe

cind

din

adincul

cerului,

curat calacrima; se scobora ciripitulgidilitor
al ciocilici.

Boierul

simțea

o slăbiciune dulce, care-l

ușura de orice suferință, 1 se părea
că nu

mai

are

trup,

că

numai

sufletul

îi stă în

trăsură, lingă fata şi nepoții lui.
Uneori
par'că se ridica ȘI dînsul “uşor ca
un fum
în aer, mult maj sus decit rînd
iunelele ce
străbăteau văzduhul, Apoi deod
ată luneca

în jos, spre pămint,

odată,

mai

ștea, cădea

că

cu.o iuțeală ameţitoare;

era

pe

să țipe. În urmă

ginduri;

se lini-

privea

miriștile

cu bân

averea

întinse, dealurile din depă
rtare; îşi amintea .
în „Tăstimpuri cit muncise el
pe: locurile :
aceste,

cum

agonisise

de astăzi...
Tăpede

ŞI iar i se

un

ŞI că

fum

ban

Dar gîndurile

i 'se spulberai

părea. că șe. supțiiază ca

se' împrăştie

îîn bătaia

vintice-

lului cald. Atunci căut
a să se
cucoana Zanfira care-] strîngea apropie de
mai tare

“lîngă

dinsa.Copiii bucuroşi

i |
de priveliştile jrumoase,

nu mai tăceai. Cucoana
Zanfira [îi privea
mihnită. Din când în cînd
își pleca ochii
„Spre
bătrin,

își

stringea

şopteşte

care îndată ce băgă
de seamă,
puterile,

- ceva,

ȘI

deși .mai

se

nu

prefă ea

putea

că-i

spune

nimic. Nu vroia să arăt
e cit îi era| de rău,

-
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mihnească

Al

mai tare şi să nu

sperie copiii.
La o întorsătură a drumului boierul Cos-

tache îşi pierdu cunoştinţa; cînd îşi veni
în fire întilni faţa chinuită de durere a cucoanei Zanfira ; ca să o scoată din grije şopti:
— Am dormit puţin.
Apoi, ascunzindu-şi slăbiciunea, se incercă
să vorbească

mai

mult:

— Cei din zare, de colo, nu-s Belceştii?
Cucoana Zanfira se uită: departe, scinteia

o pată albă:
„
— Da îs Belceştii tată, răspunse cu gla- 7/7.
sul tremurat.
Pe urmă căută batista și-l şterse pe frunte
de năduşeală.
Boierul Costache închise ochii şi rămase
aşa...

.

Făcuseo bucată bună de drum ; din capul
dealului pe care incepeau să-l suie avea să
se zărească laşi.
Cind ajunse în virf, cucoana Zanfira
oftă parcă mai uşurată:
— Tată, se zăresc laşii.
Boierul

tresări, deschise ochi. Vroi să se

ridice, dar nu putu. Buzele îi se mişcaă în

da
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şoapte neințelese. Coana Zanfira îi luă mîna
într'a sa, se plecă să-l audă, şi de abia putu
prinde înţelesul vorbelor :
— Cum om ajunge... să mă duceți. în
odaia

„Apoi
că

mea.

n

|

|

începu a răsufla din grei, părea

luptă cu ceva

care vroia să-l înnăbuşe,.

un: tremurat smuncitîi scutura trupul.

Coana Zanfira fu cuprinsă de spaimă:
— Ce e; ce ai tată? Spune?
Răspunsul se pierdu uşor, ca o abureală,
la urechea ei.
— Sst! Copiii.
"După aceste din urmă cuvinte, bătrînul
işi răsturnă capul pe umărul cucoanei
Zanfira, îi strînse mina, suspină adînc, apoi
Tămase nemişcat.. Părea că adormise.
Un fior de groază trecu prin cucoana
Zanfira -şi-i impietri. sufletul. După cite-va
clipe îi răsună par'că iarăşi prin auz 'cuviritele boierului; se uită la copii. Dinşii veseli
se sculase în picioare. şi priveau la spatele
vizitiului, spre Iaşi..
Cucoana Zanfira se plecă atunci peste
fața liniştită a tatălui ei şi-l sărută îndelung
“pe frunte, apoi îşi scoase vălul şi-i acoperi

?
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capul; trase încet mîna din mina caldă
încă a boierului, îi aşeză bine capul pe
umărul dumisale, şi-l apucă strîns de mijloc.
Și cum copiii rideaii înveseliţi de priveliştea Iaşilor,

cucoana Zanfira le strigă, cu

un glas ce-l simția străin:
— Copii, tăceţi că doarme bunicul.
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CONUL
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/ i,oartea na schimbat nimic din trăsăA, turile feţei conului Iordache Iovu.

Întins în sicriă, între cele patru lumînări,

parcă

doarme.

Cărunt,

subțire

ca

un băț, cu obrazul supt şi cu ochii. duși
în fundul capului, aşa era şi 'n viaţă. Adică
aşa era în timpul din urmă, căci dacă l-ați
întreba

pe

negustorul

Meremet,

cel ce-şi

şterge ochii plini
sicriului, saă pe
“Vineri, ori pe
Ghindeşti, care

de lacrimi, colo la capătul
fâclierul Chiriac din Sfinta .
boierul Gavrilă Pară din
trebuie să sosească dintr'o

„clipă

în

într'alta,

goana

cailor, spre a-și

vedea prietenul, atunci a-ţi afla altele. Citeși trei îţi vor

spune

că acum

nai bine de ani altfel fusese
aţi alla că fusese5
che ; AN

patruzeci

și

conul Iorda-

atunci zdravân

cit

!
|

|

|

E
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“un munte; cu obrazul” apriâs şi pumnul de:

fer; dar că'ntro' bună dimineață conul
“Iordache căzu la pat şi că zăcuse vre-o patru
luni de zile, iar: cînd se sculă după boala
aceasta

pera mat răsărit c'o palmă, slab cum

îl vedeți şi amarit de tot.

pr

Da,

aşa

sint acum

fusese conul

|
Iordache

patru-zeci și mai

bine

Iovu,

de ani

ŞI dumnealui nu uitase, Doamne fereşte,
„timpurile cînd şuba căptușită numai cu cozi
de vulpe, de abia îl coprindea între fal-

a

fi

—__durile ei, A

fra [ile

127

Mi “Evenimentele; fităpuli erati strîns legate,
pentru conul Iordache, de grăsimea sai

slăbiciunea sa. — «He! he! pe atunci eram
„gras, zdravăn» îţi spunea dumnealui vor:

îi
Su”
|
pour”

_
[ant

1
,
7

bindu-ți despre Unire, sau — «Ei! nu mai
eram în putere, ba slăbisem de tot cînd o
trecut Rusu_prin_Moldova_la . Plevna».

În odaia cea mai din fundul casei, conul

Iordache Iovu

»

avea un dulap mare de nuc,

prunde îşi păstrase toate hainele din epoca
TA
dare
le
.
ja
.
.
2
ă-aa vieţ
vieţei dumisale. De două ori _
ab „—&IOrIoasă|

pE

an,

primăvara

şi toamna,

scotea

re-

dingotele verzii, jiletcile spălăcite_şi le întindea pe frînghii în grădină să le bată
pete)
/,

.

f

i
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soarele și vintul. Din cînd în cînd mai în:
cerca vre-o haină și se mira singur cît de
puţin loc prinde în cutele largi ale straielor
ce altădată îi veneaii strînse pe trup. Apoi
le scutura, le lua una cite una, le punea
prin buzunări săculteţe cu boabe de piper.
ȘI tutun, spre a le feri de molii, şi le rinduia la loc în dulap pănă la o altă primă-

vară sau

toamnă.

Conul Iordache era cunoscut în tot
pentru care era un fel de monument
ce-şi păstrase foâte urmele timpului
nu şi le-ar fi şters ferească sfintul.

tirgul,
istoric
săi şi
Cu el

"=

nu intrase mulţi în vorbă ; să se puie dum-

"nealui cu cuconaşii pomăduiţi din ziua de
astăzi? Auzi vorbă!
| | ,

Cind făcea cunoştinţă cu cine-va/f-l mă-

sura din cap pănă în picioare şi'n clipa
ceea de primblare a ochilor băga de seamă
toate. De nu-i plăcea, întorcea spatele ŞI
ţi-l lăsa cu gura căscată în mijlocul uliţei,”

sai a casei unde era.

€

Conul Iordache Iovu nu fusese niciodată
cu trenul, călătorea numai cu droşca dumisale hodorogită de drumuri şi spălăcită de
ploi. Acum în urmă nu se mai ducăa decit
Fm.

Gdrlcanu-fmilyar — Durin

/

„1

4
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.

la moşie. Dar conul Iordache şi ?n privinţa
aceasta avea o meteahnă. De cînd se pietruise ulițile tirgului cu bolovani ascuţiţi ce
te hurducaiă în trăsură de- ţi scutura

crierii,

dumnealui nu umblase măcar o singură
dată în trăsură prin tîrg. Conul Iordache se
gindea mereă la drumurile netezi, bătute în
pămîntul gol de atiția ani în urmă şiyvorba
| dumisale ]« ori pe pămint gol, ori pe ceva
| mai bun de cit pămîntul», dar pe bolovani
emma

nu putea

merge

şi n'a

mers.

..

Cind-trebuia să plece la ţară îi purcedea
desdedimineaţă droşca încărcată cu calabalicul și] aştepta la „rohatcă, iar conu
„se

ducea

„pleca
aveai

pe

înspre
ce-i

jos pînă acolo ȘI de la rohatcă

moşie.

Aşa

era

dumnealui,

face.

În tîrgul acesta se născuse conul Iordache, şi aici copilărise, dar cu toate aceste în timpurile din.urmă dumnealui nu mai
putea. suferi tîrgul.
Nimic din ce ştiuse odată nu rămăsese
la locul lui,: dar nimic. «Neam. de -dregestrică» spunea dumnealui de tineretul ista
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nu se mai astimpără într'un loc şi răs-

coleşte lumea.
|
„De aceia conul lordache nici nu. prea
eșia din casă. Îl vedeai cite-odată răsărind,
aşa,

pe

uliţă,

uitîndu-se țintă

înnainte,

sau

oprindu-se în dreptul vre-unei case mari,
noui, cu două sait trei rînduri, mătăhăloasă .
şi înzorzonată cu fel de fel de eşituri. şi
cucuriguri. Conul Iordache o măsura” din
viri pîn&n temelie, de la un colț la cellalt,
şi amintindu-și de .casa gospodărească, cu
ziduri trainice şi văruite ce fusese dărimată
spre a se ridica astalaltă, dădea cu desgust
din cap şi vorbea singur: eMare pricopseală aţi mai făcut, n'am ce zice»!
Cind boteza cuiva, sai cununa pe cineva— şi aceasta se întimpla foarte des—
atunci plimbarea conului lordache. ţinea

pină dincolo de podul. Pescăriei in Uliţa
“Mare,

la dugheana

negustorului

Meremet,

numit pe vremuri Negustorul Tirgului.
De mult cunoştea conul Iordache du&heana asta pipernicită. Cum ajungea la uşă
se pleca puţin, căci uşa era joasă, apoi păşea

înnăuntru strigind :

62.
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— Bine te-am găsit negustorule, ce ţi a
mai venit noi, hai?

Moş Meremet sărea de pe scăunel, îi să„ruta mina şi începea a-i înşira ce primise
cu trei-zeci de ani în urmă de la Braşov.
"Conul lordache se: prefăcea că se minunează ba de albeaţa pînzăturilor, ba de trăinicia şaiacului, văzut de atitea şi atitea ori,

ba de frumusețea chimirurilor sai a pungelor de piele cu găitane stacojil.
» — Frumoase, negustorule, tare frumoase

EI

lucruri! Da lăzi de Braşov ai?
Negustorul se repezea, dădea jos de-a
tăvălicul valurile de şaiac de Văratec, şi ca“pacele lăzilor verzi apăreaă, încondeiate cu
eee

”

.

j

a

A

.

.

fel de fel de mănunchiuri de flori galbene,

albe şi roşii.
„— Trainice lăzi, ia să mi-o scoţi pe ceea
de colo!
Apoi mai cumpăra cite-va bucăţi de pînză,

un val, două de şaiac, le punea în ladă, o închidea şi-i lăsa răspuns că o să vie omul

dela curte .să o ridice; scotea sulul de tinichea învălit în piele roşie de marochin,
“făcut pe măsura galbenilor, şi număra tacticos negustorului,

în palmă,

suma

cerută.
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Conul Iordache cînd cumpăra singur, lua
atita ca să poată plăti în aur.
— Vremuri calicoase eii încă n'am apucat.
Calicia îi Ja aceia cari n'ai ştiut să-și păstreze gălbănaşii... şi-la aceia să rămiie,
adăoga conul lordache, trintind cu palma în
gol, ca şi cînd ar fi vrut să gonească mai
departe pe netrebnicii ce nai ştiut să'și
păstreze avutul.
Alaltăseară Conul Iordache, după ce se întorsese de la negustorul Meremet, se primbla
liniştit prin odaia dumisale de culcare ; de
odată i se tăiară genunchii, şi simți o mare
slăbăciune
în tot trupul. Se sprijini de jilțul
_mare_de ling
ă
masă

Po

Dee stai Pe

“ciipe.

—

şi stătu

aşa

citeva

<

«Nucum-va ?... Ar fi şi timpul» vorbi

singur conul lordache,care aştepta moartea
ca pe un bun şi îngăduitor prieten. După
ce se mal întremă puţin, incepu a se primbla

iar prin odaie, cu gindurile pierdute cine
ştie unde...

Deodată i se fâcu negru în faţa ochilor,
picioarele i se tăiară din noi. Noroc că
era lingă scrin; se apucă repede cu minele

i

|]
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de dinsul, totuşi nu avu putere să se ţie sus,

căzu în genunchi şi șezu aşa multă vreme.

ti

——«[rebuie să mă pun în' pat» de-abia
șopti, CSnul Iordache.
Se tiri cum putu și se culcă așa îmbrăcat.
Îşi aţinti privirile spre iconastas, apoi închise ochii şi adormi pe veci.
|
Acum întinsîn sicriă par'că visează.
Moartea nu i-a schimbat nimic din trăsăturile feţei, dar peste cîte-va ceasuri se
"va călca hotărirea bietului conu. Iordache,
| şi-l va duce pe ulița pietruită cu bolovani,

în dricul cu cei patru îngeri

)

poleiţi, spre

| locașul unde se liniştesc toți. de-opotrivă.
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” ÎNTR'O DUMINECĂ
Duminecă, zi de odihnă. În odaia
înaltă valurile străvezii de fum se ri-

dică

uşoare

în sus, —

ca nişte pinze

de păinjăn, toamna. De trei ori în fiecare
zi — dimineaţa, la amiază şi seara — coana
Anica afurnă prin casă cu odogaciti ; aşa su
deprins de la părinţii dumisale, cind, copilă,
de abia ţinea in mînă căţuia cu jăratec.

Coana Anica

impinzise odaia în fumul

mirositor, apoi, pentru că rămăsese singură,
se sui in patul acoperit cun macat_ croit
dintr'un şal turcesc ţesut cu fir, şi începu
a face pasianţuri.
Încetul cu încetul, tot fumul se aşeză
într'o pătură supțire, ca prinsă de bagdadie,

iar dedesuptul ei odaia rămase limpede ca
un pahar de apă supt o pojghiţă de ghiaţă.

5 N

| să
LS
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Păreţii sînt albi ca omătul, pe. mobi
lele

curate măcar un fir. de praf n'ai
putea
găsi.-— nici în cea mai mică încheiet
ură
„a Jilţurilor bătrîneşti. Gospodină cum
e coana

„ Anica,

de geaba

ai căuta printre

«cucoa

nele de moda nouă» cum le zice dumneaei ;

coana. Anica numai după ce sfirşeşte
de
şters dumneaei cu mîna dumisale fiecare.
lucrușor,

ŞI după

ce le

așează

la locul

lor,

fiştecare cum l-aă avut, numai apoi se odih-

neşte. Şi ceia ce vă spun nu e glumă,
pentru

i că la fiecare lucru, cît de mic o
fi el, coana
Anic aare trei metehne: întăă îl
pufuieşte,
„pentru colb, cu scuturătoarea făcu
tă din pene

moi de clapon;; pe urmă il şter
ge, pentru

“lustru, cu o petică curată ; şi, al
treilea, suflă
asupra lui pe mai multe părți, ca
nici bănuială de colb să nu rămiie. Numai după
toate
acestea, coâna Anica se schimbă
curat, îşi
iea pe umeri, cum e.acuma iarnă, scurteic
a
blănită, se leagă la cap cu tulpan
alb, tivit

cu arniciii roș; îşi pune cerceii de rubi
tle

în urechi, şi, dacă nare ceva mai
bun de
făcut, mai cu samă sărbătorile,
face pasianţuri.
Se
Văâzută aşa cum stă, plecată asupra căr-

SpUSII:
ților, Coana

Anica pare încă tare frumoasă

pentru vrista er: părul alb, ieşit puţin de
supt margenile şi mai albe ale tulpanului;
nasul drept, adus frumos de-asupra gurei
ŞI fața rumănă cum € floarea mărului, te
fac să întrevezi frumsSeţa sănătoasă, — astăzi
atit de rară — a fetelor de altădată.
Coana Anica îşi urmăreşte pasianţul, dar
se vede că nu-i iese. Sprincenele i se
string la fiecare sfirşit de cărţi, şi faţa ia
O căutătură întrebătoare: «ce să fie oare?
dumneaei,

care

are

atita noroc la

pasian-

ţuri!/ Şi-l face şi-l reface: pasianţul însă se
“închide. Coana Anica işi numără cârţile;
lipseşte şapte de verde!
— «Ei poftim!
Astea-s treburi de-ale lui Mihalache!» Şi
coana Anica se scoală de umblă într'o
parte şi 'ntr'alta; ridică muşamalele de pe
mese, — caută prin tot locul; numai la sfirşit
ii vine în minte să ridice capătul saltelei,

şi chiar în colț găseşte cartea. În sfirşit
işi poate începe cu nădejde pasianţul.
Conul

Mihalache,

soţul

dumneaei,

are

obiceiul să o năcăjască, şi ride cu poftă
de cite orl coana Anica se supără pe cărțile
nevinovate.

Dimineaţă
i-a luat binișor cărțile din saltar,

a ascuns supt saltea șaptele
aştepta

acuma

foc şi pară
masă,

să

vadă

pe

de

verde,

coana

ŞI.

Anica

|

pe pasianț; cînd, tocmai după

soseşte

să-i

tare bine îmbrăcat»,

vorbească

un

«Ccuconaş

dar pe care sluga nu-l

mai văzuse. Conul Mihalache, cam mirat
,
a poruncit să-l poftească în salon, și sa
dus și dînsul, lăsîndpe Coana Anica afumind, după obiceiă, cu odogaciii...
A-trecut mai
ceas; ușa de la
Mihalache intră
„apropie — dacă

bine ca vre-o jumătate de
antret se deschide ŞI conul
în odaie. E un om care se
nu cum-va i-a împlinit —

„de șapte-zeci de ani; cu toate aceste

e încă

în putere. E potrivit de nalt, are părul încărunţit cu totul, şi se poartă bărbierit ;

musteţile groase îi umbresc buza de sus,
iar sprincenele albe, îmbinate, tivesc frumos

„partea de jos a frunţii largi.o

Cind
- conul

Mihalache

|

intră în: odaie,

coana Anica ridică puţin capul şi rămîne
uimită de fața lui -posomorită. Conul Mihalache, fără să spuie vre-un cuvint, incepu..

pi
?
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-a se primbla, cu minele la spate, în tot
lungul odăii.
,
La început, coana Anica crezuse că se 7
preface, nu-l văzuse

mihnit de ani de zile;.

la urmă însă înțelese că mihnirea de acum
pare să nu fie glumă, ca de alte ori.
Conul Mihalache se primblă minios prin
odaie, face hm-hm, pe nas, des şi apăsat,
Şi-și întinde merei mîna dreaptă de-şi scoate
manşeta ce-i tot intră în mînecă.
„Coana Anica stringe cărţile și vine drept
în fața lui:
— Nu zăi, eşti supărat! — ori te prefaci

iar ?.. Ce ai?
— Sint supărat; lasă-mă, Anico... îi răspunde, şi începe a se primbla de cealaltă
parte a odăii.
— Da ce-i? Cine a fost la tine?
— Cine, cine... Ia un filâzon, un nătărău,
fie-i lui acolo; un venit din toată lumea...

Nu

trebuia să-l primească.
— Apoi, cum să ştim, Mihalache, cine-i
el 2.. Da ce ţi-a spus?
Conul Mihalache se opri şi începu a istorisi,

dind

din

mini,

furios:

age să

votez!

De

unde pănă unde... A început să-mi îndruge:
«că oposiţiunea-i puternică; că s'au adus

alegători de prin alte părți; că una, că
alta,
că, în sfirşit, face apel la mine, stilp
ul
“ boierimii din tîrg, feciorul bietului
tata
(bine

că l-a strîns Dumnezeăla vreme, să

- nu li mai vadă mutra), la mine «car
e fusesem un puternic sprijin»... Și mă rog
se
sculase în picioare şi troncănia Şi se munc
ia.
—

«Stai,

domnule,

„mă rog cine te-a

îi zic

trimis

ei,

pe

stai

puţin;

dumneata.

la

mine ?» — «Conul Vasilică Mindrescu,
fostul

prefect..., feciorul răposatului boier Cristache

Mindrescu, de fericită amintire...» (şi conul.

„Mihalache preface glasul muieratec al fl.
fisonului), cun mare
— Vasilică

om de Stat»...

Miîndrescu?

îi răspund

ei,

un mare om de Stat?;Nu cunosc nici un
Va-sili-că Min-dre-scu. Nu cred că Cris-,

tache Mindrescu să fi avut vrun băiat, căci,
dacă ar fi aşa, băiatul ar fi venit să
mă
vadă; cine fusese mai bun prieten cu tată-

său decit mine!... «— Cum se poate, coane

Mihalache... Îi feciorul boierului Cristache...

- dacă vă spun»... — «Iartă-mă, domnule, dar
nu pot crede că feciorul lui Cristache Min-

_
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drescu şi-ar fi amintit atit de tirziă de mine,
şi atunci prin alţii.»

Şi filfisonul

începu

a

se strimba: — «Că dă, ar trebui să-l scusați
şi dumneavoastră..., că afacerile partidului,

ale judeţului..., parlamentul»... Ş'atunci mi
Sa suit singele la cap şi am inceput a-i
trinti şi eii, cu virf și "ndesat, să le ţie minte
netrebnicii.>
|
Conul Mihalache se înroșşi, fruntea i se
acoperi de nădușşală:
«De afacerile judeţului ? De aceia judeţul
m'are nici drumuri, nici poduri, nici şcoli?
De

aceia tirgul

e mai răi ca un sat, fără

lumină şi fără apă, de mor oamenii în
toiul verii de sete?» Acestea-s afacerile care
vă fac păgini,

care vă opresc

a vă vedea

de nevastă şi copii? Care vă impedică a
merge la biserică, şi a vedea pe cei cari
wati privit crescînd? Astea vă sint treburile
cele multe şi grele?.. Nu-l cunosc, domnule,

şi nu cunosc pe nimeni.
ales

Dumnezeii,

ci nu

mai

Pe aleşii mei i-a
sint...

spre

fe-

ricirea lor! Plătesc birul şi taxele care mi
le puncţi, nu vă cer nimic şi nici să-mi
cereţi. Îmi “ingrijesc casa şi moşia pin”
intoarce

băiatul

mei

din

străinătate,

54
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să-l fac stăpîn pe ele, ş'apoi
mpoiu pregăti

ŞI et să mă duc acolo und
e oamenii nu
mai sînt năcăjiți de... grijil
e județului şi.
“ale parlamentului
!].. Băiatul meă, dacă 0
Vrea,
va vota;

dînsul

poate

să'

cun

oască
vre-un Vasilică Mindrescu...
E mai tînăr!
Pină atunci, domnule, pe
lingă.casa mea
să treceţi ca pe lîngă un
cimitir»...
“Conul-Mihalache începu
a se primbla

furios, apoi se opri de-odată
în loc, se uită
Spre

oraș, şi strigă încă odată,
cu glasul
înnăbuşit: «ca pe lingă un
cimintir..»
Coana Anica

rămase cu cărțile în mîn
ă,
neștiind ce să spuie. Acuma
însă, cînd conul
Mihala

che

tăcu,

ea

veni

lîngă dinsul.

— Dă-l pustiei, Mihalache
, zăii aşa; nu
te-am văzut în zilele mel
e atît de tulburat.

'Lasă-i în plata Domnului...
Foarte bine le-ai
făcut, nevrednicii!
-

„Coana

Anica îl luă de mînă, și se

uită
în ochii lui. Conul Mihala
che se mai linişti,
şi

se aşeză pe un jilț; o viață
întreagă privirea asta, isvorită din Och
ii albaștri şi nespus

de limpezi ai coanei
alinarea clipelor grele...

Anicăi, îi fusese

ÎNTR'O DUMINECĂ
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Mai tirzii conul Mihalache, liniștit cu
totul, se sculă din jilţ și veni să privească
pe coana Anica; dumneaei începuse, cam
mîhnită, pasianţul.
— Uite, patru cu patru, iispune dumnealui.
Coana Anica văzu cartea şi-i | răspunse:
— Patru cu patru.
— Uite, colo sus, un opt. Nu acolo!
„Aşa, pune pe opt de spatii peste cel de roș.
— Opt cu opt... Zece cu zece... As cu
8... Fante cu fante... şi-i gata. Mi-a ieșit!
— Ţi-a ieşit? Cum se poate? întreabă
mirat conul Mihalache.
|
Coana Anica se preface răutăcioasă, îi
bate în pumni ŞI-i răspunde:
— laca mi-a eşit, Ce crezi? Am răscolit
ŞI eii toată casa şi-am găsit şaptele de verde
supt saltea.

Conul Mihalache

nu

poate

răbda

cău-

tătura coanei Anica, își mişcă în sus şi în
jos de două trei ori sprincenele — ca aripile unei paseri albe ce-şi ia zborul —,
îşi întinde zimbind buzele, şi porni într'un
ris, din toată inima.
Coana Anica, bucuroasă

că-l

vede

iar

senin, începu şi dinsa a ride.
Fm. Girlianuo
Jia? par — Hirini

5

—

Ştii una,

—

Ce?

— Hai
prădată.

Mihalache ?

să jucăm

o concină... o concină

„— Pe ce:
— Pe un franc.
— Pe un franc? Ei nu joc decit pe-un
galbăn.
|

—

Bine; haide pe un galbăn.

—
ici

Da unu
în

palmă.

aşa!

laca

adă
eă

galbănul
îl

scot

Ş
să-l

din

văd

pungă,

şi-l aşez frumos pe marginea pernei... Așaa
!
“Coana Anica se scoală, se duce la măsuța de lîngă fereastră, ia din saltar pung
a
împletită în sirmă de argint, scoate un galbăn,
noii-nouţ, și vine de?l pune alăturea de acel
a

al conului Mihalache.
—
_—

rocul,

Da să nu mi-l iei?
Leca. Asta-i frumos! Cum o vrea nosoro !, îi răspunse

serios

conul Mi-

halache. Apoi se așează amindoi pe pat,
Şi conul Mihalache începu a da cărţile. Cam
pe la sfirşitul cărţilor, conul Mihalache, fără
a zimbi măcar, scoate din cărțile dumisale
un popă, şi se preface că vrea să stringă,
ca şi cu valetul, pe toate cele-Palate de jos.

ÎNTR'O
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cu părere de răi coana
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spatiile»...
Anica...

spune

< Da ia să văd, mă rog, cu ce mi le ridici?»

Dinsul se preface că
repede cărțile.
— Nu, nu; dă mina
aşa ţii vorba? Să iei
Pune cărțile innapoi şi

vrea să stringă mai
'ncoace. Aşa! apoi
de jos cu popa?
dă şi-o carte din

mină,

Conul Mihalache ride cu hohot.
— Apoi, dacă e prădată, prădată să fie,
soro !

— Pune popa jos!
Conul Mihalache dă

cartea,

şi coana

Anica le ia pe toate cu un valet.
— Tot n'ai făcut nimica, soro, îi spune
dumnealui; et am cărțile, concinele... Dă-mi
galbânul,
Dar coana nica pune frumuşel mina

pe amindoi galbenii şi li dă drumul în buzunarul scurteicei... Şi odaia “'răsună ine
delung de risul senin al conului Mihalache.

Pi

PAR
E

tu

”
PIE

/
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.
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sara asta, ca şi în celelalte toate, de
zece ani în şir, conul Vasile stă la aceiaşi măsuţă murdară din colţ, în fundul cafenelii, unde altădată nu-și bea decit
cafeaua neagră, căpătată de geaba, şi-şi fumează mucurile de ţigară, culese de pe
marginele meselor de alături.
Conul Vasile e scund şi slab; are nasul
ascuţit, iar umerii obrajilor îi lasă în urmă
de tot ochii adinciţi în fundul capului, înconjuraţi de cearcăne întunecate ; musteţile
„îi sînt pe jumătate .pirlite de țigară.
Dă în iarnă, copacii şi-aii scuturat frunzele, serile's înnecate într'o piclă care cerne
mereu picături mici ce-ţi umezesc stra-

iele pănă la piele, şi conul Vasile umblă
cu un pardesiă ferfeniţit, pe dedesuptul căruia cine ştie dacă

cămaşa ;

în

mai are altceva,

picioare

poartă

decit

nişte galoşi
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rupți. Pălăria, pusă lîngă el pe masă, e
mo- |

totolită de Ploi'şi ninsori, parcă eo petică.

Conul Vasile stă cu: ochii închişi, pierdut în gînduri. Cind cineva intră sat iese
„“din cafenea, dinsul deschide răpede ochii
,

„se

uită . sperios. spre ușă, apoi îl închide

iar, ca şi cînd lumina slabă, ce de
abia.
străbate de la lampă prin riorii de
fum, -ar
face răi.
Da
Da, nu se așteptase; auzi. după
şaptesprezece ani să-l întilnească, să
mănince
cu el aici la masă, în cafeneaua asta unde
nimeni nu-l mai bagă. în samă,
unde aproape e tot aşa. de neînsemnat, ca şi
ci-

nele. ce se furişează, din cînd în cînd, prin-

tre picioarele

mușteriilor... Nu

se

aştepta

să-l vadă... Îl avusese vichil, de mult...
tare

de mult; îl văzuse curățel, deştept,
îl luase

la moşie şi l-a ţinut vre-o cinci şeas
e ani;,
cînd a început să piardă din. aver
e, a dat

drumul la toți, i-a dat ŞI lui.

Şi poftim, îl

ascultase cum i-a povestit că acum
avea
moşioara lui, că e însurat, are copii
, — gospodărie în regulă...
|
Cum intrase pe ușă, la cunoscut
şi s'a
virit mai tare în colţ, doar nu lo găsi
;

ALTE VILEMURI
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fostul vichil a venit pănă în mijlocul cafenelii, s'a uitat în toate părţile și s'a oprit
cu, ochii la el; îl zărise. S'a apropiat de
masă și a rămas înmărmurit, uitîndu-se la
dinsul. Întrun tirziă i-a spus, cu glasul
mișcat :

|

— Cum, d-ta eşti, coane Vasile?
Conul Vasile părea că se 'neacă, voi să
se scoale în picioare, să-i întindă mina şi
nu putu; de abia îngină:
—

Da,

Fostul

ei sînt.

vichil

luă

lingă dinsul şi stătură

un

scaun,

aşeză

așa mult unul lingă

altul, fără să-şi zică un cuvint.
cepu a'şi povesti viața, de la
pănă acum. [storisirea vichilului
rea zilelor unui om care muncise.
conului Vasile

se

Tirziii îndespărţire
era înşiraPovestea

e nespus de dureroasă;

su-

fletul fostului vichil se stringe la auzul
vorbelor de abia suflate, la vederea trupului istovit de foame şi suferinţi. Şi în timp
ce conul Vasile iarăşi se opreşte din vorbă, ca incovoiat supt greutatea celor spuse,
fostul vichil se gindeşte la omul acesta, pe
care îl cunoscuse altfel, în mijlocul bogăţiilor, înconjurat de toţi. Ştia, incă de pe
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de la el, că începuse a pierde

din. avere ; auzise în urmă,

că _nevastă-sa

îi cheltuise mai tot, dar nu-și închipuise
că
O să-l. găsească vre-odată în halul. aces
ta.
l-ar da astă-sară

ceva :bani, -dar 'nu

are

la el. Trebuie să se întilnească numai
decit”
cu dinsul mine, să-l ajute cu: ceva.
—

Coane

Vasile,

să te văd... să mai
stai?

:

Conul

să

vorbim

vin

mîne

puţin...

unde

a

Vasile e încurcat, nu prea ştie ce

să răspundă.
—

aș vrea

Mai

|

bine...

n

să ne întilnim

vino mine. după prînz, aici.
„„ Cind -se sculă să dea mina

aici... aşa,

prietenului

care pleca, simţi o durere tăioasă în piept
,

par'că i ar fi rupt ceva. Se așeză din noi

pe scaun, și privi lung pe urmă. celui ce

plecase ; scoase un oftat, închise
-Tămase aşa... “
a

ochii şi

Întrun tirziă- simţi că'l ia frigul, se sculă

anevoie şi ieşi din cafenea.
Ss
Afară îi piclă groasă. Luminile fanarelor

mai

nu

se zăresc.

Şi-i o umezeală

De

sus cerne

?ntr'una,

de par'că întri în pivniţă.

ALTE
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Conul Vasile îşi viri gitul -cit putu mai
adinc în guler, şi o luă. spre casă. Străzile
lungi

şi strimte

îs pustii;

de

cite

ori nu

le-a străbătut conul Vasile, pe ploi, pe viscole, nopţile cind vintul par'că-ți taie faţa,
Şi mai să te doboare la pămint.
Pentru cafeaua, care-i ţinea de foame,
dinsul

le-a străbătut tot în pardesiul acesta,

cu aceiași galoşi rupţi; în cap cu aceiaşi
pălărie mototolită, ce-1 umezeşte părul.
Și casa e departe, tocmai în capătul oraşului, în ograda unei biserici. Casă i se
poate zice în glumă, căci ea e un biet bordeiti cu şindrila mincată de ploi, peste care
mușchiul verde s'a întins ca un covor ce
ține apa să nu străbată, prin pod, înnăuntru.

O fereastră mică astupată în partea de jos
cu o bucată

de tinichea,

în

loc de gzam;

O uşă ce mai.nu se apropie de perete, prin
care viscolul, iarna, îşi spulberă omătul pănă
lingă patul de scinduri, pe care doarme
conul Vasile. Spre acest bordei, străzile
din ce în ce mal întortochiate şi mai strimte
duc paşii sărmanului boier.

În faţa bisericei e un loc pustii, plin de
spini, printre cari vintul toamnii aleargă în

voie, smulgindu-i, încîlcindu-i unit în alții
Şi năpustindu-i peste picioarele slab
e ale
conului Vasile, singurul trecător prin
acest

loc, pe o astfel de vreme.
„Conul

Vasile

intră

.

în ograda

bisericii,

apucă pe cărărușa înglodată, străbate
gră-

dina mare, cu copaci bătrîni, printre ramu
-

rile cărora cioarele ciriiesc

toată

noap

tea
„în cuiburi, şi ajunge la bordei
;. bijbiie

prin. întunerec, de găseşte belc
iugele, ca
să deslege sfoara ce ține uşa înch
isă. De

deasupra capului, de pe acoperiș, un mior
lăit
îl face să tresară. E. mița conu
lui

Vasile,

cu care împarte suferințele, frigul
ȘI coaja

-de pîne cînd o are, Sările miţa
îl aşteaptă,
pe aceiași vreme, la marginea acop
erişului,
ŞI întră odată cu el în casă. Cite
odată Co-

nul Vasile. vine mai. de vreme
și miţa ră-

mîne afară, atuncea
pe hogeag şi miaună
„Şi-i deschide. Cum bijbiie prin.
îşi aminteşte că nu
brituri cu ce să-şi

dinsa se suie binişor
acolo sus pănă o aude,
!
:
|
întuneric, conul Vasile
are. lumînare, nici chiaţițe. focul. Şi l-a luat:

frigul și simte că nu e bine de loc.
Se.gin-

deşte să se ducă pănăla dughiana din colț,

ALTE VREMURI
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la Chirilă. Poate să fie încă deschis. Vorba-i
că-i mai datoreşte mult; îi e ruşine să mai
ceară pe datorie, şi e departe.
„Conul Vasile oftează, dă drumul miţei,
leagă din noi belciugele, şi, hotărindu-se,
începe a -scobori cărăruşa. Iese din curtea
bisericei de abia tirîndu-se, o ia la stinga
şi porneşte pe o hudiţă glodoasă, pe unde:
de abia își scoate galoşii din pămîntul cleios.
La Chirilă nu e închis, se vede lumină.
În taţa dughenii, conul „Vasile se opreşte
și stă din noi pe ginduri: îi vine să se
întoarcă ; mai bine se culcă pe frig. E tare
obosit însă, trebue să se odihnească măcar

o clipă; a mai fost și altădată, așa, numai
să steie

de vorbă.

Suie

scara

de

piatră,

ţinîndu-se de cîrligul de fier al uşii şi intră
în dugheană.
|
Negustorul stă la tejghea, pe gînduri, cu
capul răzimat de-o mină. Cind conul Vasile
face un pas în dugheană, negustorul se
întoarce, îl vede şi îi strigă bucuros:
— Ei! bine că ai mai venit coane Vasile,

să mai stăm puţin de vorbă, că tare's
amărit și eu...
Conul Vasile de abia răsuflă, dă bună
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sara şi se aşează pe un scaun de astălaltă

parte a tejghelei.. -

mai

— Tare's amărit -şi ei coane Vasile; nu
merge

comerțul;

s'a dus

vinzarea, s'a

dus pe apa Prutului, Şi mai cum. s'o mai
urneşti din loc.
Pe conul Vasile îl apasă par'că ceva pe
piept;

tare-i

pare

rău

c'a venit.

Oftează.

Negustorul are gust de vorbă :
— Uite așa am început să oftez ŞI ei,

coane

Vasile! Zău

cele de

demult,

aşa, unde's timpurile”

cînd aruncam

cu galbeni

în cîni, coane Vasile. Ei! Cind mă gîndesc
ce alişveriş era într'o vreme! că D-ta mă:

cunoşti acuma,
Conul

Vasile

şi de bine şi de răi...
dă

din

cap

în semn

că-i

aşa; de vorbit nu. poate vorbi, i s'a pus
un nod în git; niciodată nu s'a simţit mai
nefericit ca în astăsară, Negustorul nu bagă

de samă

'suferința

conului Vasile,

i s'a

„deschis, ca totdeauna, gustul de vorbă:
— Par'că te văd, coane Vasile, cu trăsura
ceia cu patru cai roibi, tot unul şi nul,
cînd te întorceai de. la. moşie. Te opreai.
la mine, ici, îmi dădeai poruncă să dau .un

rachiii de drojdie vizitiului, luai şi D-ta unul,
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mincai o bucată de covrig proaspăt, şi-mi
trinteai în palmă un galbăn: «Lasă c'o să-mi
dai tu restul altădată», îmi ziceai, şi altădată ceia nu mai venea... Da biata coana

Raluca,

Dumnezăi

„vedeam pe-amindoi,
creştea inima... Ce
Vasile,

ce mai

s'o

ierte!..

Cind

vă.

unul lingă altul, îmi
mai vremuri, coane

vremuri!

-

Negustorul ar fi povestit înnainte, cu
ochii pierduţi în gol, ca şi cînd ar fi urmărit
prin aer întîmplările, dacă nar & auzit
dincolo de tejehea nişte suspine înăduşite.

Conul

Vasile

l-a ascultat,

l-a

ascultat,

ŞI

deodată nodul din git i-a lunecat,
par'că
l-a desfăcut cineva de nişte legături
ce-i

stringeai

sufletul, a plecat capul pe

mină,

lacrimile i-au năvălit fierbinţi în ochi,
şi-a

început să plingă cu suspine.
și

Negustorul nu se aștepta la asta; ii vorbise
altădată

despre

trecut,

şi nu-l văzuse

plingind. Sări de pe scaun şi alergă lingă
dinsul.
— Coane Vasile, coane Vasile, ce plingi!
Zăă nu mă aşteptam la asta... N'am vrut

să te mihnesc, n'am vrut Doamne fereşte;
iartă-mă, zău iartă-mă.

"Și negustorul îl luă în brațe şi-l alin
ta

ca pe un

„—'Las

copil, pe“ obraji, pe păr: .

Coane : Vasile, nu mat plinge... -

aşa-i viaţa... Eă n'am vrut să te
mihnesc,
mă iartă, te rog - iartă-mă.

Și mai că nu putea vorbi şi el “de plin
s.

“Conul Vasile îi.strînse mîna, se
sculă cu
grei de pe scaun și :porni spre
ușă.
— Nu, nu; mat rămii coane Vasile,
mai
rămii ;. poate îți trebuie ceva...
nu pleca
Supărat pe mine:
|
|
o
„— Nu sînt supărat, nu sînt, mi-i
cam

răi şopti conul Vasile și ieşi plingînd
din
dugheană...

|

" Rămas în prag, negustorul înduioșat auzi
a

încă suspinele conului Vasile, care
se adin- |
cea, plingînd, în noaptea umedă.
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FRANȚ,
$ upt fruazişul nucului bătrin din grădină
O) staă împrejurul mesei: conul Ionică
Rodan cu nevasta dumisale
— coana
Savasta— şi prietenii dumnealor: conul
Dumitrache

Graur

cu

soţia
— coana

ghioala. In mijlocul mesei pilpiie încet flacăra gălbuie a luminărei; împrejurul sticlei
sfeșnicului un fluture de noapte, cu aripele
străvezii, se roteşte neastimpărat strălucind
ca o scinteie.
Deasupra, printre frunzele late şi intunecate de

umbră, se zăresc ici-colo stelele ce

sclipesc în adincime.
Nici-un sgomot nu se aude ; cind şi cînd
doar şopotul frunzişului.
.
Citeşi-trei ascultă glasul domol şi dulce,
ca

un

sunet

de

flaut,

al conului

/

Mar- po

Ionică

Rodan, care povesteşte din călătoriile
nenumărate ce făcuse. Şi fără să-şi deie sama,

'
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rind pe rînd li se aburea pe faţa sticlei lu-

»-2 minate priveliştele minunate reînviate prin
cuvintele calde, ca şi ceriurile supt care pri-

begise boierul în anii cei tineri. Zborul fluturelui dădea o tremurare, un fior de viață
„acestor vedenii senine, minunate.
Glasul curgea domol, ca o picurare me-

_lodioasă..... Drumurile lungi, scînteietoare, se
întindea leneşe, cotind domol, pierzindu-se

în zarea viorie, ori strecurindu-se printre
deschizăturile munţilor acoperiţicu păduri

negre şi nepătrunse. Oraşele răsăriaii albe
în lumina puternică a zilei; şi se întunecaă
spre sară, ca să adoarmă în miezul nopţii
supt împrăștierea razelor reci ale lunei...

Și iarăși amintirea părăsea pămîntul şi rătăcea pe întinderile nemăsurate de ape ce-şi
desvăleai

valurile

minate

cînd

de

furtuni,

alergind pe faţa mărilor ca nourii pe cer,

cînd aţipite, prefăcute într'o oglindă pe care

cerul mătăsos

şi alb ca laptele al zilelor de

vară o schimba într'o prăpastie de lumină...
Și palaturile mari ale Țarigradului, şi Pira-

midele cele uriaşe al Eghipetului şi Sfinau
cel încremenit de veacuri cu ochii împietriţi

FRANŢ

să

spre adincurile pustiului, toate răsăreai în
faţa celor

ce ascultai.

Boierul Ionică Rodan par'că trăia din noi
toate clipele acele, par'că i se părea că se
clâtină domol în corăbiile cu pinzele um-

|

flate de vinturi, ce-l purtaă spre țărmurile
străine și atit de depărtate !. .

Cînd boierul vorbise despre corăbii, ochii
coanei Marghioala prinseseră mai bine aripele fluturului, părindu-i-se două pînze ce
flutura departe în mijlocul apelor lucii.
Boierul

tăcu,

tuturor

li se

trezesc din visul unui somn
să-l doarmă încă.
Pe

urmă

glasul

coanei

păru

că

se

ce ar fi dorit
Savasta

răsări

trăgănat, înnădușit cum îl avea:
— Are un dar lonică să povestească,
cum m'am auzit la altul. Frumoase or fi

fost locurile acele,

dar şi închipuirea

lui

le face, mă rog, de zece ori pe atita.
Apoi, după ce se mai gindi puţin, adăogă:
—- lonică în fiecare nour vede un curcubeii. .
Boierul

surise, iar conul Dumitrache

în-

trebă pe coana Sevasta:
— Da dumneata, coană Savastiţă, n'ai
călătorit pe nicăieri?

— Ţi-ai găsit să mă 1ee, răspunse
dînsa.
Dumnealui în călătorii e burlac.

Îndată însă îşi aminti ceva ȘI începu
să

ridă.

— Ba spun minciuni, m'a luat odată
la

Viena. De atunci s'a Jurat să nu
mă mai
ducă nicăieri.
— De ce, coană Savastiţo ?
— De ce? Din pricina bietului nea
inț. .
Nu ştiţi istoria? Să v'o spun
ei.

Coana Savasta își tipări „pestelca, uşor
,
cu amîndouă miînile”
și începu a povesti.

— «Apoi plecăm noi din Iaşi.În ţară
nu
eraă încă drumurile de fier ; am
plecat cu

» trăsura. —- Grozav îmi place să fac
drumul

în trăsură ; te plimbi la aier, răsufli
omenește,te uiţi în dreapta, în. stinga
; plim-

bare

în

puterea

cuvînt!ul
— ui
Cind

în Țara Ungurească,

colo,

hait! să ne suim

în

drumul de fier; ei nu mai fusesem
cu dinsul

“pănă atunci. Numai ce să vezi, mă rog,
că
ne viră într'o chichineaţă îngustă, fără
aier,
cu nişte fereşti de-o palmă de abia să
poți
privi pe ele; în afară de asta, chichine
aţa

plină!
— Mă rog, ca ŞI acuma, că doar de

aceea nu mă

duc eu nicăieri. Cind am de

.

FRANȚ

87

dus unde-va, repede trăsura şi pe ici mi-i
drumul! — Căutăm loc şi găsim o singură
bancă goală. Ne aşezăm. În stînga nişte
negustori, se vede, făceau socoteli; în faţa
noastră

un

neamț,

gros

cit

noi

amindoi.

Mergem cît mergem, eii să mă înnădușş şi
mai multe nu. Ii spun lui lonică să ne scoborim îndată ce se va opri trenul, că nu
- mai pot, el nu: «Dacă ţi-o trebuit plimbare,
poftim plimbare, îmi răspunde». (Şi coana
Savasta arăta cu ochii pe conul Ionică;
dinsul prinse a suride). Nici una, nici două,
neamţul ei scoate o lulea, o înfundă cu

tutun şi pufai-pufai, pufai-pufai, fumul drept
în nasul mei.

— Să mor coană Marghioală,

să leşin coane Gavrilă.—Îl rog pe Ionică
să spuie neamţului că-mi vine rău din pricina

fumului,

dumnealui

începe

a ride...

ca acum (Conul Ionică, amintindu-și întîmplarea, începu a ride cu poftă). Eu îmi iaii
inima în dinţi şi-i spun neamţului:— «Nu
mai pufăi domnule Fran
— aşa ştiam et
că le zice la toţi nemţii— nu mai pufăi, că
mor.> Neamţul se uită la mine mai întăi mirat, apoi cască, şi dă-i înainte cu fumul. 1 se
stinge luleaua, el o îmbucă din noi cu tutun

+
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şi iar pufai-pufai!

Atunci mi-a venit să vă

spui drept, nebunie: (Coana Savasta

sări

de pe scaun, se repezi la conul Gavrilă,
şi iute cum era din fire îi spune şi-l arată
cum făcuse neamţului). Am sărit de lîngă
Ionică, m'am repezit la 'dinsul, i-am smuls
luleaua din gură ȘI i-am aruncat-o pe geamul
deschis din partea ceialaltă. Apoi m'am
„așezat la loc, i-am dat neamţului din cap
şi i-am

zis:

«lac

aşa». Ionică îngălbenise.

Neamţul. s'a uitat mai întăi la mine cu
gura căscată, apoi l-a lovit un rîs de se cutremura

vagonul.

Mi-a

întins mîna, începu

„să-l scuture pe Ionică de umăr şi să-i boscorodească în limba lui cite şi mai cite.
Neamţul era încîntat de mine și pace! ! Văzind
aşa, am inceput să-i vorbesc şi eii; el pe
nemţeşte,

zi numai
Coana
— Ei
Coana
frunte,

eu pe moldovenește,

jumătate

de

într'o vorbă am dus-o.»
Marghioala o întrebă:
şi vă: înțelegeaţi soro?
Savasta îşi şterse sudoarea de pe

duse

unghia

la dintele

ce-i mai ră-

“măsese dinnainte și răspunse:
— Nici o boabă! Eii îi vorbeam despre
“Moldova, el despre dracul ştie ce, habar

FRANȚ
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n:am, dar ştii că era frumos. Ionică nu mai
putea de mirare; credea că ne pricepeam
„unul pe altul. Da la urma urmei mai ştii!
că n'am fi vorbit noi aşa în bobote ca
nebunii. Da stai, să vezi. La o staţie neamţul
se scoală,

ne dă o

însemnare

cu

numele

şi oraşul lui şi ne face semn

să-i dăm

numele

pe o bucată

nostru.

Ionică

îi scrie

şi

de hirtie cum ne chiamă şi de unde sintem,
neamţul ne siringe mîna de zece ori, şi cu
lucrămile în ochi se desparte de noi...
Trece, coane Gavrile, vre-o şase luni de la
intîmplarea -asta, cînd ne pomenim cu o

scrisoare din străinătate.
îi de la neamţul nostru,
torul Franţ (de la care o
nemţii trebuie să-i cheme
să ne-o

citească.

tren

ne

nu

uitase,

Bănuiam noi că o
chemăm pe docluasem că pe toţi
Franţ) și] rugăm

In adevăr,
îndrăsneala

prietenul
mea

din
îi

ră-

măsese în minte. L'am pus pe doctorul
Franţ să-i răspundă pentru noi, iar că i-am
trimis o lulea scumpă, încrustată cu sidef,
tare frumoasă. Ne-a mulţumit printr'o nouă
scrisoare, și pe urmă patru ani de zile n'am
mai știut nimic despre el. Într'o dimineaţă
beam cafeaua. Auzim o trăsură. lonică se

90.
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apropie .de fereastră să' vadă cine o fi venind. Văd că încruntă sprincenele, cum le

incrunta de cite ori vrea să desluşească bine

ceva, şi că de-odată i se luminează fața şi
prinde să strige : « Neamţul, Savastiţo!» Am

sărit amindoi să-l primim. Neamţul ne sărută

şi pe unul și pe altul, ne arată băietul lui

cu care venise, şi pe urmă iar ca atunci în

tren:

fel şi fel de: întrebări

pe limba lui la

la care ei răspundeam pe moldoveneşte.
- Am chemat pe doctorul Franţ, care rămase.

încîntat că întilneşte în sfirşit pe

cine-va

„care să-l vorbească de ţara lui, şi am stat

toată ziua şi sara pănă dincolo de miezul

nopții. Neamţul

venit. în

afaceri,
își aduse

om!

aminte

țară

după nişte

şi de noi.

Bietul

A stat cu noi o lună încheiată ; lam

primblat pe la moșia noastr
şi peăla cele

ale cunoscuților noştri. Cînd a plecat, a
plins tot cu acel cutremur cu care risese

în tren;

l-am

încărcat

cu toate

felurile de

uscături, cozonaci şi vinuri să ducă şi la
cei de pe acasă. Pe urmă ne scrieam regulat
pănă acum patru ani cînd, într'o zi, primim
0 scrisoare în negru: băietul ne scria despre
moartea

tatălui

său !»

FRANȚ
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Pe faţa coanei Savasta se aşternu o umbră
de mihnire.
— Şi ştii Marghioalo? urmă dumneaei,
am plins amindoi ca după un frate. Iaca
am plins... şi-mi vine să pling şi-acum.
Pe obrazul coanei Savasta şiruiră două
rînduri de lacrimi.
Toţi tăceau;

moartea neamţului par'că-i

durea pe toți.
.
Dar conul Ionică tăit tăcerea, căci işi
aduse aminte că soţia dumisale uitase să
spuie ceva:
— Ei, dar partea cea mai cu haz ai uitat-o
s'o spui, Savastiţo.
— Care parte? întrebă coana Marghioala.
— Care parte? adăogi conul Gavril.
—

ÎL

chiema

Franp

răspunse

zimbind

boierul Ionică Rodan.
Coana Savasta îşi impreună minele, plecă
puţin capul pe umăr şi spuse:

— Închipuiţi-vă că-l chema Franţ!
Apoi, fără să steie mult pe ginduri, sări
în picioare şi spuse:
— Dumnezeu să-l ierte. Să-l lăsâm să
se odihnească în pace... Mă duc să vă aduc
cite un păhăruţ cu vişinată.

PE
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„Şi fugi sprintenă. o
- Lumina
--se?re
treca
use:

ce

NE
pilpii “de

ere me

mai

"cite-va ori şi se/stinse, Departe,

din adîn-:

„cul frunzişului Ancepu să răsară o lumi
nă :
tainică, Încet-incet, luna se ridica uşor
;
i

„printre crengile ce fremătaui părea
o candelă legănată de vint ; apoi, trecînd
dincolo de virful copacilor, discul ei de
aur

se arătă pe adincul cerilui presărat cu stele.
-

ȘI printre frunze se strecura pănăpe
faţa
„celor trei boieri o lumină blîndă,
ce părea

că le izvo
răşt5 e din suflet...
4
_.
aaa

——

.
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vreme! Viforniţa par'că s'a mai stimpărat, de nins însă ninge întruna.În
curtea boierească omătul s'a îngrămădit în porţi de mai le-a acoperit; pirtiile
toate's astupate; vîntul_zbucneşte puternic
dinspre munţi, spulberind troenile în toate
părțile, ca pe nişte grămezi de pene. Pe
aici, la munte,

iarna începe

de cu toamnă

ŞI ţine, pănă_hăt
în colo, —de fură şi cite-o
aaa

bucată din primăvară...

Moşul “Toader deschide ușa cuhnei, ese
în tindă şi vrea să se uite afară; ferăstruia
din păretele tindei par'că e acoperită cu o
pinză albă, e înfundată de ninsoare; vintul
loveşte în ochiul mic de geam să-l sfărime
nu altăceva. «Da unde-i chip să mergi
singur» şopteşte moşul Toader. Se întoarce,

deschide uşa cuhnei şi strigă:
— Măi Vasile, ia hai şi tu; poate c'amin-

+

„52

CE

doi om dovedi; pune mîna şi pe cele
două
lopeţi. din ungheriul cuptorului.

Peste puţin ese în tindă un băietan zdravăn,

unul dintre pădurarii moşiei prins dev
reme

pe aicea; moș
e

Toader

îşi trage—carîmbii

cizmelor, îşi îndeasă bine căciula pe
cap,

şi se strecoară afară.

|

|

— Poate-om putea deschide pîrtie...
Amîndoi se pun la lucru, dînd omătul

|
pr
j

într'o parte şi alta, ajutaţi de vintul care
ll fură de pe lopată.
|

Moș Toader nu poate tăcea ; are el ceva
pe suflet, o grijă care nu "1 lasă
în pace

Şi-i smulge cuvintele fără voie din
gură...
— Trebuie să deschidem drum măcar

- Pănă la portiţă... Socotesc că astă sară trebuie
să pice boierul,nu se poate... Ce crezi
dumneata,

_

să te

apuce

vremea

asta „în:

munți]... Ce-o fi făcut pe-acolo ?.. Dumnez
eu
ştie!
|
=
Vintul îi_fură cuvintele ŞI le loveşte cînd
mai tare, cînd mai încet de urechea băie-

tanului care răsuflă pripit în urmă; Vasile

tace din gură, mînile îi umblă repezi ; uneori

ridică în sus capul și priveşte la deal spre

curte;

deacolo

se zăreşte, ca prin sită, o

O ÎNTÎMPLARE
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slabă,

ca de

.
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candelă.. Deodată

se

„opreşte şi întreabă pe moș “Toader:
— Ce-o fi făcînd oare duduia?
— Vai de inima ei! răspunde moș Toader.
Iaca, de iubit se iubesc, cum nu se mai
poate... Da ce ţi-i bun; o lasă aşa şi umblă
săptămîni întregi, prin munţi, după vinat...

În urmă moş Toader cade pe ginduri;

tac amindoi şi croiesc innainte, cale albă.

La curte, în casele bătrineşti, cu săli
lungi sprijinite pe_stilpde
i fier, cu gherShire şi cămări pietruite, vijiitul vitorniței
străbate înnădușit.
În ietacul de unde se zărea lumina în afară,

cucoana Maria stă lingă măsuţa din apropierea patului, cu obrajii îngropaţi în palme
ŞI cu privirile pierdute în lumina lămpei.
Coana Maria să fie femee ca de patruzeci de ani; e înaltă și are părul negru,

negru; faţa albă ca varul, buzele subţiri,
strinse într'un zîmbet dureros; trebuie să fi

suferit mult în viaţă.
La ușă, pe prag, picură de somn o femeie
bătrină; îi mătuşa Marghioala, bătrină de
peste şapte zeci de ani, pe braţele căreia
-

4
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iegănată cucoaha

necazuri bătrina aceasta

de atitea

şi-atitea,

mîhnirea.

în copilărie

îi aduce

şi

par'că'i

La

aminte.

mai

alină

Astă sară însă, coana Maria n'a putut-o
asculta: gîndurile nu-i pot sta pe loc şi de
—_
<ite ori vrea să şi le strin
gă, ele se împrăştie ca suflate de vifornița din afară; cînd
.
/
,
.
le lasăîn voia

lor, €l€

o .duc în urmă:

„„Cită vreme trecuse! sa măritat cînd era
de douăzeci de ani şi a luat
P pe feciorul

boierului Costache Metincu — Costache Pa.
Jură,

cum

îi zicea

lumea,

de

amarnic

ce

era. Se luase din dragoste; el cu vre-o.
cinci ani mai mare decit dinsa, se potriveai
de minune, chiar în părţile rele ale firei
lor. S'aii iubi
şi. ţineaă
t
şi acum unul la
altul, ca în ziua de 'ntăia cununiei, —
decît dragostea lor erao dragoste sălbatecă:
se temeaii unul pe altul șiși făceau viața

amară.

Patima asta îi aruncase pe-amiîndoi

aici la ţară, în pustietatea

asta de

moșie,

în coasta munţilor şi în calea vînturilor
turbate. Aici duceai o viaţă singuratică;
nu vedeai cu lunile pe nimeni. Zilele se
scurgeaii unele după altele, fără mari schim-
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bări; prilejul de ceartă era mai rar, cu toate
acestea citeodată_izbucnea așa din senin,
Ze.
ă
dintr'un lucru de nimica: în ziua aceia
conul Iancu Metincu pleca la vinat; îşi j
șuera cinii mari, deprinşi să înfrunte porcul
sălbatec; își aduna cei zece-doisprezece
puşcaşi iscusiţi, şi se ducea în munți, unde
rătăcea uneori cu săptăminile. Da ploua,
da era vint sati ninsoare, el nu se uita.
Patima vinatului îi copleşise viaţa. În afară
de dragostea ce avea pentru coana Maria,
boierul Iancu Metincu nu avea o alta, decit
pe aceasta, a vinatului; şi cînd una îi aducea
oarecare mihnire, dinsul alerga în braţele
celeilalte. Colindase toate văgăunile şi prăpăstiile munților, bătuse toți codrii şi pe
zi ce mergea, patima vinatului îl încătuşa
«

9

/

2

mai tare.

Coana Maria nu încercase niciodată să-l
oprească; cind se minia, conul Iancu pleca
fără

să-i zică

măcar:

crămii

sănătoasă» ;

se despărțiai așa, el cu mihnirea în suflet
că o lăsase singură, ea că nu cătase printr'un
cuvint să'l impace. Dar pe cind conul Iancu,
îndată ce lua urma vinatului, își uita de
casă, coana Maria se prăpădea în fel de fel
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de gînduri, care” de

care

mai

dureroase,

şi viața asta petrecută în clipe: de_g
rijă
nu-i lăsaseo_ picătură de “sînge
în obraz

Aşă, în astfel de trai se aprâpiâii amin
doi
de mormint,..o
Acum patru zile conul Iancu se puse
se
vesel la masă, şi nu ştii cum,
dintr'un

cuvint în altul, vorba

domoală

se schimbă!

în ceartă. La stirşitul mesei diîusul
se sculă

posomorit şi trecu în odaia lui; adoua
zi,
„de cu noapte, se îmbrăcă de vînătoare,
își
încinse patrontașul și-și trecu pe după
umăr

carabina, strînse

pușcașii şi porni, ca de

obicei, fără să zică un cuvint! Nici
odată
par'că nu o duruse mai mult pe cuco
ana
Maria felul acesta de despărţire...
„Sa dus, şi iată ce vreme la apucat,
în

mijlocul munților, pe

timp

de

viscol,

pe

o ninsoare deasă de să te acopere cu
omăt
într'o clipeală...

E tirzii. Afară viforniţa tot nu s'a stim
-

părat; lampa şi-a trecut gazul pe deantreg
ul
şi-şi micşorează flacăra; candela din drep
tul
icoanelor luceşte mai tare, zvirlind pe pere
te
umbra legănată a mătușei Marghioala care
moţăie de somn pe prag.

O ÎNTÎMPLARE
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Coana Maria oftează, îşi trece mîna peste
frunte, de'şi ridică părul în sus, se scoală
Şi se duce să o trezească.
— Mamă Marghioală... mamă Marghioală...
„scoală, hai du-te şi te culcă...
nu vine nici astăseară... ŞI ce

trinteşte

pe

pat,

aşa

îmbrăcată

; oftează

prelung, îşi acoperă ochii cu mina; ginduri
neliniştite o fură far...

Moș. Toader

cu

pădurarul

şi-au

croit

pirtie pină la portiţă, aă dat troianul de
acolo la oparte şi acum S'aii întors în cuhne.
Băietanul s'a scuturat de omăt, şi-a scos
cizmele, le-a pus lingă cuptor şi s'a întins
pe pat să doarmă. Moş Toader a făcut
tot aşa, decit de dinsul nu vrea să se prindă
somnul. E morocănos, nu ştii ce îi tot
scormonește sufletul; se scoală, caută prin

p

Mătuşa Marghioala tresare, îşi freacă
ochii cu podul palmei; ajutată de coana
Maria de abia se ridică. Işi aduce o pernă
ŞI se culcă în fundul odăiei, pe un lăvicer;_aşa doarme de citeori lipseşte boierul.
Coana Maria îşi scoate caţaveica şi se

A/

Doamne!...

=

Doamne,

Degeaba,
vreme...

unghere, pe poliţi, nu găseşte lucrurile la
locul lor, ocărăşte şi bufneşte mereu:

„„«Undeii fitilul de la opaiţ?... cine i lo
luat?... da, aşa-i Marghioala ceia. Dacă vine

boierul, nici nu are cu ce-i ieşi înnainte, să-i

arăte' pirtia./Trăsni-o-ar Dumnezei de babă

s'o trăsnească, că tare-i țicăită şi treaba tot
n'o face ca oamenii»... |
Moş Toader caută, cotrăbăieşte şi la urma

urmei găseşte un fitil; varsă undelemnul în

opaiţ, pune fitilul şi bagă opaițul într'un fânar.
«Mai ştii, poate să vie boierul astă seară.»

boscorodește singur moș Toader. Dacă o
scăpa din gitul Varamizoaiei, apoi o tot

duce pănă aici.»

e

* Se- aşează din noi pe pat, se întinde şi

încearcă să adoarmă...

„ —

Ce zici măi Vasile? Dacă o scapă din

gitul Varamizoaiei, apoi o ţine intruna pănă

la curte; pe

drum

omătu-i

spulberat,

că

doar vintul bate de-a lungul Ivi.. Da poate
că s'aii adăpostit la stina lui Oprea... Mai

ştii!.. Tu

Vasile

ce zici//măi Vasile ?...

ce să zică. Doarme ca un butuc;

păduraru-i tinăr, gîndurile-l prind mai grei...
Moş Toader se intoarce pe-o coastă şi
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pe alta, se _svircoleşte
astimpăr...

În

sfirşit
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și nu-și poate

par'că

a aţipit

găsi
şi el.

Viforniţa iar s'a învrăjbit ; isbeşte în.geamuri, hiîţină uşile de pe la poduri şi loveşte
troienile” de-hambare de par'că dă cu tunurile. Departe, codrii se frămîntă și frămintul lor se stinge într'un muget înăduşit...
A trecut vreme multă de cind Moş Toader
„cînd deodată în odaia luminată de candelă
pătrunde vuetul unei bătăi puternice în geam.
Moş Toader a auzit ceva, dar nu şi-a dat
bine samă pesemne, căci nu se mişcă.
Bătaia răsună din noi mai deasă şi mai
puternică.
— Deschide Moş “Toader.
Moşneagul sare de pe pat, se duce lingă
fereastră, se uită, dar nu poate vedea nimic.
— Cine'i? întreabă dinsul.
— Deschide, sintem noi,. puşcaşii...
Moş Toader se repede, sgilțiie de umeri
pe Vasile pădurarul şi-i strigă:
— Scoală măi Vasile, că s'a 'ntors boierul!

Apol aleargă în tindă, deschide uşa și
spune cu glasul înnecat de bucurie:

(4

e stimpărat pe-o coastă, cu taţa spre părete,
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— Bine că v'ați întors, zăi așa, bine că
v aţi întors.

„Pe

ușa deschisă intră un morman alb—

e Pintilie pușcaşul, acoperit

de ninsoare;

dinsul trage pe Moş Toader în cuhne şi
„îi şopteşte ceva.
În timp ce puşcașul îi vorbeşte, ochii
lui moş Toader se deschid tot: mai mari ;
par! că îl stringe cineva de git şi viaţa par'că

„I-se scurge din trup; cînd Pinuile îi spune
cel din urmă. cuvînt, moş Toader cade.

“mototol jos.

|

Vasile pădurarul nu înțelege ce ş'a întimplat; se repede, ridică pe moşșneag ca pe
o pană, îl aşază pe laviţa de lingă cuptor,
„ŞI caută cofa cu apă, să-l stropiască. Pintilie
_puşcaşul

iese

în tindă, Și şopteşte mai mult

„de cit strigă:
— Intraţi înăuntru.
Po
: Ușa se dă de tot în lături şi pușcașii
a
“intaL; patru din ei port o năsălie acoperită:
AL

* culun

—

suman.

/

Pintilie îi duce

în fundul

cuhnei...

— Să” așezăm ici pe laviţa asta. Pănă
mine

dimineață

Puşcaşii pun

nu

mai

năsălia

e mult...

pe laviţă; Pintilie

ia candela de pe prichiciul cuptorului, o aşază
la căpătăiul din sus al năsăliei, ridică sumanul, şi în lumina slabă apare chipul galbân
al mortului; mortul e boierul Iancu Metincu...

Vasile pădurarul a 'ncremenit lingă moș
Toader, care tot nu'şi venise în cunoştinţă,
iar pușcașii S'ai aşezat pe laviţe, fără să-şi
scuture măcar omătul din plete; stai aşa
tâcuţi, îincovoiaţi supt o straşnică mihnire...

Într'un tirziă, Vasile Pădurarul întreabă

cu frică:
— ȘI cum s'a intimplat, moş Pintile, nenorocirea asta?
Puşcaşul tresare, îşi adună gindurile, dar
mai că nu poate vorbi; oftează, işi ia căciula
dintr'o parte şi-o trece lingă el în cealaltă
parte, şi începe a povesti încet, ca 'ntr'o
biserică, pe cind ceilalţi stai nemişcaţi ca
mai nainte:
— «Cum să se intimple, măi băiete... la
aşa cind vine omului ceasul să se ducă,
apoi se duce măcar de l-ai ţinea legat.
Of!

Doamne,

Doamne !... Păi,

am

plecat

acum trei zile de cu noapte; am luat-o spre
munţi, prin gitul Vărămizouiei și tot ne-am
infundat în codri. Boierul îşi pusese în gind
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să nu se întoarcă acasă fără un urs. Am
umblat noi cît ''am umblat, urs pace...

Boierul împușcase o capră, ei alta ; noaptea
am

mas-o la stina

lui

Oprea

şi eri pe la

toacă ne pregătiam să. purcedem înapoi,
că cerul se împinzise cu nouri grei şPnaintea
Noe na

“să ne apuce vreme grea pe munte. Dar dă,
boierul nici n'a vrut să mă asculte... Ceasul

răi se vede... Incepusem a scobori ; boierul
era vesel și glumea cu noi, cînd ne întîlnim
„cu Gavrilă "Țânea, pădurarul de pe Osoiă.
— Ce mai faci măi moşule? îl întrebă
boierul.
— «Dă, ce să fac, îi răspunde Gavrilă,
ia cu nevoile noastre. Da pe semne nu v'o
prea mers bine la vinat, îi mai zice. laca
dacă treceaţi cu o minută de ceas mai de
vreme, vă întilniați cu neica J/aytin. L'am
văzut cum vă văd ; a eșit de supt surpăturile
celea, o luat poteca şi s'o tot dus spre tihă-

“raiele de pe Osoiii.» Naiba Po scos în calea
noastră, bătu-l-ar Dumnezeii să'l bată” de
moșneag_tehui... Boierul nici una nici alta,
îşi schimbă gîndul şi o ie pe urma ursului...

O ÎNTÎMPLARE

Și-am

mers

noi

aşa cam

.
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pănă spre seară

şi dăm şi de urma dihăniei. Incepuse a
"ninge tare şi a sufla un vint tăios. Ursul

trebuie să fi grăbit spre birlog, că ne luase
cu mult înainte... Am ajuns la urma urmei.
în dreptul unei tihărăi dese; dincolo de
dinsa se deschidea o prăpastie. <Am dat:
de neica Martin ; aici îşi are fiara culcuşul»
ne zice boierul... Ne-a oprit pe loc, şi dinsul
a pornit-o singur. Boierul cunoştea grozav
locurile. Cind ajunse în marginea tihărăiei,
ca nici o dată, se opreşte şi imbie și pe
A-Petrei. Şi i-am perdut în urmă pe-amîndoi
din 'ochi... Mult n'o trecut şi am auzit de
odată două impuşcături, amindouă căzute
în plin, şi n urmă un gemăt, inăduşit, de
om. Ne-am repezit cu toţii; cînd intram
în spinărie, A-Petrei alerga ca un nebun
şi se văita: «Ce-am făcut, ce-am făcut !>
În mijlocul tihăraiei am găsit pe boier,
căzut cu faţa în jos, într'o baltă de singe.
Cind

am

ajuns ei, încă trăia.. M'am

plecat

răpede, l-am întors şi i-am luat capul în
mini, că-l podidise singele pe nas și pe
- gură. El so uitat la mine, o mişcat buzele,
pe semne, ca să spuie ceva... şi ce să-ţi
.
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spun, o murit uşor, ca un copil. Cind şi-o
dat sufletul, i s-o scoborit din ochi pe obraz, -

pănă pe mînele mele, un şir de lacrimi...
Ce-o fi fost, numai Dumnezeu ştie...
Ceasul

răii şi pace. A-Petrei o luat-o razna

peste munţi ca un nebun; l-o
fiarăle; puşca i-am găsit-o în urma
în niște spini... Dumnezei ştie
boierul cum era iute din firea lui,

fi mîncat
boierului,
;... ori că
Duninezei

să] erte, s'o dat în. dreptul bătăii puștii lui
„A-Petrei, căci văzuse amîndoi deodată fiara...

ori că... dă, nu-mi potda socoteală. Spatele
boierului e tot potrocolit de sburături de
schijă ; că doar ce te gindeşti d-ta, încărcătură fusese aceia... După ce şi-o dat sufletul,

am pus sumanele pe puști de-am făcut un
pat şi am plecat. Ursul l-am lăsat acolo...
Noaptea am mas-o iar la stîna lui Oprea. Azi
pănă în ziuă am făcut năsălia asta din crăci
de brad şi am pornit-o încoace. laca aşa!»
De pe fereastră isvorăşte în cuhne o
lumină slabă; se crapă de ziuă. Puşcaşii
stai neclintiţi, şi par'că ascultă cum viforniţa
izbeşte troienile în păreți, aducînd vijiitul

vîntului ca pe un ţipet desnădăjduit venit cine ştie de unde ! 2

e
,

fe 3.
pai

te

o
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Nuduia Viorica se opri din citit, căci
A
țipătul ascuţit al păunilor tăia neîntrerupt liniştea odăii.
—

Ce-o fi avind păunii, Viorico, ia du-te

de vezi.
Coana Sultana, mătușa Vioricăi, spuse
aceste cuvinte: fără să se miște din jilțul
unde stătea ca adincită în farmecul stihurilor auzite.
Copila puse cartea pe-o măsuţă şi alergă
la fereastra ce da în ogradă.
— Ce au păunii, moş Vasile?
— Ce să aibă, duduie? Pesemne faca
.
.
.
II
ploaie, răspunse un glas răgușit din ogradă.
Ca şi cum ar fi înțeles neliniştea fetei,
păunii din grădină tăcură; numai pe acoperişul hambarului din faţa casei se mai
auzea vaietul unuia.
,
Copila îşi indreptă privirile într'acolo;
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păunul răsări în virful acoperișului și-și înroti
penele. -.

— Vai mătuşică ce frumos e!
Pe seninul cerului pasărea părea o floare
măiastră țesută în fir şi bătută în mii de
pietre nestimate. Copila rămase mult timp
cu privirile răpite de această vedere strălucitoare.

i

Cînd păunul își strînse” penele şi lunecă
în_aier pierzîndu-se printre copacii grădinii,
copila se întoarse la loc cuprinsă de-o mare
părere de răi.
La sgomotul paşilor nepoţicăi coana Sultana întoarse capul:
— Viorico, mai citeşte odată sfîrşitul poeziei de adineoare.
Viorica luă cartea şi ceti trăgănat, cu
glasul ei cel dulce:
Şi sencape vre-o mărire cînd ființa pătimeşte...
Cind

sufletul de necazuri,

ca de moarte

se zdrobeşte ?

Ah! Dumnezeule sfinte! pentru ce mi-ai dat simţire,
Pentru
ce să

simt durere

pănă și la despărţire!

În tăcerea odăiei glasul se topi uşor cu
cel din urmă stih.

|
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Coana Sultana rămase pierdută pe giînduri...
Copila închise cartea şi eși din odaie în
virful picioarelor.

Pe fereastra deschisă străbătea mireazma
florilor, de vişini împrăştiindu-se în tot cu-

prinsul odăiei. Privirea coanei Sultana luineca

peste grădina înflorită de-asupra căreia mii

care avea să se întoarcă de la vinătoare,
vioiu ca un Făt-Frumos, conul Alexandru
Em.

Gâricanu-Emi'zar — Bdtrin

Ss

pa

Me

-

3

Scăldată de lumina rumenă a apusului
se arăta în faţă coasta de deal peste care
şerpuia, ca un brîă roș, drumul umbrit de
livezi. Printre genele lungi şi negre, cit de
fermecătoare se deslușea această priveliște
ochilor, pe jumătate închişi, ai coanei Sultana! Căci închipuirea unei fiinţi visătoare,
cum e dinsa, clădeşte frumuseți neasemănate lingă acelea pe cari alţii de abia le
pot vedea în mărimea lor firească.
lată de ce pentru coana Sultana pinza
de floare ce acoperea grădina se desfăşura
departe, inneca toată zarea ca o apă trandafirie, nelăsind de cît poteca îngustă pe

. Oy

de albine îşi încrucișaii zborul, !
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soțul dumneaiei. În aşteptarea lui zumzetul
albinelor i se părea o cîntare nespus de
duioasă ce se înălţa,. ca într'o biserică, supt

bolta de rubin a cerului!
Sufletul nu 'mbătrîneşte!

Ce's cinci-zeci

de ani cînd poţi prinde încă farmecul unei
vopţi de primăvară,

cînd mai poţi înțelege

frumuseţea plină” de poesie a: unei grădini
întroenite de floare!
|
Sufletul coanei Sultana rămăsese tinăr ca

în1 copilăria + dumisale cînd rătăcia dimineți
întregi prin livada aceasta,

pierzindu-se în

priveliştea vre-unui copăcel singuratic, peste

floarea căruia razele soarelui de Mai cădeaii
<a nişte fire de petală pe o rochie de mireasă.

mmm

man”
Ta

Aceleaşi

doruri, aaceleași ginduri,

ferite

“în curăţenia lor dei neplăcerile vieţii, îi cuprindeaişi acum sufletul...
|
Unoiftatușor ridică pieptul coanei Sultana;
duse mîna la frunte şi-şi strînse tîmplele
între degetele supțiii ca şi cînd ar fi vrut
să-și cuprindă gindurile...
Mina îi căzu,din noi în poală, iar privirile-i începă/âi-i zăbovi iarăşi în depărtare.
Printre genele apropiate cite nu întrezăreşte

coana Sultana:

SUFLETUL
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„„„Pînza de floare pare că se destramă;
în golul ei scînteiază aleile tainice acoperite

de nisipul galbăn ca aurul; pe hisipul acesta

coana Sultana se regăseşte copilă, alergind
în toate părţile, căutînd să se ascundă prin

desișul liliecilor înfloriți. Par'că se aude

un glas
tănico>;
răspuns.
plin de

dulce care strigă: «Sultănico, Suldar din desişul liliecilor nici un
În capătul aleii răsare chipul blind,
grijă, al mamei ce-și caută odorul;

caută mult, mult, şi strigă încă odată, de
două ori cu glasul tremurat: «Sultănico,

Sultănico». Întrun tirziă abia o găseşte
pitulată, ca o păsărică, printre crengile bătute de floare. Dar nici-un semn de supărare ;
de-asupra căpuşorului bălai se revarsă ploaie
de sărutări...
„Apoi

mai

tirziii,

pe

aceleaşi

alei, pare

că se desprind alte două umbre. Coana Sultana se priveşte fată mare, în zilele de logodnă; alături de chipul ei se desluşeşte acel
al conului Alexandru... Tinărul se pleacă,
rupe o floare... i-o dă; pieptul fetei tresare
cind întinde mina să atingă pe aceia a.logodnicului drag... “Totul se şterge iarăşi ca

un vis...

Genele coanei Sultana se apropie mai
mult, par'că doarme; un zimbet de feric
ire

ii scaldă fața. Cum stă răpită de amintiri,

un glas domol i se apropie de ureche
şi-i
şopteşte o poveste fericită, în care clipă
cu
clipă i se înşiră viaţa de mai încoace,
petrecută lingă conul Alexandru: cale
stră-

-

bătută în tovărăşia unui sfătuitor iubit.

„

Coană Sultana tresări, i se păruse că o

- atinsese cine-va pe umăr,—nu fusese
nimeni.

De cite ori se prelungeşte lipsa conului

Alexandru, o coprindeo neliniște gro
zavă ;

în clipe de acestea simte cît de mult
îşi

„„.—

ae

iubeşte soțul.
Ingrijată se
“cetind zarea,

plecă
Soarele

> 3. 1Grumul rămăsese
Iiz ticel cald clătina
Coana Sultana
a lingă măsuţa de

ti

lingă

fereastră

lunecase

după

cerdeal,

întunecat, pustiit. Un vinvîrful copacilor.
suspină şi veni de se aşeză
scris.

Muiă pana în călimară şi începu ascrie

şoptind fiecare cuvint:

Inimii... ce se... trudeşte

În zădar... sfatul... vorbeşte.

Rămase puţin pe ginduri, şterse stihul al
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doilea, mai scrise puţin, apoi ceti cu glas

tremurat:

Inimii ce se trudește
Nici-un

leac nu se găseşte

Neah...
7

.

. a

.

DS

.

zOt! nici-un leac nu se găseşte.

.

i

Duse mina la frunte, își strînse timplele
între degetele subțiri, apoi se plecă din noii

/

peste măsuţă ŞI incepu, a scrie mai departe.
.
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UN SFÎRȘIT,
|: ograda îngrădită cu zaplazuri

cenușii

sînt două rînduri de case: unele mari, în
fundul ogrăzei, altele mici, prizărite, în

taţă. Cele din fund sînt închiriate ; proprie"tarul, bătrinul boier Grigore Radu, le-a închiriat sînt acum trei ani de zile,-cînd cu plata
unor

datorii făcute,

prin străinătate, de că-

tre feciorul dumisale. L?a durut mult inima
pe bictul bătrin cînd a fost vorba să-şi
deie casa pe mina altora: s'a gindit nopți
întregi, stind la sfat cu el singur, pănă să
facă pasul acesta ; la urma urmei văzînd
că n'are alt mijloc de a plăti datoriile, s'a
hotărit şi a "'ncheiat contractul cu cel dintâi venit. De cit i-ar fi ajuns numele în
Sura oricui, mai bine îşi călca pe inimă.
Cele citeva lucruri, ce le mai avea, le

strămutase în una din odăițele casei din
față locuită altă dată de slugile curţii. :
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erai lucrurile

din cele multe și

ce-i mai

prețioase de .

par'că tot. păreau prea

unele prea mari,
fereşti înguste,

pentru odăița

prin care de

scumpe,

joasă, cu

abia

se stre-

cura lumina. dinafară,
„ Boierul rămînea uneori ceasuri între
gi de
se uita cînd întrun colț, cînd într'
altul, înfășurînd- cu privirea, ba măsuța de aban
os,

„ba colțarele de lemn de trandafir,
încrustate cu sidef, ba te miri ce lucru
, care ori

cit de mic ar fi fost îi înviea atite
a amin-

tiri scumpe.
in

Şi gîndurile

îl

furaă

urmă:

atunci

„„Pe măsuţa de abanos se zărea
un paneraş împletit în sîrmă de aur,
plin cu

flori ; de-asupra lui, ca doui
fluturi, răsăreaii două mîni mici şi albe.
Ce clipe, ne- :

spus de fericite, cînd coana
Rucsanda,
mâma boierului, scosese din pane
rașul cu
flori cele două verigi de logodnă
şi le pusese în degetul feciorului dumisale
Şi al

> nurorei !

Doamne,

Doamne!

cite

ființi

scumpe rămase în urmă şi cit de
singur
se simţia astăzi...
Boierul închidea ochii, atunci tot
ce.
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înconjura

rămiînea

în

-
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întuneric;

colţarele

nu-i mai apăreau din cale afară largi pentru ungherele strimte ; covorul întins numai
cu un colț, iar cu restul strîns rotogol lingă
perete, nu-i mai cerea dușamea întinsă; iar
cutiuţile vechi, lucrate în tot felul de lemnuri, încrustate cu aur și argint, nu mai
cerşiai raza care să smulgă sclipiri din
poleiala lor!
Cind închidea ochii, peste toate aceste
se cobora o noapte adîncă.
De la o vreme boierul trăia ca un orb.
Nici de

vorbit

nu

nimic ; mîncarea
trină ce

mai vorbea,

nu

i-o dădea cu sila

rămăsese

lingă

casa

cerea

o bă-

lui, nici ea

nu mai ținea minte de cind.
Sint ființi, pe care nu "ţi le-ai putea închipui în altă parte decit unde le-ai văzut
întăi. Aşa era mătușa Smaranda: ea nu
putea fi despărțită de odăiţa conului Grigore, cum nu putea fi despărțită fereastra
prin care

îi venea lumina, sau acoperâmin-

tul care-l

adăpostea...

cunoştea

toate

viaţa lui...

Bătrina

amărăciunele

ce

aceasta

ii

trăsese

în

Cînd mătușa Smaranda se sculă de pe
scăunașul din faţa sobei şi vroi să aprindă
lampa, boierul Grigore ridică tremurind

mina şi-i făcu semn să mai aştepte. Mătuşa Smaranda, se apropie de patul bolnavului, îi înveli mîna la loc, îi luă
şervetul
de pe frunte și-l mai muit în oțet, apoi îi
înfășură capul.
i

— Cum îţi mai ieste, coane Grigore?
-

Boierul deschise

ochii

şi dădu

desnă-

„ dăjduit din cap, apoi rămase sfirşit
de puteri, cu fața. plecată spre piept. Bătr
îna îl
privi mihnită, oftă, ȘI veni de se
aşeză iaTăși pe scăunaş, în fața sobei ; își
îngrropă
bărbia în palme şi rămase, așa, pe gîndu
ri.

Focul

„par'că

ardea mocnit, mătuşa

încremenise;

răsuflarea

Smaranda
boierului de

abia se auzia.
„Uşa odăiţei se deschise încet ; chiri
aşa
caselor din fund intră în virful picio
arelor,
„se apropie de patul bolnavului, privi
puțin,
apoi se duse lingă mătuşa Smaranda.
—

Cum

ii este

boierului,

mătuşă

Sma-

randă ? întrebă şoptind.
!
Mătușa Smaranda tresări ; se uită bine
să vadă cine-i, apoi se sculă, mai aduse
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un scăunaș de-l puse lingă al ei, și se aşezară amîndouă în faţa sobei.
Mătuşa Smaranda îşi adinci Iarăşi privirile în grămada de jăratec, apoi ca şi
cînd. şi-ar fi vorbind ei însăşi:
— Mini-poimiîni ne lasă cu bine...
Lumina roşiatică a focului rumeni o parte
din fundul odăiei. Capul boierului rămăsese
în umbră; în pat par'că nu era nimeni.
— Degeaba i-am scris băietului, şopti din
noi chiriaşa, n'a venit încă nici un răspuns.
— Ştiam et bine că n'o să răspundă...
Dacă ar fi avut nevoie de bani ar fi scris...
Bietul conu Grigore!

Glasul mătuşei Smaranda venea

ca din

altă lume.
Chiriașa se apropit ispititoare de bătrină:
— ȘI din ce i-a venit, mătuşă Smarandă,
boala asta,
— Par'că dacă ţi-oispune, o să'l îndrepți?
Dar la urma urmei poți să ştii ŞI d-ta...
Aşa era boierul, nu spunea la nimeni nimic din necazurile lui şi nu mă lăsa nici
pe mine să le spun».
Tăcu puţin, apoi începu cu glasul înăduşit:
— Din pricina băietului. Acu două săp-

: II

„tămini i-a scris!
bani ;

boierului să-i” trimeată

mulți bani, pe-cit

iar

se pare, căci bo-

ierul ca să-i găsească şi-a pus
zălog casele,
Îi scrisese că se împuşcă dac
ă nu-i trimite
paralele. Boierul i-a trimis, dar
de scîrbă a că-.
„Zut la pat... şi de acum nu
se mai scoală el!
Chiriașa întoarse capul şi priv
i spre bolnav. Para focului se domolise,
patul rămăsese în întunerec.

|

— Hei! urmă mătușa Smaran
da, dumneata eşti venită de eri de-ala
ltăeri în tîrgul ista. Nu-l ştii pe boierul
nostru !... A
fost bogat şi-i de neam mare.
Toate le-a
avut boierul, toate; numai
noroc nu. Ju„mătate din ţinutul Tecuciulu
i. al -lui era.

Avere, nu glumă ; copiii i-ai mîncat
-o toată.
Nu i-a rămas decit ce vezi...
«..„Băietul cel mâi mare avea
ca Şi aista,

patima cărților, l-a scăpat boierul
nu

ştiă

de cite ori de datorii; pentru
acela Și-a
vîndut moșiile. La urma urmei
băietul a
dat toate pe una: sa 'mpuşcat.
Și-a făcut
sfirşitul de supărare Că nu mai
are ce da
în cărţi. Fata, de virsta între băeţ
ii işti doi,

a murit, saraca, de facere. Ace
ea sămăna
cu cucoana, D-zeu s'o ierte. Era sufl
et bun
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şi plingea totdeauna pentru.necazurile boierului. La trei luni după moartea fetei s'a
dus şi coniţa. A tot tînjit, a tot tinjit şi
spre toamnă, iaca tot pe vremea asta; dacă
n'o fi-chiar cum e mine... ba da, chiar

așa... cum e mine şa dat sufletul și dinsa.
Băietul din urmă, căruia i-ai scris, colindă
de ani de zile prin străinătăţi. Cite scrisori
nu i-a trimes boierul, cite rugăminţi! Ţi-ai .
găsit, el ştie una ; bani şi iar bani... D'apoi
de-acum a tot cere...
Mătuşa se opri din povestit...
— L-ai împărtăşit, mătuşă Smarandă ?

— L'am împărtășit.
Chiriașa
strecură

îşi făcu

uşor

pe

cruce,

sc sculă şi se

uşă.

Focul se stingea. Mâtuşa Smaranda luă
o bucată de lemn şi o aruncă în sobă.
Întrun

tirziă veni

iîngă patul bolnavului,

se plecă de-asupra lui, îi ridică legătura
de pe cap şi-i puse mina pe frunte; deodată

tresări, cuprinse

în amindouă

minile

faţa rece a boierului, apoi căzu peste trupul fără viață, bocind desnădăjduită :
— Coane Grigore, coane Grigore !

pr

BOIERUL

Pin

iirteniunt= Enitgnr — Bătr
âni,

FURTUNA

BOIERUL

FURTUNA

Te ulița rău pietruită, mărginită de o
[2 parte şi alta cu parmaclicuri părăgenite, trecea boierul. Furtună aruncînd

pretutindeni priviri grozave. Trecătorul care
Var fi întilnit astfel, cu drept cuvint şi-ar
fi putut spune în gînd: <Bre! da amarnic
mai e pe ziua de azi, boierul Furtună!,
Căci într'adevăr azi mai mult ca oricînd
boierul nostru își îndreptăţia porecla dată
de cine ştie care glumeţ norocos la spuse.
Scurt, spătos, rumăn la faţă, boierul Furtună purta barbişon — pieptănat ascuţit ca
un viri de lance —, mustăţi lungi şi învirtite la capete; supt fruntea largă îi străluceau, ca doi licurici, luminile verzi ale
ochilor ; deasupra, sprincenele albe, frumos
arcuite, singurile păreau două semne de
pace pe chipul său bătălios.

Boierul

Furtună apucase

vremurile . tul-

„buri ale Revoluţiei, luptase din răsputeri
pentru Unire, şi rămăsese până astăzi boier.
"adevărat,

ca acum cincizeci de ani în urmă:

îşi ținea obiceiurile şi credința în care cres„use; iși păstrase banii şi moşia; în „casa

lui nu cînta găina; iar. cînd

bătea

odată

din “picior şi-şi aburca barbişonul, fugeai
toți în toate părțile, de. nu-i prindea nici

glonţul. .
|
ae
|
" Casa boierului, — împrejmuită cu parmaclic .văpsit cu verde, umbrită de tei stufoşi, în floare, — era. tocmai în capătul u-

liţei pe care trecea dinsul acuma,

grăbit

par'că să ajungă mai repede.
Ajuns la portiță, boierul o deschise și
“după ce intră o izbi cu putere, de se prinse
singură în clanță.
Ca

prin

farmec

ograda:se

pustii.

Toţi

intrară prin toate ungherele, iar coana
Mândiţa, ce împletea la colțuni pe scara
de sus a cerdacului,

se

strecură

uşor

în

'casă de parcă nici n'ar fi fost pe acolo.
Căci, ce vreţi, nici de furtuna adevărată
nu se temea coana Măndiţa ca de Furtună al ei. Cind vedea că se apropie nourii
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încărcaţi de fulgere, dădea
afară să

n'o

OO.
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miţele şi cinii

trăsnească, închidea

ușile ŞI

ferestrele, aprindea lumînarea 'de la Paşti
şi bătea mătănii în faţa iconastasului ; dar
pas

să

te închini,

ori să

baţi mătănii, cînd

venea furios boierul Furtună !
Numai după izbitura portiţei, coana Măndița văzuse că nu-i lucru curat; de aceia
o luase binişor şi se ascunsese în biroi,
iar cînd boierul era gata să treacă pragul,
se strecură şi dumneaei in ietac, apoi în
sufragerie, în odaia Lenţei, fiiicei dumnealor, apoi

iar în

biroii ŞI

tot aşa

înnainte,

urmărită pas cu pas de către boierul Furtună, care la al treilea înconjur trinti cu
pumnul în masă. de zingăniră ferestrele.
— Pentru D-zeu! Casa mea-i pustie?
Mă rog, nimeni nu-i întrinsa ? Se poate comedie ca asta? strigă boierul Furtună.
Coana Măndiţa încremeni în mijlocul ietacului cu ochii în pămint.
— Mă rog, ce, D-ta fugi de mine? răcni boierul care o zărise. Asta e întimpinarea ce-mi faci cind mă intorc acasă?
Bine, ce însamnă asta, Mândiţo ! Mă rog
dumitale, altădată cînd oii veni...

*

Și fără aşi isprăvi spusa se întoarse,

scobori

scara

ȘI se îndreptă: spre

grajd.

Apoi începu inspecția : grajd, şură,
bucă- -

tărie; spălătorie, toate trecură pe
supt scînteierea de licurici a ochilor lui: Vîri
pe toţi

“în spărieți, mai strigă peste

parmaclic

la

Vecini, cari eşiseră în uşi ŞI ascu
ltati porun-

cile ca nişte soldați, apoi intră din
noi

în casă,

își îmbrăcă.un! halat vişiniii

cu
găitane şi trecu în sufrageria cura
tă unde

Coana Măndiţa şi Lenţa
îl aşteptai, ţinîndu-şi răsuflarea.
a
Lenţa spuse rugăciunea, îşi făcu
ră cîte-și
trei cruce și se așezară jos: boierul
Furtună
în capul mesei, dimnealor de o parte
şi alta.
Toată vremea nu scoase nimeni o vorbă.

Boierul Furtună pufnea din cînd în
cînd,

iși ştergea nervos mustăţile cu şerv
etul şi
“ciocnea gitul garafei cu vin de mar
ginea
paharului. În sfirșit masa se isprăvi.
—

Hai,

dacă

ai mincat,

şi te du în odaia dumnitale.

Lenţa făcu după

din sufragerie;

sărută-mi mîna

|

cum i se spuse şi ieși

boierul Furtună. rămase sin-

Sur cu coana Mâăndiţa, căreia nu-i
venea la socoteală lucrul acesta.

prea
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Furtună îşi.răsuci o ţigară groasă, oaprinse şi începu a pufăi, sorbind rar şi apăsat din cateaua ce aburia dinainte într'o
a

ceașcă

mare,

turcească.

Boierul avea ceva de spus, nu mai răminea îndoială. Chiar deschisese gura de
citeva ori, aruncînd priviri piezişe către
coana Măndiţa. Aştepta să deschidă dinsa
vorba. Coana Măndiţa însă tăcea, îşi luase
colțunul şi începuse a împleti.
Boierul Furtună, nu se mai putu stăpini:
— Credeam că oii muri, Măndiţo, şi
moi auzi obrăznicie ca ceia care mi sa
spus azi, şi sorbi odată puternic din cafea,
trintind apoi ceaşca de farfurioară.
Coana Măndiţa tăcu, impletind înnainte.
Boierul

începu

iar vorba, apăsind pe fie-

care cuvînt şi uitindu-se grozav. Coana Mân-

diţa simțind privirile de

foc, ridică încet

capul şi-l privi stingherită în ochi.

—. Credeam că oii muri, Măndiţo, şi n'oi
auzi obrăznicie ca ceia care mi s'a spus azi...
— Da ce ai auzit, Vasile, întrebă cu ju-.
mătate de glas Coana Măndiţa.
Acum era rindul boierului Furtună să se
lese greoi la răspuns.
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— Da ce ai auzit, Vasi...+
Boierul îi luă vorba din gură:

_— Ce
„neata

am

auzit? Închipueşte-ţi

că Nicolida,

Nicolida

-

dum-

ficiorul covri-

garului -care pănă mai dăunăzi îşi avea co-

vrigăria, colo,în colțul uliței Domnești, a
"avut obrăznicia să-mi spue mie, verde în
faţă, că băiatul dumisale iubeşte pe Lenţa

„noastră, şi că n'ar fi răi să grăbim cu nunta.
Coana Măndiţa îngălbeni.
„— Auzi dumneata! mă rog, să aibă îndrăzneala să-mi spuie mie că lunganul lui,

„iubeşte pe fata mea! Păi crede

dumnea-

lui că i-am uitat spița? Că am uitat cînd
- mîncam gugoaşe dela tătîni-său ? Cine nu

„ştie cum şi-a făcut dumnealui averea! Păi
dumneata ştii, Măndiţo, cum şi-a făcut derbedeul averea.
Boierul Furtună se aprindea din ce-în-ce:

—

Că a calicit pe

bietul Andronache,

„de nu i-a lăsat. nici salteaoa pe care să
poată. dormi ;.a bătut darabana la uşa bietului Gheorghieş'şi a lăsat muritoare de
.dă, pe nepoată-ta. Cu
foame pe. Frosa,
astfel

de oamenisă intru et în neam ? Bătu-

Var Dumnezei

să-l bată, de obraznic!

BOIERUL FURTUNĂ
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ştia multe despre afa-

cerea asta, şi tare i-ar fi plăcut ca Lenţa
dumisale să ieie pe /unganul cu milionul
în “spate. De mult așteptase să-i vorbească
boierului Furtună, să-i ceară învoirea la le-

gătura

chiar
o altă
vorba
își luă
—

aceasta,

ce pe ascuns

o pregătise

dinsa. Iată însă că acum lucrurile luată
întorsătură! Totuşi pentru că era
de fericirea Lenţei, coana Măndiţa
inima în dinți şi îndrăzni:
Băietul

ie

advocat,

Vasilică ; poate

-nu 0 fi ca tată-său,
— Cum? Ce indrugi acolo? Da Nicolida nu a fost ca tată-săi? A învăţat advocatura să ştie fura mai bine. Ia lasă-mă
coană Măndiţă. Oricum o fi băietul, ei nu-l
“pot uita pe tată-său pe care l-am văzut cu
ochii mei pilduit în faţa criminalului, pentru

înşelăciune ; pilduit cu 25 de

bice

peste

şalvari. Da, pil-du-it, mă rog dumitalelar
!

cind s'a dat la straie nemţeşti, incepuse a

face politică, era anli-unionist dumnealui,
minca-lar focu, anti-unionist ! Ba, a comandat pompagii de ne-a împroşcat cu apă cind
vorbeam,

pentru Unire, în grădina publică.

Din astfel de om nu poate ieși vre-o scofală.
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Păi dacă. copiil. sor fi iubind, îngînă

„_pintre lacrimi Coana Măndiţa.

„si

— Sor fi iubind copiii ? Cine ţi-a spus
dumitale, că s'or fi iubind copiii ? Cum
se

„pot iubi fără ştirea mea, mă rog ? Pentru

Dumnezei, pe semne că ţi-ai
„ile, Doamne. iartă-mă ! Cind
eu, nu a ştiut tatăl dumitale
Auzi d-ta !: Sor fi iubind! Cu

„se iubesc
— răcn
? i boierul
tind cu pumnul în masă.

perdut minte-am iubit
şi-al meu?
a cui .voie

Furtună,
e

trîn-

— ÎŞI scriu și scrisori, adăogă plingînd

coana: Mândiţa.

e

-. Boierul Furtună se fînvineți la faţă și se

- ridică în picioare. Barbişonul îi trem
ura şi
Ochii. îi ieşise. înafară. Sprijinindu-se cu
pumnii în masă,se întinse. pe de-asupra,
“pănă lingă urechia. coanei. Măndiţei:

— Ce? Își scriă scrisori? Băietul antiunionistului, lunganul covrigarului scrie scrisori fetei mele! şi eă nu ştiii nimic ? Coană

Măndiţo, să te scoli numai pedecit dela
masă,

să-ţi faci boclucurile dumnitaleşi ale

odraslei dumnitale

ŞI înnainte

de

înserate:

„să-mi purcedeți la moşie. Aşa, la gospodărie,

„ca în vremea veche... Băietul anti-unionistu-
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lui să scrie fetei mele !... Auzi obrăznicie,

ticălosul. Şi ţipînd ca scos din minți, boie„rul Furtună ieși în scară şi strigă viziteului :
"— «Să se pregătească droşca cea mare»
— apoi trintind uşile, se dusei în odaia dum-

„_nealui.

Spre seară coana Măndiţa cu fata dumnisale, înfundate în droşca cea mare şi veche
de abia se mai zăreai dintre bucctle şi
bucceluţe, erai gata de drum.
Boierul Furtună, încruntat, le petrecu lingă
droşcă pănă la poartă. Aici le spuse atita:
<purcedeţi cu bine» și caii porniră în trap.
Boierul rămase în poartă de privi lung
după droșca care dispărea din ce-in-ce, în
fundul uliţei. Gindul lui fugise în urmă cu
atiia ani de zile, cînd tot din casa asta şi'ntr'o asemenea droşcă plecase şi dinsul,
in urma

unei cuvintări inflăcărate, poftit de

către ce? mari, să-și mai îngăduie din timp
ŞI pe la moşie. Şi nu ştiu ce amintiri vor
mai

fi străbătut

mintea

boierului

Furtună,

dar — lucru care nu i se mai întimplase
i se umeziră.
— laţa i se înduioșă, iar ochii
Pod

NADIŞANCA

a ai
NADIŞANCA
Bo

bogat, bun la inimă, şi cu slăbă-

— ca fie-care om. Aşa,
JI) ciunile lui
“printre alte slăbăciuni mai mici, avea
una mare, foarte mare : ţinea ca la ochii din
cap la Bălanul dumnisale, un cal bătrin care

acuma de-abia mai ducea nadişanca în care
se încerca să steie chipeș, cu braţele întinse
pe hăţuri, cu biciul în mina dreaptă, boierul

Gavril — conul Gavrilaş. Pentru. că iubea
atit de grozav bălanul, ţinea tot pe atita
la nadişancă; nu se putea gindi la cal
fără să nu-şi amintească şi de tovarăşa lui
de călătorie.
Pe Bălan îl avea de mult; să-l f cum-

părat acum două-zeci de ani, un minzoc
pe-atunci. L?a mai ţinut
un an, şi cum împlinea trei ani şi jumătate i-a cumpărat,
pe

măsura

lui, din

iarmaroc

de la

Fru-

MA

EM,

„moasa,
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o nadişancă

nouă-nouţă,

pe

toate

„părțile cu flori asemănătoare cu cele de
pe lăzile de Braşov, de care casa boierului

„era plină ca pe-atunci.
Un an întreg şi-a plimbat boierul soția,
pe coana Casuca,

linişteasc'o. Dumnezei,

în nadişanca trasă de căluţul sprinten, în-

virstat de niște: hamuri ruseşti cu alămuri
ŞI canafuri.
aa
|
După acest an fericit coana Casuca muri.
Boierul, amărit

ca vai de lume,

nu-și mai

găsea astimpăr. De la o vreme află leacul:
înhămă bălanul la nadişancă ŞI purcedea pe
MOŞII, —

de la una la alta,

şi'napoi.

Așa

Sai ţinut ani după ani; ŞI vremea trecea,
nadișanca se hodorogea, conul Gavrilaş şi
bălanul îmbătrîneau — bălanul mai repede,
cum e felul calului.
Bălanul îmbătrinise mai tare, dar şi
boierul pe zi ce mergea se -tăcea tot mai
morocănos. Fata dumisale, văduvă, se mutase la ţară doar l-o mai urni din mohorala ce-i întuneca zilele. Ţi-ai găsit ! Numai
bălanul îl făceasă zimbească. -

Dimineaţa, cînd eşia
cam

în. cerdac,

pe nas, dar destul de tare:

striga

NADIŞANSCA

—

Bălaaane,
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la tata!

Dintru'ntăi bălanul se iţiea numai, ca și
cum ar fi-făcut mofturi; apoi .o' lua la:
“fugă pănă lingă cerdac. Aici se suia cu
picioarele dinainte două- trei scări, apol îşi
întindea gitul. Boierul zimbea de mulţumire,

îl lua de

urechi,

îl “scutura

priete-

neşte, pe urmă scotea. din - buzunăr.
-ţica de zahar şi i-o întindea.

bucă-

Acum în urmă bâtrineţea ţinea pe bietul
bălan: în pas; de-abia mai ridica o scară

de'şi întindea, greoi, gitul după hucăţica
de zahar. Numai ochii umezi, calzi şi
neșpus de duioşi. umbriţi de genele lungi
ȘI albe,

priviau

tot atit de

nevinovaţi

în-

Conul Gavrilaş însă, tot se primbla

pe

tr'acei -ai stăpinului. moşie ; dar ţinea calul

la pas.

Arare

ori,

„cind venea o poftă bălanului, smuncea nadișanca într'un trap trăgânat, molatec.
Cind aveau să plece,. boierul poruncea
să i-se tragă nadişanca la scară. Argatul
o aducea, aducea şi hamurile de le aşeza
Jos lingă cerdac, iar bălanul cum auzea zgomotul roților eşia singurel din grajd, venea
domol, se vira între hulube şi aştepta pănă
Fim. Gârleanu lmilgar — Bdirial

10

146

>

BAN GÂRLEANU-EMILGAR

_ce eşia boierul, de-i găsea pe-amîndoi, tovarăşii nedespărțiți. Conul Gavrilaş săruta întii bălanul pe bot, apoi îi aşeza hamurile.

După ce gătea se suia şi pornea în vuetul :
grozav al hadişancei pe pietrele curții. .
Care om din împrejurimi nu cunoştea
nadișanca boierului Gavrilaş! Mă rog mai
“rar lucru ca nadișanca dumisale. Douăzeci
de ani cît o. hurducase pe. pietrişurile şo- şelelor, o sfărimase toată. Dar boierul nu
făcea reparații;

dumnealui

dumisale, fierar, care ştia
să-i peticească padişanca,
. fier.
Intăi, se nţelege, s'au
“de lemn: obezile, spiţele,

avea

ţiganul

destul de bine
cu zbanțari - de
|
sfărimat părțile
hulubele. Venea

"argatul — boierul m'avea vizite, căci mîna
singur — săi. spuie

că sa frînt, bună-oară,

o obadă; boierul îi poruncia :
— Du-te la ţigan şi spune-i să'i puie
un zbanț. .
Și azi un zbanţ, mine unaltul, ajunsese
nadişanca să nu mai aibă nici o bucăţică
de lemn întrinsa. "Toată era cîrpită cu fier

şi tinichea. Cînd pornea la drum, şi mai
cu seamă. cînd

vroia

bălanul

să-şi

mai
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încerce puterile, hodorogea nadişanca de
ți se părea că plouă cu grindină pe'acoperămiînturi de tablă.
Pe moşie hodorogeala aceasta era un
— și o
semn. Cind o auzeaii muncitorii
auzeaă de departe — îndată .sporeai la
muncă:

— lauzi mă, vine Sfintul Ilie.
Vechilii încălecaii şi dădea raite ; oamenii
mişcati mai repede braţele ; şi cîmpul întreg

mişuna, ca de furnici, într'atita hărnicie.
Pe boierul Gavrilă nici capul nu-l durea;
hodorogeala crescînd treptat cu numărul

zbanţurilor,

dumnealui,

ca şi

bălanul,

se

deprinsese cu dinsa şi nici n'o auzea măcar.
Dar într'o zi argatul veni şi-i spuse că
bălanul nu vrea să mănince. Boierul s'a
speriat, sa scoborit repede şi s'a dus în
grajd. Calul ridică încet capul, închise ochii
şşi sprijini botul pe umărul stăpinului săi.
— Ce-i măi bălane? Ce ai tu? Ceai
băiete?
Bălanul deschise ochii, se uită ca şi cind
ar fi vrut să spuie ceva, apoi ii închise
iarăşi.
Boierul trimise repede după un ţigan

148...
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care știa săia sînge, apoi alergă
să spuie
“și fetei dumisale. despre. boala
bălanului,
„Cînd 'se întoarseră: amindoi în.
grajd, îl
găsiră' culcat .jos.. Se apropiară
de dinsul.
Nu mai mişca: peste ochii
pe jumătate
închişi, genele se mişcati uşor
, suflate de.
„vîntul ce se strecura „pe uşă:
Boierul se

„repezi lingă cal; şi-l apucă un plin
s amarnic...

0

"1. Îngropară

calul .în grădină, iar nadișanca

închîn
isșură
e , cu porunca de'a nu se „* mai atinge nimenea de
dinsa...«.
-. “Trecuse, vre-o jumătate de
an de la.
moartea bălânului. Boierul Gav
rilaş rămă-

_sese mai. posomorit, - mai

întunecat

fusese. Stătea toată ziua închis în decit
casă ; “pe cîmp
nu. se. mai. ducea, 'nu-și căuta de

„NICI un interes ; căzuse înt
run

fel „de to-

„ropeală dia care: în “zadar se. înc
erca fata
lui să-l scoată.. Dinsa alerga de la
un capăt

la altul al moșiei, punea trebile -la
cale şi

îngrijea de avere,

care altmintrelea s'ar'fi

„părăduit,
ae
Într'o zi, spre seară, boierul eşi în cer
dac,

porunci, să-i ; aducă un jilț şi se aşe
ză să
steie. De mult nu privise curtea, care
parcă...
1 se părea 'mai mare, mai schimbată. Și sti
nd
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să i se redeştepte:

răsări bălanul, cu ochil lui cei blinzi şi negri;
„nadişanca, hamurile; avu chiar. părerea că
trebuie să pornească pe moşie. Un suspin
îi ridică pieptul, apoi îl cuprinse un dor
„mare. Se sculă, se cobori.în ogradă şi o
luă încet spre şură. O găsi deschisă Şi intră
înnăuntru;

„_

Șura

goală.

— Nadisanca !
=
Atita putu să spue boierul şi. se răzimă
de uşorul uşei.
Tocmai atunci i se păru că aude un sunet
cunoscut,

Se

întoarse.

Pe

poartă intra în

trapul unui cal voinic o nadişancă nouă,
văpsită cu galbăn. Din nadișancă sări coana
Elencu. Cind dădu cu ochii de tatăl ei ră„mase

împietrită.

Boieruluii se sui singele la cap şi întrebă
răstit :

— Unde-i nadişanca?
Coana Elencu îşi ţintui privirile în pămînt.
Conul Gavrilaş înţelesese totul: fata dumisale reparase nadişanca fără să-i ceară voie.
Nu mai spuse-nici-un cuvint, se sui în casă,
şi se închise în odaia lui.

O săptămină nu. vorbi cu nimeni.
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Coana Elencu amărită pănă în adîncul
sufletului că-l necăjise atit de tare, se hotări

și Duminecă, înnainte de a se spovădui, călcă
- fricoasă. pragul odăieiîn care tatăl ei stătea
pe gînduri, lîngă masă. Cind îl văzu, se
aruncă în genunchi şi-l rugă plingînd:
— artă-mă tată. Aveam nevoie şi n'am
vrut să cheltuiesc prea mult... Nu ştiam că

o să te mîhnesc.
Boierul

|

tresări, îl dete mina să i-o 'sărute

ŞI-i spuse:
;
— Tu ştiai doar că o. țineam aşa în
amintirea lui Bălan!.
lar cînd după această, dâjană, care însemna iertarea, boierul se.plecă să o sărute

„pe cap, coana Elencu simţi cum două lacrimi
fierbinți i se strecurară prin păr.

O

ZI

CA

ALTELE...
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haide odată omule, că ne- aşteaptă
trăsura.

Conul Alecu nu se prea uită cînd sora dumisale, coana Elencu, il aşteaptă:

cu capela pe cap.

|

— Stai puţin sâ-mi găsesc punga, Elenco.

— Da că doar w'o să faci tirgueli.
—

Tirgueli

netirgueli,

asta-i;

eă

fără

i

bani nu ies în tirg.
Acesta

era obiceiul

fără

conului Alecu,

bani în buzunar nu făcea un pas.

Însă cînd dumnealui îşi găseşte

punga

şi vrea să iasă din casă, coana Elencu îşi
aduce aminte că n'a închis dulapul.

— Da und'te duci soro?

— Sa-mi închid dulapul!

— Da lasă-l că doar n'or prăda

în urmă.

|

Turcii

— Or prăda n'or prăda,

eii nu-mi

pot

lăsa casa vraişte... IDR
|
Însfirşit eată-i pe-amîndoi în capul scărei:'
conul

Alecu

scurt

ȘI cam. șubred,

cu fața

mare

de as-

„Osoasă şi mică supt căciula
trahan ; coana

Elencu

sdravănă, cu faţa
capela încărcată
Dumnealui,

roşă

odată femee ! naltă,

ca o vișină supt

de flori galbene.

ca bărbat,

își apucă de braţ

sora, s'o sprijine pe scări; dumneaei
își
privește zîmbird, pe 'supt gene, fratele.
. Cînd acesta ca de obiceiii face un
pas

greşit şi lunecă, coana Elencu îl înhaţă de
mină şi-l ridică în sus, ca.pe o pană. De-

aici trebuie să sosească cearta; nu-i plăcea

conului Alecu ajutorul acesta de care veşnic

avea nevoe.
Moş Vasile, viziteul, îi aşteaptă

o
pe capră

uitîndu-se drept înnainte; vezi el ştie toate
obiceiurile stăpinilor săi. După pasul greșit
al conului Alecu mai venea ceva: partea
lui de ocară.
Ai ajuns în josul scărei.
— la te uită ce-a rămas din bietul Zarif:

pielea şi ciolanele; pentrucă huhurezu. ista,

zice dumneaei arătînd viziteul, tot pe Sultan

O ZI
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ţ”1 îndoapă. Nici n'o să se mai poată mişca
de gras ce-i.
— Aşa! acuma nu mai încapi de calul
meii! răspunde fratele, apoi trece de ceia
"parte a trăsurei; coana Elencu.rămine .de
ceastălaltă, şi încep amindoi de-odată: «spiţele-s neşterse»; «bucşa-i încărcată de glod»;
"sia te uită poclitul, colbul de două degete
pe dinsul !» Moş Vasile tace; par'că de cite
ori nu ascultase dinsul pomelnicile aceste!
de cite ori trăsese trăsura la scară.

Ba după toate aceste mai urma
Alecu

— conul

se

sus. şi-l lăsa

ridica bastonul sus,
cadă, uşor

Vasile:

ca o pană,

«na,

pe scara

suia

ceva;
trăsurii,

apoi

să

pe spatele lui Moş

să te înveţi minte netrebni-:

cule!> Moş Vasile s'a ferit, dar pe urmă
a văzut cît de mult doare lovitura conului
Alecu;

o

primea

și

pe

aceasta,

cum

îi

asculta şi ocările. De data aceasta conul
Alecu îl scutise de o aşa grea pedeapsă.
Boerii Sau suit amindoi în trăsură și
|
Moş Vasile trase bicii cailor.
— laca de ce-i slab Zarif, strigă coana

Elencu, pentrucă mi-l biciueşte toată ziua.
Să nu mai dai într'insul huhurezule!
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Şi cum a Moş Vasile în timpul acesta se
- pregătea a mai da odată, conul Alecu. îi
„strigă ŞI diasul:
|
— Să nu cumva să biciueşti pe
7 Sultan. E
lar caii pornesc la pas, deprinși se vede :
și dinşii cu 'stăpînii.
|
- Gonul Alecu de abia. se iţiește în fundul:
„„trăsurii, lingă coana Elencu ce stă dreaptă
ca 6 lumînare. -.

_Trăsura iese pe poartă:
După o căsnicie de treizeci şi cinci de
ani

conul Ilie Melinte,

soțul coanei Elencu,

sa stins de bătrineţe, uşor, ca o candelă:
| „Coanei Elencu nu i-a.curs nici o lacrămă,
s'a îngrijit de îngropare ca: de afacerile
casei, a băgat seama să nu lipsească nimic.
din ce se face la o îngropare creştinească,
„Şi a treia zi şi-a dus bărbatul spre locaşul
de veci, în pataşcă cu şase cai, cu pomeni
multe şi cu: toți preoții din tirg. Numai
„muzică nu a: fost la înmormîntarea conului
„Ilie, căci dinsul

ură lucrul acesta

încă din.

„viaţă: «să nu cumva să-mi pui darabana
să-mi sune la cap. Sâ mă duci creştineşte, cu linişte și cuviinţă».
Mai toți cari aii privit
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„pe coana Elencu, cînd au scoborit sicriul
soțului ei în groapă, ai rămas mirați de
fața liniştită ce avea! «Tare temee! Șopteai ei, după treizeci şi cinci de ani de
viață împreună, să nu verse o lacrimă.»
Puţini vor fi băgat de seamă în clipa ceia
de

veşnică

despărțire,

ceața

ce-i

împain-

genise ochii, tremurarea repede a buzelor
albe o clipă, ca şi obrazul,

cind se apro-

piară de mina rece a conului Ilie.
Cind s'a întors acasă de la cimitir, coana Elencu simţi un adevărat pustii împrejurul ei; se închise în odaie şi nu se știe
dacă în cele două zile, în care nu făcuse
un pas peste pragul uşei, plinsese ori nu. -:

A treia zi când începu a se îngriji de gos- podărie, cum făcea. de atiţia ani de zile,
de abia îi întrezăreai pe chip urmele nopilor nedormite. După o săptămină par'că
nici o grijă nu-i trecuse peste suflet; numai
că acuma
vorbă.

rar

de

mai

scotea

cite

vre-o

|

Intr'o linişte de: mănăstire stătuse adincită,
un ân întreg, casa coanei Elencu. Cind, într'o

|

dimineaţă, poarta se dădu înlături şi o trăsură
intră în ogradă; într'însa era conul Alecu

BIBLIOTECA CENTRALĂ
UNIVERSITARĂ

153

.

EM.

GÂRLEANU-EMILGAR

fratele. Coana Elencu îi sări înainte,

îl co-

„bori din trăsură ca pe un copil şi-l sărută

—t

„de nenumărate. ori, căci nu-l .mai văz
use :
de la moartea conului Ilie. Conul Alec
u
nu mai plecă; ascultase sfaturile suror
ii,
îşi dete în arendă moşia și rămase
îm-:
preună.
.
Dintre. cei cinci frați, tre fete, ŞI doi băieţ
i,
„copiii postelnicului Iancu Mandrea,
dumnealor doi mai trăiaii. De mici ținuse
unul
la altul,

stătuseră

amîndoi

pe

la

şcoli

în

laşi şi se întilneat în fiecare sărbătoa
re,
Cînd se săruta cu dragoste și se certati
cu
foc. Acesta era obiceiul dumnealor, de mici

copii; strica prietenia de la un lucru de

nimica, stăteaiă botoşi un ceas-două, şi pe
urmă se arunca unul în braţele celuilalt,
fără să-i îndemne nimeni. Aşa trăiau şi
acuma după atiția ani de zile! Coana Elencu

își îngrija fratele ca ochii din cap; veghea
nopți întregi cînd îl ştia răcit cît de puţin;

iar conului Alecu i se umplea de soare ziua

cea mai noroasă, cînd sora intra în odaie
să-i zică «bună dimineaţa». Apoi din te

- miră ce, se bodogăneaii

unul

sfădeai de-a binele și peste

pe

altul,

puţinse

se.

îm-

O ZI

păcai. Se sfădeai
împăca din fundul
Toamna, cum e
răcioși; stai mai
blă vre-un

CA

ALTELE
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numai din buze şi se
inimii.
acuma, sint mai supămult în casă. Se prim-

ceas cu trăsura, apoi iar: coana

Elencu la gospodărie, conul Alecu la gazetă. Dar şi unul şi altul puteau să-și lese
gospodăria - sau cititul măcar pentru citeva cuvinte de sfadă. Însă decum începea
primăvăra îi vedeai pe unul la un colț al
grădinei, pe cellalt la alt colţ, curăţind ramurile

de omizi.

de

acoperea

altă

earnă,

lar

cînd

grădina
nu-i

mai

dădea

numa
prindeai

floarea,

?n alb

ca o

prin

casă.

Prilejurile de sfadă erau! mai rare. Se întilneaă numai la masă voioși şi mulţumiţi;
iar peste zi se zăreaui numai de departe,
printre crengile grele de floare, şi-şi vesteaii
cu glas tare sporul muncei.
Odată

pe

săptămină,

Simbăta,

dădeau

de pomană; ograda se umplea de toţi săracii din tirg, şi moş Vasile, — huhurezul,
cum îi zicea coana Elencu, căci toată noaptea,

vara-earna, horhăia prin. ogradă — împărția
cite cinci parale şi o strachină cu mincare;
iar cînd venea ziua în care conul lie

“zar. GÂRLEANU- -EMILGAR E IE

| adormise' pentru veci, coana Elencu «singură

. împărţia banii și miîncarea, după ce slujia pă-

rintele Nastase de la biserica suburbiei dum-

nealor. Pentru

gospodărie era aşa:

o săp-.

tămină ținea cheltuiala casei sora, şi o săp„tămînă fratele. Aşa hotăriseră. Caii îi cum"părase. împreună: pe Zarif coana Elencu,
pe. sultan conul. Alecu; trăsura tovărășie,
jumătate. și: Jumătate. Fiecare ţinea la-calul
dumisale, şi la urmă din obiceiul de'a vedea
- trăsura -cum.-e

curăţită,

coana

Elencu

.pe

“+ o parte — 'cea:dinspre scară — conul Alecu
„cea dirispre ogradă, parcă şi dînsa era
pentru dumnealor! împărțită tot în două.
„. Pe moş Vasile: cum era blajin de felul
lui, fiecare. şi-l] credea al Int.
Nopțile
toare.

de toamnă

sînt lungi şi -obosi-

Fratele şi sora. stăteau

“dumneaei împleţind,

tîrziă, seara:

duinnealui cetind ga-

zeta saii vre-o carte. De. multe ori. se așezau:

pe povestit și. numai cînd flacăra lămpii
începea să se micşoreze se duceau. să se
culce.
„Astăzi s'au primblat «cu trăsura

SN
mai mult

decit de obiceiu şi s'aii întors cu puţin timp.
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mai nainte de masă. Ati mincat, şi acuma
iată-i: coana Elencu deoparte a biroului,
împletind; conul Alecu de ceialaltă cetind o
carte, în lumina slăbită de hirtia verde pusă
pe sticla lampei, de partea -dumisale.
Focul pilpiie în 'sobă,. aruncînd umbre
rumene pe păretele din dosul conului Alecu,
unde lumina lămpei pătrunde slab. Goana
Elencu se scoală de aşază focul căci atară
S'a stirnit vînt.

În dosul ferestrelor,

în gră-

dină, ciriitul cioarelor nu mai găseşte
timpăr;

cum

se inserează

as-

vin cu sutele de

înegresc copacii pe crengile cărora stai
toată noaptea. Conul Alecu nu le poate

suferi; :ciriitul

acestor

paseri

par'că îl

cobesc. Astăseară mai cu seamă îl năcăjeşte cumplit, nu înțălege nimic din ce
citeşte, nu-şi găseşte locul, se întoarce pe
scaun, pănă ce svirle cartea :din mînă:
— Nu-i chip să citeşti cu dihăniele cele.

Coana Elencu

mai stă puţin, apoi se

duce în odaia ei de culcare şi se întoarce.

aducind o puşcă de vinat.
*—

Ce,

nu

cumva

te-i

duce acuma “să

tragi în ele?
— Decit te-oi: auzi scincindu- te mereii !
Em.
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— Lasă-le, Elenco, în plata Domnului, se
roagă conul Alecu ce tresare pănă în fundul

inimei la o descărcătură de puşcă.
Îi părea răă acuma că nu tăcuse.... o
să-l apuce iar durerile de cap, vai de păcatele dumisale!...
Coana Elencu iese din odaie pe cînd
conul Alecu se vîră în colțul divanului și

aşteaptă detunătura, ţiindu-și sufletul. De- odată se aude o detunătură care sgilţiie
geamurile, şi un vaer grozav isbucneşte:
din glasurile sutelor de cioare care-şi iai,
înfricoşate, zborul. Conul .Alecu nici nu
tresărise bine cînd o a doua descărcătură

mai puternică par'că, îi smunceșşte inima din

loc; se face galbăn.cum îi ceara şi-şi duce
-mina la inimă. Vaerul cioarelor mai isbucneşte încă odată desnădăjduit, apoi se pierde

din ce-în-ce; se duc
mai îngăduitor.
Cind

coana

Elencu

să-şi caute alt loc

intră

în

casă

nu-și

poate ţine rîsul zărind pe conul Alecu în
fundul divanului, spăriet şi răsuflînd din grei.
— Minte ai Elencule, bătu-le-ar focul

de cioare!

— Halal! Par'că nu mi-ai fi frate ! Vino
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de citeşte, căci te-am scăpat de ciriitul cioarelor.
Coana Elencu duse pușca la loc, apoi

veni de se aşeză iarăşi la împletit.
Conul Alecu mai stă ce stă în fundul
divanului, apoi vine şi dinsul. Innainte de a
începe

să citească,

se uită peste

coana Elencu, dind din cap;
— Doamne! Doamne!
„Pe buzele coanei Elencu
zîmbet.

i

carte, la

flutură

un

,

Apoi odaia intră în tăcere; cînd şi cînd
focul împrăștie mănunchiuri de scîntei care
sclipesc luminînd adincul sobei.

z4/f2
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SDrotriţa, fata boierului Focșa intră, veA7Q selă, în odaie, se plecă la urechea

tatălui săi şi-i sopti:
— Masa-i gata, putem merge.
Atunci boierul sări sprinten de pe scaun
șI

dădu,

foarte

curtenitor,

braţul

coanei

Savastiţa, sora sa şi soţia boierului Alecu
Macarie; acesta, ca să nu rămiie mai prejos,

dădu, mai stingaci, braţul duduiei Profirița
ŞI eşiră din casă, — boierul Focşa cu cucoana Savastiţa nainte.
— Măi Gheorghieș, ştii tu ce-am aflat
dela fata ta?
— Ei, ce-ai aflat?
—

Ce-am

aflat eu! Tu

crezi, pesemne,

Cașa se daii pe faţă pricinele?
Fata se 'nroşi; ceilalți riseră cu poftă.
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Boierul Gheorghieş
umăr,

la cumnatul

se uită înnapoi,
săă

peste

ŞI-L răspunde:

— Nici că-i chip să te cumințeşti tu!

Tot vorbind ajung la.portiţa grădinei.
Boierul Macarie se grăbeşte să treacă nainte.

—

—

Tinereţa trece totdeauna

în frunte.

Moşnegărie !, îi strigă coana Savasta.

«Duduia» Profiriţiar
a se înroşeşte ca o
cireașă,
|
În aleia răcoroasă boierul Alecu se li-

niştește, frumuseţea grădinii îl farmecă.
Firea lui cam poetică, e repede atinsăde
. farmecul -verdelui proaspăt şi-al . florilor

ce Spinzură în buchete de pe crengile mălinilor

bătrîni, răsădiți tocmai

de răposata

soție a boierului Focşa.
— Aici la tine-i ca ?n rai, zăi aşa, măi

=

Gheorghieş, ca'?n rai. Unde-i grădină mea
aşa! *
.
ea

Dă,

răspunde

Alecule, - şi grădina-i

rizînd cumnatul.

după

om,

Boierul Alecu nu-i aude răspunsul, privirile-i sint răpite, nici nu ştie pe unde

merge, o ia drept nainte printre copaci.
— Pe aici moşule. Unde te duci? Uite
|
aleia.
-
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M'am zăpăcit fato, zăă

.... Zăpăcelile

boierului

m'am zăpăcit.

Alecu

Macarie

eraii vestite. Din te miri ce pricină minţile
nu-i mai erai acasă. Coana Savasta îl trăgea
de mină, îi ţipa la ureche, de-l trezia ca
dintr'un vis:

— Trezeşte-te bre, omule, că ride lumea!
—

am

Da

ce ai tu

cu lumea,

femeie?

Ce

ei cu lumea? Ce are lumea cu noi?
La urma urmei îl lăsa în apele lui.

Ciţi galbeni

nu dăduse

boierul Alecu

drept lei; cite hirtii de samă nu pierduse!
De multe ori pornea într'o parte şi se
trezia în alta.
"
— Ei, ai fost la fafa Frosa? il întreba
coana Savastiţa cînd se întorcea.
— Frosa, Frosa? Care Frosa?

— la priveşte-l /umeo, mă întreabă care
Frosă? "Țaţa Frosa Prăjescu, nu te-am rugat...
„— Că bine zici femeie: mă duc îndată,
mă

duc, nici vorbă că mă
Şi cite de aceste...

duc!

Acuma pesemne că sora istorisea fratelui
altă păţanie a boierului, că rideai amindoi
de se prăpădeau.
După ce eşiră din aleia mâlinilor. apu-
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cară la dreapta şi supt nişte sălcii, cu cren-

gile despletite pănăla pămînt, găsiră masa

întinsă,

acoperităcu buchete

farfurii cu mîncăruri,

de fori şi

Boierul Alecu se așeză în capul mesei ;

deoparte Profiriţa, de ceealaltă parte coana
Savasta ; boierul Focșa în faţa cumnatului

săi.

Boierul Alecu uitase că trebuia să mănînce.
La cîțiva paşi strălucea iazul, apa liniştită
se întindea ca o mătâsă; spre faţa ei salciile îşi scoboraii frunzişul fragred, aruncind

pete: de -umbră, în răcoarea cărora lebedele

stăteaii nemişcate, ca niște bulgări de argint.

Din

ascunsul

grădinei

răsuna: prelung,

ca

o frîntură de doină voinicească, _fluerul
rangurilor îmbrăcaţi in pene de aur. Pe

mal înnaltele şi chipeşele nalbe strîngeaii
lumina în potirile florilor mari, pentru ca

să 0 reverse apoi înflăcărată ca sîngele,
sau lucie ca ghiaţa.
Ia

— Da mănîncă, lasă poezia, cumnate.
Boierul Alecu dădu cu jale din. cap:
— Ce ştiţi voi! Ciţi oameni vor fi privit
frumusețea aceasta cu aceiaşi ochi cu cari
o priveşte şi Brinduș al miei.
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Lucru ciudat, cîinele stătea şi el cu ochii
țintiţi spre iaz, ceia-ce făcu pe boierul
Gheorghieş să răspundă rizind:

„— Dar cine-ţi poate spune, măi Alecule,
că Brinduş al tău n'o fi judecînd aşa: ciţi
cîini nor fi privind frumusețea aceasta cu
aceiaşi ochii cu cari o priveşte şi acest
om,

care-i stăpini-mei.

Brinduş auzindu-și numele de două ori,

întoarse capul; ochii lui cuminţi şi blinzi
păreai că întreabă ceva. Boierul Alecu îi
puse mina peste ochi.

crengilor de

salcie începu să răsune un scincet de cobză,

apoi “scincetul”se

prefăcu într'o picurare

limpede şi ascuţită, şi picurarea în cintec.
Perdeaua

de

crengi se destrămă

şi capul

buhos şi negru al moşului lordache lăutarul,
eşi la lumină:
— Sărutăm mina Măriilor Voastre.

N

Deodată de după perdeaoa

/

— Foaie verde lobodă, gura cumnaţilor
slobodă, măi şi măi Brinduş.
|
După care cinele întoarse capul și rămase iar cufundat în ginduri ne'nţelese.
Boierul Alecu începu să mănince.
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— FĂ brava Gheorghieş! bun gînd
avut: La âsta nu mă aşteptam.

ai

Apoi se întoarse spre lăutar. |
|
„— Zi Iordache «pe supt deal, pe supt
cetate».

Perdeaoa

de

frunze

a

se

ţesu .la loc şi

glasul duios al lăutarului se ridică în tăcerea grădinii ale căreia ascunsuri păreaii că
tresaltă şi răspund.
|
' Cind Iordache sfirşi, boierul Gheorghieş

îi strigă:

a

— Acum să mai stai puţin să mănince

şi Alecu.
„Cintecele

urmară: apoi unul după

altul.

Felurile de mîncare se strecurară pe rînd

„la

masă,

Vinul

de

Cotnar

şi de

Socola

deschidea inimile şi pofta de vorbă. Boierul

pa

ST
V

“Alecu istorisi cîte şi cite, aşa cum îi venia
în minte ca de obicei,
un crîmpei de ici /
altul de colo, încîlcite, dar totdeauna cu haz.
: La sfirşitul mesei, boierul Alecu, gindind

aiurea, turnase piper roș, în loc de zahar,
peste plăcintă. Risul tuturor izbucni puternic

iar conul Gheorghieş

puse lăutarii să cînte

«vivat».

Se aduse

cafeaua. Boierul Alecu chemă

|
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;
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un galbăn, şi-i po-

că cînte:. cRabdă

inimă

şi taci, fu

„le faci, tu să le trag».
Și

cum

ascultaii, răsări

deodată glasul

boierulut Alecu așa fără nici un rost .saiă
legătură;
cum se întîmplă de! multe ori
oamenilor de felul dumnealui,
— Ştii, Savastă, unde am mai văzut.noi un
iaz aşa de frumos? Lă Popricani, la conul
Iordache Ioan.. Ş'acolo ?'n pădure:răsuna
„tot atit de puternic, glasul. ȚȚi-aduci aminte
cum era să ne înnecăm: în iaz? Noroc de
frate-tăii. Zău, era să ne înnecăm de-abinele,

„ Gheorghieş, fără glumă.
Coana Sevasta îl ocări::
— Da taci omule să putem asculta cintecul. Sari aşa de la: apus la răsărit, fără nici o pricină.
“pe

“Conul

Gheorghieş

plecă

mină,

nu răspunse

nimic, şi rămase aşa

ca şi cum ar fi ascultat
„boierului Alecu îi stirniră
nu-i cutreierase mintea.
cul îi adusese aminte de-o
lună, întunecată

îndată

capul

cîntecul. Cuvintele
amintiri ce de mult
Povestirea cu înesară răcuroasă, fără

ca şi moartea ce-i intra în

casă; îi adusese în urechi țipetele desnădăj*
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pentru

sora

Profiriții,

ceealaltă fată, ce .se înnecase în iaz atunci
„sara; în iazul acesta lingă care petreceau
acuma.
Şi conul Gheorghies simția cum i “se.
aprindeai ochii şi cum izvoraă dintr'înşii
lacrimile fierbinți ce-i ardeaă obrajii.
— Frumos cîntec Gheorghieş, nu-i așa?
îl întrebă -boierul Alecu.
Conul Gheorghieş tresări, scoase batista
ŞI se șterse repede la ochi, ridică. în sus
capul şi răspunse:
— Tare frumos, Alecule.

Apoi se uită duios la fată, o aduse binişor lingă dumnealui şi-o sărută pe frunte.

_CĂLAUZA
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pe

=

i =DI) atrinul boier Iorgu Kostache şi soţia
dumnealui implineaă cincizeci de ani
dela căsătorie, şi sărbătorea nunta
de aur. Sărbătoare rară, care 'n zilele din
urmă s'a rărit «ca şi păsările sânte din
Eghipet»,

cum

spunea

bătrinul. „Se

hotă-

- rise dar să o serbeze cu mare petrecere,
pentru care scop poftise pe toate rudele
şi pe toţi prietenii. Nu mai încape vorbă
că la cel dintăi la care se gindise era
boierul

Toader

Voinea,

vărul lui, cu care

copilărise şi trăise ca fraţii. Aşa, pentrucă
moşia lui Voinea era cale de aproape o
zi depărtare

cu trăsura,

îi trimise, cu două

zile mai nainte, printrun vătaj călare,
răvaş în care îşi arăta marea dorinţă
a-l avea

lingă dumnealui,

un
de

la o sărbătoare

ca aceia.
Fame, fidrlaanumail par —

Bitrinil

12
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Boierul Voinea primi cu. mare bucurie
poftirea, şi dădu poruncă, de cu seară,

pentru plecarea de dimineaţă, socotind să

fie la vărul săi cu o zi mai- nainte.
Dar cînd să plece, ba cu treburile
te miri cu ce alta se luase,

toată pornirea cerului

ba

întirzi& şi, cu

spre

ploaie,

porni

cam tirzior, după amiază.. Luase brişca la
care mîna singur. Coana Ruxanda

îl sfă-

tuise să iee droşca şi viziteul.

— N'o să ploaie, femeie," înțelege-mă,
răspunse dinsul.

În schimb luă pe Costică, băietul dum'nealor.
Merse

cale

de

vre-o

cele dintăi picături de

trei ceasuri,

ploaie

cînd

începură a

plescăi pe aripele: briştei. De ce mergeai
ploaia se îndesea, şi. la urma urmei se
prefăcu într'o răpăială puternică ce biciuia
caii pe cari boierul de- abia îi mai putea
struni.

Se opriră la un rateş, aşteptind să treacă
ploaia. Cu așteptarea aceasta altă zăbavă;
se înserase de-abinelea. Coana Ruxanda
vroia

să

aproape;

se

întoarcă

acasă,

căci „era

mai

dar boierul cînd spunea un cuvint,

CĂLĂUZA.
era, cuvînt ; trebuiau

să

19
meargă

mai

parte. Cum se mai domoli ploaia
soția în mantaua dumnealui de
„luă de la rateş un suman de-l
spatele băietului, şi la drum.
Se înoptase; ploaia prefăcuse
întrun pîrăii în care caii mergeaii
lunecînd.

De

pe

nu se strecura
scula mai

cerul,

negru

nici o lumină.

ca

de-

își învăli
muşama,
puse în
şuşaua
cu frică,
păcura,

Boierul se

la fiecare clipă să vadă drumul,

în lungul căruia nu se arăta nici o făptură
omenească. Ştiea că trebuia să cotească
la dreapta, la întăia cotitură.
abia zări, în dreapta, dunga

Aşa, cind de
unui drum,

se scobori din brişcă să se încredinţeze,
se sui apoi de trase friul roibului şi brişca
porni din noă pe drumul ce credea boierul
că duce la Cerbureni.
Coana Ruxanda tremura ; Costică adormise. De la o vreme boierul începuse a
se îngrija şi dinsul; mergea de mult și
nici un sat nu întilnise, cu toate că trebuia

să treacă prin Stoileştii lui Mandrea.

cSă

fi rătăcit drumul,

mai

se gindea,

asta'mi

trebuie» ! În acelaşi timp mintea coanei
Ruxanda depăna alte feluri de ginduri. În
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mintea ei de femeie răsărise grozăviile haiducului Iordache. Lupu, ce imprăştiase
groaza prin părțile acestea, cu prădăciunile lui. La. gindul acesta se înghesuia
lingă boier, -şi-l- ruga cu glasul înecat de
spaimă

::

„— Întoarce-te “Toadere, haide acasă. Nu

vezi că ai rătăcit drumul ? O să se
îm- .
bolnăvească băietul. Boierul ” se împietrea
şi mai tare în hotărirea dumisale.
De la o vreme începu să sufle un vînt

rece

care-le

tăia

fața;

picături

mari

de

ploaie începuseră din noi a. cădea cînd
'ŞI cînd; coana Ruxanda începu să simtă o
umezeală

mare,

care

o îneca;

de citeva ori; un foşnet
„sutletul de spaimă,

băietul tuşi

năduşit îi umplu

Boierul se încredinţase ȘI dinsul că _rătăcise drumul, înțelese că umezeala aceasta
se ridica din nişte bălți pe lingă care tre-

„ceaii ; foşnetul venea din păpurişurile ce
le acoperea. Apoi ştia că pănă la Cerbureni
nu

era nici o apă.

greşit,

ca o scădere
tărirea

Fără

luase un alt drum.
lui

de

de îndoială cotise

De şi i se părea

în ochii coanei Ruxanda hoa se

întoarce,

era

tocmai
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pregătit să facă aceasta, cînd departe, hăt
„în colo,

par'că

zări o lumină. Descoperirea

aceasta îl îmbucură, dădu bici cailor și
în curînd ajunse în dreptul unui bordei.
Lumina se stinse îndată ce se opri brişca.
Boierul pocni din bici şi începu să strige:
—

Hei,

bade;

Deocamdată
mai

strigă

omule!.

nici

un

răspuns.

Boierul

de citeva ori; lumina răsări din

noă şi uşa scirţii în ţiţini. Un glas răgușit
întrebă răstit:
3
— Care-i acolo?
—

Oameni

buni, cari-aă rătăcit drumul.

Glasul iar mormăi, răstit ca dintr'un 'ntăi:
— Sănătate. Ce să-ţi fac eu?
Boierul se "nfurit.
— Să ne spui pe unde-i drumul pe care
"voim să mergem, sâlbatecule. Incotro îs
Cerburenii lui Iorgu Costache?
Un ris înfundat, apoi glasul:
— Da pe aici îi căutaţi? Bună treabă!
O să-i ajungeţi poimini, la soare-răsare.
Dar ce aveţi cu el?
Boierul pierduse răbdarea, dar se stăpini:

—

Mici văr, și am o alacere cu dinsul.
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cuvinte omul

din ușă

fănarul şi. întrebă :
— Dumneata
Voinea ?
|

nu

eşti

ridică

a

|

conul

“Toader
aa

— Eu sînt.
—

Apoi

dacă-i așa

să mă ierți cucoane,

-- ŞI să-ți ajute Dumnezeii că mi-ai spus
mai
repede. De drumuri rătăcite numai grec
ilor
li-i frică... De ŞI-I vremea așa, o să
te duc

ei la conul Iorgu. Așteaptă puţin.
„Peste citeva clipe lumina 'se stinse

noi. Necunoscutul

eşi

afară,

luă

din

capătul

oiştii și intoarse brişca în loc, apoi o
luă

pe Jos înnaintea cailor, .. .

a

— Ține la pas cucoane. Mare noroc ai
avut, dacă pe drumul isa nu te-ai răs-

turnat macar de două

ori.

În

ceasuri te pun la Cerbureni. Am

vre-o trei |

so

iaă

de-adreptul. prin pădurea Săcuicnilor ; scur-

tăm mai mult de jumătate calea...
Necunoscutul

tăcu, Foşnetul

papurei se

pierdu cu încetul. Picăturile de ploaie, cînd

incetaui, cînd se repeziai împrăştiete de
bătaia vintului. Boierului nu-i trecuse încă

mirarea, dar şi ciuda. Să-l

drept un grec!

Coana

iee

Ruxanda

pe dinsul
se

mai

-
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liniștise, iar Costică vorbea repede şi neînțeles, prin somn.
“Casa boierului Iorgu Kostache era luminată în toate odăile. Unii dintre poftiţi
sosise de cu ziua. Printre ei se afla venit,
așa la întimplare s'ar fi zis, şi ispravnicul

Ținutului, un grec ajuns şi foarte puţin
iubit de către boieri, care nu vroise să
scape

o masă

însă nu fusese
foarte vesel;

prea

îmbelşugată,

poftit.
povestea

În

Păi la urma

la

seară

care

era

la toţi isprăvile po-

terilor. purtate de dinsul
Iordache Lupu. Boierii ca
țineau pe faţă cu haiducul,
nea, ca şi cînd n'ar fi
ispravnicului :
—

astă

urmei,

pe urmele lui
să-l năcăjască
iar unii îi spucunoscut spiţa
el

nu pradă

de

cit pe greci, cari, slavă Domnului, ştiu să
ciştige ceia ce pierd. Boierul lorgu Kostache, îi tăi& gustul de vorbă în scurt:
— Ce tot vorbeşti dumneata ? L'aţi avut
de zece ori în mină şi vi sa strecurat
printre degete.
Grecul senroşi ; boierul urmă, aprig:
—

Eu

ţi-o spun

fâțiş:

dacă

laşi

avea

în mină nu vi Pași da pe Iordac
he.

„e ca

Dinsul

şi o lege care nu loveşte de cît
pe

cei răi. Pentru vremurile
de om e trebuitor Chiar.

aceste un astfel
|

Din roş ce era, grecul învineți ;
un altul
Sar fi dus, dar grecului îi apăru
dinaintea

„ochilor: masa cu toate miîncă
rile şi vinurile vechi, şi obrazul lui puh
av se strînse
într'un zimbet silit. Boierii îl priv
iră ironii,
„Pe Supt gene; unii se prefăcură
că tușesc,
„alții începură a vorbi despre
alte lucruri,

iar boierului Iorgu îi ridea sufl
etul...

Erâă tocmai gata să se culce,
cînd pătrunse înăuntru huruitul unei
trăsuri, Bo- .
ierul Iorgu şi ceilalți eşiră, cu
lumină, în
scară.
|
— Sărut mîna boierule. V'am adu
s pe
conul "Toderică; iaca îl las săn
ătos în.
„minele dumitale. Rătăcise Grumul
.
Boierul Iorgu se. uită bine la cel
ce
vorbea şi tresări, .apoi căută rep
ede cu
ochii pe ispravnic. Un zimbet ușor
flutură
pe buzele boierului. Grecul stătea
nepăsător.

Glasul călăuzei urmă :
—

Bine-ar

fi boierule

dacă

mi-ai

îm-
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prumuta un cal să mă” întorc. Mine dimi„neaţă ţi-l aduce un Văiez de-al mei.
De supt căciula mare, ciobănească, ochii
necunoscutului străluceaii ca două scintei.
— Du-te la grajd să-ți deie, îi răspunse
boierul.
În

vremea

aceasta

conul

“Toader,

cu

coana Ruxanda și băietul se scoborise din
brişcă; boierul Iorgu îi strînse în braţe, pe
rind, şi se duseră într'o odaie, pregătită
anume.
Învioraţi de această sosire neașteptată,
musafirii intrară din nou în salon, deşi
trecuse miezul nopţii.
Coana Ruxanda era prăpădită de oboseală şi frică. Soţia boierului Iorgu ii ajută
să se schimbe, apoi după ce se îmbrăcă
şi conul

Toader

cu alte haine,

şi

culcară

pe Costică, îi duseră în sufragerie să mănînce. Soţia boierului Iorgu trecu în mijlocul musafirilor.
„Cind se așezară la masă, coana Ruxanda
oftă ușurată:
— UF! credeam că n'o să mai ajung!
Noroc de omul cela.
Apoi se întoarse spre conul “Toader:

186
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Toadere, i-ai dat un bacşiş?

„Conul Toader se bătu cu mina peste
frunte. Uitase. .
e
Dar boierul Iorgu prinse a suride:
— Voi ştiţi cine v'a adus aici?
— Cine? întrebă 'coana Ruxanda.
— Iordache Lupu!
|
„_
Conul Toader, cît era de îndrăzneţ, se
îngălbeni. Coana Ruxanda se. ridică în
picioare, scoase un țipăt şi căzu leşinată

pe scaun,

|

La auzul țipătului musafirii se repeziră

în. sufragerie, toți se grăbiră so stropească
pe față cu apă; de-abia o deșteptară.
Conul Toader, îşi veni în fire, începu a
spune musafirilor:
o
— Oboseala, ce credeţi dumneavoastră,
atita drum, pe ploaie!

Buzele coanei Ruxanda.se mișcără, par'că

ar fi vroit să spuie ceva, dar ochii conului
Toader, care zărise de la început chipul
nesuferit al ispravnicului, se pironiră în-

triacei ai soției lui.

Ispravnicul găsi iarăși locul să
"tească despre visul lui cel răă:

|

amin-

|
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Și ce noroc! Putea să vă iasă înnainte

Iordache Lupu.

|

La aceste vorbe coana Ruxanda își pierdu
iarăşi cunoştinţa, boierii alergară din nou
la apă, gindindu-se în acelaş timp că de
data aceasta grecul poate să aibă dreptate.
Numai boierul Iorgu Kostache se apropie

de ispravnic şi-i spuse zimbind:
—

Ce-i dreptul, mare

noroc;

|
dar

du-

mitale, care arzi de nerăbdare să-l prinzi

pe Iordache, nu ţi-l doresc,
Et
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(SE ărbătorile Paştelor. Costică Pană, ne(E), pot de soră al coanei Frosa Marăscu, a venit tocmai din lași să petreacă sărbătorile la dumneaei.
Casa coanei Frosa e în plină veselie.
De dimineaţă pănă se'noptează, slugile
foiesc în sus și'n jos. Caii, mai toată ziua
înhămaţi la droşte, pornesc cind după o
rubedenie cind după o alta.
Toţi cunoscuţii ştiii că a sosit nepojelul:
de după prinz pănă seară, chisălile cu dulct
ceţi trec de la musafir la musafir. Pentru
Tică — aşa-i zice coana Frosa lui Costică —
S'a pregătit o dulceaţă deosebită: culbeci
de portocale. Mai de cite ori iai mosafirii dulceţi, işi viră și dinsul lingurița in
dulceaţa galbenă şi limpede ca chihlimbarul.
— O să te "'mbolnăveşti, diavole!

Nepoţelul se face că n'aude, iar
Conul
Alecu, mucalit cum e, se dă pe
lîngă dinsul şi-i şopteşte:
|
„— Cată-ți de treabă măi Costac
he, - dă-i

nainte.

-

|

Tică se răţoește pe scaun. De cite
ori

aude că i se poate spune şi Cos
tache, se

crede mai bărbat, deşi de-abia
doi ani a miîntuit Trisfetitele.

mai acum

La prînz mănîncă Singuri ; seara
sînt pof-:

tite la masă rubedeniile,

oamenii

apoi prietenii ŞI

cu vază din tirg. Dă! conului Ale
cu

„Şi coanei Frosa li merge vestea de prim
i-

tori ce sînt. Nu -eraă să-şi arate
sufletul
sincer şi iubitor tocmai atunci cînd
aveati.
copilul coanei Luxiţei.în gazdă; pe
copilul dumnealor mai la urma urmei?
tea altminteri!

Ce n'ar fi dat

coana Frosa să

Se pu-

aibă

ŞI

dumneaei un copil; măcar unul, un băiat,

cum

e Costică.

Cite

lacrimi

nu

vărsase ;

cite descîntice, dar mai cu seamă cite rugăciuni la toate bisericile din tirg,
ba şi
pe la Jeșz, la biserica Banului, la icoana
Maicei Domnului cu trei miini. Ţi-ai găsit!
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ii era dat coanei Frosa să n'aibă copii şi
pace! Dacă a văzut şi dumneaei că aşa
vrea Cel A-Tot-Puternic, se linişti. Îi fusese
greu până se încredinţase de asta.
— Ce-ţi trebuie copii, ființo; da Costache a soră-ta nu-ţi ajunge?
Conul Alecu ştia unde să lovească. Cum

auzia coana

Frosa

de Tică

al dumisale,

prindea să zimbească, faţai se însenina şi
hait! dădea poruncă a doua zi să se gătească un cuptor de cozonaci.
ȘI numai ce se trezia coana. Luxiţa la
laşi cu cite o ladă tixită la fund cu felde-fel de bunătăţi: uscături, brinzeturi şi
cite

toate; iar pe

de- -asupra,

ca

lucru mai

Îraged, toate neamurile de cozonaci: unii cu
mac; alții cu portocală; paşte cu brinză, cu
orez,

cu

smintină. Iar printre cozonaci, cite

o scrisorică, strecurată de conul Alecu fără

ştiinţa coanei Frosa; scrisorica glăsuia așa:
Lusxifo,
Pregăteşte-ți băietul să între în Seminartul Socolei, că Frosa şi-a pus în gind să-t facă pintece

«de popă.

ALECL,

Să nu cumia să nu si-l trimeţi de sărbători, că
mă fac foc pe io.
13

.

Și coana Luxiţa îl trimitea la Crăc
iun,

la Paşti şi o lună în Vacanța
cea mare.
Luna de vară o petreceau
la ţară, la
moșia conului Alecu. Un rai!
Sus, aproape
de munți, unde umbra se aşte
rne atit de
răcoroasă, că în toiul verei,
cînd curg nă-

duşelile pe

mea se ţinea

oameni ca ploaia, acolo

„ce gospodărie!

vre-

ca în. mijlocul primăverei. Și

Unde-aj „mai

găsi. astăzi

măcar 0 cămară ca acele ale coanei
Frosa!

„ În ziua în care ajungeai la moşi
e, co-

“n.

nul

e.»

lua

E

o
E

Je

să puie

—: Dulceaţă de “fragi mănînci.
A Costache ?
ME
a
Nepoţelul dădea amarnic. din.

—

tu, măi
cap.

ăr. de gutăi, măi băiete?

Nepoţelul iar” dădea

din cap.

— Dar de culbelci,măi
: popo?

Tică iar înghiția.
|
Şi din fiecare citeo leacă pănă
ce se

O.

*

Z-

coanei Frosei, își

treblailcale
e , prin cele cămări:

pa

<

Alecu „Ştergea cheile

nepoțelul de mină și porniaui

auzia caun fel de furtună,

ușile se desprin-

deau din 'clanţă ca' frunzele smulțe de
vint;

toamna: coana Frosa îi căta de' zor:
—

Păi bine, măi Romine,

cap ai tu?

DE SĂRBĂTOuI

„195

Conul Alecu se așternea pe ris, şi rizi,
ŞI rizi..
Coanei Frosa nu-i era atita de dulcâţi —

lasă că: le începea așa fără nici-o regulă,
că doar aii și ele rostul lor, — dar îi era
mai ciudă că-i lua înnainte.
În

mea.

rîsete

ȘI glume

petreceau

toată

vre-

oftări ȘI

sus-

lar cînd pleca odorul, la “sfirşitul lu-

nii, ce mai lacrimi,

ce

mai

pine înnăbușite cu batista; într'un colț, nepoţelul, într altul, coana Frosa. Conul Alecu
făcea pe voinicosul pănă ce pornia trăsura,

iar apoi două zile stătea morocănos.
Mă rog, ce mai multă vorbă: îl iubiau

acuma ca ochii din cap. Ce e drept, băiatul

era deștept

ca un

drac și avea

gere de inimă la învățătură.
Pentru

că lucrurile stăteau

nealor se gindiseră

că

multă

astfel,

tradum-

ce e azi uşor se

poate stinge mine: de accia îşi făcuseră testamentul și-l închiseseră, frumos, în lada cu
bani.
<Pentrucă nimeni nu Poate pune temeti pe ce-i
mai puin trainic în hume, pe ziuță, iată ue grâu

dim şi noi la cel ce trebue
fospoitiria mat departea..

să ni poarte

uiereu şi

19%...

:

pu.
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Aşa se începea
reț, cu pană

de

testamentul,
giscă,

de

scris

mîna

lătă-

conului

Alecu, şi iscălit de -amîndoi.
Cei cetrebuiau să Ii. «poarte averea şi
gospodăria mai departe» erai coana Luxiţa
|.
ŞI. bărbatul dumisale, pănă la împlinirea
virstei cînd nepotul putea să intre în
stăpinirea întregei averi lăsate lui.
lată de ce acuma toți luau pe Tică drept

copilul coanei Frosăi şi al conulvi Alecu. .
E desdimineaţă. Soarele
să-şi împrăştie pe cer cele
lumină. Costică, obosit de
“trei zile de cînd a sosit,
Printre perdele lumina de

cenuşie.

Alături,

în dreapta,

e

de abia începe
d'intăiă ape de
sbuciumul celor
doarme adinc.
abia pătrunde,

odaia

de dormit

a coanei Frosa ; în stinga, a conului Alecu.

7

- În odaia coanei Frosăi se aude zgomot;
cu toate că e aşa dimineaţă, coana Frosa
e gata îmbrăcată.
Așa s'a deprins; nici nu răsare soarele,
ȘI-i în picioare; dar mai răi e că nici pe
alţii nu-i lasă să doarmă după ce s'a sculat dumneaei. « Dimineaţa dă viaţa», spunea
s
o
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celor pe cari-i. trezia cînd li era somnul
mai dulce. Bietului nepoţel îi venia .tare
peste mină pină se deprindea să se scoale
cu noaptea 'n cap; dar m'avea ce facel...
Ușa odăii coanei Frosa se crapă puţin,

Și capul
vişinie,

dumneaei, înfășurat într'o legrătură
ca

'ntr'un

turban, se

arată:

— Tică... scoală. Tică, n'auzi?
Tică deschide ochii, se ridică, şi cum
se închide ușa; cade la loc, pe pernă.
Trece ce trece, ușa se crapă din noi:
—

Ce? iarte-ai culcat ; scoală, măi băiete,

că-i ruşine; ei comedie!
Din odaia din stinga răsună glasul gros
al conului Alecu:

— Da lasă-l, ființo, să doarmă. Ce nu
lași lumea în pace? Ce scoli omul cu noap*n cap?

tea

Dar

Frosa:

coana

— Ba nu; să te scoli și dumneata. Hai- |
deţi! Afară clocoteşte livada de glasul privighetorilor, şi voi să sforăiţi?
|
,
Apoi iese virtej în cerdac şi începe a
striga
—

la slugi:
Ioane!

dă

drumul

la păsări.

—

Va-

silcă! Vasilcă! pregăteşte cafeaua. — Gheor-

198
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ghiţă! n'auzi, ha! te faci niznai, "du caprele la păscut.
Ie
După ce-i purcede pe toți în toate părțile,

vine

din

noă

în

odaia

nepoţelului, se

_răpede la.fereşti şi dă perdelele la o parte;
lumina se revarsă, strălucitoare. Tică duce
mîna la ochi, căci lumina năvălind deodată, îi iea vederile; apoi, .scuturîndu-se

de lene, prinde să se îmbrace.
Peste puţin, conul Alecu iese şi dinsul
în cerdac, după
urmă

dumnealui nepoţelul și la

vine, zîimbind,

coana

Frosa.

— Leneşilor! pe o așa dimineaţă să-mi
- dormiţi? Haideţi în livadă, la cafea.
Conul Alecu ia pe nepoţel de mînă, Cuprinde de mijloc pe coana Frosa, și intră
citeşi trei în livadă.
"De. -asupra mesei, aşezată supt un zar„Zăr

încărcat de floare, se ridică aburii din

ceştile pline.
Printre crengile inflorite razele calde ale

soarelui cad şi se răsfrîng, ca'ntr'o oglindă,
în tablaua de argint.
|
o
Conul Alecu se aşează între coana a Frosa
şi nepoţel; apoi se întoarce către Tică, şi

subțiindu-şi glasul:
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— Ei, n'auzi! scoală leneşule ; livada clocoteşte de privighitori!
Toţi rid; dar încolo, întrun colț ascuns
al livezi, o privighetoare par'că vrea să ţie
partea

coanei Frosa:

încet şi tremurat, ca

o picurare de apă pe lespezi de argint, se
aud ciripirile stînse ale pasării măiestre.
Citeşi trei rămîn nemişcaţi ascultind, până
ce cintecul se pierde ușor, ca un suspin.

BOIERUL

IORGU

BUHTEA

BOIERUL

IORGU

BUHTEA

[2)) oierul Iorgu Buhtea şi Toader Buhtea,
15) nepotul lui, înfățişaă cea mai aleasă
spiță a boierimii moldoveneşti.
Neamul

Buhteştilor,

nu prea

numeros,

scoboritor mai mult în partea bărbătească,
fusese alcătuit din oamenI isteţi la minte.
şi tari la trup ;.unii dintre dinşii încheiase
cu

bine

suta de ani.

Mihai

Buhtea,

tatăl

cul Mihai, următoarele: «zi în 25 DeChemywrie, în anul de la Hristos 1$21, am
Irecut patru ani peste sută». În Decem-

_bre 1S22 Postelnicul muri.
Boierul Iorgu îşi amintia bine chipul mă-

-

boierului lorgu, murise în virstă de o sută
cincI ani.
|
Pe un molitvenic, rămas din moşi-strămoșşi
în neamul Buhteştilor, boierul Iorgu găsi
însemnat de mina părintelui său, Postelni-
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încununat

de

părul

alb

ca

omătul,

al

părintelui săi.
“Tot pe molitvenicul “acesta, Postelnicul
„se încercase a-și face spița neamului.

Cel mai vechiii, un Gheorghe “Buhtea,

căzuse
— bănuia Postelnicu
— lîn lupta de
la” Valea-Albă purtată de Ștefan-Vodă în
potriva 'Turcilor: «cam dela acea luptă,
„Spunea însemnarea, patinele lu2 Gheorghe
Buhtea mu se mat pomineşte, numai doar
„al frăține-săii Radul.»

Acesta, Radul, avu

şi dinsul un băiat şi o fată, Ruxanda, — cel
mai vechiii nume femeiesc cunoscut

în nea-

mul lor. Spiţa cuprindea numai trei nume
de femei: pe al Ruxandei; al une Safta,
strănepoată Ruxandei, fata unui Toader
“Buhtea (Grozovanul, pentru că -pîrjolise
nişte

Tatari ce-i

călcase

moşia — însem-

nase Postelnicul) şi pe al Marghioalei, mătușa Postelnicului Mihai.

— dar nu mai ţiBoierul Iorgu apucase
nea mint— epe cea din urmă femeie din
neamul lui: pe Savastă, o soră mai mică
a Postelnicului. Aceasta murise de holeră,
chiar în casele unde locuia acum boierul. În

spiţa din molitvenic Savasta nu era trecută.
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Dintre toți Buhteştii, numai Gavril,
tele boierului,

muri

în floarea

fra-

virstei;

că-

Et

să

lăreţ vestit, jocul soartei făcu să fie omorit
tocmai de un cal. Tirit, cu piciorul prins
în scară, peste cîmpuri până în grajdurile
curţii, îşi dete sufletul în braţele celor ce-l
"ridicară să-i dea ajutor. Gavril Buhtea muri
la patruzeci şi trei de ani, lăsînd un băiat,
pe Toader, în virstă de treisprezece ani.
La moartea fratelui săii, boierul ştiu să-și
ascundă nemărgenita durere ce simția. Își
chemă nepotul din colțul unde încremenise
de spaimă, şi-l duse lingă sicriu. Cind ridică pinza de pe capul sfărimat al mortului, copilul izbucni în plins; dar boierul îi |
luă mina de la ochi:
— Băiete, să ştii că nefericirile ca şi fericirile dela Dumnezei vin şi trebuesc privite fățiș. Să fi bărbat cum a fost tată-tăă
ŞI să-i porţi

numele

cu cinste.

am

fu lingă tine ca să te povățuesc... Sărută-i mina.
|
Copilul lipi buzele de mina rece a tatălui
său şi-şi simţi sufletul mai puternic...
Boierul işi puse toată înţelepciunea la
indrumarea temeinică a nepotului. Cu atit

A

mai.

multse

silise:să ajungă

cu cit vedea
“mele

bătrinilor

acest scop,

că tinerii ce răsăriaă.pe urnu

maj. eraii

destoinici să

ducă 'nnainte trăinicia neamului,

Chibzuise mult pănă 'se hotări .să-și
tri-

meat
. nepă
otul

în

străinătate.

dintrw'ntăiă în toate felurile
rească

iai

firea:

tare

sati

«Din
se

încercări
nimiceşte»,

Îl momise

ca să-i cîntă-sufletul iese
zicea

dinsul.

Cind văzu că băiatul rămîne neîndupl
ecat
deşărtăciunilor lumești ; că era strîns
legat

de pămintul-ce cuprindea țărina' tuturor a

lor: lui, îl trimese la Paris.

În cei patru ani, cit rămăsese

băiatul

de: patru

ori;îl

"printre “străini, îl călcașe

găsise mereă acelaşi: suflet curat, judecată

„dreaptă şi temeinică. După patru ani Toader Buhtea se întorcea în ţară” doctor în |

„drept. Boieruluiîi fusese

dat să-şi

vadă

visul cu ochii.
La întoarcere “Toader Buhtea se odihni
o iarnă 'ntreagă. În primăvară, boierul îl
luă alături de diînsul .în viaţa încordată,

dar sănătoasă ŞI roditoare a plugarilor.
Mai tîrziă, după ce-l desluşi bine asupra
noului traiii ce avea

să ducă

de acum

în-
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colo, boierul îl plimba pe la toate moșiile
*
“ŞI-L. întrebă:
. .:-.
.
„_.
—. Pe care ţi- o alegi / baiete, să-l porti.
singur de grijă?
— Pe toate, fară, e timpul -ssă te odihneşti: şi dumneata. . .

-

— Hait! fie, dacă vrei. tu.
Și boierul deschise braţele 'să stringă la
"piept pe acela în care. îşi simția tresărină
neamul cu atita putere.
" Ce-l mai neliniştea pe boier, era insurătoarea nepotului. De geaba, oricit căuta, nu mai întilnia chipurile cele pline şi sănă-.
toase, . feţele cu privirea limpede a fetelor.
harnice şi gospodine foc, de altădată. Ce
Dumnezeu, gindia dinsul, să se sfirşească
_ oare neamul Moldovencilor cu cele de pe
„urmă

jupăniţe

ce mai

trăiau ici--colo,

cite

una? Putea ingădui dinsul ca „urmaşul săi să amestece singele Buhteştilor — tare ca.( îm
vinul cel vechii — cu cel „apos al domnişoarelor strinse şi înzorzonate de astăzi?„
Dar mai bine i se stingea neamul pentru
veşnicie decit ar. fi lăsat una ca asta!
Boierul Iorgu credea în adevăr că-i era.
-dat să nu vadă cununia nepotului său.
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Într'o zi ducîndu-se, pentru nişte afaceri,:
la boierul F urtună, îi răsări în prag chipul

rumăn Şi vicii al unei fete.
Cum nu se aștepta! s'o vadă, rămase pe
loc privind la dînsa.

— Fata mea, boierule, strigă
. Furtună, care ieşi întru

mulțămit

întimpinarea deo-

sebitului musafir,
— Să-ţi trăiască, frate. D'apoi nu ştiam
că ai aşa bujor de fată!
— Fetele cresc cit nici prinzi de veste,
boierule.
Boierul

Buhtea

avusese

de

ce

se

mira,

„căci boierul Furtună, ommamar
amarnic și neîndu-

___ plecat în faptele lui, nu-şi scosese fata în
vileag.
Mai anii trecuţi, coana Mândiţa, soţia boierului Furtună, ba chiar fata avusese plecare
pentru băietul unui om bogat, dar fără să
fie de neam; boierul le surgunise atunci
la ţară. Acolo gindurile mamei se limpeziră, obrazul copilei înflori mai frumos, iar

mintea li se statornici la amindouă. Gospodărise la ţară trei ani de zile, şi iarnă
şi

vară,

iar

anul

acesta

boierul

Furtună

socoti cu cale să le aducă înnapoi Ia tirg.

__Pe semne că întoarcerea -a fost
făcută
întrun ceas bun. .
„Cind să plece, boierul Iorgu che
mă pe
fată şi-o sărută pe frunte:

—

Sînt tare mulțămit, draga tatei, că mi-a.

„ fost dat să mai văd o fată ca cele
de demult! d

Nunta s'a: pus răpede la cale.

m?

„. Într?o seară frumoasă de Iunie, lume
după
lume se scobora spre biserica Dom
nească,
„unde avea să fie cununia nepotulu
i boierului Buhteacu fata boierului Furt
ună. A fost o nuntă cum nu se mai văzu
se.

Tirgul

?,
a!
„

se rumenise ca înțr'o noapte din

„Poveşti, în lumina măsălălilor ce ardeaă
de
la casa boierului Iorgu pănă la ușa bise
ricii,

/-£

Cursese toată boierimea din Moldov
a-să
ieie parte la o sărbătoare ce li mai
amintia vremurile “de altădată.
|
Lumiaat de fericire, boierul Iorgu
Buhtea stătea în fața altarului cu priv
irile ţintite spre icoana Maicii Domnului,
ȘI nici-

odată,

nimănui

nu-i păruse

mai falnic bătrinul.
„Rar
Ha

mai

frumos

ŞI

om să fi fost mai cui vază în cu|
îdricaE mnoalgar — didtrina,

,

14

, pr:

.,

(o ai
"a

prinsul Moldovei. ca boierul Iorgu Buht
ea
— boierul, cum i se zicea pe scurt.
"În casa boierului se pusese multe afaceri

însemnate

la câle, căci numai

el ştia să

deie sfatul hotăritor ; el găsia cuvîntul
de
împăcare pentru cei ce nu se- înțelege
a.

„Cite nu' descurcase dinsul! Și, şoptiaă

unii, cîte nu încurcase atunci
tea împiedeca altmintrelea “o
“Căpătăiii. «Să ştiţi», zicea el,
am legat pe doi, am deslegat pe

Pentru mulți se suise

ȘI pornise
— Bine,
Cuza, mulți
— Măria
mai mulți,

„—

cînd nu -pupornire -fără
«de cite ori
douăzeci !»

dinsul în trăsură

cu jalba în Proțap la Vodă.
mă lorgule, îi spuse odată Vodămai ai de luat supt ocrotirea ta?
Ta, deie Dumnezeii să am ciţi
răspunse apăsat boierul.

Ai dreptate; ştiă că-ţi pui cuvintul

numai pentru cei cu sufletul ales... Şi-s
puțini, boierule, puţini! adăogă Vodă cu

amărăciune,

uitindu-se la cei de prin prejur.

Să fi auzit că ai nesocotit povaţa unui
bătrîn !... Indată îţi trimetea trăsura și te
poftia. pănă la. dumnealui
Cind
. te chema,
ştiai ce te aşteaptă, dar n'aveal încotro, te

duceai. Boierul îţi. ieşia în scară, te ducea

„n odaia de primire, îţi da dulceţi şi cafea
,

„apoi te lua la depănat.

Nu scăpai decit

dar:

cum

atunci cînd îţi ghicia din ochi că te întorsese pe calea adevărului. Avea un mare
iți cetia

în

într'o carte. Odată

privire,

ar îi

cetit

tot aşa, povăţuia pe uâ

tînăr ; i-a vorbit boierul cit i-a vorbit,
apoi,
după ce sa uitat drept în ochii lui,
s'a

sculat de pe scaun și a deschis ușa : «Paraschivo! mai adă dulceţi şi cafea cuco-

naşului».
—

|

Îţi mulțămesc boierule, am luat odată,

răspunse stingherit tinărul.
— Dumneata crezi că nu te-am înţeles?

răspunse

boierul.

Pe

cînd

iţi vorbiam,

te

gindiai că tot mai bune mi-s dulceţile de
cit spusele.
Îl ghicise. Tinărul mat luă dulceţi, catea,
apoi fu silit să vorbească cu boierul două
ceasuri întregi despre prăsila porcilor.
Altădată, venind mai mulţi ocirmuitori
ai tirgului să-i ceară sfatul intro afacere

bănească,

boierul

li făcu socoteală rotundă,

arătind ciţi bani puteai economisi fără să
ştirbească nimic din ce-și pusese dinșii in
gind. Toţi rămăsese foarte mulțâmiţi ; nu-
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mai mulțămirea unuia nu prea era din ini-.
"mă..Dar ochiul cel ager al boierului băgă
de seamă: «Ce e drept, miea dumitale de

lei n'am pus'o la socoteală».

Ocîrmuitorul, care se gindia tocmai la
miişoara ce-i lunecase, din palmă, nici nu
cricni, dar se înroşi pănă ?n albul ochilor.
În clipe de acestea, cuvîntul lui tăia ca
sabia.
|
„ Vinător vestit, un șfert de viață o pe-

trecuse prin miinţi ; îndrăzneţ şi „ochitor
&hibacii cum era, îşi atrăsese pe socoteală

vieţii lui de vînător povestiri de necrezut.
Cînd le auzia, Buhtea se mira grozav:
«Măi, măi, măi! amarnicăii lumea»,
Odată, întorcîndu-se dela laşi, se întilni întrun han cun alt drumeţ, care so-

sise de cu noapte. Din una ?n alta, străinul căruia nu-i mai tăcuse gura, :aduse
„vorba şi despre Vodă-Cuza :_
—

Indrăzneţ. om,

spunea

dinsul.

Ia în-

Chipuie-ți dumneata ce am aflat dela un
om care a văzut minunea cu ochii lui. Cică Vodă şi cu Buhtea— boierul — vrînd să
arate, zilele trecute, cit de buni chitaci
sint, şi-au pus cite un măr pe cap, apoi.
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au tras cu pistoalele amindoi de-odată, şi
au luat merele cu gloanţele fără să-şi atingă
măcar un fir. de păr.
Boierul plictisit răspunse:
— Vezi că ulciorul nu merge de multe
ori la apă. Astăzi ab vrut să facă tot ast-

fel, dar

au

păţit-o.

Buhtea

drept în frunte, iar Vodă
vin

a

murit

lovit

e pe moarte. Eu

dela Curte, i-am văzut pe amindoi.
Străinul rămase întiii cu gura căscată,

apoi se repezi din han, încălecă şi porni
;
ca o furtună înnapoi la Iaşi. Până seara /
vestea s'a răspîndit în toate părţile, iar Vodă:

a ris cu

Acum,

lacrămi

de

gluma

boierului.

deşi în plină putere,

boierul nu

mai vina.” Ba avintul de altădată i se pre-

făcuse într'o neţărmurită milă. De cite ori
nu se gindia cu părere de răi la jertfele

ce le făcuse custul

săi de vinător!

_

Dar ce pusese boierul mai presus de
orice în viaţă, fusese cins
:. te
«cinsa
tea «e
_ca singele ; dacă-ţi lipseşte, mori >.Astfel—
de invăţăminte dăduse dinsul nepotului săi.
—
Celui care nu-și ţinea cuvintul, nu-l mai
intindea

odată

mina.

ce era

Dinsul

cit

nu

de puţin

făgăduise

nicl-

irdoielnic, iar

,
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spunea

că o să-ți tacă. un lucru,

era

ca şi făcut.
Pănă mai dăunăzi glasul lui încă
sise împotrivire , . . a.

nu gă-

Astăzi vremurile se schimbase. O prăpastie din ce-în-ce mai mare se deschi:
dea între apucăturile tinerimii emancipate,
dragă Doamne, şi poveţele domoale, dar
pline de bun simţ, ale bătrinilor.
Sfătuitorii de altădată începuse a fi părăsiți.
Sfaturile bătrinilor nu mai plăceaii ; erau
ca albinele,

care

puteai da miere. dar şi

acul lor usturător.
Ocîrmuitorii
urmele

muncii

drăznind

duințele
să nu-și
născuse,
Cutare

noui căuta a şterge pănă ȘI
cinstite

să-i atace

a

bătrînilor ;

neîn-

fățiș, îi loviaii în stră-

lor de ani întregi. Boierii ajunsese
mai cunoască tirgurile unde se
copilărise şi îmbătrinise.
boier cheltuise din averea lui să

lărgească o uliţă; tinerii, veniţi după dinsul, o strimbaă pentru estetica Urbei ; alt
bătrîn, crescut în frica lui Dumnezei, zi-

dise o biserică

şi-o

înzestrase

cu icoane
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IORGU

BUHTEA

215

de aur, policandre de argint, cu aier țesut
în fir şi mărgăritare de trei rînduri de jupăniţe din neamul lui; tinerii o lăsai să

se macine în ruină, pănă cînd, venindu-le
bine

la socoteală,

piedeca

vederea

o dărimaii pentru că îmunui

teatru,

bunăoară,

ce

aveaii să clădească dinșii; pe. locul unde
fusese altădată altarul de lemn săpat cu
meșteșug şi credință, ținea cîtăva vreme
o
cruce neingrădită şi pingărită de toți.
Boierii se priviaii cu lacrămile ?n ochi:
«Neam nemernic, boierule, neam nemernic!».
Însă ceia ce mihnia de moarte pe bătrîni
era rătăcirea celor doi-trei copii de ai lor

în șleahta

filfizonilor.

Cum, prin ce schimbare sufletească,
aceşti oameni — singe din sîngele lor, carne
din carnea lor — putuse rupe cu trecutul
şi luneca în mijlocul celor de cari nu erau
legaţi prin nimic, nu puteau să înțeleasă
bătrinii.
= Creşterea», răcnia Furtună, «creşterea!
De ce nu sa ales așa băiatul lui Pană,
al lui Trufanda? Pentru că ai fost struniţi
la vreme ; pentru că părinţii n'aă desfăcut băierele pungii, ţincilor fără de mint
e.

|

Cei cari aă făcut-o, vor da
seamă lui Dum-

nezet»,

Boierii cu inima" slabă, cari
lăsase averea pe mina copiilor, îl
ascultat şi se giîndia că. tirziă mai poate
da omul de urma
greşelii în care a trăit...
In mijlocul

acestor hiîrțuieli nici-unul

nu
părea mai. liniștit ca boieru
l Iorgu Buhtea.:

Vedea el bine că lucrarile “nu
se

mai
puteaii schimba, dar îi era
de-ajuns că cel
puțin sîngele lui rămăsese cur
at: ca al stră-

moşilor ce luptase supt Ştefan
-Vodă pentru
mântuirea pămîntuluiîn care aveati
să doarmă
som
nul de. veci.

|

Dar liniştea plină de dispreț a
boierului

înfuriase grozav pe tineri; ac
eşti
. doriat
ai
să vie cît mai de grabă împrej
urarea care
i-ar putea izbi de stinca. ce li
sta în cale;
ştiau bine că boierii nu făcea
un pas fără
sfatul - lui Buhtea, cel mai înțelept
dintre ei.
| În. adevăr, boierul de o bucată
de vreme
nu se mai amesteca în hărțuieli
le zilnice-—
un dezgust ascuns îi înneca suflet
ul ŞI-i întorcea ochii dela ele —-, dar sfătuia
pe toţi

ceilalți cum să le ducă la sfirșit...
Clipele acestea erau grele pentru dinsul;
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doar cei doi copii ai nepotului său, băietul

Şi fata, îi înseninaă viaţa.
De aceia, cînd Toader Buhtea dezgustat, ca şi boierul, de cele ce se întimplaui
hotări să se mute cu totul la ţară. boierului îi păru bine:
|
— Mută-te, Toadere; o să merg și eu

cu

tine.
=
x

x

Împrejurarea dorită de tineri sosi mai
degrabă de cum se aştepta dinşii.
In dimineaţa zilei în care boierul Iorgu
şi Toader

Buhtea

trebuia să plece la ţară,

muri pe neașteptate conul Gheorghieş Pară;
prin moartea lui se deschidea un loc în Sfatul ţării.
Boierii

nu

puteau

răminea

la

o

parte

fară să încerce măcar a înlocui pe boierul
Pară cu unul dintre dinşii; ba cra o datoie chiar, a lupta acum cînd nici-o minte
luminată nu se afla printre cei trimişi să
ingrijească de nevoile “Ținutului.
“Intr'o asemenea împrejurare cuvintul lui

Buhtea

era

de

toţii la dinsul

mare

nevoie;

şi-l rugară

să

merseră

mai

cu

râmiie

cite-va zile. La. urma urmei, boierul
se înduplecă să mai steie pănă după aleg
eri.
Toader Buhtea plecă la “ţară numai
cu ne-

vasta şi copiii.
„Avea dreptate boierii să se îngrijească

de urmările morţei lui Pară. Tineretul, bu-

„Curos că scapă

de un boier ca

siră prilejul bine venit
_ce li sta pe inimă.

Pară,

să înlăture
|

gă-

piatra

Gazetele tirgului începură a tăvăli în mocirla ocărilor amintirea seninului bătrîn
de
pănă mai dăunăzi; prin ele tineretul căut
a

să deschidă

ochii tuturor asupra <pecingi-

mii sociale» — asupra boierimii care opria

mersul

înnainte

al

Ținutului:

«Tinerimea,

dinsa-i miîntuirea», sfătuiaiă foiţele împărțite” degeaba prin toate ungherele.
În acest timp Buhtea sfătui pe boieri să
tragă la sorţi care anume dintre dinşii avea
„să înlocuiască pe Gheorghe Pară. Căzu
boierul Neagu, om bătrin, cinstit Şi cuminte,
dar nefericit din pricina feciorului să care-i
făcuse viaţa amară, cheltuindu-i fără nici-o
socoteală averea.
Tinerii, cum auziră, hotăriră să aleagă
cu orice preţ pe Gheorghe Neagu, fecio-

a
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rul bătrînului. Prin aceasta, erau încredințaţi că vor sămăna dezbinarea între boieri.
„ Gheorghe Neagu era unul dintre puţinii
cari trecuse de la boieri în rîndul tineretului. Alergară la dînsul.
N
Tinărul Neagu nu se gindise niciodată
la .o așa cinste; acum, dacă întîmplarea i-o

aducea,

adecă

la ce

n'ar

fî

primit?

Om

fără nici un căpătăiui, nu degeaba își petrecuse mai tot timpul prin străinătate, de
„unde se întorsese cu o diplomă cumpărată ;
în viaţa lui petrecută până acum mai mult
prin cafenele, roasă prin_dueleși aventuri,

de ce n'ar fi încercatşi această faptă de

un soiii cu totul noii pentru dinsul?! Primi
fără nici-o şovăire.
La dreptul vorbind, nici prietenii lui nu
se

așteptase

ca

Neagu

să

primească - atit

de repede.
Seara, Gheorghe Neagu duse singur ves-.
tea tatălui său:
— Ştii, bătrinule, că sintem vrăjmaşi?
Bătrinul nu-i răspunse; ştia el de mult
aceasta:

apucături,

erai

vrăjmaşi

gindire,
— de

de

la

la tot.

avere,

dela

r
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„— Mi-ai pus candidatura ca guvernamental.
|
:
“Intradevăr la asta nu se așteptase tatăsău.

Nu-i venia

să creadă

că băietul lui o

să ajungă pănă acolo să-i poarte duşmănia
pe față. Lucrul însă era așa; Conul Miha-

„lache se încredinţă că băietul săi nu glumia. -

„

Bătrinul se tulbură grozav, se sculă de
la masă, porunci să-i vină trăsura ŞI porni
la boierul Furtună să-i ceară sfatul.

— Cită vreme boierul Neagu povesti întimplarea, boierul Furtună de abia se putu
ține pe scaun de neastimpăr :
— Ei şi nu l-ai

Mihalache!

croit?

Halal

să-ți fie,

N

- Bătrînul începu a plinge:
La

— E prea tirziu, prea tirziu, îngină dînsul.
ce mi-a

folosit cinstea

dintro

viaţă în-

treagă? Mi-a cheltuit tot ce aveam;

dău-

năzi, dacă nu era boierul să-mi deie o mie

de galbeni, mi-aș fi pierdut şi moşia.

— Coane Mihalache,
strigă Furtună,
coane Mihalache, du-te acasă, sfătueşte-l

să se lepede de nesocotinţa lui,

şi,

dacă

„n'o vrea, ia-ți băţul, croeşte-i vre-o două
- Şi dă-l pe uşă atară ca pe un netrebnic.

4

Calcă-ţi pe inimă şi nu._fi muiere, că
te
calcă el pe urmă.
|
Bietul bătrîn plecă mai amărit de cum

venise. Seara, cind îi vorbi băietului,
acesta

începu a ride cu hohot; atunci bătrinul
îşi
„găsi puterea să-i spuie toate verde,
în față,
să-l facă netrebnic:
—

Mi-ai făcut numele

de Tis, mi-ai mîn-

cat zilele; să lipseşti din lața mea, netrebnicule.
Băiatul se sculă furios, se apropit de
tată-său și-i dădu cu _tifla:

— Na, hodorogule!
>

Bătrinul crezu dintruntiii că se prăbuşeşte jos, apoi tot sîngele ii năvaăli la cap,
se repezi de luă bastonul din colț şi începu a da în fecioru-săui. Acesta, zăpăcit
de răpeziciunea loviturilor, abia își nemeri
pălăria şi fugi afară.
Boierul Neagu, istovit de puteri, căzu,
plingind, pe divan.
A doua zi se duse din noi la boierul

Furtună, îi istorisi cum îndeplinise fără voie

statul ce-i dase, și se rugă cu lacrimile în
ochi să-l lase pe dinsul la o parte.
Furtună ii făgădui că va stărui pe lingă

i

4
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boierul căruia conu! Mihalache nu
n îndrăznia |
„să i se'arăte.”
PO

În fața acestei nouă şi neauzite întîmplări, care punea în gurile tuturor numele.
unuia dintre cei mai cunoscuţi'boieri, Buhtea hotări nu numai să lase la o parte pe.
_boierul Neagu, dar să nu mai puie pe nimeni în locul lui la alegeri; să rămiie filfizonii de capul lor şi: 'Ținutul de izbelişte.
Vor--vedea dumnealor cît preţuesc ho
dorogii, zise el.

Tinerilor li păru
„aflară că
bună voia
„Fusese
_vitura din

grozav

de

rău cind

boierii rămîneaii de-o parte, de
lor.
|
un prilej nemerit să li deie: lourmă!
a

— Nu vedeţi voi că li frică, țipa Ghe- orghe Neagu.

ă

— Da, da, au înţeles singuri cit i preţuieşte pielea: de. cugheniști, strigau cei-

lalţi...
Gheorghe Neagu se alese deputat.
"Ca să deie mai mare însemnătate învin- .
gerii, tinerii închipuiră 0 sărbătorire cum nu se mai făcuse pănă atunci în tîrg. Seara
/ acinară măhălălile, le împărţiră măsălali i şi

Zar,
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cun

taraf de lăutari în frunte porniră acasă

„la Gheorghe Neagu.
Acolo, luminile stinse.
- Lumea începu să strige!
— Trăiască deputatul Gheorghe Neagu!
Strigătele străbătură pină în odaia boierului Neagu,

care

era bolnav în pat; cînd le

auzi, bătrinul căzu cu fața în perne, plingind.
Cineva aduse vestea că sărbătoritul e la
cafenea. Mulțimea se întoarse. În fața cafenelei, uralele răsunaii ca niște pocnete

de pistoale.

SE

Deputatulfu ridicat pe braţe şi silit.să
vorbească.
|
Ca om politic ce era acum, Gheorghe
» Neagu rupse fățiș cu trecutul, blestemă
bătrinii, arătind cum pentru fericirea neamului călca și iubirea datorită părintelui
săi, şi sfirşi strigind la rindu-i, cit îl ținea
glasul: «trăiască tinerimea învingătoare!a.

Strigătele detunară din noi, iar _taratul

începu a cinta Deşteaptă-te Romine.

În timp ce alegătorilor li se

răsplatea

prin băutură, ciţiva pierde-vară porniră cu
măsălălile prin mahalaua boierească.

—

Ce-o fi, Mândiţo, întrebă boierul Fur-

2
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tună, care nu se pricepea de unde veniaii
„Strigătele ŞI: lumina cea mare;
—

O

fi vre-un

foc, -Vasile.

Boierul Furtună ieși în -ceardac.
mea

ajunsese

tocmai

la poarta

Mulţi-

lui.

«Trăiască deputatul Gheorghe Neagu,
„Deputatul Tinerimii!
— A! asta-i, lingăilor? Grigore, dezleagă
zăvozii

ŞI asmuţă-i

la

poartă,

strigă

boie-

rul Furtună..
Cei cinci zăvozi se repeziră ca niște lei
„spre poartă; masalagiii: o luară la sănătoasa, dar la capătul cellalt boierului Trufanda îi venise se vede acelaşi gînd: din
ograda lui se năpustiră alți zăvozi , şi ?ntr'o

clipă

se

adunară

toţi

cînii

de

prin

curțile boierești. Părtaşii tineretului aruncară măsălălile și pălăriile, ca să fie mai
„sprinteni, apoi o “zbughiră printr'o hudi-

cioară, unde abia putură scăpă de furia cînilor.

_

Alegerea avusese loc Sîmbătă : Duminică,
boierii, ca de obiceii, veniră îndată după

prinz, să mal steie de vorbă la cafeneaua
din mijlocul tirgului — Cafeneaua boic-
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vească,

unde

se

băuse

cu

||

"925

o seară

mai

nainte, dar în care nu de multă vreme în-

cepuse a intra şi cei mai aşa, mai de mina
a doua, cum. s'ar zice: Boierii îşi păstrase

în cafenea colțul dumnealor, cu covor aşternut pe jos, cu divan lingă părete şi cu
mese de marmoră în fața lui.
i

Proprietarul, Ghiţă FEvghenistul, cum îi
zicea lumea, nu te-ar fi lăsat odată cu ca-

pul să te aşezi în colţul boieresc.
— Nu te amesteca unde nu-ți fierbe

oala, zicea

el rizind celui ce se încerca
să

calce obiceiul.
RE
De mult ce primise şi slujise pe boieri
ajunsese să se creadă şi el oarecum de

neam;

cu

mare

grei

se

hotări

să

des-

chidă uşile şi altora, mai mititei. În cele
din urmă, i se făcuse atitea neajunsuri din
pricina aceasta, incit alergă intruna din
zile cu lacrimile în ochi la boierul Buhtea:
—

Ce

e de făcut, Măria Ta,

că nu mă

mai lasă tineretul ista să trăiesc.
— Dă, inâi Ghiţă, alte vremuri, alți oameni! Primeşte-i şi tu; ce-ai să faci? Pastrează-ni nouă locul din stinga, şi dă drumul la oricine, căci mini-poimini, cind ne-om
Fm.

fidrleae- Imilgar — ftirial

15

,

cărăbăni de 'pe lumea asta, copiii tăi
cu
dinșii aii să rămiie...
a
Pe ziua de azi, Ghiţă avea. fața întu
ne-

cată de tot; primi pe boieri! oftind, uitîn-

du-se cu ură în colțul din dreapta,
unde
filfizonii, gătiţi ca de nuntă, se adunat
unul
cîte unul.
|
|
Gheorghe Neagu se lăsase așteptat; în

cele din urmă, sosi şi dinsul:fă primit cu

mare veselie.
”
Boierii sfătuiau domol, sorbindu-și în
ticnă cafelele; nici nu ascultau glumele ce
veniaii în spre dînşii ca o ploaie de săgeț
i.

Noroc că boierul Furtună plecase de dimi-

neaţă la o vie; dacă ar fi fost aici, poate
„că lucrurile n'ar fi rămas așa :: cum e
dumnealui furios, li-ar fi dat îndată peste nas.
Peste citva timp se. scobori din trăsură
și boierul Buhtea; cînd zări pe Neagu, întoarse capul Şi se duse întins la masa boierilor de se așeză cu spatele la dinsul.
La intrareâ lui, tineretul scobori glasul.
— .Ce dracu bre, par-că ni-ar fi frică de

dinsul; ce-aţi amuţit așa?
Știi una,

Neagule?

Ei

găsesc

că ar îi
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dai grozavului istuia peste nas,

şopti un altul.
“Gheorghe Neagu se îngimfă „porunci șam-

panie şi turnă prin pahare.
—

Să

bem, băieți, în sănătatea” celor de

acum.
Costache Negură, naşul lui Gheorghe
Neagu, dete cu jale din cap:

— EI bea vinuri scumpe, şi bietul tatăsâă de abia o duce de azi pe mîne.
Neagu mai porunci şampanie, sîngele tinerilor prinse a clocoti, glasurile se ridicară din noă.
|

—

Ar fi bine să

ieşim de-aici, ai înce-

put să se obrăznicească,

spuse

boierul.

Cind să plece boierii, Neagu băgă de
seamă şi se grâbi să vorbească:
— Aveţidreptate voi: obiceiurile învechite
trebuiesc călcate în picioare ca şi interesele
personale. Ruginiţii, cu ori-ce preţ, înlăturați.
Boierii îngălbeniră de minie.
Buhtea

se intoarse

câtră

Costache

Ne-

gură, şi zise liniştit, dar cu glasul tare:
— Să-i spui lui Mihalache, din partea
mea, că rău a făcut că nu şi-a urechiat la
vreme

ucosul.

Apoi ieşi, cu capul 'sus din cafenea, ur«mat de ceilalți...
|

Tinerii amuţiră; tocmai după ce se dusese boierii, își veniră în fire de cele auzite. Neagu începu a striga în gura mare

„Că-i va arăta el cine e mucosul. Tinerii îi
ţineau hangul; după părerea tuturor, duelul
era de neînlăturat. Auzi dumneata să se

insulte

un

deputat, . represintantul

culte, alesul tineri
— lor
oamenii

ai ţerii!

de

păturii
viitor

— Cu ce s'a simţit insultat, strigă unul.
Neagu nu i-a spus-o personal. Dacă şi-a
luat-o asupra dumisale, însamnă că se cu-

noaşte singur mai bine de cum îl ştim noi.
—
nu

ne

Sau
mai

dus vremurile
sperie

dumisale; astăzi

cu bătriîneţa.

— Bătrin, nebătrin, cum ştie să arunce
vorbele, trebuie să ştie. să deie socoteală |
de ele, strigă

Neagu.

Fireşte, după ce se domoliră: puţin, se
puse la cale duelul. Alese pe doi mai vorbareţi, să se ducă la boierul ca martori ai
lui Neagu;

acesta, cu ifosul lui, hotări con-

diţiile : iveaii să se bată cu pistoalele; trei
focuri,

unul

la 30

de paşi şi două la 25 de

paşi; rănile uşoare să nu se țină ?n seamă.
Unul. se apropit de Neagu:
— Dar tu-ştii că pe vremuri boierul a
fost un trăgător vestit.
— OA fost pe timpul
punse

Neagu;

azi nu-l

lui

vezi

Moruz,. răscă tremură ca

O gelatină?
Toţi riseră de spiritul lui Neagu.
Ș'apoi
Neagu;

rănise

nu
prin

era

doar

întăiul duel

al lui

străinătate avusese cu ghiotura

în toate. La lucruri de acest fel era

un norocos de frunte. Luară înțelegere ca
într'un ceas să se întilnească acasă la unul
din ei, să chibzuiască răspunsul boierului,

care se putea prea bine să nu primească;
apoi se împrăştiară.
Dintre toți, cel mai încredinţat că boierul Buhtea,

primească

cu toată

duelul,

era

bătrineţa

lui, avea să

Gheorghe

Neagu.

Dinsul se gindia cu bucurie la faima care
era să-l acopere după acest duel, chiar
dacă numai ar fi rânit pe boier. Ce vorbă!
era cea mai frumoasă intimplare ce-i venia in

viaţă, mai frumoasă chiar decit deputăţia.
SŞ'apoi se ducea mai încrezător ca totdeauna în norocul lui; ce spusese mai adi-

;
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|

neoară, că boierul o fi fost trăgător vestit
pe timpul lui Moruz, o spusese, nu din
glumă, cum o luase ceilalți, ci încredințat
că e aşa; pe cînd ochiul lui era tot atit
de ager ca acum doi-trei ani în urmă..
Boierul își cetia gazeta, cînd cei doi martori sunară clopoțelul. Buhtea li ieşi în-

nainte, de-i primi. În faţa lui, ifosul obiş-

nuit al celor doi tineri i pieri; începură foarte
încurcaţi :

|

.

— Vă rog să ne iertaţi... o afacere... o
afacere de onoare ne aduce... sîntem foarte

mîhniţi...

|

Boierul zimbi.

—

:

Înţeleg mihnirea dumneavoastră, şi e”

„păcat, căci sînteţi tineri; în Schimb, o să
vă trimit pe doi bătrîni mai veseli.
“Tot timpul cît vorbi, îi ţinu în picioare,
în. şală.
Martorii hotăriră locul de întilnire cu
boierii, apoi mai îngînară două-trei cuvinte
şi-o sterseră foarte “bucuroși că scăpa de
cei doi ochi ce li sfredelise într'o clipă toate
gindurile. Cind se văzură în trăsură, răsuflară

din grei.

— UI! afurisit boier! Par'că Par fi che-
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mat la chef; ce Dumnezeii, nici n'a tresărit.
Cum i so fi părut lui Neagu că tremură?

Îi cît un brad, omule!

La “vestea că boierul primise să se bată,
Neagu şi cu prietenii lui săriră 'n sus de
bucurie.
— E vorba: că ne-a 1 ţinut toată vremea

în şală ca pe nişte cîni.

Tinerii se înfuriară.
—— Să nu-l cruţi, Neagule, țipa care mai
de care.
Nu

vă fie frică,

Ji răspunse

dinsul,

vă curăţ eu pădurea de toate uscăturile, în
vreme.

scurtă

*
*

Buhtea

Dragoș

trimise

*

trăsura la conul

Sandu

cu o scrisoare prin care-l ruga să

vie numai decit
ghel Iuraşcu.

impreună

cu boierul An-

Întrun sfert de ceas, cei doi boieri suiaii
scările: conul Sandu Dragoș, scurt şi gros;
conul Anghel luraşcu, de aceiaşi statură,
dar mai slab.

Până

în susul scărilor conul

Sandu se făcu numai o apă de 'nnădușeală.
—

Ne-al adus pe sus, boierule, ce prăpăd

o fi? Bietului Sandu i-a eşit sufletul suind
în fugă scările.
|
—. Bine-aţi făcut că vați grăbit, li spuse
boierul, căci iată cum stă lucrul..
Ajunşi. în odaie, .boierul li: povesti în
citeva cuvinte ce era şi de ce-i chemase.
« Conului Anghel îi trecu veselia, iar conul Sandu rămase cu mina în buzunarul
unde-şi căuta batista, să se şteargă pe frunte.
— 'Boierule,

începu conul Anghel, să-mi

ingădui să-ţi vorbesc

citeva

cuvinte;

eu

cred că ar fi să te scobori prea jos primind

să te 'baţi cu un om ca Gheorghe Neagu,

pe care l-ai miluit de atitea ori şi: care în
schimb te birfeşte şi pe dumneata ŞI pe

noi toţi.

Conul

a

Sandu

— ŞI eu cred

prinsese la suflet.

tot așa,

boierule, zise

dinsul.
o
„_— EX nu socotesc astfel, dragii mei, şi
voi trebuie să faceţi ce vă rog ei, răspunse
boierul. Gheorghe Neagu o fi el un om

de nimic,

dar astăzi

are .un

țărei ; locul acesta Pam
Sandule,
dacă nu

loc în

sfatul

ţinut şi ei, și tu

și bietul Pară pănă mai dăunăzi;
cinstim omul, să-i cinstim locul

BOIERUL

IORGU

BUINTEA

233

care-l are el. Ş'apoi,

boierilor,

mine

avem

ne

ducem;

mai

miîne-poi-

acolo

ciţi-va

"ani de viaţă, nu vreau ca tocmai la sfirşit
să lăsăm o amintire jicnitoare, să se vorbească

neam

pe

urma

noastră ca

de epuri. Lumea

aude...;

doar

nu

mă

pe

urma

unui

te judecă după ce
duc

cu

gindul

să-l

împuşc; uite, mi-i martor Dumnezei.
Boierul se întoarse spre iconastas şi-şi
făcu cruce.
— Tocmai asta mă nelinişteşte, boierule, răspunse conul Anghel. Știam eu fără

să-mi spui, că nu

te duci cu

gindul

să-l

omori, dar vezi că dinsul vine cu gindul
să te ucidă. Boierule, omul acesta n'are

suflet. N'o să te cruțe Doamne fereşte.
Bagă de seamă că nu cruţă nici pe cel
care i-a dat viaţa.
— Nu, coane Anghele, nu-l cred atit de
fără suflet. Neagu face asta de fală,
— Boierule, o face ca să te omoare.
Dar, de oarece dumneata crezi că trebuie

să te baţi,

înseamnă

că ai judecat bine.

lartă-mă că mi-am dat şi eu părerile; suHetul unui prieten se moaie uşor. Ne ducem.

—

Să primiţi orice condiţii vor pune și
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să potriviți ca: mine să ne
„de dimineaţă.
Aa

batem

Boierii își luară ziua-bună;

cît mai
-

boierul ieşi

după ei în cerdac. Pe'scara de jos, conul

Sandu se întoarse:
|
— Te găsim miai tărziă acasă să-ți adu-.

cem răspunsul?

.

_— Nui nevoie să vă trudiți, dragii mei;
mine, la şase dimineaţa, vă aştept să luăm

împreună cafeaua;

îmi veţi spune

atunci

cum ați hotărit.
După ce plecară, Buhtea se primblă pu.
ţin prin cerdac; gîndurile îl ţinură citeva
clipe legat de întimplarea de după prînz,
apoi liniștea i se scobori în suflet, Nu
era

Omul care să se lese pradă închipuirilor

ce pun, atit de ușor, stăpînire pe mințile

oamenilor
Boierul
printre teii
de-asupra,

slabi.
se scobori în grădină şi-o luă
ale căror ramuri se împreunai
cufundind aleia în întunerec;

departe, la capătul cellalt, apusul se zăria

puțin, ca lumina unei. candele ce clipo:
ceşte întrun altar. Boierul se opri, privi
într'acolo, apoi păşi uşor pe nisipul moale.
Îi lipsiau copiii nepotului, ce-l întovără-
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„şiau totdeauna. în plimbările prin grădină.
Amintirea

lor îl făcu să zimbiască de mul-

țămire.

„La

|

capătul alei, grădina se prăvălia în.

vale; dincolo de umbra copacilor
izbucni ca o flacără.
-

lumina

Boierul puse mîna streşină de-asupra
ochilor şi rămase multă vreme cu privirile
- pierdute pănă departeîn adincul zării, unde
bulgărele

de aur se topise,

innecind cerul

ŞI pămîntul.
Degrabă

seara avea

ca aripa unei paseri

să se

ce

lese

uşoară,

vine de departe.

Tirziu, boierul se întoarse în cerdac, unde

il aștepta masa. După ce gustă din mincare, porunci de-i aduse un jilţ, se aşeză
într'însul şi-şi aprinse o ţigară.
*

Vestea

*

>

că Buhtea

se

va

bate

în

duel,

străbătu ca fulgerul tot tirgul. Nimeni nu
se aşteptase să ajungă lucrurile pănă aici.
La

urma

urmei,

ce mai vor băeţii
unul

își ziceau

mai

mulți,

aceştia? Îşi alesese

dintre ci, batjocorise

cile pe toţi cei

cei

d'innaintea

pe

pe

toate pote-

lor;

şi-acum,
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cînd ajunsese să li spuie bătrinilor în față
cele ce scrisese prin gazete, să provoace
la duel pe acel care-i pusese la locul lor?
Pe cine! Pe boierul Iorgu Buhtea, omul
cărula nu era nimeniîn Ținut să nu-i dato-

rească recunoștință!

|

n citeva ceasuri, tot tirgul trecuse
de
partea boierului Buhtea. Boierii îşi
chemară băieții și supt jurămînt de afurisenie
li luară cuvîntul că nici nu se vor uita la

cei din șleahta lui Neagu

tiaă neamul.
Boierul

Furtună

cari-şi necins-

afla tocmai

sara tirziu,

cînd se întoarse dela vie, vestea duelului.

„Coana Mândiţa nu se pricepea cum să
I-0 spue:

,

— tii, Vasile, că Gheorghe Neagu va

făcut ruginiți în cafenea?
Boierul

—
spui:

se făcu

Măndiţo,
mie.

Ei

foc:

astfel de
nu

vrea

beşte în dosul mei,
—
—

să. ştii

ce

se

vor-

Da vezi că cuscrul la făcut mucos.
EI și? foarte bine i-a fâcut.
|

— Mine
dragă.

lucruri să nu-mi

|

se bat cu pistoalele,

Vasile

|
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Boierul. sări în sus.
— Ce spui?
Conul Vasile se răpezi, îşi luă bastonul
cel groș şi o porni pe uşă, curat ca o furtună.
Se duse întăii la boierul Iorgu: acesta
se culcase. Atunci o luă înnapoi spre bo-

ierul Trufanda. Îl zări în cerdac:
—

E adevărat,

Alecule,

că .boierul

bate mine cu nemernicul cela?

se

-

—

Adevărat,

—

Aşa? atunci să-i arăt ei deputatului

duel

Vasile.

moldovenesc.

Și se răpezi înnapoi spre cafenea.
Singeros şi neiertător, boierul Furtună
nu putuse în. viaţa lui să se stăpinească.
Vestea aceasta îl turburase

Intră în cafenea,

strigă lui Ghiţă,

se

opri

ca niciodată.

lingă

ușă

şi

de se cutremurară gea-

murile :
—

Mă

rog,

aici ii deputatul?

mernicul cela! Să-l învăţ eu cum

aici îi ne-

se bate

în duel!
Toţi incremenise. Neagu, spre norocul lui

lipsia; altfel, ar ti făcut cunoştinţă cu mina
de fier a boierului.

curară, care unde

Ciţiva tilfizoni se stre-

putură.

28
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Să-i spui, Ghiţă, că de mine nu scapă

„nici în bortă de şarpe. Aşa

să-i spui,

mă

rog dumitale.
,
a
Apoi se întoarse către cei de prin.prejur:
„— La asta ați ajuns, să vă poarte co-

piii de nas! De dinşii S'aveţi parte!..

“Boierul Furtună izbi. uşa şi ieși. Cum
ajunse acasă, începu să ..se plimble prin
odaie. Nu :putu dormi toată noaptea. În
zorii zilei, dădu poruncă să:i- înhame caii

și pornila boierul Iorgu...
Trăsura: boierului Furtună intră - îndată

după

trăsura

în care

veniat boierii lurașcu

ŞI Dragoş.
“Boierul li ieşi întru. întîmpinare.
_— Ce vint,

Vasile, îl întrebă, rizînd, pe

boierul Furtună.
|
_—. Acelaşi care 1-a. suflat şi pe dumnea-

lor, răspunse el, arătind pe cei doi boieri.
„Apoi, fără să se mai oprească:
_
—

Nu zic boierule,

bine ai făcut că ai.

primit să te baţi, ca să nu creadă dumnealor că nu mai putem de frică ; dar, oricum, de eram

pe filfizon

de

eri ziua aici, “îl lipsiam eă

cinstea

de a se bate cu du-

mneata în duel. Îi dăde
o învăţă
am
tură care
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să facă cel puţin cit jumătate din cele ce
n'a ştiut tată-săui să-i deie.
Furtună spuse toate aceste răpede, fără

să răsufle ; i se suise sîngele în obraz.
— Linişteste-te, Vasile, o să treacă şi asta.
— Ei! boierule, oricit de răpede or trece,

pe urma acestor fapte rămîne mult!
Intrară în casă. Feciorul îi pofti în sufragerie, unde-i aştepta cafeaua cu lapte.
Se aşezară liniștiți în jurul mesei. Dragoş
apucă pe boierul Furtună de braţ:
— Inchipuieşte-ţi, Vasile, boierul crede
că Neagu face lucrul acesta numai de fudulie,

în timp

ce el țipa aseară

pe

toate

potecile că o să-i arate el,
Boierului Furtună i se ridică iar singele
în obraz, se apropit de boierul Buhtea și
vorbi, privindu-l drept în ochi!
— Aşa! lartă-mă, boierule, dacă ţi-oiii
spune

o vorbă

mare.

Uite,

te jur pe Toa-

der şi pe copiii lui dacă te vei duce să
te baţi cu ginduri de acestea; să-l culci
la pămint boierule. De-abia îi scăpa Ţinutul și pe tată-săă de dinsul.
Boierul

Buhtea

îşi duse

mina

ŞI rămase citeva clipe winditor.

la frunte

—

Dă,

în adevăr,

mare

vorbă

ai. spus,

Vasile ; ce vrei, mie tot nu-mi vine
să cred
că-i atit de ciinos la suflet... Dar mai
ştii!
adăogă giînditor boierul.
|
—

Să

ne mulțămim,

Vasile,

că vor să

„ne împuşte fățișşi nu ne omoară .pe
la
spate, noaptea, întrun colț de uliţă, zise
Iuraşcu.
|
Citeşi patru tăcură, ŞI sorbiră cafeaua.
„După ce sfirşiră, boierul Dragoș li spuse
condiţiile şi locul. Aveai să se bată la S
ceasuri, în pădurea dela Cotul-Luncii, într'o

poiană lîngă iaz.

Boierul Furtună

se ridică

începu a se plimba furios:

dela masă

ŞI

'— Şi mai” crezi că nu vrea să te omoare
cînd îți pune astfel de condiţii! Filâzonul, ori că e nebun, ori o fi crezindcă nu
„mai eşti în stare să ţii pistolul. Din două una.
- Buhtea se ridică, și-și luă pălăria.
— Să ne grăbim, o să fim tocmaibine

acolo.

|

|

Boierii ieşiră în sală. Buhtea rămase în
urmă ; se duse în fața iconastasului şi-şi
făcu de trei ori cruce, apoi ieși liniştit după

ceilalţi. În prag şopti lui Furtună :
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— Dacă s o întimpla ceva, ssă chemi pe
"Toader.
E

> Furtună se gindi puţin:
„— Boierule merg şi. ei.
„- — Nu se poate.
— Merg şi rămin în trăsură,
Peste citeva clipe cele două
şiră una după alta pe rohatca
.

>

*

*

_

de-o parte.
trăsuri ie:
tirgului...
IN

-O dimineaţă înnecată în lumină. Cerul
„curat şi ca suflat cu aur în bătaia soarelui !
_se înnâlţase par că mai sus, doar va încăpes (

între dinsul şi pămint mai multă frumuseţă,
Dealurile se înşiraă unele după altele, acoperite de roada crudă, verde ca buratecul;

până la ele, cimpuri întregi de romaniţă SE
" aşterneaii albe, ca nişte 'pinze; de-asupra
lor, luminărelele îşi ridicau virfurile bătute
cu fluturi ce pilpiiaă răpede din aripi, ca
nişte flacări gata să se stingă. Drumul mergea printre valurile de iarbă, care în iaţa
trăsurilor părea că se dai la o parte, apoi :
la spate se împreunat iarăși. De-asupra, ciocirliile se ridicau sus, sus, bătind din aripi,

ciripind prelung şi dulce. Departe, incolo,
Em.

Gărlcan a-l miişer. — dinisi,

16
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iazul : oglindă pe-fața căreia razele soarelui se -sfărmat într'o pulbere scînteietoare.
Din marginea iazului se ridica pădurea ;
copacii: par'că răsăriai din apă, împrăștiindu-se ca supt o vrajă, pe şesul din preajmă.
— Ce dimineaţă frumoasă,. boierule ! zise

Dragoş.

.

A

Buhtea nu-l: auzi, Frumuseţa aceasta îl
răpise. Nici-un gînd nu-i cutreiera mintea,
niciodată nu se simţise mai fericit, - căci
nici-odată firea nu i se păruse mai ademenitoare. Cit de departe era.de cele -ce trebuiati- să se întîmple!: Boierului Buhtea i

se părea

la început-:că

merge

la moşie,

încolo după dealurile acelea, “unde Toader
cu nevasta și copiii îl aşteptaă. Apoi şi
gîndul acesta i -se aşeză tihnit la tundul
minţii Și privirile i le răpiră cîmpul cu la"nurile 'şi zarea aurită,
În schimb, boierul Furtună privia toate
acestea cu niște ochi din care ţișnia minia,
„ca apa

dintr'un izvor proaspăt.

iNemernicia

„omenească “îl înfuria pănă la nebunie.
- Se gindia dacă mar fi mai bine să o-

prească trăsura, să aştepte pe ceilalți, căci
credea că nu li luase înnainte, să umile
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-depulatul pe sus şi într'o grabă de cai să-i
facă o. baie. în iaz,, ca să-l vindece de fier-

binţeală.

PE

SE

La boierul

Furtună

hotăririle,, oricare ar

fi tost ele, nu sufereau întirziere; opri trăsura 'şi- întrebă:pe nişte țărani ce treceaii
în spre tirg:

— : Aţi mai întilnit vreo trăsură.
tea noastră?.

;

Tae

ae

înnainRa

— Sărutăm mina, .coane Vasile, :-una cu
vro patru-cinci. cuconașipe
, la Cotul-Lunx
cii, intra „în pădure.
ge
"- Furtună mormăi supărat şi dădu poruncă
vizitiului să

miie

înnainte.

După. citva timp,

;

trăsurile intrau în pa.

dure.. Buhtea cu cei doi martori-ai săi se
scoboriră, 'şi o luară încet, pe jos, spre

locul de întilnire, Mai la o parte, era trăsura lui Neagu.
a
.
"Cind ajunseră în poiană, martorii se salutară. Neagu parcă nici nu-i văzuse; îşi
aprinse o ţigară şi se plimba cu:o mină în
buzunar. La vederea -lui boierul . işi aminti
mai bine pentru ce venia aici şi. simţi un

dezgust, ce fâră de indoială i.se arătă pe
faţă,de oare ce

tinerii, luindu-l drept un
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semn de frică, se duseră numai decit-de
şoptiră ceva lui Neagu, care rise cu.poftă.
Lipsia

numai domnul Franț. Peste cîteva

clipe însă,. huruitul

năduşit -al unor. roate

aducea vestea că doctorul venia. și el. Bietul om

sări de departe din trăsură şi alergă

către boier, rugîndu-l să-l ierte de întirziere.
Era' galben la faţă, căci pănă acum nu mai
luase parte la nici un duel; pentru dinsul,
aceste fapte erai adevărate nebunii; n'avea.
ce se face acum, căci era doctorul.de casă
al boierului.

,

|

-

Adunîndu-se citeşi patru martorii, aleseră
partea -cea mai largă a poienii; unul din
martorii lui Neagu şi boierul luraşcu mă- “surară pe.rînd treizeci. de paşi. Boierul se
- aşeză liniştit într'un capăt, în cellalt Neagu,

zimbind ironic.

Traseră la sorţi pistoalele şi căzură ale
lui Neagu; Dragoş le încărcă în faţa tuturor, apoi ceti cu glas tare condiţiile. Nici
unii nici alții nu se gindiau să mijlocească
împăcarea

; din

partea

boierilor

acest

pas

ar. fi fost o slăbiciune, de care Neagu şi-ar

„A bătut joc..
Fotul fiind gata,

martorii

se dădură în

lături; doctorul

Franţ

îngălbeni,

par'că li se mai stinsese înc
rederea

tinerilor
; Neagu,

cu privirea batjocoriţoare, aște
pta. Numai
Buhtea liniştit, se uita departe.
Iuraşcu li strigă:
— Fiţi gata!
Apoi, după ce numără de trei
ori, porunci scurt şi apăsat: /oc/
Detunăturile răsunară deodată; păd
urea
clocoti ca într'o clipă de vijelie.
Boierul Buhtea 'ţinuse pistolul în
sus,
g&lonţul trecu prin frunzişul copacu
lui din
faţă; citeva frunze rupte fluturară prin
aier.
Fiecare rămase la locul lui.
Neagu, care se încredințase că boi
erului

în adevăr îi tremura mîna, părea
grozav de

mirat că și dinsul trăsese râu. Nu înț
elegea
cum de nu lovise pe boier.
În această vreme, luraşcu se pre
gătea să
măsoare cei cinci paşi ce tre
buiau scăzuţi

la al doilea foc, cind d-l Franţ li stri
gă că
boierul e rânit.
Toţi priviră miraţi; insuşi boierul nu
înțelegea cum de nu simţise nici-o dur
ere.
D-l Franţ veni şi-i ridică mina; o şuvi
ţă
de singe i se scobora de supt mînecă pri
n-
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tre degete. Doctorul îi ajută să-şi scoată
redingota şi-i ridicâ uşor mineca, udată de
singe, a cămeşii.: Glonţul îi scrijelise puțin
brațul.
Doctorul lui Neagu se uitâ:
„— O simplă sgirietură, zise el.
„Dard-l Franţ era pentru încetarea duelului.
— D-ta eşti aici numai ca doctor îl zise
unul

dintre

tineri, : --

-

Boierul se. uită: ia ageri

-

acestea îl în-

țelese. -.--:
SE
— La loc, strigă dinsul.
Boierul îşi puse redingota; se măsurară
cite doi paşi ŞI jumătate

de la fiecare lup-

tător, apoi, după ce aceștia îşi luară locurile; Dragoş încărcă din not pistoalele.
Boierul Buhtea privi pe Neagu; ochii
acestuia sticliau. Boierul înțelese că al doilea glonț al lui Neagu avea să vie mai

drept ca cel d'intăiii, îşi aduse aminte de
cuvintele lui Furtună,

sprincenele.

|

Glasul lui luraşcu
apăsat: Foc!

Pădurea

tresări şi-şi încruntă
se auzi iarăşi, scurt ȘI
,
j

clocoti din noi. Mina boierului

A căzu în jos, scăpînd pistolul; glonţul îl 1o-
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vise de astădată în braţ. Neagu rămase
puţin cu pistolul ridicat, apoi îl scăpă, aruncă o privire spre boier, se clătină şi
căzu în genunchi, rostogolindu-se pe-o
«coastă. Singele îl năbuşi pe gură, horcăi
de citeva ori şi rămase nemișcat.
Doctorii alergară;

d-l Franţ,

tremurind,

se plecă peste rănit, apoi după citeva clipe

abia, înginâ: |
— Este mort.

.

„Filfizonii impietriseră în loc, galbeni ca
moartea. Pe boierul Buhtea îl apucă un
tremur ușor, ochii i se umeziră şi un şir
de lacrimi îi lunecă pe obraz.
— Haide, boierule.
Furtună, îngrijat, sărise

din

trăsură

la

cel d'intăii foc, şi ajunsese pe locul de
luptă în clipa cînd Neagu-cădea lovit drept

în

inimă;

acuma

apucase

pe

boier

de

mină, să-l ducă spre trăsură : parcă și lui
i se muiase sufletul. Dar cind îi văzuse
mineca udă de singe, se înfurit.
— lată pe cine ai fi cruțat.
Sprijinit de către Furtună, boierul plecă,
de-abia mergind, din poiană.
Cind se scobori din trăsură acasă şi vroi
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să intre

înnăuntru,

boierul Buhtâa

căzu
c
în

fața ușii, ca lovit de trăsnet. Boierul Furțună și cu slugile. îl ridicară ŞI-L duseră
pe un „paţ, îl desfăcură la piept şi-l stropiră, cu apă, dar boierul nu, dădea nici un
semn de viață; tremurătura uşoară - ce-i
mișcase fața la început se stinsese, Şi acum
| părea

că moartea îşi pusese stăpînire peste

întreg trupul.
După citeva clipe, veni şi domnul Franţ;
Furtună

îl duse

pe sus lingă. boier.

Doc-

torul se aşeză pe .pat şi căută. bolnavul
cu mare băgare.de seamă. Cind ridică în
sus capul, ochii boierului Furtună păreau

că vor să-i smulgă răspunsul: întimplarea
ce

avuse

loc,

zdrobise

sufletul

boierului

Buhtea; mihnit peste măsură, avuse o năvălire de

O. minune

sînge

la creier;

de

scăpat, doar

cerească dacă-şi-ar fi trimes pu-

terea. Inima cea de piatră a boierului Furtună se topi de astădată ca un bulgăre
de

ceară

într'o

grămadă

de jăratec,

şi în-

-cepu a plinge ca un copil.
„Un vătaf încălecă şi porni la moşie, să
cheme pe Toader...
.

a.

.

.

-

..
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Toţi doctorii din tirg veghiară pe rînd

lingă patul bolnavului. În trei zile, Toader

ajunsese

ca o umbră ; boierii

uitaseră

de

„toate, nici nu miîncaii, nici nu dormiaă,
stăteau toată ziua lingă doctori, aşteptind
vre-o veste mai îmbucurătoare ; dar aceştia
dădeaii desnădăjduiți din. cap.
Boala

boierului

mihni

întreg

“Ținutul;

dacă moartea lui Neagu era privită ca
o
răsplată, apropiătul sfirşit al boierului era
ca o nefericire pentru toţi. Acum de abia
începeaă a simţi lipsa sufetului ales cum
nu mai era altul.
În dimineaţa zilei a cincea, boierul Iorgu
Buhtea se stinse fără nici-o tresărire. Cind
se răspindi vestea morţii lui, norodul năvăl în curte... Fiecare trecu prin odaia
încărcată cu flori, în mijlocul cărora boierul
stătea în sicriu, cu faţa liniştită ca întrun
somn cutreierat de vise senine. Toţi ii sărutaă mina; de-oparte boierii plingean cu

suspine,

căci cu boierul Buhtea li se ducea

şi lor o parte din suflet.
În ziua de ingropare,
pregătiau

să scoboare

cind

boierii

se

sicriul în pataşcă, o

trăsură îşi făcea loc printre

miile

de

oa-
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SE meni ce se strinsese din întreg Ţinutul. |
”
ŞI nimărui nu-i venia să creadă că într'insa
_venia, îmbătrînit ca de-o sută de ani, boierul

Mihalache Neagu.
|
Ciţiva îl ajutară să suie scările, iar boierul Furtună, cînd îl-zări, se înduioşă şi-i
ieși în cale. Boierii se dădură la o parte;
iar bătrinul Neagu se ridică, tremurînd, pe
catafalc şi căzu de- -asupra sicriului, în ho“hote de plins:
— lartă-mă boierule, căci m'ai pedepsit
de două ori, de. două ori!
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„ JuLEs BRUN şi N, PAPAHAGI. "— Moşneagiul .

de la Munte. . .
"EM, GRIGOROVITZA. — Chipuri șşi "oraiuri din
Bucovina.
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"Ga. N. CoATu. — Din viața” țărănească . Îl
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AUGUSTIN

e

PAUL. — Între Someş

şi Prut.

N. N. BELDICEANU: — Chipuri de la Mahala
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