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_BRADI ŞI PUTREGAILU 
rent   

, Pa PE , 

Ș iz o 

. ă oc manei . 

De la Dorna până la Piatra se intindg una 
din ramurile de căpetenie ale Carpaţilor şi | 

dă naştere la privelişti de o frumuseţe" săl- _- 

batecă, ce minunează pe călător. Siruri lungi 
" de munţi se inalţă trufaşe şi astupând. toată 

zarea din spre apus, se prelungesc în depăr- 

tare până ce se cufundă în albastrul: ceru- | 

lui. In strimtele văi ce se deschid la poalele. 
„lor, şerpueşte Bistriţa cu valurile ei repedi . 

pe cari alunecă nenumărate plute. Vine de 
ape: argintii 'si fac loc prin păduri, sar din 

“stâncă “in stâncă “şi: se aruncă cu sgomot 
= întrensa, 

“Dar peste toate dealurile” şi peste toată va- | 
lea domneşte Ceablăul- cu: trapul săi de uriaş, . 

- şi piscul s&i- înalt te: urmăreşte pretutinde- 
- nea. Pe vertul - săi trec mere nuori, cari: 

2 Bradi şi Patreiait, — C. m A
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se r&spândesc peste ţară şi din poalele sale 

„_mereil alţi nuori se ridică. Pe coaste, până în 
văi, Îl înfăşoră, ca o mantie imensă, nesfâr- 

şitele păduri de bradi şi de ştejari, în cari se: 

“ascund urşi şi căprioare. 

-La munte. apa dă sănătate; aerul. umple 

inimile de vioiciune Şi: toată firea încânjură-: 

“toare te îndeamnă la viaţă şi veselie. De aceea 
şi locuitorii de pe „plaiuri sunt mai ageri şi 

“mai isteţi. Pe de altă parte, munţii i-au a- 
_-părat de multe rele; năvălirile dușmanilor 
“nu i-ai „prea. atins şi asuprirea domniilor 

streine şi a ciocoilor de toate “neamurile ai 
„apăsat mai puţin asupra. lor de cât asupra 

“ locaitorilor-de la câmp. 
„Nu arare-ori întâlneşti: printre plăeşi Oa- 
meni de o statură “uriaşă ; în deobşte însă 
sunt înalţi şi chipoşi, iar femeile lor, sprin- 

„tene şi frumoase, se gătese minunat. 
“: La ei sau păstrat mai bine de cât ori unde 
vechile tradiţii ;- nenumărate. legende se ţin. 
cu sfinţenie din neam 'în neam şi cele mai 
frumoase - cântece de dor sai de vitejie la 

„ denşii cată un adăpost în potriva uitărei. Fi 
unt „deştepţi la minte, iscusiţi în toate, şi în 
vinele lor.bate mai tare de cât ori i unde pul- 

„sul "vi6ţei” româneşti. 

“In fund, în spre Ceahlău, se allai pămen- 
turile familiei Negradi ; moşia lor, Lunceştii; 
cuprindea: o parte din valea Bistriţei şi o 

a .
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-parte din Ceabl zii i Gu pădurile ce'i înconjoară. 
„Curțile erai aşezate pe un deal, în. apropiere 
de rii, de .unde ochiul putea - -să privească. 
liber minunile de prin -prâjur. 

De cea-laltă parte a riului' e aşedat satul 

cu casele sale cuirate şi bine îngrădite. Intre,” 

sat şi rii se intindea şoseaua. pe .care tre- _ 

" ceaii necontenit mulţime: de care şi de tră-.. 

suri ce -vineai din Piatra sali se intorceaii 
din Trausilvania. ie 

__„ Gasele boereşti erai cu un. singur end, 

"dar -incăpătoare şi împărţite cu chibzuială ; 

câte-va odăi erau în tot-d'a-una ţinute pentr u 
- turiştii. cari, -în- timpul verei, voiau -să se 
urce pe Ceahlău şi pentru neaniurile şi pri6- : 
“tenii cari -veneâii să petreacă vara la -Negradi.. 
„In faţă era un ceardac cu.mai multe scări. 

. 
de peatră ; în stânga, -grădina, vastă, .bine 

“ținută şi cu o alee de stejari încântătoare. 

“ In fundul ogrăzei se aflati grajdurile cari adă- 
„posteaii o herghelie: intreagă. 

_Soarele apunea după o adunătură fantastică” 
de munți .şi.de nuori-şi răspândea o lumină 

roşiatecă peste toată priveliştea; “dealurile 

începea să se. inalbăstreze ; “câmpiile luaii 

o culoare cenuşie şi pământul; întors de tăi- 
„“Şul'plugurilor,”era străbătut în. tâte direcţiile” 

"„. de lungi cicatrice. Riul strălucea deo. albeaţă 

mai . vie. Şi. murmurul lui părea că se aude 

mai bine în tăcerea de prin. prejur. Dealun- 

gul s&ii trecea -cele din urmă plute ; după 

.
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ce se strecuraii printre stânci, ele se picr- 

“deaii în dealurile din spre răsărit. Dasupra - 

= pădurilor se adunaii aburi ; la picioarele co- 
pacilor se îndesat grămedi de frunze că- 
zute, colorate în chipul cel mai deosebit de 

„cele din urmă raze ale soarelui. Unii arbori, 
despoiaţi mai de tot''de podoaba lor, se ri- 
dicaii ca nişte scheleţi pe marginea pădurei; 
peste acest morman de fvunze:cădute, de ra- 

„muri putrede şi “peste arborii pe jumătate 
goi, se inălțau bradii „cu verdeaţa lor ne- 
perităre. po 

- Pe ici pe colo, pasări pribege mai. ciripeaut 
_căte un cânt şi « apoi se amestecau în şirurile 
acelora cari 'şi luai sborul spre mează-(i. 
Spre curte şi spre sat se întorceaii gr upuri 
de oumeni, care 'şi. făceaii cruce audind su- 
netul toacei de la biserica de lângă rii, 
Copiii îndrumat spre casă: turme de vile; 
“din: când în când câte unul din ei: alerga . în 
goana. mare să prindă vre-o vacă sai vre- -un 
vițel scăpat.. 
“Soarele se pleca tot mai mult” după munţi. | 

» . La un moment dat toată zarea: era în flacări, 
o lumină purpurie juca pe coama dealutilor 
şi se resfrângea spre sat, unde ferestrele de 
p6 la case şi. de la biserică erau luminate 
ca de un pojar isbucnit din lăuntra. 

Dar această privelisce. nu ţinu de cât o mi- 
nută; înt”o clipă soarele se făcu. nevâdut, şi 
acum nu se mai zăreai în Jocul lui 'de cât 

La 
A
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nişte nuori groşi şi întunecoşi, cari se ridi- 
caii ca nisce balauri pe ceruri; Ceahlăul dis- . - 
păru şi el pe jumătate după un văl de nuori 

şi umbrele serii se lăţiră. pretutindeni. Ven- 
tul, care inainte bătea ca un vent de primă- - 
vară, acum crescuse şi vuea în toate părțile; 

pădurile eraii scuturate şi ploi mari de frunze 
“cădeau in drumul săii.. De pe marginele: pă- 

durilor. ventul se indiepta, spre şesuri şi sufla 
"“d'asupra Bistriţei, care 'şi umfla apele şi se 

posomora tot mai mult. 
Aerul, .se făcu de:o- -dată rece şi prevesti zile - - 

| uite “Toată firea încunjurătoare părea tristă 

„ fără de-voe, sufletul omului era cuprins 
e tristeţă. - S 

Venise t6mna. -, 2 | 7 
t . : 

La curte era mişcare mare. , 
O mulţime de țăranr intrati şi. eşiai; slu- 

jitorii umblaii cu grabă.prin curte; din graj- 
„diă se scotea o, trăsură. şi mai: mulţi cai. 

Negradi se întorcea la Piatra. * -, Ea 

_ Stăpânul moşiei, Alecu Negradi, era un om 

ca de vre-o şase-zeci de ani, nalt şi încă voi- 

nic, “de şi spetele incepeau să i se incovoaie. 
Roşu la faţă, cu nişte mustăţi mari şi nişte! 

“sprincene stufoase, cu ochiul hotărit, cu mersul 

repede, Alecu dovedea că are o voinţă nestr&= - 
mutată şi un caracter despotic. LI nu învățase 

carte, căci era de vechea rasă a proprietarilor E 

“de moşii şi din copilărie nu se indeletnicise - :
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cu alte lucruri de căl cu cele atingăloare de cul- 
tivarea practică a pămeniului. Tatăls6ă avusese 
6 avere splendidă, dar şi-o perduse toată în 
cărţi, pe când ducea traiii mare in vechea capi- 

tală a Moldovei. Nimeni nu strălucea ca densul . 

prin lux şi petreceri-prin vremea lui Mihalache 
Sturdza; dar. nimeni nu arunca ca densul banii 
pe fereastră. In câţi-va ani, lăutarii, mesele 
şi cărţile îl sărăciră de tol şi 61 fu nevoit să se 
retragă cu femeia lui şi cu doi copil, Dimitra- - 

„Chi şi Alecu, la un văr al'săii. în Neamţu, un- 
de muri în mizerie, urmat în curend de soţia 
sa. Copiii rămaseră fără nici o îngrijire, căci 
moşul lor, om. ră şi seârcit, îi trata ca pe. 

- nisce slugi. Intr obună dimineaţă, Alecu, esas- 
-perat din causa relelor trătări, fugi de âcasă 

Şi intră calfă la un băcan din. Piatra, -de 
"- acolo se făcu -vătaf de moşie, pe urmă ve- 

chil şi, adunând .ceva” parale, incepu negoţul 
de cherestele, -în căre reuşi atât de bine în. 
cât »în trei ani de. -dile ajunse__să'şi .cum- 

-pere_ 0. moşioară. De: atunci norocul nul 
mai părăsi nici o- dată. şi averea lui crescu 
“necontenit.” „S . 

Când avu trei-zeci şi şapte de. ani, ei se în- 
sură cu fata unui. proprietar! bogat. din-veci- . 
nătate.: şi "şi îndoi - așt-fel avuţia. Cucoana . 
Agiipina era cu vre-o şapte-spre-zece ani mai 

„tânără de cât bărbatul-ei. Ea era âncă plăcută 
Şi. trăsăturile . feţei: sale: dovedeaii că. fusese 
“foarte frumoasă. Era brună, nallă, ca- şi băr-
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"batul ei, pe care toată viaţa ei se silise să-l do-. 
mineze fără a reuşi ânsă nici o-dată pe deplin. 

"Din această pricină se năştâaiu certe nesfâr- | 

şite intre denşii 'şi gospodăria lor nu era una 
din cele mai liniștite din judeţul Neamţu. 

Ei aveaii doui.copii: un băeat, lorgu, care, 

după ce cutreerase cât-va timp Germania, 
acum petrecea la Paris; şi o fată,. de o fru- 
museţe rară,. educată în - Dresda, care "şi. 

măntuise studiile de curend -şi era cu pă-. 

rinții ei. -.  - N = 

Negradi se plimba cu paşi mari prin sa- 

„lon, făcend să scârţie parchetul cu ghetele sale 

7 groase, pe când „Agripina şi cu fiica ei alergau 
„în coace şi 'n colo, dând ordine pe:la slugi 

şi gătind toate lucrurile ca pentru plecare. 

Stăpânul vorbea cu sub- prefectul plăşei : şi 

cu vechilul moşiei. 
o — Să iai seama să meargă lucr urile str ună 

căt nu voi fi eii pe aici.. 
— Lasă pe mine, cucoane Alecule... 

„2 — ŞI d-ta Antoane, zise Negradi sub-pre- 

fectului, cată de treci pe aicea cât. de“des “i 

putea; mai lasă suprefectura şi vedi mai bine 
“cum merg trebile prin sat; scrie-mi îndată 

ce vei fi nemulţumit de vr'un lucru. 

— Da vin eu singur in Piatra, cucoane, se 

“te inştiinţez când se va întempla ce-va. 

_— Si mai -trimete ceva venaturi, domnule 

„Lebkisehi, zise cucoana Agripina. A! iaca şi: 

_? ferşterul... [ a 

„:
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— Da unde te-ai rătăcit dilele acestea, her 

Carl? întrebă stăpânul. 
— Am fost la- pudure... 

_.— Fii şi dumneata ager şi nu te _pune pe 
“tânjeală dâcă: mă întorc în "Piatra... cât pri- 

veşte datoria dumitale i-am spus să [ii fără 

-milă. 

— :Dătoria merge la, mine înaințe tou! la 

min6 ori țăran ori chini tot una.. 

— Dar ce dracu nu mai mântue de innă- 

mat caii? strigă . cuconul Alecu eşind în cear- 

dac. Mult aveţi să ve mai codii acolo ?... hai 

mai repede, cioară, că acum pun să te stăl- 

„cească! 
Curend tr ăsura trase la scar ă şi cu toţii se. 

gătiră să plece. 

- Slugile veneati pe vând să i săruto mâna, boe- 
rilor şi.a duducii. 

Când erau să pornească însă: Maria : "ŞI a- 

duse aminte că şi-a uitat un roman în sofra- 

gerie, Agripina 'şi aminti şi-ea că a uitat o 

broşă într'o besectea, şi aşa amendouă se suiră 
şi se mai. scoboriră de vr'o. două „Ori, ceea 

„ce supăra . foarte pe Negradi.. 
— Cred caţi mântuit? doar w'vem să stăm - 

până mâine pe loc.. 

ferşterul, vechilul şi cu seritorii se inchinaii 
- până la păment. a 

„Cum trecu de poartă, visitiul incepu a chiui, 
- ON 

— Ii! strigă visitiul. la.un semn al boeru- , 
lui, şi trăsura porni, pe când sub-prefectul,:
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a pocni din harapnic, şi, bătend caii, Îi re- 

pedi in gonă. 

— Mână repede Vasile, să nu ne e apuce noap- 

„lea pe drum. 
—, Nici .n'aveţi să prindeţi de veste. când 

vom ajunge. 

Pe unde tr eceaii, țăranii "şi scoteaii cu grabă 

” căciulile şi şteteai smirna până ce nu putea 

săi mai vadă hoerul, de care aveail o mare 

teamă. a 

Trăsura'se opri puţin la capătul - podului,. 
"unde jupânul Strul eşi şi se inchină smerit 
-lui Negradi “şi Cucoanelor. 

De acolo drumul e cam răi pe o întin- 

dere îndestul de mare; el e făcut pe 'mar- 
ginea riului şi trăsura trebuia: să meargă incet 

pentru a nu se primejdui. Apoi vine o 
câmpie lungă şi caii alergară întruna până-la 

Piatra. i | 

- Cu toate laudele visitiului, noaptea * i apucă! 
pe. drum înainte de-a ajunge la .monastirea 

- Bistriţa”, când intrară in oraş eră întuneric 

de tot. Lumini ardeai pe la ferestri şi pe ici 
pe colea câte un felinar r&spândea şi el o lu-" 

_mină tristă şi gălbue. Felinarele erai insă la 
o distanţă nemărginită unul de altul, aşa în 

cât, cum te depărtai de vre- -unul, intunerecul 

părea şi mai mare. Pe. 'strade nu mai trecea 

“nici un om ș numai lătratul câinilor se audea 

iri tâte „părţile; ca un concert sălbațic.
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IL. a 

"Negradi “avea case mari şi în Pi atra. Ele 
erail aşedate pe partea cea mai inaltă a ter- 

-gului;, aşa-in cât din balconul ce venea_în - 

dreptul grădinei se vedea toată Piatra cu îm- 
prejurimile ei şi până în spre munţii de la 
liotare. 

Intre nişte dealuri inalte: (de şi unul din | 

ele poartă numele de-Peticica) şi cari se. 

unesc prin. marginile lor, sunt înşirale fără 

- multă rândueală grămedi de case albe ce stră- 
„lucesc; la soare şi -se perd tocmai în spre 
dealul pe la poalele căruia curge. Bistriţa. In : 
dreupta, dealurile se deschid şi privirea sboară . 

„fără-a fi împedicată. de nimic pe şirurile de 
munţi ce se intind până in Transilvania şi 
„până la: moşia lui Negradi. Ca şi la munte, 
“Ceahlăul dominează. toată priveliștea, însă la 
o aşa depări are fruntea lui adesea. ori- e: în- 
tunecată şi trupul săă pare a fi invelit îatr'o 
"pânză, albăstrie.: 
“Acum Piatra părea moartă ; vremea „băilor 

trecuse de mult timp, şi toți streinii, cari mai 
nainte dădeaii oare-care-animaţie oraşului, se 
întorsese prin județe, lășând golul mai mare 
în urma lor. Bieţii Pietreni eraii reduşi iarăşi 

„la propriele lor mijloace, „siliţi să se: întâl- 
nească de câte două sail trei ori. pe di, săşi 

_spună de, o sută de ori! aceleași lucrari şi să 
7
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caute oare-care distracţie în jocul de cărţi 
şi in vorbe: rele pe socoteala aproapelui. (ea 
mai “mică intemplare lua in ochii lor o în- 

semnătate estraordinară şi vorbeau de densa” 
dile întregi, ca şi cum ar [i pus în primejdie. 

soarta ţărei;-:cel mai mic act al cui-va, era. 
stiut intro clipă dintr'un capăt la cel-lalt al 

tergului şi, fie-care, spunendu'l vecinului săi, 

căuta să/l intlorească şi să'i adaoge am&nunte 
mai inult: saii mai puţin potrivite, după pu- 

"terea închipuirei sale: ” 
—-Ai audit, soro, că s'a întors Negradi de: 

la moşie, dicea cucoana Frăsina Alimpici ve- 
cinei sale Aristiţa Uluceanu. De acum iar 
ate să ne facă mofturi Negrădoaia, mai ales 
că i-a venit şi. fata de la pansion.. | 

— O strâmbătură ca şi măsa, ma chârel. da 
mai ştii una? ghiujul s'a hotărât să-şi aducă 
băeatul din străinătate şi să-l pună la moşie.. 
"— Elei! zău, nu mai spune?! | 
-— Aşa să trăesc! spune şi dumneata dacă-i 

în tote minţile.... de ce-o mai cheltuit atunci 
atâţia: mari de bani cu densul pe la Paris şi 

“pe la Carlisbad- pentru ca să-l infande intr o 

bună dimineaţă * în munţi 9 E 

_— Ia nişte smintiţi soro! . - 

“In adevăr, Negradi se hotărise să. aducă 

inapoi pe Iorgu. şi !l înştiinţase de aceasta, 

după, ce avu o discuţie, violentă “cu Agri- 

pina şi. cu. fratele. sgiu Dumitraki, cari ţineau. 

foarte mult la băeat. In zadar: căulară “aceşti - 
m.
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din urmă să'l înduplece, săl facă să mai aş- 

tepte, spunend că Iorgu e ten&r şi că se va 
“ îndrepta îndată, ce'i va trece furia linereței; 
“Negradi nu voia să âsculte de nime. 
— Când am dis ceva, “ştiţi că "1 qis, le spu- 

nea el;: tam ținut doui ani prin ţara nem- 
țească şi mi-a mâncat o mulţime de parale, 

". fără.să facă nimic; nu sunt nebun să mai 
cheltuesc cu dânsul incă pe atâta, pentru ca 

să 'şi bată mendrile „şi în ţara franţuzească.. 
Parcă nu ştii eii că i-o-luat minţile o fran- 
ţuşcă şi- că a făcut şi: o mulţime de datorii 

„pe lângă sutele de galbeni cu cari mă stoarce 
întruna!. Am să'l aduc frumuşel acasă, să'l 

„pun la. moşie ca să muncească de dimineaţă 
până'n seară, cum am.-făcut şi-eu când eram ' 
ca. densul. N are decât să câştige şi el bani. 
ca mine şi după aceea 'ducă-se unde O polti, 
până şi în ţara: chinezească, dacă. i o veni 

- gustul... 

— Ei, mai lasă Alecule, 'zicea Dumitraki.. 
nu te arăta. aşa supărat, fiina- -că la urma ur= 
mei tot.tu.nu poţi 'să aibi ură pentru Iorgu, 

| care: e din sângele dumitale doar... . 
„— Şi apoi par'că dumneata te-ai “fi purtat 
mai bine la vârsta lui daca erai. in Jocul lui? 

„adaose Agripina. 7 
— LU? strigă „Negradi! Şi mai. infuriat, ei, 
dr ăgaţă, n am avut pe nimeni.să.mă cocolească 
Şi să mă ţie” pe - put:iîn “străinătate. Ceea-ce 
„Sunt astă- (i, o datoresc lui Dumnezei Şi ne-
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curmatei mele trude. Şi acum, la bătrâneţe, 
"voii îngădui eii săşi bată joc un puşchiu 

de mine? Cât sa purtat'cum'se cade, am ţi- 
nut la densul, dar de când vrea să mă poarte. 
de nas, sa mântuit, nici nu voesc să 'l mai. 
văd. Si mă mir.cum dumneata, cucoană, în- 

drăzneşti să "i ei ape&rarea, dumneata, care 

Pai. stricat prin. trimiteri de bani. fără şti- 

rea mea..... : 
— Apoi ei doar nu am de gand să'l sur- 

gunesc lă schit la: Durăii... 
-— Da ce pofteşti să fac cu el? Va sta şi 

dumnealui binişor la moşie, „cum stau atâţia” 

” “oameni. de treabă şi cu frica lui Dumnedei, 

“cum am stat și ei decimi de ani până. am 
făcut gease-deci de. mii de galbeni... şi apoi, 
de când aţi scos- o dumneavoastră că-i iînjo- 
sitor. pentru cine-va-să se ocupe de trebile 
moşiei? Ba el poate” să 'mi “aducă incă un 
mare folos ; ar putea.să "mi înlocuiască” ve- 

chilul, care ştii bine cât ne fură, măcar că 
-"l ţin cât se: poate de: scurt a... , 

— Cum! strigă “Agripina,. care se “stăpâ- 
nise un moment, dar în sfârşit nu mai putu 

răbda, vrei să faci din copilul nostru un. 
vechil? .Asta”i treabă de om nesocotit-şi nu 
m'aş mira” dacă Iorgu ar perde toată iubirea” 

şi tot respectul ce e dator să aibă pentiu 
dumneata !.. Dacă voia să faci un vechil. din. | 

el, “nu: trebuia să-l. trimiți. în. sțreinătate şi 

„dacă voiai şă-l rechemi, „trebuia. s'o faci în-.
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dată ce ai prins de veste de năzbultiile lui 

cu Frânţuzoaica iar nu după trei ani de dile... 
-—.Mai bine târziu de cât nici o-dală... și 

“mai la urmă, vorba multă e sărăcia omului; 
"i-am Scris aqi de dimineaţă să se întoarcă 

“Si.are să- se întoarcă. 

— Vrea să dică s'a sfâr zit2- întrebă Agri- 
pina cu: mânie şi sculându-se în picioare. 
—.Sa sfârşit, şi ai face bine să te dai ŞI - 
dumneata în-partea mea cu Dumitrake, care: 
a făcut ca un om cu: minte. ” 

> — Ba nici o-dată !. Să? (i aduci. „aminte nu- 
“mai de vorbele mele... : : 

— Aşi! fleacuri.:. . | - 
“ Agripina araneă o o căutătură. amenințătoare 
sotului ei şi, trântind uşa cu tărie, eşi. i 
Be mult trip: încă Negradi avuse certe cu 
nevasta lui_din: pricina lui Torgu, “şi cu cât. 
Agripina. lua mai mult partea. hăeatului,. cu - 
atâta el stăruia mai tare în hotărâr ea sa. Acum 
insă lucrurile se înveninase de tot, şi din a- 
ceastă di o mare r&ceală -se stabili intre soţi. 
„„AStipina nu iubise Nici 0- -dată pe bărbatul 

. Ea luase pe. Negradi, fiind că părinţii ei 
O: o siliseră să se mărite şi, în vi iața ei, petre-. 

„cută mai mult la. ţară, nu: avuse nici: o- dată 
„prilejul să se gândească la alt ceva de cât 
la trebile gospodăriei şi. la creşterea copiilor. 
De când însă bărbatul. ei, obosit de muncă, 

- luase obiceiul .de. a sta.dou& părţi ale anului 
în. Piatra şi. la „lași, şi mai cu deosebire de: 
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când copiii ei plecase îni străinătate la inv&- 
țătură, Agripina începu să meargă in lume, 
să capete gust pentru toalete „luxoase, să 
„caute a plăcea tinerilor prin reuniuni şi ba- 

luri. La vârsta de patru-deci_ de ani trecuţi, 
ea 'se gândea la: tinereţea ei perdută, petre- 

„cută între patru ziduri, ca intro monastire, » 

Şi'şi punea adese-ori, întrebarea :: cum. putuse 

densa să 'Şi_înlănțuiască vieaţa după un om 

atât de nesuferit ca Negradi ? 
Acum, de când Maria se intorsese din Dresda, 

Agripina aveu un prilej minunat de ase. duce 

şi mai des la aşa numitele «soarele» diu Piatra. 
Copila nu putea, liveşte,: să- fie ţinută ca în 
ivecut, închisă into odae, cu gratii mari la 
fereşti, “pentru ca, int'o-bună dimineaţă, pă- 

rinţii ei să'i anunţe că are să se căsătorească 

cu cutare tenăr, pe care nu-l văduse nici 0-': 

dată! Vremurile se schimbase. In diua de” 

astă-di fetele * Şi alegeaii ele singure mirii şi 

Maria trebuia pur tată prin lume. 

Negradi nu putea să se împotrivească la 

aceste argumente nerezistibile ale soţiei sale. 

— Mă închin cu “plecăciune, dise Iristea 
“Gozmescu, intrând in odae la Agripina. 

IIristea era prietenul casei: el părea a fi de . 
vre-o cinci- deci de ani, dar nimâni nu ştia - 

“adevărata lui verstă, şi el singur. dicea: că n'o 

e 

“știe. Nu e vorbă, cucoana Nastasia Bogos-. | 
lov, văduva protopopului, care cunoscuse pe 
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JIristea când era copil, spunea că el lre- 

bue să aibă acum cinci- deci şi patru de ani,- 

de vreme ce era deja pe lume în vremea Ete- 

"viei. Talăl său lusese ciocoiii pe capră şi. se. 

" îmbogăţise prin furtişaguri- pe lângă postel- 

nicăl Metehnea, un om vicios şi ri isipitor; 

“împreună cu - o avere de vre-o dece mii de 

galbeni, el lăsă moştenire fiului său un ca- 

vacter demn de strămoşii săi. Hristea era u- 

milit cu cei mari, obraznic şi asupritor faţă cu 
cei ce erati siliți. șă se plece lui, cinstea şi 
demnitatea erai lucruri necunoscute pentru 
densul; mavea nici un simţiment pentru ţară, 
nici un interes pentru trebile_ obştei dacă nu. 

puteai săi uducă vre-un câştig; pe lângă 

acestea, era de o făţărnicie fără seamăn şi 
ştia- să câştige increderea multor oameni pe 
cari "i ademenea prin vorbele. sale meşteşugite. 

„3 —. Audi dumneata ce istorie ! spuse el Agri- 
i pinei; in alte lucruri poate i-aşi da dreptate 

“lui cuconu Alecu, dar aice n'am ce zice şi 
ME mir. cum. de Pai putut lăsa să facă una Ca 

“asta... Lasă că am să-i vorbesc .şi eu; să ve- 

dem, nu-l voii înduplecâ... - 

— Ut! nu'mi mai vorbi.. facă mai la urmă 

ce-o şti... dar cum merge soția dumitale? tot 
bolnavă? NOII 

— Tot! sârmana a... adi -sunt trei. săplă-. 
mâni de când nu Sa sculat din pat, şi nu 

„Stii, ză, când s'o mai scula s&răcuţa... Am 
căutato la început cu - babe, ştii mata baba - 

2 
. „. «
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“Ioana, pe care mi-a trimis'o cucoana Săftica ; 
“peste trei dile i-a fost şi mai r&u. Dacă am. 
vEdut aşa, am chemat" doctorul, pe doctorul 

Arghir, liind-că doctorul Marinescu era lă țară, 

unde să dusese să vândă nişte lemne. Ar air, 

i-a dat o mulţime de reţete pe cari le schimba 
pe mică pe ceas, şi la urmă,*în loc să se în- 
drepte, sa imbolnăvit şi mai tare sărmănica ! 
Cum şa intors Marinescu, Pam chemat şi pe 
densul, şi “ce să vedi? a lat reţetele lui Ar: 

ghir şi, după ce le-a cilit, a bufnit de ris şi i-a 

dat altele... şi i-a fost şi mai. rău... - Alal- 

“tăeri,“nVa sfăbnit el să facem consult şi am . 

chemat şi pe doctorul Burdea de la spital de 

la Neamţu ; webue să soseuscă astă-di să 
mâine;.; Or! „tare 's necăjit cucoană Agri- 
-pină!... Da duduca Maria ce face? V&dend'o 

cine-vă, nici mar crede că-i futa matale,.aşa, 
a crescut de mare!.:. şi apoi frumoasă, fru- 
moâsă, portretul munmi-sa *n picioare !... 

— Tare mai eşti caraghios UTristachi.. Â, 

cacă vine şi Maria.. 

— Serut mânuşițele duducă... pe semne nu 

te-ai săturat. mata de atâta curte. şi piano... 

cântai aşa de vârtos, când am trecut prin 
salon, că nici nu m'ui băgat în seamă. - 

— Oh... pardon, domnule Cosmescu, filă si- 

gur că_a fost din greşeală... .  - 
— Ce domnule, domnule... dimi moşule şi 

haisă ne împăcăm, spuse Cosmescu voind să o 
sărute, dar Maria se retrase cu iuțeală înapoi şi 

” i . 4 Ă , -
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pretextând că trebue se trimeată un vals A- 
glaci, ea eşi repede din odae... 
„— Serpoaica ! 'mi-a scăpat din mână.. 
— Ei ce dici, Hristache, e bună de mări- 

tat? trebue să-i căutăm un -mire., 
— De ce să te grăbeşti?.. lasă că miri sunt 

destui şi. cu-cât "i aştepta, -cu atât "i găsi o 
-partidă mai bună. Să n'aibi grijă, mă ocup şi | 
eă de treaba asta; ei ţii la duduca Maria ca 
la fata mea. 

| Peste cinci minute Ivistăa * convorhea cu 
Negradi: : 
— Poate nu am. făcut bin6?. Intrebă Ne- 

gradi pe liristea.. N - 
— Ba găsesc că nu puteai face alt-fel, T&S- 

punse acest din urmă. - | 
— Am să-l aduc inapoi... 
— Foarie înţelept lucru, | 
— Să-l pun la moşie.. | 

„— Mai nemerit nici că se poate. | - 
— Si dacă se: va. mânia Agripina pe mine, 

atâta pagubă... NEI ă 
— Şi dobândă, răsptindea Hristea! de: je: 

canapea, ca un eco. 
—" Ai v&dut pe Maria? 
„— Chiar raai adineoașă ... s'a făcut [ru- 

moasă coz. 
— Iucă o:belea pe cap. .. are să i trebuească 

so mărit şi pe densa şi să mai scot. vre-o 
” cinci-spre-zece mii de galbeni din. bună, toc- 

4 

y 
-
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mai anul acesta, când nu 'mi-a mers bine” 
de loc..... A ajuns lumea de vendare, Coz-. 
mescule !.. . Credi tu.că mi-ar lua cine-va fata,- 

dacă nu i-aşi da nici o zestre? 
— “Ţi-ai găsit! unde se mai irisoară adi lu 

mea ca în vremea noastră... ai să fii nevoit. 

să dai şi dou&-zeci de mii de galbeni, dacă'i: 
umbla după miri simandicoşi.. o 

"— De voiii găsi eit un om cum-'mi place mit, 
am 's'o. scot-la capăt şi -cusvr'o zece mii. 

II sa 

„Avocatul Forăscu dădea bal de 'diua lui, 
Sfântul Dumitru. Invitase toată: lumea care 

„fusese la ella «soareoa». trecută şi o mulţime 

Î. 

de alte persoane mai mărunte pe cari nu le 
- chema de: cât la zile mari.. "/-- 

Forăscu era cel.mai cu vază uvocat din Pia- 

tra. Guraliv, cârcolaş, sivet, densul trecea în 

ochii concetăţenilor s&i drept un orator însem- - 

_nat'şi un legişt'fără pereche. Când lua cuvân- ” 

tul -in vre un proceş, era destul să pro- 

nunţe: cuvintele: Onorrat tribunal! ! cu o voce: 
tremurândă şi cu: un gest larg şi maiestos, 

“pentru ca înpricinaţi; avocaţi: şi public să r&- 

mână adânc inipiesionaţi. El era avocatul, po- 
văţuitorul, un fel de duhovnic laic al familiiloi 

“mai de seamă din' Piatra şi stătea in. cei mai 
huni termeni cu toată breasla judecătorescă.
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Pentru. nimica "n lume - nu ar fi lignit pe “cel 
“mai mic scriitoraş de la tribunal, „, de la 

uşier până la ptezident, -cu toţii i surideaiă în 
mod amical, când "1 vedeaă intrând in sală, 
ra un om! plăcut: o faţă deschisă, nişte 
ochi mari, părul castani cam - dat pe frunte 

” şi nici. o-dată peptănat cum se cade, nişte 
tav oriţi cari sburai în veni. Ceea ce dovedea 
insă fineța lui Forăscu eva nasul lui ascuţit 
şi subţire ; părea că el e purtătorul ştiinţei 
avocatului.- instrumentul cu „care isbutea 
să descurce lucrurile. cele mai întunecatea 
“Forăscu_ se ridicase şi el din, clasa de jos, 
fiind mai ănteiă scriitor la: '0 moşie, şi soţia 
lui păstrase încă obiceiurile și apucăturile din 
vremurile de pe, când 'eraii săraci lipiţi. 

Banda de. lăutari a. vestitului Sinică, - -care 
cântase dimineaţa sub ferestrile avocatului; 
-Gra inşirată din noii în ceardac, așteptând S0- - 
sirea invitaţilor. 

Forăscu se plimba malţamit prin casă, si 
la: lumina luminărilor de „spermaţetă' nasul ' 
“lui părea Şi mai ascuţit; soția, lui” nu stătea 
o clipă. locului, dădea porunci în coace şi 'n 
Colo, şi, la cea: mai mică nebăgare de seamă, 
ameninţa pe slugi că le va scoate ocliii, că-i 
vada la câni' şi “multe alte amabilităţi de 
aceste ; servitorii se imbrânceati - unul pe alul,- 
batjocorindu- -se întruna. 

caca vin! strigă Anica aler gând. spre că>, 
mară ;. vin boerii, duducă!
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In adevăr, două trăsuri intrat în curte și 
alţi învitaţi veneaii În urmă pe jos. In.tră 

“sura Wânteiui era doctorul Marinescu cu so- 
ţia lui Adela şi cu sora acesteia _Aglaia; în .. 

-a doua era cuconul lascâraki Petreanu, unul 
„din cei mai bogaţi proprietari din judeţul: 
Neamţu şi cu unica sa fată, Proliru, cea mai 

„urită «vergură» de pe” faţa pământului. Pe 

jos venegiu doctorul „Arghir, părintele Miha- 

lache Prapur şi substitutul Săcultea. - - 

Fie-care; cum intra, era primit: la scară de. 
Fotăscu şi intovărăşit până n salon.: Acolo se 
debitaii felicitările la cari Forăscu răspundea - 

cu o elocuenţă, demnă de cel mai mare ora- 

tor al Petrei; îndată apoi se, serveail dulce- 

"ile şi cafeaua. ” 
-Curând. după aceea intrară . Alecu. Negradi 

cu Agripina şi Maria, Dumitrache Negradi şi - 

cu ]lristea, apoi o mulţime. “de lume! mai Mă- 
runtă: Frăsina Alimpici şi cu Aristiţa Ulu-" 
ceânu, cele „mai rele limbi din Peatra, vă-- 

_duva prâtopopului, cucona Nastasia Bogoslov 
-„ “şi cu nepotul ei Vasile, profesor de istoriă 

la gimnasiu şi care publica poezii în «Aurora 

provincială, ziar cotidian, apărând de. două ori 

- pe săplămână», . singura dazelă a Petrei, de 

care se slujeaii amendous partidele politice. 

din oraş spre a se baljocori şi a se înjura. 

„ Poeziele lui Bogoslov erai. mai mult” sati- 

rice şi băteau în minister, aşa în cât Forăscu, 

care cocheta cu opoziţia, nu putea- să pri- 

S -
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vească de cal cu plăcere pe un asemenea 

“luptător. 
Salonul se cam umpluse : dar numărul în- 

vitaţilor se măvea firă răgaz: eată şi maio- 

rul Protici, militar în -retragere, care 'şi ține 

pieptul soldăţeşte şi are! un cap atât de. mic, în 

cât socolim că nu mai e'nevoe de a-l descrie. 

EI înaintează drept până la Forăscu, cu ochii 

țintă, '1 strânge de mână“cu tărie şi, fără-a 
dice un cuvânt, se întoarnă; pe călcâe şi se 

duce de se 'aşeadă inti”un fotoliii de lângă 

pian, unde nu întârzie de a adormi. 

De-o-dată o mişcare se făcu în adunare: ve- 

nea influentul deputat Guzgan şi cu noul pre- 

zident Sotir, un t&năr de vre-o'-dou&-zeci şi 
“patru de ani, care nu datorise postul săă de. 

cât protecţiei unui unchii, secretar general 
la un minister. lForăscu alergă inaintea lui 
şi-i striuse amendou&-mâinele. 
— Ce fericire simt, domnule Sotir, de-a te - | 

vedea la mine... O! nu-ţi pom “în chipai căt 
me simt de onorat de vizita dumitale... 

” Şi toată seara Forăscu -avu cea mai mare. 
- Dăgare de “seamă să nu _cum-va să. se facă 

vre-o nemulţumire ascumpului s6u prezident. 
Mai venise altă lume încă şi lăutarii ? Şi dre- 

-:geaii scripcele.: Inainte de-a se incepe balul 
însă, Mari ia, rugată de toată lumea; se puse 
la piano şi cântă cu. măestrie, mai multe 

„ bucăţi clasice. La urmă, îndemnată- de cu- 
coana Săftica, Cântă hora lui Gheorghiadi 

.. .
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E —" Asta'zic şi ei că-i musică, spuse cuconul 

Dimitrache, da nu flecării de cele nemţeşti. 
cu cari ne-ai asurdit mai adineoară.. 

-Mesele fară date într'o parte, scaunele. li- . 
_pite de perete, lăutarii. incepură să cânte şi 

» balul se încinse. Sotir, valsa cu Maria, Dogos- 
lov cu cumnata lui Marinescu, doctor ul Ar- 

ghir cu Profira Petreanu ; substilutul umilase 

şi el pe Aristiţa, Ulac&anu, pe care 0 învânti 
până ce o lovi cu capul de: fotoliul în care 

horăea maiorul Protici; acesta deschise ochii 
o clipă, şi,. după ce-privi un moment cu o 
căutătură ştearsă în jurul s&i, adormi din 
nou. Forăscu luă şi el' la joc pe Agripina, 
care purta o toaletă-nouă făcută la laşi, ceva 

cam prea decoltată, « ceea ce supărase foarte, 
- mult pe bărbatul ei. 

Negradi vorbea cu Guzggan. 

— Foarte bine ai socotit, cucoane: Alecule, 

se te alegi deputat; noi avem. nevoe de :0a-- 

_meni cu praxis, da nu de sturluibaţi cu limba 
de un cot şi in cap tufă. Sin care partid 
ai de gând să te alegi? 

—-Cu guvernul ; “âcolo's - oameni vechi și 

înțelegători ds treabă, şi apoi e şi mai UŞor.. 

—. EL apoi ; atunci poți să te socoteşti ca 
şi ales.. - .: 

Când s se “începu. cadrilul, sosi sub. prefectul 

Anton Cămărăscu cu soţia, lui, o'femee gră- 

_sulie şi nostimă. EL era. întovărăşit de loco- 

„tene entul de infanterie Prisăceanu, comandan- 
“
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tul Gompâniei care . păzea închisoarea. de la 

Pangaraţi.: - ” 

Negradi se apropiă de sub-prefect, şi O con- 
vorbire foarte vie se născu între ei; ofiţerul 

se puse la vorbă cu doctorul Marinescu, pe 
când Forăscu şedea pe-o canapea int'o odae 
laterală şi părea că ascultă cu mare luare 

aminte ceea ce "i spunea “Agripina. Intro altă 
odae se intinsese mai multe. mese de cărți şi 

in jural lor.se aşedară mâăiorul Protici, “Hris- 

lea Cozmescu, : doctorul Arghir, Şi „cuconul 
"Dimitrache. * 

o — Ei; cezici mă rog de mascaralicul ăsta? 
să” se. aleagă Buduşcă primar + parcar fi r&- 
mas de ris oraşul Pietrii... se plângea Petrean 
către Guzgan. Si acum ne-o -mai trimes şi 

"pe ţincu ăsta, de prezident... putea să ne tri- 
meaţă un om cu mintea coaplă, dar nu un 

'băetan.. 

— Are: “diplomă şi-a rost magistrat şi n. 
„Bucureşti. - ” 

—: Âşi... ne trimet. 'aicea toți. oamenii de 
| cari voesc să se descotorosească... căt despre 
diplomă, are” şi nepotul mei diplomă de. la 

Italia, măcar-că nu ştie. două buchi,. 
 — Dar asta nu te mpiedecă, . cucoane Las 
“caraki, să'i cauţi vre-o slujbuşoară.... ba zău, 
spune” Mi, se-i găsesc eu vre un: ioc2 - 

— Adecă serios, Sar putea.să chibzuim 
aşa ceva? zisa: Petreanu imblânzindu-se de- 
o- -dată. )
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— Cum nu... bunâoară un post de procii- 
ror la Bacăi, ştii aşa mai deo parte... i 
— Minunat! “fă asta pentru el şi „nu mai. 

„zic nimic de guveru..- - 

+, 

PR « N 

"—'las pe mine! e 
— Nu credeam. sămi meargă aiât de bine” 

in astă seară, esclamă cuconul Dimitrache, cel 

“mai bun'jucător de ş ghiurdum din Piatra. - 

— Al un noroc straşnie! spuse IIistea.. 

te buzunăreşte râă, domnule Arghir.. „de ţi-o . 
„merge tot aşa.de „bine, se: duce “leafa pe- -6. 
lună. 

In acest timp, un bătiân r&ă. îmbrăcat, cu, 
ochii turburaţi, gârbovit şi nepieptănat, se a- 
propiă de scaunul lui cuconu Dimitrache pri- 
vind cu cel mai mar interes în jocul -aces- 

tuia, bucurându-se când câştiga, întristându-se 

când pierdea. Era. vestitul Cisulea, care în ti- 
nereţele lui avusese. peste trei sute,de mii de 
galbeni şi-"i. perduse: in câţi-va ani a cărţi. 
Intr'o singură seară pierdu trei moşii, una după 
alta, -şi de atunci nu se mai ridică nici o-dată. 

Acum. era lipit pămentului şi. trăia de adi be 
mâne. 

Nenorocitul jucător se împrumută de la cu- 
conu Dimitrache cu cinci-zeci de bani $ şi “ceru 

voe'să'i pue pe-o carte. 

"— Mai ales, nai “ales, „cucoane Manoli... 

răspunseră jucătorii plini de respect pentru 

o rămăşiţă atât de glorioasă din nişte timpuri 

cari nu au să se. mai întoarcă,
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Cigulea pontase în potriva maiorului Pro-. 

tici, Gare câştigă cei cinci-zeci de bani şi'i puse 

"în buzunar fără cea mai mică. sfială. Bietul 
“Ciugulea r&mase iar desnădăjduit şi se uita cu 

adâncă mâhuire la banul care intra. în pungi 
maiorului. -: 

Cucoana Nastasia Bogoslov se velrăsese în 

__altă 'odaie cu părintele Mihalache Prapaur. Ei 

- vorbeaii .de lucruri de pe cea-laltă lume. 
— hea e lumea părinte! reă e lumea... nu 

mai merge nimeni la biserică, nici nu se mai 
posteşte.. i 

— Rea de „tot Şi. se strică mer eu, răspunse 
părintele Mihalache, „care era âncă roşu la faţă 
de vinul cel băuse cu Yre-o două ceasuri mai 

| nainţe,. şi se tot uita e furiş. să. „vadă. dacă. 
nu -se pune masa.. 
— Ei, aa sfinția ta cum o mai duci? 

a — Ca botezzirile tot am duso bine; dilele 
acestea am mai făcut şi nişte masle net estei ” 

lui Hristea ; cât “despre” ingropări, „prost de: 
tot, de.vre -0 trei. septâmâni n'a murit nici un 
creştin mai-dihaii. - | 
“In vremea aceasta bărbaţii părăsea inceti- 

şor, unul câte unul, salonul de danţ şi se du- 
ceaii în cel unde: se jucati “cărţile. Negradi 
se puse la o masă cu sub- -prefectul Şi cu doc-_ 
torul Marinescu. Peste un ceas trecu Şi Mi- 
litarul la postavul'verde şi, în curend, sosiră. 

„Săcultea, părintele Mihălache şi Vasile poetul. 
“In odaia unde adormise Nastasia . Dogoslor
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se aşe(lă o-altă masă de cărţi în jurul-căreia - 

se puse Frăsina Alimpici. Aristiţa, soţia lui- 

Forăscu şi Adela Marinescu. Fetele rămaseră 

în salon, unde Sotir, singurul bărbat care nu: 
juca Ghiurdumul, le recita, înur'o franţuzescă 

stâlcită, «Lacul» de-Lamantine, El ajunsese 

la partea finală: - i . 
> 

L.aissez-nous savourer les rapides delices ' 

„Des plus beaux de nos jours !..+ A -. 

“In camera "de alături Forăscu vorbea cu 

Apripina. 
„— Ce voesci, e o Pasiune veche şi trebuia 

să izbucnescă O-dată.. . de acum. suntem le- 

„saţi- pentru tot- da-una.. | 
— Pentru tot-d'a-una, Mitică, respunse soţia. 

-* lui. Negradi cu un glaş: melancolic, în care 

r&suna parcă durerea atâtor ani perduţi... . 

Afară cădea o ploie desă, care făcea se 

_pârie gemurile.. 

„ De-o-dală se audi un duruit 'de roate ; o tră- 

„sură, inlră cu repediciune în curte. Cine pu- 

tea să sosească la o oră atât de înaintată? . 

_Forăscu nu-mai aştepta pe nimeni; el'se sculă 

iute de lângă Agripina şi alergă în sală.: Doi 

lineri, .în frac, săriră sprinteni pe peron. - 

— Iorgu! 'strigă avocatul strigând, în n braţe 

pe, unul din nuoii oaspeţi- | 

"Into clipă: vestea se 'respândi în: toate ca- - 

merile, Negradi asvărli! cărţile şi se sculă cam.» 

7
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galben la faţă; „Maria se: aruncă în - braţele 
fratelui ei. _  - 

— Când ai venit? Ce ţi sa intemplât? De 

ce. eşti aşa galben?. i întreba muma lui să. 
rutându-l. uz. ÎN 

In puţine cuvinte Iorgu- le. lămuri că so- 
sise abia de. o.oră şi'că, negăsind pe ni-- 
meni acasă, se imbrăcase iute şi venise la . 
serata lui Forăscu: ȘI adiesându- -se, către 
acesta: -:. = ' 
— Dă-mi» voe' să-ți recomand : pe. domnul 

Valerianu, -un vechiii prieten al meii, pe care” 
Pam întâlnit acum la Viena şi“pe - care,. mai 
mult fără - “voia lui, lam adus cu mine la 

| Piatra. - 
“Toată lumea esamiria din cap până *n pi- 

cioare pe.-nuoul venit. N 
'Aristiţa împingea cu cotul pe vecina ei. 

— Şi că-i nostim, soro! 
Leon. -erea un frumos. băiat de. vre- o două- 

„deci şi şase de ani; figur a lui, de la-cea d'ân- 
teiu privire, îţi inspira simpatie şi incredere. 
Părul s&i aurii. şi ochii săi mari albaştri îi 
dădeau mai mult înfăţişarea unui Germân ; 

“el era insă Român adevă &rat, din Transilvania 
de la Cluj: Invăţase agronomia la. Pesta şi. 
la Viena şi acum venea să se stabilescă la 
o moşie pe care i- 0 lăsase la Tulgheş, aproape 
de fr untaria ă Moldovei, . an unchiii al său, pro- 

alerianu primise “Cu entu- 
ziasm . invitaţiunea lui Iorgu :- -
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. — E 6 ) adevărată fericire pentru mine. N'am 

"pus nici o- -dată încă piciorul pe pămeni liber- 

românesc! y 
Venirea acestor tineri produse o revoluţie 

„în spirite; mesele de cărţi fură părăsite, con: 

„versaţiile incetară: Arghir, Bogoslov şi Să- '- 

cultea, .ses uitai, plini de invidie, dar cu,un 
aer in aparenţă despreţuitor, la nuoii. veniţi ; 
însuşi Sotir, bobocelul. Pietrii, se simţia de- 
tronat din. situaţia lui recunoscută de curte- 
zan invincibil. Iorgu, cu verva lui parisiână, 
îşi formase în jurul s&ii. un cerc, care *l as- » 

“culta cu cea mai” mare .atenţiune.. - Sa 
Valerianu "povestea Mariei peripeţiele călă-. . 

toriei. - - To 

— Cunose pe Iorgu de mai malţi. ani; în: 
această: călătorie de două dile însă, m'am 
împrietenit cu. densul mai malt de cât dacă 

-. am fi trăit un-an întreg împreună.. Noroc că 

“suntem vecini Şi că ne vom pulea- vedea căt 

se poate de des.. 

“ După..vr'o jumătate de oră, Negradi,. care 

voia să aibă cât mai curend o;esplicaţie cu 
fiul” săi, pretextă osteneala acestuia şi plecă 

- împreună cu familia sa. 

Ploaia cădea merei și. desimea, norilor pre 

vestea multe dile urite. .Pe strade se forimase 

mici . riuleţe şi pe: alocuri apa se grămădise 

în mari bălți nNoroioase.. Caii nu puteaii îna- 
“inta de cât cu mare greulate. -De abia intrun 

„ceas trăsura lui Negradi putu să ajungă acasă



. 

4 

pp . 7 
- 

2 ". MORAVURI PROVINCIALE IE 

ie 

  

deşi distanţa de. străbătut- nu era aşa de 
mare, | 

In urma lor conversațiile; un nyăment oprite, N 
reincepură cu o animaţie estrăordinară. „Un 
“noi subiect, ca'o nâdă: neaşteptată, era arun-t. 
cată in mijlocul temelor resuflate şi: învechite.- 
Cu toţii se aruncară asupră-i ca nişte pasări | 
de pradă... Iorgu, Valerian, Maria erai trecuţi 

„din gură-în gură, .muşcaţi, sfâşiaţi, tăiaţi în 
„Mii de bucăţi. - , 

— Ce-o să iasă. din istoria “asta, nu ştiu, 
spunea Aristiţa Uluceanu, dar boclucul e si- 

“lucru curat la mijloc. 

gur.... Nu pleacă: Iorgu la munte nici în rup- 
tul capului... 
—-Şi ce cată mă rog Ungureanul * "ceala la 

 Negradi?, adăogă. Frăsina Alimpici. Nu e 

__— De log.: Şi să'ţi mai spun ceva: "am tras 
cu uiechea'' şi am audit tot ce-a vorbit Fo- 
răscu cu . Agripina, colo pe canapea... .- 2 

— Poftim la 'masă! strigă cucoana Săttica,. 
„soţia lui Forăscu, întrerupând destăinuirile 

- rul Marinescu Şi maiorul Protici; tr 

celor două „prietene. , 
„Toată lumea se sculă în. picioare. E 
Forăscu dădu braţul soţiei lui Marinescu, 

pe care o puse în capul! mesei; el era urmat 
de Sotir, care intovărăşia pe Aglaia, apoi ve: 
neaii cei alţi mosafiri. In capătul cel-alt al 
mesei, se aşerlară părintele Mihalache, docto-: 

ei Ccunos- 
ceâtori adânci a Vinurilor iomâhesci. 

IEN _ o Ă Pi
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Cât-va timp nu se sudi de cât şgomotul. ta2. 

"câmurilor şi, din când în când,câte. o adâncă 
“r&suflare, ca acea. a-unei locomotive care sar 
urca la deal, apărintelui Mihalache. Incetul cu - 

încetul însă, după ce.se deşertară mai multe. 

sticle de vin, tonul conversaţiei,-la inceput 2 

discret, se ridică, până se prefăcu în larmă. Pe : 
când domnişoarele abia gustaii din bucate, 
fiind-că ast-fel era de Don ton, maiorul Protici 

şi părintele Mihalache făceail : să dispară intr o. 
clipă, din farfurii, bucăţi eu6r me de curcan. 

Ion lăutarul, „acompaniat de doui cobzari, 

cânta, dominând pălăgia : 

„ Când ora de 'ntr istare. va tulburat vreio-udată” _ 

Fi-umoasu'ţi inimioară, tu “i-amă portretu "dată - o 

Şi mil aruncă în looc ! N Da = . 
| 7 „| — 

— Splendid, divin ! esclama $ Sotir, mai di 

” o-dată Joane! . 
Şi Ion “cântă din nuoii. : 

LN 

Și mi-l aruncă * n foooc!- 

_. Sotir întovărăşia încet. pe lăutar, privină cu 

"ochi galeşi Îa vecina sa, pe când părintele 
Minâlache, jepela c cu glas tare: şi mi-l aruncă 

"n fooc! . | : 

Când . lăutării se :opriră, poetul Vasile se 

sculă şi ridică un toast în sănătatea lui Fo-. 

răscu, căruia ii ură să se aleagă in “curend 

deputat, pentra - ca să ridice orașul Piatra - 

cum a fost în vremea lui - Stefan-cel- Mare şi 

a lui Traian. Maiorul Protici, € câre. adunase, 
: ă 3 - a 

Br adi şi Pulregaiu, = C. aa. 

„P | ae | Pi ...
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câte-va. sticle: lângă. dânsul. şi le striga din 
“când în. când : drepţi! ură lui Forăscu să 
ajungă ministru. - 

— Şi la.mai măre ! adaose părintele Mi- 
nalache. - - 

| „După masă, invitaţii trecură- in salon, unde 
se reincepu danţul. Se i încinse numai de cât o 
horă de o vioiciune atât de estraordinară in 

“cât cuconu Luscarache cădu=cu capul de o 
“canapea şi se lovi forte râă. Jocul se opri un 
„moment, pentru a reincepe in curend cu mai 
mare furie. i | 

In acest timp doctorul Marinescu adorinise 
pe o sofa; părintele Mihalache, roşu la faţă, 
cânta pe nas, ca la biserică şi maiorul; care” 
strigă tot mai des : drepţi, se ținea din ce în - 
ce. mai stremb. Cucohul Dimitrache propunea 
să se termine petrecerea ca în vremile vechi : 
servitorii să_ridice masa cu sticle cu tot ŞI 
să plece pe uliţă, lăutarii_ să meargă cântând 
inaintea lor, iar societatea. să vie în urmă şi 
să facă chef la: fie- care” r&spântie. 
-— Amin! doamne milueşte... cânta părin-, 

tele Mihalache din ce în ce mai răguşit. 
Petrecerea ţinu ast-fel până ?n qiuă. 
Acum se năştea întrebărea :" cum toată a- 

ceastă lume. era să se întoarcă acăsă? No-. 
roiul se făcuse atât de adenc şi ploaia : se mă- 
rise ast-fal, în cât nu mai era chip. să, jasă 
cine-va în uliţă. Din trăsurile musafirilor nu 
"era faţă de căt acea, a: sub- prefectului. Pe- 

_ a
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treanu spusese. să”i vi6 trăsura la diuă; eraii 

“Sapte. ceasuri însă şi nimeni nu-se arătase încă . 

de la dânsul. Negradi trebuia să trimită tră- 

sira lui după cuconul Dimitrache, dar cât era --* 

uliţa de lungă nu se 'zărea, picior, de. cal. 
Doctorul Marinescu, lHristea şi Sotir. se. sfă- 

"tuiaii într6 ei cum să se întoarcă, pe când 

cei mai mici: substitutul, preotul şi cu docto- 
“rul Arghir, se uitaii desnădăjduiţi „afară... la 
ploaia ce cădea pe acoperămenutul vecin şi se . 

„strecura. în şiroaie prin” jshiaburile de. ini 

chea cari zuruiaii. . : 
In sfârşit, după malte plinuii, se hotări ca 

trăsura sub- -piefectului să ducă mai ânteiii 
acasă 'pe doctorul. Marinescu şi pe cuconul 

Lascarache, şi intore&ndu-se- să deu de veste; - 

dacă va ficu putinţă, pe la curţile celor- Valţi 

_ musafiri, 
“Trăsura , care porni cu ascarache; nu a- - 

pucă să facă: o sută 'de paşi şi se 'nomoli 
atât 'de tare: în cât vizitiul fu nevoit, să des-” 
hanăe 'şi să înlocuiască caii cu boii: unui: ţ& 

_-van, care trecea pe acolo. Cei-Palţi musafiri 
se. întoarseră -unii cu. carul cu - boi. acasii, 

alţii călare; vre-o câţi-va, în sfărşit, răma- 

seră până a doua di, când se mal - linişti 

vremea, care de mult” nu fusese aşa de rea,



20 _____MORAYURI PROVINCIALE - 
NEI   

Iorgu avuse. cu, părintele “său o intrevedere, 
- în urma căreia perdu ori-ce. speranţă de a se 
mai intorce lg Paris. EL părăsise acest. oraş: 

" cu' speranţa. că tatăl s&ă, induplecat prin noi 
promisiuni şi prin rugămintele Agripinei;- il 
va lăsa -să se reintoarcă. In zadar insă jurase 

el că se va indrepta Şi se va pune. pe lucru, 
Negradi r&mase neclintit în otărirea sa. 
— Chiar de nu inar ţine un ban. starea ta 

in Paris ci tot nu te-aş. lăsa, fiind-că' vreau 
i să scot un om „din tine, iar nu. un flecar; 
„care să părăduiască în. câți-va ani moştenirea 
ceţi voiii lăsa. De aceea pleacă la mânţi, 

| băete, munceşte şi adună! bani, lucru cen are: 
săți fie grei cu ajutorul mel, Şi, apoi tă cum 
te-o impinge căpul.. 

— Dar lasă-mă să mă mai  întore pentr u 0. 
lună. inapai.-. ! 

— Ba nici pentr u o (i. 
Iorgu rămase un moment inmărmurit.. "Pe 

dinaintea ochilor “săi trecu viziunea : termecă- 
toate a aceleia pe care o iubea; -el vedea fe- 
'ricirea “lui sdrobită, “presimţia un viitor de: 
chinuri şi de suferinţi.. Totuşi se stăpâni şi, 
după căte-va secunde de tăcere, întrebă cu un ton in aparenţă. liniştit : - - — Atunci când să plec: la munte?
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— Săptămâna . viitoare dacă, pofieşti, Tes- 
_punse ? Negradi, uitându-se lung la dânsul. 

Părintele şi. copilul mai schimbară o cău- 

tătură şi se despărțiră, cel ânteii mâhnit că 

nu 'avea un moştenitor demn de dânsul, cel- . 
alt ferbend de mânie şi făgăduindu-şi că va . 

v&splăti cu dobândă părintelui. său * “sfărima- | 

vea fericirei. sale... : 

— Ce.pot să fac. cil petru: tine, dragul 7 

amii, "i dicea peste câte-va minute. Agri- 
pina; ştii că cu tatăl't&u nu e de jucăt. 

când a hotărât :un lucru -uime nu-l mai în- 

toarce. Tu du-te frumuşel la munte şi caută 

“toate mijloacele să te 'distragi.: mai vino | 
: din când în când prin Piatra; dacă U va fi 
prea urât. Cât despre mine, eii am să lucrez 

din toate puterile pentru .tine, căci ştii cât 

îmi eşti de drag. Cum. „voii. rupe ceva! pa- 

rale de la tatăl tăi, am să ţi-le pun de-o 

“parte. Caută şi tu şi nu prea fii aşa econom ;- ăi 

dacă'i putea smulge ceva, smuls să fie, că 
are, de unde,.: Ce dracu | cu 0-avere aşa de 
frumoasă, să nu ne „putem folosi de nimica! 

| Iorgu .r&mase - perdut pe gânduri şi nici 

nu. băgă - de “seamă când intră în odae Gu=: 

coni Dimitrache.: Acesta era cu vr'o câţi-va . 

ani mai mare de cât Alecu şi era: mai puţin 

purtat prin lume:. dusese o' "viaţă şi mai! grea 

încă de'cât-acea a fratelui sei, până: ajunse 

să-şi facă o mică stare. Dumitrache înfățișa . 

_tipul de vechii boer moldov ean, «get- beget, 

4
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-- coada vacii», cum “i „plăcea lui. să :spuuă;, 
se iudeletnicea foarte puţin “cu politica, nu 
avea nici o încredere în viitorul României 
Si'şi făcuse o idee exagerată de puterea Tur- 
cului şi-a Muscalului; nu era trist de cât a- 
tunci când semănăturile nu-i eşeait după 
gust. El “plângea intruna vremea lui, când 
era tenăr, când un curcân costa dece parale,. 
când birurile” erai” mici, când pentru o mică 
greşală, puteai: ucide un Ţigan, fără ca să te 
potă trage - cine-va la „răspundere. 
— Ei, ei " Torguşorule, “ţi-a “venit de: hac 

Ălecu; bre, bre,. bre! cum să nu se sature 
„omul de atâtea berbantlicuri! - at umblat tu. 

"cu matafeturi vre- 0. duoi ani de dile, dar la 
urmă te-a prins cu mâţa n sac! ba z&u, 
ia spune-mi: : era frumoasă. franţuşea 9? 
— Lasă-mă, moşule, că acum nu am gust 

de. glumă, "Tespunse Iorgu cu blândeţe, căci 
ţinea la unchiăl s6u; nu Vedi- că nu "mi e. 

bine? 
— Da cum .să nu v&d, păcatele mele! eşti. 

mai galben şi- mai ofilit de cât anul. trecut. - 
Şapoi. nici -nu- mă& „Mir cu viaţa pe! care o 

duceai ; .uite la niine, “dacă şed binişor, am 
- mai mult sânge de cât tine ?n faţă. 

— Lasă că m: iu ingrășa, -n'ai. grije. - 
—. — Se "hţelege,it dacă'i mâncă şi'i dormi CO- 

lea creştineşte şi nu-ți-i. bate capul cu de” „= cării tranţuzeşii Şapoi. aerul de munte. 
” . - -
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— Aerul de munte! - „răspunse, Iorgu cu 

un zimbet trist.: . 

> — Da ce, poate nuţă place. s să te duci a- - 

_colo? Ce, e locaş de strigoi? Na ne-am; fă- 
cut cu toţii averea prin codrii şi prin: munţi? 

“ Acum când” ţi-ai fantaxit toate, „poţi să te 

„pui puţintel. şi pe lucru.. Aa 

— Mie-mi place alt-fel de lucru... - 
— "ŢI place să -stai rostogolit pe o cana- 

pea şi. să citeşti. braşoavele nemţeşti; “ţi 

- place să trăeşti în ziafeturi şi să bei ciubuc. 
şi cafea ; da să munceşti, ba! halal nepot! 
Ascultă-mă pe mine bre! că ei am îmbă- 

“twrânit în-zile rele şi 'ştiit mai multe de cât 

tine, care nu eşti de cât un plod... tată-tăii 
nu S'o. strădănuit şi s'o schivernisit -atâta, 

ca să-i mănânce fecioru-săi banii cu matra- 
pazlăcuri... şi. chiar de te-ai: pichirisi tu, tre- 

» bue să-ți spun că.are dreptate. Nu spun 
“insă că nu ai să-l îndupleci dacă tei purta. 

bine... numai şi tu nu arăta atâta dărzie, fii 

* mai blajin în vorbele, tale şi ia-l cu tererem.. 

— Eu ?n'ai să me audi nici-o- -dată vugân- 

du-mă “dumisale. 
— Bre, că nătăng mai eşti, n'am văqut 

incă aşa om tehuiii !' Halal vreme am mai 

ajuns! Tinerii se 'împotrivese celor bătrâni 

şi se, cred _.mai cu cap de cât denşii; şi 
după ce.li s'au întors minţile. de Nemţi, 

apoi nici nu pot să mai. sufere hietele noas: 
tre dealuri - şi câmpii. Unde-i xremea mei,
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sărmana, când tremuram dinaintea mai ma- 

rilor mei şi nu m& gândeam de cât la ogor!: 

Ajungă-ţi - -băete cât ăi dus'o şiiîncepe o. nouă 

viaţă, aicea, intre ai tăi! o . 

„ — Da ce-mi vorbeşti Hecării moșale, parcă 
„am să te ascult. 

— Flecării ! 

— Cât oii trăi am să mă ; gândesc la câea - 

ce am perdat şi munţii dumneavo astră nu 

plătesc două. parale- pentru mine, şi Piatra 
nui . 

nici atâta... : 

— Nu' ştii ce vorbeşti, - mei Dbăete.. 
— Ba mai bine de căt credi dumneata. 
— Fi apoi; de nu ţa trece aleanul de voe, 

“a trece de-nevoe.. . . 
„_— De nu mi-a trece; Ştii ei. ce am de 

făcut. . - 
„ — N5d că cu tine .nu Dol %o.: scot Ja ca- 
pă; am vrut să 'ți_ fac bine, dar dacă eşti 
aşa de îndărătnic: parapanghelos. o. IE 
»— Cel mai bun lucru ar fi să mă laşi în | 

* pace, moşule, căci-nu ne potrivim în gu- 
sturi. * | 
— Ai dreptate: gustul filonichie nu are; 

dute părlii, că de acum nu mai catadisesc 
să mai stai de vorbă cu tine. . 
“Bătrânul: eşi dând din cap, „pe jumătate. 

„pe jumătate „Plin de : «milă pentru 

— „Dragostea, pârdalnical ! "Şi dicea el: 
- Iorgu, pe de altă” parte, se puse să- „scrie 

băeat.
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o Scrisoare; dar după cele ânteiă, „trase scăp: ă 
condeiul. şi capul i îi cădu pe mână. 

Matia. era Îa piano; “Valerian, stătea: intrun. 
fotoliă lângă densa. pr 
— Cum găseşti societatea din Piatra, dom-. 

“nule Valerianu, dumneata care al trăit în lumi 
atât de deosebite 9 - Ă 

__-—'Inţeleg de ce- mi puneţi. o ast-fel de în- 
trebare; tocmai fiind-că am trăit în lumi deo- 
sebite, "mă feresc de a vorbi răi de densa.. 
 — Dacă nu vorbiţi,-atunci vă gândiţi și 
este tot una. Eă. -drept șă vă spun, nu, avean 

S 

nici o idee. de densa inainte . de a me în- 
toarce; puţinele iluzii, însă câte am putut să . 
mi le fac, ai perit, inu*o clipeală!. Nu găsesc. : + 

„în jurul mei de cât, fiinţe ce-mi sunt nesu- 
ferite... Ori unde -mă& intorc nu'am-pe-ni- 
meni. de seama mea şi, intrun oraş destul. 
de mare, me găseșc ca intrun pustii. - . 

-— Repede aţi mai făcut: experienţa... 
— Nu a fost grei de loc; femeile de aici 

caută -în toate chipurile .să'şi. facă. “TEA una 

alteia. Cu cât eşti mai bine cresculă' şi te 

“porţi mai bine cu ele, cu atât te urăse mai 
mult. Nu audi -decăt- conversații despre 
dulceţi, - critici asupra „capelei cucoanei. X, 
saii. istorisiri de ceea-ce a vorbit cine-va 

într'o Societate despre: dumneata. Cât despre 
„bărbaţi, aţi “avut câte-va pilde eri seară: 

proprietari ignorenţi, cari "şi petrec viaţa în, . 
-.
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cărţi  şi- şi termină petrecerile cădend .sub 
masă şi tineri nerodi, cari nu pot să “ţi spună 
-alt-ceva “decăt: anl. domnişoară; sunteţi un 
„angel! sai: aveţi nişte” ochi de beravin, nu- 
mai aripile vă lipsese!: S 

Valerianu râspunse zimbind : 
— Aveţi un Tars talent: de observaţie. Eă, 

drept să vă spun, nu am găsit: societatea 
„petreană întocmai “ast-fel precum mi-o des- 

crieţi, sau cel puţin nu am v&dut'o cu ochi 
atăt de. „posoniorăţi, ca acei - cari -se uită a-. 

: cum la mine.. SE - 
“Măria, care se uita la Valerianu încreţind 

din” sprâncene, se înveseli deodată: şi rise 
cu hohot.. 
— Trebue să priviţi societatea, în care aţi 

_Întrat, -pe partea ei comică şi să rideţi în: 
toate prilegiurile ce-vi sar intăţişa de-a face 
vre-o -cunoştinţă nouă -şai de-a descoperi. 
vre-un. obiceiii. „caraghios. Dacă. veţi lua lu- 

- crurile serios, nu cred să” duceți o viaţă fe- 
, ricită... . 

— Tericită? hu, cât despre? asta sunt si- 
ă sur ă. 

— Din: scepticism aţă ajuns, acum la- des- 
nădăjduire... , 
— Nu zic asta... DE 
— Cât despre mine, nu mM& plâng de 

venirea.. mea în Peatra, unde am avut pri-- 
legiul să “mi întăresc prieteşugul cu Iorgu 

*
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şi unde am întâlnit. o persoană atât. de dis- 

linsă şi de: graţioasă.. | 

— Ca doamna Marinescu... Ă 
— Sunteţi rea ; nu m6 lăsaţi să spun ade- 

vărul. =. - . 
— Dacă: tot-dra. a-una aţi spus asemenea ade- 

"v&ruri atunci vă sfăţuesc să- vă duceţi, fără 

intârziere, spre pocăință la vre-o monăstire... 

"— De mult “trebuia să*m& fac pustnic, 
„căci mult-am greşit în acestă lume... numai 
“cred. că şi Piatraemi convine minunat pentru 

“un asemenea acru, de vreme ce, după splisa 
dumneavoastră, e ui oraş alăt -de. pustii, 

- atât de gol, o adevărată săliăstrie.. 

— pentru mine. Aa 
-— Aveţi dreptate : pentru: mine e cu totul 

alt-ceva.. Eă, care am trăit până acum 6: 
viaţă sbuciumată în vertejiul oraşelor mari, 
am vădut că nu-sgomotul şi schimbările ne- 

_curmate pot să mulţumească pe un-om, şi 

că, după atâtea ispite şi. necazuri, un oraş 

ca Piatra. ar putea să'mi aducă măi multă 

pace şi mai multă mulţumire decăt aşi pu- 
tea întâlni ori unde.. o 

Vorbind ast-fel ; "Valerianu 'se aplecase 

spre Maria şi se uita cu.un zimbet dulce .. 

la densa; ea însă părea. că 'r&sfoeşte cu ne- 

păsare. nişte note, pe când În, adevăr, era 

mişcată. 

In acest timp, Dimitrache să ivise la ușa. 
po
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salonului şi, fără a fi văqut de tineri, se uita 
cu drag la. denşii.. a 
„_—.laca. Omeni cari se înțeleg cum "mi 
place mie, 'şi zicea bătrânul; parcă-s o pe- 

veche de. porumbei, de aceea nică nule stric 
“eu cheful.. 

Valerianu stătea” ceasuri întregi de tobă 

cu Maria.. Tenărul ii vorbea de -:călătoriile 
sale: prin "Austria Şi Germania. de muzeele 
din Miânchen şi din Dresda, de: căiţile şi 
romanurile pe cari le. citise; Maria 1 asculta . 
în tăcere, cu ochii ei mari şi: melancoliei, 
fermecată .de glasul grav, de yorbire ea plină . 

„de imăgine şi de observaţii generale ale tran- 
„silvăneanului. Se. întâmpla: adesea ca ei să fi 
admirat acelaşi tabloir sai să fi cstit, nu de 
mult, aceeaşi carte. „Denşii intreprindeaii ast- 
fel, cu- inchipuirea lor, călătorii. indelungate; 

„li se părea une-ori, transportaţi de focul con- : 
vorbirei, că singuri, singurei, străbat o altă 

" lume; plină de minuni . şi de boezie, până 
ce realitatea venea să-i . deștepte din: fe umo- 
sul. lor "vis. po 

Negradi, pe care sosirea “tai Torgu Și es- 
plicaţia ce avusese cu dinsul, îl turburaşe 
cu desăverşire, . devenea” din zi în zi “mai tă- 
cut şi mai iritabil. Nenorocirile lui s6 țineaii 
lanţ. de cât- -va timp şi-i amărati din ce în 

„ce mai mult caracterul săi supărăcios şi 
violent. Uh proces periculos ameninţa Să-i 

N. 

,
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sdruncine averea: un proprietar de lângă 

Lunceșşti, Victor. Păsăreanu, ii pretindea. ece- 

mii de galbeni, sumă cu care Negradi r&- 
măsese dator! tatălui lui Victor, din -timpul 

când fusese tovarăşi în negoţul de cherestele. 
Era o afacere veche pe care Negradi o: credea | 
inmormentată; din nefericire pentru el tusă, 

„Victor descâpe: iise nişte acte, pe. care. Alecu. 
le credea perdute şi care-i ingreuiaii foarte 

malt situaţia: in proces. Pe de. altă parte, pe. 

. timpul “sederei lui Iorgu la Paris, Negradi «. 

fusese nevoit, la unu moment, să se impru- 

“mute, pentu cheltuelile moşiei precum. şi, 

pentru întreţinerea fondului de speculație de 

la Galaţi, cu cinci. mii de galbeni de la So- 

4 

lomon Wortmann; un fel de banchetr- -uzurier . 

ul Pietrei, care 'şi clădise averea sa pe 'rui- 
nele a vre-o ' două-zeci-. de averi boereşti. - 

. Acum, Negradi trebuia să plătească interesele 

acestei sume; “grâne: nu se făcuse în anul” 

-acesta mai de loc pe moşie şi preţul lemne- 

"lor -scăduse foarte mult la Constantinopol 
aşa Îu- cât el se- vedea nevoit. să fică un nuoit 

imprumut. | 

Tocmai in: aceste împrejurări, Agripina. se, 

aruncase în cheltueli exagatate . cu. toaletele 

sale 'luxoase, 'cu seratele ei cari se: succe-.: 

dati nai în fie-care săptămână. 

o — AL să. mă faci să inchid poarta şi: să na 

mai primesc pe nimeni. in.casă! îi spunea. 

Negradi, „care Simţia în jurul sci o atmosferă 

7
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din ce în ce mai duşmană. Până şi Maria 
părea învrăjbilă în contra părintelui &i,. pe 
care. Agripina i-l zugrăvea ca pe un om răit,. 

încăpăţinal Şi sgârcit, - - - 
Agripina părea a fi in prada unui mare neas-- 

tâmpăr; cu Negradi ea nu iai schimba de cât 
câte un cuvent, din când in când, iar Mariei, în- 

grijată de “starea de nervositate şi de suresci- 
tare bolnăvicioasă a mumei sale, îi-r&spundea 

“cusărutări infocate: Fugi! fugi! nu mă intreba, 

du-te la piano şi lasă-mă în pace... Intro di, 
Maria surprinse pe mama ei citind o scrisoare, 
pe care_o ascunse cu repediciune, în corsaj, 
îndată ce află că-nu este singură. -Atară de 
Maria, densa:nu putea să sufere pe :nimeni 

* lângă densa ; ea 'stătea ore intregi la oslindă,- 
„căutând cum şi cu ce rochie i-ar şedea mai 

"- bine. Une-ori se repedea- fără de _veste în 
: lerg şi se întorcea cu trăsura plină de lucruri 
de găteală. , 
În. dragostea ei pentru porăscu Agripina. Ă 

"uita să ia precauţiunile cele mai elementare. 
Int” o qi, întinsă a lene pă-o canapea, din 

elacul ei, asculta, visătoare, cele ce'i. spunea 
Forăscu. 

- Negradi se dusese la Solomon: Vortmann, 
însoţit de, Dimitrache, Iorgu eşise la plimbare 

cu Valerianu, iar Maria se dusese să vadă pe 
Aglaea. In toată.curtea domnea cea mai” mare 

“linişte şi'n nici o odaie nu se audea cea mai 
mică mişcare. Perdelele erai lăsate pe jume- 

4 
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tate şi un soare lişelător "pătrundea roşiatic ARI 
in casă. - 
— Acum. sa stârşit şi ne-am vâărăt amen- 

„ duoi in păcat; dar.nici noi nu suntem. copii, 
ca să fi hotărit lucrul fâră- a ne uândi bine 
Şi fără a şti că legătura noastră vă (i trainică. 
Nu'i aşa, Agripino dragă? intreba Forăscu, 
depunenă 0, serutare pe obrazul femeei lui, 
Negradi. 

— Aşa'i Miticuţule, şi să nu ai în. ininte că 
ai putea” să mă vinqi vre- o dată, căci nu ştii 
ce sunt în stare să fac.. 
— Eu, să te vend? m& e supără-vorha” asta, 

Agripino! 

.O “sărutare a Agripinei, impăcă indată pe - 
Forăscu.. | 

— Ce-ar. dice oare Săltica când ar an una 
ca asta? | - E 

— Safta "i o neroadă, care nu ştie nimic 
Şi mu va putea aflu riici o- -dată nimic... di mai 
bine că trebue să ne păzim pe cuconu Alecu, 

- —, Alecu? Uf! nu 'mi” vorbi de el. că ma- 
pucă istericalele ; 'a'şi da nu ştie ce să me 

„pot despărţi de densul:. | 
— Asta nu'i numai-de cât nevoe,; dacă! ne 

putem înțelege şi alt-fel. 

x 

— Ba nut nu! nu! are să irebuiască, mai . 
curend sati mai târdiui, să mă desparţ; să m6 

- povă&țueşti tu Miiică, cum să scap din ghiu- 
rele strigoiului !. Aa
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- Și. Agripina căută o apărare,-in potriva stri- 
goiului, in braţele şi la peptul lui Forăscu. 
_— Vedi, pentru tine .na mai. ţin acum nici 

la copii, nici la 'casă.. 

“Agripina se lăsă toti mai mult în -brațele lui 

YForăscu 'cu: ochii. ci închişi pe jumătate, când . 
de o-dată se sculă, ca şi cum ar_( [i fost muş- 

cată,de un şarpe şi ţipă straşnic. 
Ceera? . 

Ilristea Cozmescu işi vârâse capul săi de 
dihor printre uşă şi se uita, cu. ochii săi hot- 
baţi, la cei duoi amorezi. 
Agripina r&mase- înmărmurită şi: f'orăscu 

„se făcu galben ca ceara. Cozmescu î îşi retrase 
capul Şi, după un moment, „bătu la uşe, ca şi 
„Gum nu ar fi vădut DiMiC.. N, 

_De atunci. Hristea, care avusese oare- care 
“inriurire asupra - Agripinei şi “mai "inainte, 
Găută toate prilejurile-să'i arate căi în mâna 

„lui şi că, la vreme de nevoe, va şti să se [o-, 
losească: de secretul pe care i-l sur prinsâse. 
Pe de altă parte, “Forăscu, care, mai inainte 
nu-l băga în seamă, îi arăta -cea mai mare 
prietenie şi se: supăra grozav dacă nu'venea 
să mănânce, măcar de trei ori pe Septămână, . 

“la masă la densul. . 
A . ai Ă 

„Vremea inainta! Şi aerul, xăcit peste măsură, 
prevestea venirea iernei, a unei ierni de munte, 
gerousă 'şi plină de troene. Deja” Ceahlăul ÎŞI 
acoperise vertal cu răpadă ŞI. mulţime de i nori 

- a.
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uroşi şi posomoriţi “se coboraii din spre 
Carpaţi. Plăeşi, veniţi de la munte, aducea 
vestea că'a nins 'în deosebite locuri, între 

altele că la: mănăstirea Dură&ului căduse o 

zăpadă de două palme. pe copaci nu “mai - 
> r&măsese o frunză şi dealurile se ridicau 
„pustii şi triste la orizon. Cete de corbi se: 
avântai peste ogoarele odinioară, vesele, şi 
după ce descrieau cercuri fantastice prin 
der, se imprăştiaii în şiruri lungi. Şi prive- 
liştea intreagă era luminată de abia, printre 

nuori, de un soare gălbuiii,. ca o lampă ce 

se stinge. - 

Iorgu se gătea de plecare; el trebuia să se 
“ducă lu munte, pentru a se deprinde cât mai E 
curend-cu trebile moşiei, aşa în cât primă- 
vara s&l găseușcă destoinic: de ale conduce 
singur; în acelaşi timp, era de nevoe ca să! 

cunoască şi oamenii de pe Iunceşti şi să privi-. 
- gheze mai de aproape pe administratori. ta- - 

tăl-s&u îi dedea voe să vie de câte- -orl va 

voi prin Piatra, cu tocmeala numai_ca să'l 

inştiinţeze cu deamă&nuntul de toate câte se” 

“petreceau la munte. „Ca. răsplată pentru os- 

teneala sa, iîi' făcea-o leafă de mai multe 
sute de galbeni pe an. =, - 

In diua plecărei, era adunată la dejun toată 
“ fatnilia lui Negradi ; toţi eraă cuprinși de tris- 

teţă şi nimeni nu indrăsnea. să dică o vorbă. 
Nu se-audea de cât vuetul cuţitelor şi al far- 
turielor ;"euconul „Dimitrache "voia să puie, pe .: 

Braqi şi Putregaiit. — C; 181, . 4 

..
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ici pe colo, câte 6 glumă, dur vădend că nu 

se ptindea,. se uita cu mirare împrejurul săi. 

— Dar ce .naiba..ait păţit toți, parcari 

muţi? îşi dicea el, pupendu-se mai vârtos 

pe mâncare... .: | 
Indată după masă, lorgu sârulă mâna A- 

-gripinei, îmbră ițişă de mai multe ori pe Ma- 
ria, apoi se ajropiă, nedumerit, de latăl S6u. 

„Acesta îi întinse mâna şi "i dise : 

„— Dacă nu voii avea ă mă plânge de tine, 

fii s sigur că ne.vom. împăca. 
„lorgu nu răspunse nici _un cuvent' şi se 

sui în trăsură ; Valerianu "şi luă diua bună. 
şi, după ce mai vorbi puţin cu Mara, îi 

strânse mâna şi se urcă şi el. Toată lumea” 

eşise în ceardac şi se uita la cei “duoi lineri. 
"Prin diferite “unghiuri ale curţii, se iveaii 

slugi, cari priveati pe - furiș, şi chiar in prid- - 
_Yorul casei vecine eşise mai multe persone; -. 

dar bătrânul. portar: deschisese: poarta. cea 

mare şi 'surugiul, dând biciii- cailor, porni 

ca săgeata. “Tinerii -scoteaii: pălăriile ; din 

Ceardac, li se făceaii semne cu batista. Ma- 

ria, palidă, remăsese neclințită ; sprijinin- 

„ du-se de un stâlp al balconului, ea se uita 
spre locul pe. unde trăsura dispăruse, Se 
mai audi cât-va. timp un duruit.- de roate, 
tropote şi pocnituri ; apoi- totul reintră în: 
tăcere. : 

Iucepuse: să. ningă ; “fulgi aroşi de zăpadă 
cădeau cu repediciune şi se . aşedaii în slra- 

, 
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turi albe pe acopereminte,: pe drumuri. şi pe 
dealuri. “Copacii, odinioară negrii şi despo- 

-iaţi, se imbrăcaii cu 0. nouă . haină de flori. 

Iorgu şi Valerianu stăteaii alăturea în tăcere - 
şi se uitai, munciţi de gânduri deosebite, 

unul inainte, cel-alt -în urmă. 

Cel- Wânteii, în dorul săi: de ducă, resim- 
ţia parcă, in-cursa nebună a poştalionilor, 

cari fugea mâncând pămentul, o uşurare a 

aleanului săi. 1 se părea, că la capătul aces-. 
tei călătorii  vesliginoase era să regăsească 

ceea ce perduse; Fie-care pas inainte ii dă- - 

dea o nouă iluziă. Iorgu închidea ochii şi-şi 
închipuiu.că -percurgea într'o- clipă distanțe 
enorme... Cel-alt, carg lăsase o lume întreagă 
în urma sa,. vedea in fie-care colină „peste 

care ivecea, în fie-care păriit pe curg '1 stră- 
bătea, ca nişte obstacole uriaşe ce se ridicati 
intre dânsul. şi aceea pe care o iubea. 1 se 
părea “că, întocmai ca "n poveşii, dealurile 
se schimbat în munţi -inaccesibili, pâraele 

în lacuri adânci -şi. că mii' de balauri erau - 

gata să se ridice in cale-i spre ai dispula. 
pe zina visurilor sale.. 

- Din prima sa intrevedere cu' Maria, la se- 

! rata. lui Forăscu,. el simţi o sguduire neobici- 

nuită, adâncă, stranie, în tot sufletul său şi, 
de lă primele cuvinte schimbate, el se incre- 3 
dinţase că “de această femee era: legată de . 

aci inainte soarta sa; „întreg viitorul său, fe- 

vicirea sail nenorocirea întregei sale vieţi.
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“După o săptămână de la - venireă sa în 

Piatra, i se: părea că el cunoscuse pe Maria 

de demult, că” ani. trecuse peste prieteşugul 

şi peste dragostea lor. 
_Rare-ori duoi oameni fusese mai potriviţi 

unul-pentru altul: amenduoi cu o minte bo- . 
gală şi o închipuire caldă, amenduoi arun= 

caţi într'o-lume, care nu putea:să”i înţeleagă. 

"Maria, frumoasă,! vioa ie, bogată, simţise în- . 
“dată după întâr cerea ei în ţară, că de la pra- 

-gul vieţei chiar, erait să o pândească, ca pe 
O pradă lesnicioasă, răutatea, invidia, intere= 

sul . şi “densa, acum, fericită, mersesc cu: 

inima deschisă spre omul ilusiilor sale. . 

'Leon nu_ voia să şi destăinuiască de o-dată 
dragostea, “car e pusese stăpânire. pe inima sa; 
el voia să se incvedinţeze pe-deplin' de: trăi 
nicia amorului.S6ă ; un. simţiment. de deli- 
cateţă ii impunea chiar să aştepte până la a. 
doua venire a lui in Piatra: 

a . - . --p. . - . -. 

- . - . - . 

Colegiul al pate ulea de deputaţi din judeţul 
Neamţ, era vacant, în urma demisiunei lui 
Ghiţă Bărzoianu. Acesta votase in vre-o două . 
renduri -cu opssiţia, şi guvernul, ca să scape 

_de un'adver sar, il numise prefect la Suceava. 
Grozăveanu, prefectut de Neamţ, cunoscea
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încurcăturile * în “Care 'se afla de câtva timp 

Negradi; situaţia lui materială, înteu cât va 

„compromisă, -il silea să devină-un instriiment 

_orb-'în mânele guv ernuiui;, se putea conta pe 

densui ca pe o bilă sicură. Prefectul, căre 
„Ştia că Negradi era muncit de mult de do- 
"rinta d'a se alege deputat. — i-o destăinuise în 

atâtea renduri — telegrafiase deja ministr ului 

de interne: 

«Candidat găsit: Alecu ] tegradi; om sicur. năâpund d de . 
"el ca de mine.  Hegulez. mâne afacerea, dacă n'aveţi altul», 

N a _ -. Grozăveanu. 

Ministrul, răspunse iiediat : Ss i 

«N'avem pe nime; întrebuințăză toată forţa morală de 

care dispui şi alege-l, dacă garantezi pentru densul». 

Grozăveanu. era tipul. isprav nicului din ju- 

- deţele mai depărtate ale ţărei + un fel de 
- pasă a. tot puternic, violent şi abuşiv, despot 

şi lacom, vanitos, şi răsbunător. EL nu se te- 
nea de cât de un singur, luer u: de ministrul 

"+ de interne. Puteaii diarele să'l atace, oposiţia 
să facă interpelări in cameră, el r&mânea im- 

pasibil, gata să ruineze sait chiar, la nevoe, 

să asasineze-pe un om, care ar fi displăcut 

stăpânirei, la cel mai mic semn al ministrului. 

“'Toţi funcţionarii tremuraii de frică inaintea 

lui; un procuror, care pusese puţină grabă în 

darea in judecată .pentru lurt a unui mare 

proprietar, care votase cu oposiţia la alege- 

„vile. judeţene, fu revocat in 24 ore; un pro- 
-.



- 
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" fesor, care: lăsase repetent pe! un nepot al 
"unui sub- prefect, fusese. mutat la Turnu-Se- 

verin... Pretectul dispunea de o putere ana- 

loagă cu aceea a unui guvernator: „rusesc, cu 

împrejurarea ingreunătoare incă că el se putea 

adăposti pentru multe din. făr-de- legile sale, 
„la spatele unei justiţii... independente! 

Grozăveanu inştiinţase pe Negradi, printw'un 
călăraş, că are Săi. comunice, o ştire în- 
semnată. : 

“ Cuconul -Alecu- alergă numai de cât la pre- 
fectură. Cum intră în cancelarie, Grozăveanu 

“il Dătu în mod amical pe umăr şi'i dise: 
—.Cucoane Alecule, am Să'ţi spun'o veste 

mare, mare de tot... ţi-am implini dorinţa. 
„te fac deputat! lacă şi ordinul să te aleg.. 

— Cucoane 'Tadoriţă, de acum înainte i mE 
dai rob la d-ta pentru toată vieaţa.. 

Peste câte-va minute conversaţia Iuă- o altă: 
întorsătură : . 

„— Na să dică. DOL. să 6 reuzim. pe. dum- 
neata intru-cât' priveşte grindile şi: lemnăriile 
de la casa -cea nouă, domnule: deputat? Ti 
mulţumesc. 

| 
— Nu sunt alți candidaţi, mă. rog? 
— Chiat: dacă av îi, ce pol ci'să facă. fără 

sprijinul mei? Şi- un stog de-fân lui: v&ru- 
mei. Ilie; dacă vrei şi două care de lemne... 
_— Să mă gătesc de luptă ? 
— Ce luptă? N'ai „nevoe nici -din casă să 

eși; lasă că regulez eir toate-cu' Anton şi cu
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cei-Palţi sub-pretecţi; chiar în aslă seară am 
„să chem şi pe primar la- mine. - 0 să ieşi cu 

unanimitate ! 
In adevăr, nimic mai uşor pentr u-un pre-. 

tect, de cât 0 alegere în colegiul. al pate ulea; 

In-cele-lalte colegii, ceeace complică puţin 
operaţiunea, unt aşa numitele mijloace mo- 

rale : făgădueli. de. posturi, numiri chiar pen- 
tru acei ce nu se incred în lăgădueli — noii 
numiţi, nu e- vorbă, sunt înlocuiţi a doua qi 

- după alegere — păsueli: de arengi şi de biruri, 
"In colegiul'al patrulea însă, singură mecânica 

“lucrează. Operaţiunea se efectuează cu regu- 

laritatea unui ceasornic bine întocmit şi. pre- 

tectul poate, în. tot-d'a-una, indica in mod e- 

sact, până lă unul, numărul Yoturilor pe care 

le va dobendi un.candidat. Regimul 'coristi- . 
tuţional. este impins astfel la per fecţiunea lui, 

ridicat la înălțimea unei ştiinţe exacte.. 

" Deleguţii fusese - aleşi după indicaţiunile;- 

“primarilor in "ulte comune primarii nici” 

“nu măi convocase pe ărani, şi labricase 

denşii, împreună cu notarii, actele de alegere, 

numind pe cine voiau ei. “In Piatra se ale- 

seră câu-va mahalagii, cari jineau de casa 

“lui Negradi şi a prefectului, între alţii. Costea - 

? Smochină, băcan şi librar — “singurul librar 

din Piatra — lăclier ul Sava şi părintele Miha--. 

lache Prapur. 

Oposiţia, c condusă de Stefănache Pugină,” 

“care fusese dat. afară, cu o săptămână mai 

Ps 

y 

e
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“înainte „:-de-la_ percepţie, fusese învinsă pe 
toată linia; :ea . făgăduise să'şi r&sbune. 
„In ajunul alegerei, se ținu în. sala teatrului 

o întrunire publică, în. care Negradi trebuia 
„_să'şi facă profesiunea lui de. Gredinţă.: 

Era o gălăgie nespusă : scândurile pocneaii 
sub- lovitarile cismelor prevădute cu cuie.de. 
fer; scaunele trosneaii, voci răguşite se in- 
texpelati dint”un capăt în cel-alt al sălei. Po- 
liţia luase m&suri -ca delegaţii să nu sosească 
cu inima goală; de aceea căpetele erat can 
înfierbântate şi conversațiile de o animalie 
neobicinuită. îi 
-Prezidentul intrunirei, : Gavril. Bursuc, an- 

treprenorul băilor -de pe Bistriţa, bătea cu 
pumnul în masă, strigând : : | 
— Da n'aveţi să tăceţi o-dată! parcă Sun-.. 

tem la havră.. Tri, dumnieata de colo, ian: 
astupă-ţi gara, că: pun să te dea” în brânci 
afară... 
-— Bre! da tare:s'o mai obrăznicit surtu- 

carii, răspunse delegatul asi-fel interpelat, 
aruncând cu căciulă în president. Na! înva-, 
ţă-te să fii: politicos: cu oamenii.. 
“In fundul sălei duoi delegaţi - se  Iuasă la 

bătae. In. acest timp, Ştefanache Rugină, care 
se strecuvase fără a fi vădut de nimeni, apăru 

— Cine. din dumneavoastră, dise_ el, „are 
zece galbeni în pungă ? 

— Nimeni> răspunse o hulţime de glasuri. 
2 . . -



  

   

    

— Alegeţi-mă& pe mine şi n'a 
să faceţi cu. a, paralele... 

de prin. toate vărţile. _ 

Into clipă, Rugină fu scoborit de -la „lea Sa 

„bună de către părintele Mihalache şi de Să- = 
cultea, tătit prin culise şi dat a afară pe mâna 

a duoi epistaţi, cari-l duseră la .poliţie..: 

" Sgomotul devenea”din ce în ce mai mare. 

Preşedintele Pursuc bătea mereii cu pum- 
nul în masă. La uşă se incinsese altă bătae. . 

Cu mare greutate, i Negradi isbuti să se urce. ! 
la tribună şi.să'şi înceapă discursul, pe care 

i-l pregătise Bogoslov. Nenorocitul candidat a 

cetia cu mare: greutate manuscriptul poetu- - ' 

Iui..Se audea numai, din când în când, do-. | 
“minând tumultut, -Gâte un "cuvent ori un" 

crâmpeiti de frază n'o se mai fie biruri. 
întinderea libertăţilor. „ democraţie.. “ trăție.. | 

Cum sfârşi, cuconul: Alecu tu luat pe sus e 

de câţi-va funcţionari de la prefectură, şi pul-  . N 

tat în triumE prin sală.: Poliţaiul arunca, că- 

“ ciula în“aer strigând: au 

— Trăiască deputatul nostru. Da 

De la intrunire : delegaţii,. cu poliţaiul în 

frunte, merseră să: facă O manifestaţie sub, fe- 

reştile prefectului.. 
A doua di după alegerea: lui Negvradi, care 

întruni unanimitatea de- 297 voturi din 2%  - 

_Yotânţi— un vot mai mult chiar de cât nu-
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in curtea primăriei, 
„m6rul volanţilor — o masă mare fu întinsă 

în cinstea delegaților. 

Pe la mijlocul mesei, Rugină, „scăpat de la 
poliţie, făcu irupţie împreună cu vre-o patru 

să turbure alegerea, - 

alți slujbaşă . daţi. atară de prefect, Nepulend 
-el'voi cel putin să -pro- 

» voace, un scandal la banchet ; diarele:din ca- 
pila aveau să vorbească şi „poate că cu 
modul acesta, de teama unor nuoi scanda-= 
uri, Gtozăveanu era să se induplece. ŞI să-l 
numească din nott în. funcţie. 

hugină sări numai 

"lui Mihalache, care ? 
“tribună ; . cei- Pa iţi -pa 

țară pe Smochină ŞI 

de cât asupra părinte ” 

| scoborise în ajun de la: 
tru tovarăşi ai. săi inhă- 
pe făclierul Sava. Mai 

| malţi- delegaţi -se repediră în ajutorul aces- 
„tor din urmă. Intro 

generală. 'Iuselase ; 

mai cunoscendu- se 

clipă, învălmăşeala tu 

„alegătorii, ameţiţi,: ne-: 

între denşii, se. Joveati 
pe apucate cu cine le -eşia inainte. Piaţa. pri- | 
măriei înfățișa priveliştea unui câmp de bă- 
tae, unde două sute de oameni sbierau, îu- 
jurat şi. se loveaii între ei, fără să ştie pen- 
tru ce. 

ln oraş era. o panică inăiscriplibilă. Făclie- 
rul. Sava, părăsise lOcul de bătae- Şi .râspân- 
dise vorbă că a isbucnit revoluţia, Prăvă- 
liile se inchideaii şi 

odăi. 
lumea se baricada, prin! 

Prefectul, fina înştiințat de cele ce se. pe- 
treceaii, ordonă să 

- 

se - trimeată Pompierii. - 

N
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Peste câte-va” minute, in adevăr, sosiră două . . 
lulumbe, cari începută să împroasce în mul- 

țime. Capetele se r&coriră îndată şi arevoluţia» 

se potoli numai de cât; fără vărsare de sânge. 

A doua di de -diniineaţă bretectul. chemă. | 
la el pe Vasile Bogoslov. - o 

Acesta, incântăt de onoarea ce i.se făcea, 
imbrăcase frumoasa lui redingolă, lungă până” 
peste genucli,- pusese jobenul şi-şi cumpără. - 
o pereche de imănuşi galbene deschise, 
— Domnule prefect, dise el. intrând, nu 

„Ştii cum să vă mulţumesc pentru distinsa... 
 — Lasă Mecăriile la- o parte, r&spunse-Gro- 
zăveanu ;.deschide-ţi mai bine. urechile la.ce 

„am să ţi. spun: te-ai apucat şi ai licluit, pen- 
tru cuconui Alecu Negradi; un discurs revo- 
luţionar, în care vorbeşti de democraţie, îră-: 
ție şi “alte comedii de astea. Î/ai pus pe om 
să-l citească şi să se. compromită in faţa gu- 
verhului. “Mai compromis * şi pe mine.. Aşi -. 
vrea „să ştiii: te-ai dat şi d-ta cu Ruigină? 
= 0! domnule. prefeci..: nu am credut --: 

nici o-dală că voii avea... +! a 
— Apoisăţi vorbesc curat, "ni pari un smib- - 

UL să -făci asemenea -nerodii, când -Ştii că 
mâine pot să te dati afară din slujbă... 
Bogoslov se făcu ualben şi începu-să tre- 

mure, - o : 
„„— Deci, urmă preteetul, bagă'ţi minţile'n'eap . ȘI apucă-te repede de fă o poezie pentru â-
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legerea lui cuconu Alâcu. şi caută de bate 
"n opoziţie, dacă nu vici să remâi pe uliti... 
pune-te de r&spunde şi la scrisoarea lui Ru- 

gină, cate ne batjocoreşte zicend că. atâta ne 

6 de dragă libertatea în cât o cumpărăm şi 

O vindem ca la iarmaroc. h &spunde-i că.0- 
pozanţii sunt nişte canalii, nişte tâlhari, nişte , 

- venzători, nişte... tot cei putea găsi mai gros. 
“Hai, pune-te şi-scrie.. - 
o Permiteţi să: scol mănuşile ?- _ 

— Scoate şi cizmele. numai lucrează. 
A In altă odae-eraii adunaţi mai: mulţi mem - 

bri .ai consiliulul comunal, veniţi “să se sfă- 
tuească” cu prefectul asupra înlocuirei . pri- 
marului Buduşcă. Consilierii veneail să reco- 
"mande pe Hristea Cozmescu, care, peste câle- 
va zile, fu numit: el era al patrulea primat 
ce avusese Piatră “în cursul anului; ca aju- 
tor. de primar fu 'numit fratele lui Cămă- 
răscu. Tot în acest consilii se otăriră o mul- 
țime de permutări şi de numiri: directorul 
gimnasiului fu trimes la 'Turnul-Severin Şi 
înlocuit prin acel de.la Rimnic, directorul în- 
chisoarei de la Pângăraţi fa nuinit casier în 
Riatia şi înlocuit. cu. fratele maiorului Pro= 
tici ; Costică: „Uluceânu fu rânduit : vameş la 
Prisacani: i A 

— Când. pleci la Cameră cucoane Alecule? 
„Îi zise” Cozmescu, venit cel dânteiii pentru 

a-l felicita de izbândă. a _ “ 
— Să vedem, peste vre-o două săptămâni...
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— Te aşi ru ga şi eii d6 ceva; dacă nu ți-ar 
face snpărure ; de! oameni suntem şi noi, 

şi- poate să aibi şi dumneata” vre-o. nevoe la 
primărie.. Ştii că am.uh 'proces la Curte, 
la Focşani. dacă ai vrea să stărui la mi- 
nistru de .justiţie să se amâne.. m 
— Bucuros. . -. o 

_— Pe urmă 'să pui un cuvânt pentru- pen- 
sia lui YE&ru- -meii Gavril, care „a fost vre-o 
Şapte- spre-zece ani prin funcţii... Sar putea 

" găsi aşa vr "un chip.că a. slujit: două- -zeci sai 
chiar douăzeci, şi cinci de ani, -bunoară că 

„actele lui de slujbă sau înecat în Milcov, 
“când s'a strămutat arhiva la Bucureşti... Cât 

i “despre verstă, îi facem noi acurn la primărie 
o matriculă falsă ca să dovedim: căi de şe- 
sezeci-de ani trecuţi.. 

— Cu: plăcere, am să vorbesc: şi de asta. 
In Februarie, noul - depulat avea să plă- 

tească o sumă însemnată bancher ul: Solomon. 
Acesta, se. folosi de datoria lui Negradi, pen= 
lru a-i propune să-i . ierte o parte din do-, 

benda ce i se cuvinea, cu locmeala ca Ne: 
vadi să-i obţină de la minister concesiunea 
zidirei spitalului din Piatra... - 

Până *'nt'o săptămână, : toate. eamurile, 
toţi prietinii şi cunoscuţii lui “Negradi: din. | 

Piatra şi de prin judeţ. veniră să'l vadă şi 
"să roage” fie-care pentru ceva: cucoana Fro- 

sina Alimpici pentru o pensie cei se cuve- 
"nea cu drept: şi pe care O cerea, de duoi ani 

.
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fără nici o isbândă; Siicultea pentru postul 

de procuror; Arghir stăruea să inlocuească - 

pe prietinul “său Marinescu la spilăl, pe când 
Murinescu să silea'să capele o moşie de-a 

statului în arendă. | 

Singurul: om . nemulţuinit de alegerea lui 

„Negradi, eva cuconul Dumitrache. 
-— Ce ai tu să'ți vări capul sănătos sub e- 

vanghelie ?. Nu! ai moşie, nu ai casă, nu “ai 

copii? ceți mai trebue politicaua? Ş'apoi 
nici-nu eşti tu pe niru asemenea lucru ; ; acum 
se. cer oameni cu doftorate, cu limbă lungă-.. 
Agripina era față de Negradi şi mai. crudă 

încă de cât Dimitrache.. =. . 
— Ei, şi dacă te-ai ales deputat... mare 

pricopszală | Care em cu stare din ținut nu 
sar alege dacă ar voi? Numai nu's toţi ne- 
buni să pățească ca, Cuzgan, de care a ris 
„toată lumea, la. cameră, când. a vorbit. 
— Dumitale puţin îți pasă de binele meti.. 

cit nu'm& duc la cameră să ţin discursuri, 
mă. duc s&mi regulez treburile... de.o cam- 
dată să ştii că ai să pleci cu mine la Bucu- 
veşti, în curend, şi că luăm şi pe Maria. 
la Bucureşti ei? Nu-s nebună să: mă 
duc din "Piatra. pentru ca săţi ţin: dumitale” 
de urât... eii am să stati aci cu copila... 
"— Ii spun că ai să mergt cu” mine la Bu-. 

“ cureşti! e 
— Da nam să merg nicăiri.. Mâine-poi- 

- măine ţi-o: veni „pâftă să mă: duci la Ţari-
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grad. Grei că sunt silită să te urmez unde 
"mi vei porunţi? Doar nu “sunt roaba du- 
mitale !. ” ie 

— Vom vedea care din: duoi se va. supune 
= celui-Valt, cucoană Agripinoa. ! - 

"— Aş dori să văd şi ei asta, cucoane Ale- 
cule, Ș - Du 

” 7 

A Intre alte. păcate, Negradi“avea şi un nepot - 
care râmăsese in s6ma lui spre a [i crescut şi 
„căpătuit. Dar nici bunătatea, ici ameninţă- 
vile şi relele tratări,- nu-l: putură - face să'şi. 
schimbe firea sa nenorocită şi dată la toate 
patimile. De mic fu alungat de prin şcoli, şi. 
la versta de dout-zeci de ani, atăt era de ne- 
cinstit „şi de heţiv, încât nimeni nu voise“ 
să'l primească în vre-o slujbă. nici chiar. gu- 
vernul de pe utunci. Negăsind nici un alt mij- 

-  Aoc de traii, el se amestecă în politică şi de- 
veni baş- pătăuşi le alegeri. Densul nu venea pe 
la moşul săi decât din, când în când. pentru 
a-i cere hani, pe care'i perdea indată în cărţi. 

Cum sosi, fără a da: ochi mai: ântâiui cu 
Negr adi, porunci la slugi să'i găteaşeă o 

„odaie, săi frigă o bucată de căprioară şi săi 
scoată -vre-o 'câte-va “garăfi cu vin vechii. 

-— Mai audit? de cel mai vechii! striga Gl 
Ă chelăresei. | o 
”: — Bine, cuconaşule, căte -darăfi s aduc, 

una, două? A | cc 

— Două, tei, 'mi e tot una. - A 
” i LI . | _ -
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— Dar cine poruncește” acolo? întrebă 

cuconul Dimitrache care tocmai atunci. intra. 
Zlotescu *i eşi inainte. ă 

- — Piei_drace! dise bătrânul făcendu- Şi 

cruce. De unde, naiba, a mai eşit şi ăsta? 
| Ştii, măi hălălăă, că ţi sa făcut: vasul ş şi mai 

roşu de-cât nainte ? 3 - 
— Aşa din naştere, celei Monuz. 

— Nu'ţi bate joc de mine că “te spuiii lui 

Alecu şi te mătrăşeşte de aici.s, + 
„— Pe mine? nepotul lui şi al dumitale: 

a iată vine şi moşul ! 
-— Ce cauţi aici? intrebă Negraddi intrând. 
— Mau dat afară din slujbă la» Bucureşti, . 

fiind-că am tras o palmă unui şei de biuroii, 
şi am-venit să Stai. la dumneata. "afară nu- 

mai daca -âi de. gând să. mă umeşti casier 

in Piatra, Ori măcar vameş.la Prisăcani. : 

'— Până diseară să fii-bun sămi părăsoşti 

cașu şi să nu'ţi mai văd urma pe aici. .. > 

— Glumeşti, moş Alecachi? : 
= -— Haide, cărăbăneşte- te cât e vreme.. 

poftim câţi-va galbeni şi pleacă din Piatra... | 
— Şi ce vrei să fac eă aiurea ?...: nu am 

alt protector de cât pe dumneata... dacă mă 
alungi - de iice nu mi rămâne. de cât să mă 
spânzur.. Pi 

— Mai face răă.. 
-— Nu mă lua. aşa moş Alecachi, că de mă 

„vei. da afară “ţi fac un balamuc s6 me po- 
menești câte dile'i tăi. 

- : * 

. A ea - 

>
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— Na ştii, nenorocitule, « că sunt deputat, şi 

că acum vot“ să te bag in temniţă, dacă voesc ? 9 
— Tocmai fiind că eşti deputat pot să te 

joc -pe palmă cum voii voi ei. Ştiu eu ce 
se petrece pe moşie la. dumneata ! 

Peste un ceas noul mosafir 'stetea liniştit 

la masă şi mânca: căprioară; în fața lui ste- 
teau trei sticle de. cotnar vechiu. 
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Zlotescu ameninţase pe. Negradi că del A va 

alunga, va scrie în jurnalele din oposiţie din 
capitală. că Negtudi.e pe -moşiile lui, un ti- 

van îngrozitor, că schingiueşte tăranii într un: 

mod cumplit şi că a ucis chiar Yre-0 duoi; 

el -incrediuţa pe unchiul săă'că,- îndată ce se 
„vor afla aceste lucruri, nu va mai putea s sta un 
monient în cameră. - 

— 'Ţi-am găsit un post, beţivanule. 
2 La casierie ?.  -  -. 

—: Nu, afară „din Piatra. 

— La vamă ? 

'— Te fac notar la Lunceşti... pe moşie la 
mine. - -: i n Ma , 

—>Notar ci? e e 

7 

_— Provisoriu, până ce te-om putea pune | 

- sub-prefect unde-va... nici n'are sățţi fie urit, 

acolo, fiind-că ai să te întâlneşti cu Iorgu pe. 

„care. Pam. trimes la munte. să: prindă minte ; 

aveţi să vă. inţelegeţi minunat amenduoi. - 

:— Foarte. bine, primesc, numai să nu fa- 

-ceţi gură dacă Ag audi aşă, din. când în când, 

„câte o trăşcănae. 
- ”. 

Bragi şi Putregaii. — C. 34 | i E 5 7 -
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Iorgu, îndată ce sosi la'munte, îşi rândui - 
“casa cu oare-care gust; aduse mobile din 
„Piatra, şi-şi înfrumuseţă, cu deosebire, etacul 
"şi cancelaria. In etac, aşeqă un.pat cu polos, 

puse o sofa lângă “sobă, schimbă perdelele 
„dela ferestre, lângă cari alipi dou€ fotolii moi, 

anină pe pereţi Q, mulţime de ciubuce, de. 
pistoale, de; arme şi de “coarne de cerb. "La 

picioarele . patului . intinse o piele de urs şi 
aşedă alte piei împrejurul sofalei. In. can- - 
celarie aduse un biuroii sculptat, schimbă 

condicele şi făcu altă pecetie a moşiei. 
larna era în puterea ei; din diua de Sfân- 

- tul Neculai ninsoarea şi troenele se urmase | 
fără întrerupere. Câmpia, „dealurile şi munţii 
erau albi de zăpadă Şi sticleaii în toată în-. 
tinderea. Cerul era intunecos şi, prin ninsoare, 

„ca printr'o lumină crepusculară, de.abia-se 
zăreaii satele, din .cari se riditati ca. nişte 

şerpi, tamurii albăstrii. Din. toată priveliş- 
tea mişcarea perise. Gerul aspru din Carpaţi 
_domnea piin toată valea - şi” ținea În amor 
“ţire firea întreagă. . Apele eraii îngheţate ; 
streşinele caselor” luceaii de cristaluri; Din 

. când în când,- „Căte-un .viscol, aridica' Nuori 
„ de zăpadă, inluneca văzduhul şi umplea văile 

şi locurile deşer te cu largi toene. 
2 N



, j BRATE ŞI UC PUTREGALI 67 

Sub nămolul -de zăpădă, “drumurile - se lă- 

Cuse- aproape nevedulte şi săniile sburati ca: - 
nişte” fantome pe: câmpia albă. Niunai neche: 

zatul cailor şi clinchetul de zurgălăi se audea 

până n depărtare. Pe alocurâa întâlneaj câte-= 
un: om călare, cu faţa roşie şi cu barba ninsă,. 

_ ţ&rani in cojoace şi cu „căciulele de oae. in- 

„„ desate până peste urechi: 

Iorgu. îşi - petrecea timpul în cancelarie ; 

„cercul însă în care fusese aruncut deodată: 1. 

„deprimase cu desăvârşire; din când în când; . 
_pentru'a mai schimba cursul ideilor sale şi: 
cu. deosebire. pentru aşi: amorţi mintea: prin: 

osteneli escesive, el: lua puşca' şi, : intovă- 

“văşit- de 'câţi-va venători, se- afunda: câte 'o. 

di întreagă prin: munţi. Dar totul era în 
zadar: =: , a 

“Un urit groaznic; nesfârşit « ca oustiurile” de. 
“ghiaţă- ce-l 'inconjurâiu, “îi stăpânea: sufletul. 

Ca un cuiu înfipt adânc. o. găndire dureroasă. 
îi pironise creerii ;. şi gaura parcă se făcea :: 

- mereu tot mai adâncă şi mai-mare. 

Nimănui la munte Iorgu nu. putea” să. des- 

-tăinuiască chinuril6 „care-l: munceaă.: : 

Nici- vechilul, nici grămăticii: nu -eraii oa- 

meni în stare să-i priceapă suferinţele. Gălcea; 
“primul grămătic, terminase gimnasiul din. 
„Piatra, unde: învățase latineşte şi -greceşte şi 

ar fi: murit de- foâme dacă nu i-ar fi fost cu- 

“conului: Dumitrache milă-de densul şi nu lar 

fi recomandat lui Negradi. Gălcea avea acum! 

N II
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patru galbeni pe lună, un galben mai mult 

de .cât bucătarul . Dănilă. Velnescu era. un 

- vechiti cenuşar de-pe-la-cancelariile din Piatră; 
el" imbătrânise.. mânjind terfeloage Şi fusese; 
dat afară din slujbă tocmai : când mai avea 

şease- luni până să-i vie dreptul de pensie. 
"Velnescu fusese inlocuit in Piatra” cu vărul. 
„cucoanei Frăsina _Alimpici. o : 

Vechilul Lepşischi era să stea numai vre-o 
câte-va luni încă în slujbă la Negradi, care 
voia să-l inlocuiască cu fiul său. Lepşischi. 

- era un. polonez emigrat, care luase parte la 
„revoluţia din 1863,- unde primise: mai multe. 
răni; când veni în ţară,-după faimoasa. bă- 
tălie: de la: Costangalia , el nu ştia nici o” 

„meserie afară de aceea de'a atrage, cu iscu- 
sintă, încrederea oamenilor in aşa “numitele 
lui talente. Cu timpul căpătase oare-care prac- 
tică, dar se gândea mai mult la mijloacele 
de.a se îmbogăţi -el. însuşi, de cât de a în- | 

'-ariji de cărmuirea moșiilor pe-i ude se pri- 
păşise. - 
Șub .derisul erati vre:6 câţi- -va vătati, puşi. 

„sub - comanda :lui. Neculae. Brusture: acesta 
era 'un om deo statură uriaşă, avea. 0. faţă 

“lată şi pălită. de: s6are, nişte buze groase. şi 
un per roşiatec;  mâinele lui, mari şi laţe 'şi 
degetele lui ciolănoase, păreau 'a fi: cioplite 
din vre-un butuc de la fer&strae.: Brusture 
era” venător: bun -şi: simţea. o mare plăcere 
de a se întâlni din când: în cand cu urşii.: 

- ” E
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El era foarte temut de țărani, cari: ascultai 
mai “cu inlesnire de densul de. cat chiar de : 

„vechil:: Se Di | 

„Li aceste împrejurări sosi la munte Petrache. . 
Zlotescu; numit de curând notar ia Lunceşti, _ 
Verii, cari nu se "întâlnise de vre-o trei ani, 

“nu,se cunoscuse nici o-dată destul de bine; 

la: Lunceşti, venirea lui Petrache era o fericire 
pentru Iorgu. In puţine dile denşii se. îm- 
prieteniră d'a binele. | 

„— A să stai la mine, aici la curte, şi te-i. 

duce in- sat “numai când « o î trebuință să Îs- 
căleşti ceva. Ș 
„i— Ba am să mă duc de- 20- p-camăată să ved 
-dacă sunt ceva fete frumuşele, cea ânteii 
chestiune de care voesce să mă ocup. 
„— E una foarte nărlie; a vrut s'o aducă ve: 
„Chilul fată în casă, dar nu o lasă logodnicul 
dumisale, Toader Fulger. - - 

„— Şi nula trimes cu vre-o însărcinare la 
Iaşi ori la Galaţi? . : 

— Nu se. poate, că-i: bogat plăeşul, şi apoi 

nici nu e de glumit cu densul; e cel i mai le- 

mut om-din: munţi. 

— Las' pe mine atunci ; cu aătoritatea mea 
de notar am s'o indultesc eu pe jupâneasa., 

cum 0. chiamă? 

— Ipina- 

Zlotescu se încercă să scuture -'sufietul a- 
bătut. al vărului săi ;- anecdotele şi ghiduşiile
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notarului Biceaii pe Iorgu, vrend nesrend, 

să vidă, : Ii 

— 0 să te vindec ei de. dragoste: musiii 
“Torgule ; să-mi tai gătul. dacă peste o lună 

te-i. mai gândi la Aurelia matale.. 

După indemnul lui Petrache, org se ho-. 
tări, într'una din dile, să organiseze o venă- 

toare mare, la care să invite: multă lume de 
prin Piatra şi din. vecinătate. | 

. Venătoarea: fu proiectată pentru - 0 Dumi- 

necă, tocmai când. Negradi -trebuia să plece 

la Iaşi, spre a se întâlni cu ministrul de iD- 
terne, care întreprinsese o - căletorie de ins- 

pecţie în Moldova. 

Valerianu : veni cel. dânteii la: Lanceşti. 

- Apoi sosiră locotenentul Prisăceanu de la Par 
- găraţi, Forăscw şi Sotir din Piatra. . . 

- Agripina, întovărăşită de: “Maria şi de Coz- 
mescu veni Și densa, pe neaşteptate, la 
mohte: --- - - 

lorgu inştiințase pe sora. lui despre pre- 
zenţa: lui Valerianu şi. Maria: isbuti să îndu- 
plece pe mama-ei să! meargă la Lunceşti. 
„In câte-va dile, curţile se umplură de lume; 

în locul . tăcerei care domnea de atâta timp; | 
risete şi convorbiri animate. se. audeau. în- 

_W'una prin odăi. | 
Valerianu găsise în “sfirşit un” prilej . să se. 

întâlnească din no cu Maria. De la, primele - 
„aruncături de ochi şi de la primele strâfgeri
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de mână, tinerii înţelesese că, in această 
nouă întâlnire; era.să se hotărască soarta lor. 

Zlotescu, cu spiritul săi pătrundător, ghici 

numai decât simţimintele surorei lui . Iorgu 

pentru Leon. EI declară vărului săi că om 
aşa simpatic nu întâlnise nici o-dâtă în vieaţa 

lui. şi că, din parte-i, de ar fi avut dece fete ' 
de măritat, le-ar fi aa pe toate transilvă-. 
neanului. - 

— ţi dai voe însă să. mă-ineci în” butis | 

de vin, dacă s'o învoi 'băbacu-tâii să "I- -0 dea! 

“Sosi şi diua de Duminecă. 
“Curtea se deşteptă mai de dimineaţă decât 

de obiceiii.. Toţi venătorii se pregătişeră de 
cu seară, aşa în cât în foarte scurt timp ei. 

“fură! gata. de: plecare. Cucoanele, cu ochii 
păingenilţi, eşise - să'i privească. . i - 

- Iorgu îngrijea de plecare şi € dădea: ultimele 

ordine.” | - _ 

"Valerianu vorbea: cu Maria, care-l ruga să 

“nu se prea. aventureze» şi să nu facă vre-o 

imprudenţă. - Sa 

-: — Uşor ţi se va putea întempla viie-o pri- 

mejdie.. „şi 'şlii că sunt persoane. aici, cărora _ 

„nu le-ar părea bine. de una -ca asta, dicea. 

- Maria zimbind.. | 

— Să n'aveţi arije. .. nu.mă6 grăbesc să plec 

“la venat decât spre a mă& putea intoarce mai 

curend inapoi.. -- - i 

Hristea Cozmesâu voea să remână acasă ; 

dar densul fu luât atăt de mult in ris de
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„> cătră Maria şi de Agripina'in cât'se hotări : 
"să plece şi el cu tinerii... AIR 

-— Te temi să nu te mănânce urşii, "dom- 
“nule Cozmescu? îi spunea Maria ridend. Uite 
domnu Valerianu, care dice că ar merge şi 

"la.lei pentru mine... 
'— Tare aşi vrea să Pl Văd... iaca merg. Şi. 

"eu... mai mult ca să iai seama să nu se în- 
tâmple ceva domnului Valerianu, la care ţi 
mata atâta. . -.- 
“Locotenentul Prisăceanu. păstiase “numai 
pantalonii de uniformă; imbrăcase un cojoc 

cu fiveturi şi îndesase pe: ceafă. O. căciulă 

de -oaiă, țuguiată. : 

Ferşterul, Herr Carl, se. lăuda că are să 
împuște el singur mai "mulţi uşi de: cât toţi ” 
cei-lalţi venători împreună. - 

— Fu ştii barlog a lor.. . faci iese ursu, 
bum !.. | 

Din sat venise. primarul Iordachi Nemţanu 
cu vre-o câţi-va fruntași, vânători renumiţi: 
mazilii, Stefan şi Nae “Bursuc, “Tănase. Cobuz 
şi fraţii Toader şi Andrei F ulgar. - - 

Cel: mai vestit dintr enşii era plăeşul Toa-. 
der Fulger, -un mândiu muntean din Car- 
pați! Nalt la statură, „cu plete mari ne- 
gre; cu: faţa smolită de soare şi cu: nişte 
ochi mari şi pătrundători,. Fulger avea repu- 
taţiunea unui om hotărit şi cutezător; el uci- 

-sese o mulţime de urşi şi de lupi şi nime- 
nea nu-l întrecea în cărmuirea plutelor: prin:
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vârtejurile iugrozitore” de pe la 'Toance şi pe - 
“la Chei el trecea cu aceeaşi nepăsare cu care 

ar fi scoborit Siretul. Era un om curajios şi 
- blând, milos şi: neinduplecat, liniștit şi .răs- 
bunător, o fiinţă. complexă, care exercita 

asupra tuturor un farmec misterios. 

Venătorii“aveaii de gând .să vâneze toată. 

" ziua pe câmpiile -ce se întind între valea Bi- 

" striţei şi poalele Ceahlăului, seara să se odih- 
-nească la monăstirea Durăului şi a. doua gi 
să se afunde prin munţi,. „după urşi. 

„După vre-o două ceasuri de mers, un lup 

se artă în, zare,. Venătorii se puseră la pândă: 

lipul era încă prea departe spre a fi nemerit, 

când'o detunătură porni de după un arbore. 

Iorgu, furios, întrebă: 
— Cine a făcut copilări a asta? - 

— Doar n'am venit de flori de cuc tocmai A 

7 

_pe aici, adaose Zlotescu. 
Ei -aflară îndată că sub-prefectul descăr-. 

case puşca ca să sperie pe lup. -* 

— Am vrut să'l înştiințez să se ducă; eu 

am “copii, cucoane Iorgule, şi nu pot să m6- 
joc cu dilele mele... ME o 
"Cu toţii bufniră de ris. 

Peste vre- o jumătate de ceas lupul fu: întâlnit. 

„din noii şi ucis de glonţele lui Toader Fulger. 

Atunei subprefectul se apropiă fără: frică „de 

lup şi: începu săl piseze cu stratul „puştei.. 

— Mai mănânci cârlani! mai mănânci câr- 

lanil- na! -- | A
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“Se vede insă că lupul nu murise de tot; 

_ sub. loviturile sub- -prefectalui el mai deschise 

odată ochii. Setul plasei-scăpă -indată arma. - 

din: mână şi o rupse de fugă. spre cei-l'alţi 
venători. , 

Gu cât vânătorii inâintaiă spre munţi cu atăt 

locurile deveneaii mai pustii; zăpada.mai mare 
- Şi. fiarele mai dese. Torgu, locotenentul Pri- 

"săceanu Şi Fulger mai: Mciseră . fie- -care câte." 
un lup. : 

"Venătorii se întorseră seara, morţi de os- - 

teneală, la Durăii.: n 
Mănăstire ea este infandată în munti şi nu se. 

poate zări decât. după ice te-ai apropiat bine 
de poalelele- Geahlăului, care se ridică dina- . 
poia ei, ca un zid. coloşal. Vara'ţi se pare, în a- 
cest colţişor retras, că eşti iati'un raiă, atât! 
de. mult farmec răspândesc î în jura-ți drumul 
boltit de crengile stejarilor, care duce la mă- 
năstire, colinele: inverdile ce se întind impreju- .. 
rul ei, aerul cel recoros şi imbalsamat.de. mi- 
vosul de bradi: Acum priveliştea “era „tristă, 
drumurile pline de zăpadă Şi cerul nuotos. 
_Imprejurul bisericei sunt respândite. vre-o 
două-zeci de chilii; ; una, mai bine zidită Şi mai 
mare, servea de arhondaric. Un călugăr făcuse 
toc prin odăi ; venătorii se uscaii pe lâng gă sobă 

_Şi aşteptau să li se aducă de mâncare. Părin- 
“tele egumen: Arcadie îi ţinea de vorbă. „Sfinţia 
sa era un om voinic, de vreio patru-zeci şi 
opt de ani, nalt, „spătos, cu o Barbă mare 

Y 
-
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neagră şi cu nisce mustăţi lungi şi groase. 
"Dacă nu ar fi fost-îmbrăcat în călugăr; mulţi 
Var fi luat drept un haiduc... 
In spre seară, sosi la-arhondaric şi vestitul , 

vătaf al lui Iorgu, Neculae Brusture, care se, 

lăuda că vroeşte să se iea la trântă i dreaptă 
cu vre un us. : - 

— la-te cu mine, îl, zise Toadei: Fulger. 
“ —-Ba mai'bine” cu toţi urşii de pe Ceahlău 
decăt cu tine! r&ăpunse Brusture. 
"A doua di, pe'la zece, venătorii erai în 

pădurea de pe Ceahlău; singur sub-pr efectul, . 

Anton Cămărescu r&măsese la Durău. 
— Cu lupul tot mai: merge să „ne luăm la 

harţă, dar cu ursu baiu.!:. - - 
Zlotescu plecase înainte cu Iristea şi cu 

Valerianu; locotenentul de la Pângăraţi se 

pusese de pândă în altă parte cu vameşul. In 

_altloc.se aşedă Stefan Bursuc şi Cobuz, mai 

incolo . fraţii Fulger, . şi, în sfârșit, lorgu şi 

Neculae Brusture. 

— Cucoane lorgule, spuse acest din urmă 

după vre-un ceas de aştepiare,. eii m'am să- 

turat să stau aici; fiind-că nu vine ursu la 

noi, mă duc ei la densul; mata, dacă vrei, 

du-te inapoi la cei-Palţi boieri. 

— Pleacă... eu r&men aici. 

Brusture. plecă şi, peste cât-va timp,. lorgu. 

il pierdu din, vedere.. 

Iorgu nu simţea nici O frică ; ela avea mare 

incredere in pușca sa. . i -- -
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Nu trecu niultă vreme şi densul vădu i inain- 
te-i, la oate- -care distanţă, pe regele pădurilor 

" noastre:- era un urs mare şi fioros, cum nu 
pot să şi'! inchipuiască acei ce n'aii vădut 

decât urşii ţiganilor. Fiara. scotea nişte răc- 
nete asurditoare şi arunca în drumul ei. bu- 

“tuci mari de lemn. 
La 0 asemenea arătare, Iorgu simţi un fior 

in tot. trupul săi; arma-i tremură în mână. 

Ursul venea mereii spre. densul. - Primej-: 
dia era mare. Tin&ul venător simţi “că e 
vorba de viaţă şi de moarte; cu toată. frica, 
puse arma la ochiu, şi când „fiara fu nu- 

- „mai la câţi:va” paşi şi se. sculase în. două 
picioare, trase piedica : ursul, lovit în piept, 
răcni sălbatic, se aruncă dinto- săritură pe 
vânător, căruia îi scăpase. puşca din. mână, 

„îi infipse ghiarele in spate şi, rupenduii car- 

„nea de pe'umăr, el se gătea să'l sfâşie, când 

“un glonte, venit din depărtare de după.nişte. 

“arbori, lovi pe urş drept în inimă şi'l ucise 
„pe loc... pr, i 

Ce eva? . 
“Toader k ulger se despărț țise, de la ov reme, 

„de fratele său şi “apucase, drumul-mai în spre 
“munte. - 

„Deodată el audi o detunătură; întorcend ca- 
pul densul - v&du cele ce se petreceau. Intro." 

„clipă > Şi luă hotărirea şi, făcedu'şi cruce, chili 
"cu sânge 'rece. 

Cei-t alți venători fură înştiințați de cele ce se 

N
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„ întemplase şi sosiră îndată. Iorgu era greii ră- - 
nit şi pierduse cunoştinţa. EI. nw'și: veni în 
lire decât in vale; la Durău. De acolo. o.sanie 
il duse în: grabă la curte... 

Astfel se -mântui petrecerea Şi toți venă- 

torii se intoarseră trişti şi abătuţi. Agripina, 
după un moment de-turburare grâsnică, se- 

„aşedă la căpătâiul fiiului ci; ea uită pentru. 
moment pe Forăscu, pentru a redeveni, în faţa . 

teribilei nenorociri care .0 lovea, „muma iu= ! 

Ditoare şi devotată. ă 
: Hristea plecă in grabă la. Piata să aducă 

„un doctor. In spre qiuă, sosi. Marineşcu, care 
„dete cele dânteiu îngrijiri nenorotitului se 

nător. ă « 

Iorgu avu. mai “ânteiii nişte Triguri teribile 
care-l ținură intre: vieaţă 'şi moarte. Consti- 

-tuţiunea lui robustă insă îl. făcu să iasă În- 
vingător din acest greă pas. Doctorul nu-şi 

ascundea: cu- toate acestea. ingrijirea -sa căci : 
rana era câl,se poate de gravă... . - 

— Bietul Iorgu! Bietul.lorgu ! esclama Ma-. 

via“ cu ochii în' lacrămi şi frângendu- -şi mâ- .! 

-nile de durere.: 

In zadar se incerca Valerianu so încre-. 

dinţeze că starea fvatelui ei nu era 'deșperată.. 

—N&!: nu! e cu “nieputinţă:..* ar "putea 
scăpa numai dacă nu ar fi chinuit şi de. du- 

rerea morală care-l stinge încet, dar sicur.. 

„Int”unul din aceste -accese “de desperare 

Maria lasă săi cadă capul pe: umărul lui Va= 

. 

x 

p -
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“ lerianu, Ispita era prea mare. Imbătat de 
farmecul tinerei fete, de graţia sa mlădioasă, 
simţindu-i respiraţia aproape de a sa, ame- 
ţit de contactul splendidului ei - trup, Vale- - 
rianu o apucă în brațe, o strânse la piept şi: 
o sărută cu foc. Maria, deşteptată de -o- -dată 
ca dintrun vis, -se retrase iute, se .duse în 
camera. fratelui “ei şi nu. mai: dete ochi. cu 
„Leon până a doua Qi. 

In acest timp sosi şi Negradi de la Piatra. 
Cu toată - supărarea . lui, bătrânul se simţi 
adânc mişcat: :când .vădu pe fiul săi rănit. 
Cel mai. întristat. din toţi era insă . bietul . 

“Dimitrache: 

— Iacă la ce Vaţi adus + munte va eehuit 
munte aţi găsit! - 

A treia di după acest Uagic: eveniment, doc- | 
torul Marinescu declară că. Iorgu e în afară: 
de- ori ce pericol. Îi trebuia insă fiului: lui 
„Negradi.câte-va-S&ptăinâni, poate o-lună chiar 
de linişte şi de imobilitate absolută. 

In toată,curtea domnea o tăcere adâncă ; 
" conversațiile se făceaă cu: jumătate glas ; ser- -: 
„vitorii nu umblau decât în. virful piciorelor. 

Maria şi Valerianu se . întâlneau când în 
odaia lui Iorgu, -pe care căutaii să'l distreze 

“în toate modurile, când în sălon,; unde erai 
“mai. liberi şi. puteaii să .vorbească ca şi în 
” trecut. Iubirea lor:er escuse în taină; veghiând 
amendoi,: ore: întregi, la. căpătâiul lui Iorgu, . 
“inimele. lor. tinere și curate se încleştase tot
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„mai mult. Vaterianu n'aveu “decât: să spună” 
“un cuvint: pentru ca Maria să fie a lui, dar den- 

sul: înțelegea foarte bine că, în aceste riste 

împrejurări era de datoria lui să aştepte până 

mai târziu. - 7 - 

După ceşi mai veni iumea în five, incepură. 

cu toţii. să se gândească la dibaciul şi cura- 

giosul plăieş, care scăpase'.p6 Iorgu: de la 
imoarte. Agripina, după ce-i mulţămi cu etu- 

ziune voi să'i dăruiască o sumă mare de bani ; 

“dar cu toate rugămintele, Fi uiger nu voi să 
primească nimic... - - 

— Nu-şi face cine-va: datoria pentru u bani, 

cuconiţă.. - i - 

Iorgu, când fu mai pine,, trimese- pe un om . 

XI cheme, credend că va, reuşi sil -indu- 

olece. Dar el nu mai era. în. sat; plecase in: 

Transilvania. Aa 

. 

“vu! 

| Peste “trei săptămâni, - Iorgu “putu . să. se 

Scoale din pat, şi, peste câte-va ile, să piece 

“la Piatra; familia, lui incepu ast-fel să se mai 

„liniştească. 

 Valerianu fu nevoit, din. cauza unor grave” 

afaceri,- să se întoarne pentru câte-va dile la. 

T algheş; ; dar, înainte de a pleca, el se hotări 

să aibă o. convorbire decizivă cu Maria. 
a 

_ 

z 

.
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7 „Eva o seară minunată. -Ninsoarea incetase, 
"şi zăpada, luminată de razele lunei, se întin= 
„dea strălucitoare. afară. . 

— In zori de iuă trebue” să plec, 'i zise 
Valerianu. 

“Leon tăcu un minut; inimile amândorora 
băteai cu tărie. a 

— La ce să mai ascund încă o -simţire be 
care aţi descoperit'o? Le ce se mai lupt în 
potriva. unei patimi. nerezistibile ?... A : sosit 
timpul să vă& destăinuesc.că,. de la: venirea 

: - a , - : pi 
„mea in Piatra, nu nvam putut opri. de a vă 

“ “iubi din adâncul sufletului meti şi că ceu mai 
__ mare fericire pentră mine ar fi atunci-când.- 
". această iubire ar fi împărtăşită... De un cu- 

vent atârnă acuma fericirea sati nenorocirea - 
“iutregei mele-vieţi ! - = 

Valerianu luă mâna Mariei, care-nu o re- - 
: trase, şi mult timp încă amendoi- tinerii stă- 
tură impreună, vorbind prin fraze scurte; in- 

_trerupte de lungi pauze, de fericirea lor vii- 
toare. , | . * 

Li 

Incetul cu incetul, lucrările işi veluară mer- 
sul lor de mai: nainte. Agripina incepu să se 
intâlnească. din nou cu Forăscu; orbită de 
patimă, densa nu-se mai ferea de nimeni, 

„nici. de servitori, nici.de copii şi, dintrun 
moment int'altul, densa putea îi: descoperită 
chiar de bărbatului ei. Lumea de prin: casă îşi 
dădea ; 'seamă că desele vizite ale. lui Forăscu,
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care stătea ore întregi în camera soţiei lui 

„Negradi, când. acesta era pe la ţară ori la . 
- Taşi,: nu puteau să aibă un scop tocmai cin- - 

stit.. Indată ce Mitici intra în odaia cuconi- 
ţi, servitorii plecati de acasă, ştiind bine 

"că puteaii să. petreacă "fără arijă. “Agripina. 
"ensă-şi, pentru.a fi mai liberă, le dădea dru- 

mul; pe. Maria o trimetea pe la prietinile ei. 

iar “lui Dimitrache Îi dădea tot felul de. însăr- 

cinări prin oraş. - 
" Negradi era; Doate, singurul om: în Piatra, 
care nu ştia ce se petrece! în casa lui. Tot. 
oraşul nu : vorbea de cât de 'amorurile A- : 
gripinei ; limbele rele aveai, în această pri- 
vinţă, ce -să povestească şi ce să colporteze 

prin oraş. Cel mai mic demers al'lui Fo- 
“răscu era pândit, discutat; Agripina nu pu-. 

tea să iasă din casă fără ca să fie urmărită 

de două, trei femei. Un eveniment neiusemnat 

o' vorbă, o privire, un senn, era înregistrat 

și comentat: -Sedra, nuoile. descoperiri: eraii 
transmise din mahala în mahala, la- toate se- 

"Xatele unde se adunait Petrenii.: 

„Cele mai aprige. informatoare şi mesasere 

“eruă, în această afacere, Ariștiţă Uluceanu şi 

Frăsina Alimpici. 'Tot ce raportaii ele era în 

“tot-W'a-una positiv;: netăg: ăduit. 2 

— Dacă am vădut cu ochii! 

De cât-va timp însă relaţiile între cele două 

prietene se.. răciseră.. foarte. mult şi amiciţia- 

lor de odinioară ameninţa să se. prefacă în-: 

G 
Bradi şi Putregăiti. — C. 13%. - 

»



82 MORAVURI PROVINCIALE 
  

to : duşmănie neimipăcată. Autorul acestei 
teribile zizanii era: Pavel Cămărăscu. “Amen- 

două se” încercase 'să răpească inima ajuto- 
rului de primar, care păstrase cât-va timp o 

neutralitate prudentă” Din diua însă în _care 
Pavel trimise Aristiţei un coş cu păstrăvi, - 
rivala ei căută numai de cât să-şi r&sbune. 

Primele acte de ostilitate începură prin 

tun demers al Frăsinei la Agripina... “» 

— Nam fost de: mult pe la d-ta, cucoană . 
” Agripino, dar; să nu. creqi .că ie- -am uitat ; 
“dovadă e că indată ce am aflat'că ai supă. - 
rări, ba chiar; că eşti în primejdie... 

— Ce supărare ? De ce primejdie ? mi vor- 

peşti | : 
— Trebue.să ştii mai bine . de cât mine ; 

nu e vorbă, eii nu cred nici un cuvânt di 
ce se şoptesce prih Tuine, dar.. 
„=— Ce s'o fi şoptind ? pe semne au. înebu- 

nit oamenii să se lege acuma şi de mine.. 
— Asta le” spun: Şi ei... dar vor să mă 

creadă? Forăscu- 'ncolo, Ponă ăscu "ncoace.. 
„— Forăscu ? Fiind-că are treabă.omul cu 

bărbatul mei, apoi trebue să luaţi. lucrurile 
„la. înţeles 9 

— Eu? Fer6 ească Dumnedei ! “Tocmâi ve- 
neam să'ţi spun că, dacă. este vre-o per- 
soană care-ţi vrea răul, nu sunt eu aceea, 
ci... ian ghiceşte ? 

— Ştii eu..
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Sa 

— Aristiţa ? a DR 
— Chiar dumneaei ! dumieaei merge din - 

casă n casă şi iscodezte toate minciunile de 
carei plin târgul... - | 

— Adevărat spui, soro dragă? ! N 
— Să nam parte “de-'ochii din cap. d 

— Ei lasă atunci, jupâneasă, Aristiţo, nico | 
- “arăta ei cu cine ai a “face... “ţi-oiii  văsplăti 
“ei. cu verf şi. îndesat! . . - a 

Şi Agripina se sculă în picioare ş şi se plimba, Ei 

înfuriată, prin odaie: * - -- 
„— Vii. diseară la «soarea» la cuconu Lăsca- 
rache. Petreanu ?... are să fie şi ea acolo, s'0 

vedi ce mulre face.. „i - 
— Nu era să mă duc, dar dacări aşa, am . 

:să vi şieu... | 

- In acea” di era să fie serată la cuconu 
Lascarache „Petreanu, a căruia fată împlinea 
nou&-spre-qece ani. Mai; multă lume însă a- 

„flase de la cucoana Nastasia Bogoslov că - 

Profiriţa era cu „duoi - ani mai.mare de cât 

“spunea 'tată-să&u. | “Cucoana Nastasia îşi 'adu- 

cea foarte bine” ăminte'că r&posata soţie a 

lui - Lascarache,.. cu 0 lună înainte de facere, 

dăruise un Gărucior - nepotului ei Vasilită, 

care atunci. împlinise tocmai patru ani. 

-Aceiaşi lume, care cu 0 seară mai "nainte; 

se adunase la doctorul Marinescu şi cu: două 

seri mai nainte la” deputatul Guzgan, se in 

trunea acum la Pâire anu... - 

. rr 

fi
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Pe la opt. ceasuri “veniră maiorul. proici, 
părintele. Mihalache şi Ilristea Cozmescu, a - 

- căruv femeie continua a fi bolnavă. 

— S&rmănica:.. mai bine ar stânge-o” Dum- 
nedeii! dicea - sfinţia' sa “părintele Mihalache.” 

- In” curend sosiră şi .cei-V'alţi invitaţi : doc- 

„torul “Marinescu cu nevasta şi cumnala sa, 
„Arghir Săcultea şi: mai iîn' urmă Solir «bobo-... 
celul» Pietrii; nicăeri nu se dedea vre-o «soa-: 

„tea». fără ca el să fie invitat; bărbaţii se umi- 
” Isa înaintea lui şi: cucoanele, in baluri, şi't 
smulgeai una de la alta. Dacă se întempla 
să fie. mâi multe petreceri în aceiaşi-seară, 
de dimineaţă era o“adev&rată luptă cine să-l 
aibă mai ântâiil. Şi trei patr u trăsuri îl aştep-. 

„lau Ja scară cu! porunca să'l aducă pe sus.- 
Veniră apoi căpitanul Dornea cu locotenen- 

tul Mihăilescu, cel d'ânttii -de la dorobanţi, 
al. douilea “de la: pompieri ;. ani&nduoi însă 
purtati galoşi și nu ieşea nici 0- -dată, pe 
ploaie, -fără umbrele, - 
“Pe la nouă ore, loată lumea. era “adunată. 

"- Vasile . Dogoslov. publicase -:de__ curend în- 
«Aurora» 0 poezie dedicată - “Profiriței, ceea- 
ce supără foarte rhult: pe cuconul Lascarache, 
aşa în cât poetul: fu râu primit. 

Bărbaţii se: puseră imediat la cărți. Substi- 
tutul Săcultea: şi 'cu Arghir se învârteaii în 
„tuna în jurul: Păfiniţei ŞI debitaii „Compli-, 
îmenlele cele: iai nesărate. ERE . 

Deveniţi, din“ catiza ei, “duşiaui de moarte, 

Pe 3 

N
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A 

dânşii căutau să se ia în ris unul pe altul îÎna- 
„intea fiicei lui Petreanu. Șăcultea avuse treabă. - 

„mai toată diua la tribunal şi seara fu nov it să 
piardă un ceas la un evreii, care nu voia. săi .. 

imprumute banii trebuitori spre aşi tace un 

nuoii rând de haine. 
Indată ce fu liber, Săcultea se îmbrăcă e: Ma 

„pede şi veni la Petreanu; pe drum însă "şi. - 

aduse aminte că nu s'a râs'şi intră'la un: 

"bărbier, care aveă drept firmă: «Aici şade , 

fecigrul lui. Moise bărbierul. Feciorul. lui” 

: Moise voi să radă repede pe domnul sub- 

„stitut, care era grăbit, dar din. nebăgare de 

seamă îl tăiă la obraz pe o întindere: de două 

degete. Săcultea trase două palme, bărbieru- 

„lui şi nui plăti nimic. 
— Ce ai la obrâz musiii Săculiea? îl in- 

trebă Profira cum il v&du. - .  - 
Substitutul'se făcu că n'aude. 

__— Să vă spun ei ce are, răspunse Arghir, | 

care 'l“zărise eşind de la bărbier; domnul. 

Săcultea: a inceput de cât-va timp a face 

economii şi. se rade acum la «feciorul lui 

Moise». ...- - - 

““"Poată lumâa rise. în jurul lor... >» 

— Minciuni spui,- m "am, ras- la «briciul lui ” 

Decebal» strigă Săculteay roşu lă faţă. | 

Apropiindu-se. de doctor, el adaose: Lasă. 

că ţi-oiă arăta ei afară, măi mojicule !. 

Frăsina Alimpici vorbea cu, Aristiţa Ulu- 

ceanu, — ca şi cum nu sar fi intemplat- Bi-
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: mic între el& = când intră cucoana Agripină.- 

Repede Frăsina se despărţ ți. de prietena ei şi 

eşi înaintea femeci lui Negradi. 2 
„— De ce.n'a venit şi. mușiil. Iorgu? întrebă. 

imediat Profira, am audit că. s'a însănătoşit.. 
'— Trebue să mai stea încă. în casă, r&s- 

punse Agripina. : A 
Sotir vorbea: cu.- Savel Cămărăscu şi cu: 

maiorul : Protici. . Soţia lui Marinescu Şi . cu- 

-coana Săftica a lui Forăscu ascultai, încân- 
tate, pe prezident; care le punea în curent cu . 
«lecturele» sale. 'Tinărul-magistrat' căuta să 

“le arate. că el este un-om luminat, că nu- 

crede nici în Dumnedei; nici în facerea lu- 
mii în şase - dile,. nici în Adam şi Eva. 

— Eu sunt: darvinist., IN 
—. Ce-i aceea? întrebă, Cămărăscu. 

“ Sotir'le lămuri cum - toată lumea . învățată 
“crede astă-di că omul se.trage din maimuțe. 

“Cu toţii bufniră, de ris, un ris enorm, omez 
Tic, care ţinu vre-o două minute. . 
— Bine, întrebă maiorul Protici, dacă omul 
se trage din maimuțe, cum | ne spui dum- 
neata, atunci de ce nu mai. jes Şi astă-di oa- 
meni din maimuțe ?. E -: - 

Sotir- nu Ştiu ce să. răspundă şi „nec, 1e 
dise : 

— Poate crede “lumea că . ot spun Mili 
ciuni ? Cele' ce vă. istorisii, le- -am celiţ- intro 
carte_groasă de trei degete,.. PE 

Aristița Uluceanu întempinase pe fomea. lui 

A 

. 

Mii — o Na 
. . - Îi
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Negradi, şi căută să lege vorbă cu densa; 
Agripina însă o evită cu o răcelă vădită. - 

Mai toţi bărbaţii punendu-se la cărți, fe- 
+ meile remuseră singure. 
_— Audi dumneata. caraghiozlic! casierul . 
Găluşcă să se despar tă aşa, nitam nisam, de 
nevasta lui... dicea femea lui Marinescu. -- 

— Nici n'o fi patru luni decând sai luat; 

| adaose doamna Forăscu. - a 

„ — Se pretinde că sa incurcat cu temea 

spiţerului “Kecskemet... 
— De mult! acu o ştii? d'apoi nici ea niwi ! 

mai de treabă.. -prea.. olumea dumneaei cu 

directorul ăsta 1 noii de la gimnazii: un mun-. 
tean fudul și obraznic: 
— Poate o lua-o el măi la urmă.. 
— Mai Ştii? N . PN 

: —. Dar de istoria locotenentului prișăceanu 

aţi audit? intrebă cucoana Aristiţa Uluceanu. 

— Ce istorie, ma chăre 
— Cum, nu ştiţi ea faţi audit că” 

Şi- -a “prins femeea, cu Păsăreanu cel tinăr?.. 
— Elei ! r&spunseră mai multe cucoane. 

— Asta nu-i adevărat! e o.-iscodire de-a 

| azi care nu ai a facealt nimic toată diua 
de -cât-să te legi ba de unul: ba de.altul.. 

„observă. Agripina pe un ton batjocdritor... 
— Ei? poţi să 'ntrebi... 

— Nu-i adevărat! nu-i adevărat, chiar adi 
dimineaţă a fost ofiţeriul la Iorgu, şi era vesel 
şi liniştit ca tot-d'a-una.
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— Ei n'am nici, un interes să spun min- + 
ciuni şi mă mir ce însemnează mânia asta, 
răspunse Aristiţa. Sa o 

— Ai sai: pai interes, asta nu-i treaba . 
mea... Mai bine ai face 'cucoană "Aristiţă să 

te ocupi mai mult de dumneata şi să Jaşi pe 

câi-Palţi în pace; Dacă "i chestia de vorbe, 
ar trebui să iei seama ce se vorbeşte pe s0- 
'coteala.. dumitale.. 

“Cele-V'alte femei stăteati înmărmurite prin 
_prejur şi nu îndrăzneati Să dică nici un cu- 
vent. “In cea-laltă odae se audea într una : 
— Hait! ai sfeclito căpitane... eaca.. "po- 

pa... şi ar popa de trei ori de-a rondul. 
Era. glasul lui Ilristea. | ? . 

”— Pe.socoteala mea? întrebă Aristiţa. Tare 
„aşi vrea să ştiă ce se vorbeşte.. 

— Ai, v vrea să ştii? Nu mă tace că acuşi 
-spun tot. „ strigă Agripina iînfuriată.. . - 

— Cucoană Agripină! linişteşte-te mă rog 
„matale, întinipină Frăsina Alinpici, încân- 
tată de cele ce'se pelreceai. - E 
„— N'ai decat „să spuiș numi e [rică că 

- m'oiii roşi... dacă pe- aceea, aşi: putea să 
spun şi eu dospre dumneata lucruri € care nu 
ți-ar prea prii.. 
Din vorbă *n vorbă,  cucoanele ajunseră 
să şi arunce vorbe groase n faţă. 

- — Trăeşte cu sub- -prelectul.=. - 
»— Il înşeală pe bărbatu-săi cu. Forăscu!. 
— Cucoană Agripină! „madam „Uluceanu !. 

1 

; A.
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strigat Gele- Palte femei, 'silindu:se să .le as- 

tâmpere. - Do 
Bărbaţii se sculaseră de la cărți. Alecu 

Negradi, care audi cele din urmă cuvinte ale 
Aristiţei, se “sculă şi densul repede şi 'veni 

_până in “pragul salonului. Toată lumea tăcea. 

Femeea lui Foriscu leşinase, ear bărbatul e, 

- galben şi tremurând, trecu în “altă Gdaie.” 

Petrecerea nu putea să mai dureze ; peste 

_Yre-un ceas lumea se întoarse” acasă vorbind 
„ despre întâmplarea din acea seară. 

— Ar€ să fie bocluc, dise Bogoslov eşind. - 

— Cum n'a mai fost.! adaose locotenentul 
Mihăilescu. | 

„Săcultea se opri în uliţă la vre-o sută de - 
- paşi departe de casa lui Petreanu : Şi aştepta 
pe doctorul Arghir. In curând sosi şi âcesta; 
fiind întunerec, el se "lovi piept în „Biept cu 
substitutul. 

— Aha! mata eşti ? te aşteptam săți arăt - 

eii... “să vedem o să'ţi mâi baţi joc de oa-.. 
meni aşa fără nici un rezon.. 

Şi mâna substitutului intrase deja în părul - 

lui "Atghir, e care respinse cu vre- o.doui pumni 

„la, „falci. 

— Lasă de păr.că te. caliceic 1" striga doc- 
torul, “Gare ținea. foarte mult la frizura sa. 

. Sabstitutul insă 7] trăgea merei de chică.. 

-:Şi'i mai dedea câte-un pumn, când în dreapia 
când in stânga. ” :
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„„ — Vrei să mă desconsiderezi in ochii de-. 
„- moazelei?-Na! câipe de cioclu! - 
— Am săţi fac. proces -tâlharule... r&s-.- 
pundea Arghir lovindu-l* cu picioarele, - 

Ei strigau; se batjoeoreai şi loviturile de-.. 
„veneau tot mai dese şi mai bine indreptate. 
Săcultea trăgea mereu pe: duşman la den- 
sul, când, deo- dată, piciorul lui dădu intr'o 
groapă" astupată cu! zăpadă; el alunecă în- 
t”ensa urmat de doctor. Luna eşise de, 

„după un nor, şi . privea, nepăsătoare, la cei. 
doui luptătorii, cari voeaii să se şteargă de 
pe faţa pământului. Cânii începură a lătra. 
prin imprejurime. . După vre-o dece. minute, 
'sdrobiţi de oboseală şi: înghețați de frig, ei 

- se săturară de luptă şi se îndreptară fe- -cate 
"spre casă, unul: în dreapta, cel-Valt în stânga. ..: 

— Te-oiti prinde ei altă. dată, strigă Ar... 
ghir de departe, am să te. jupoiii de piele. - 
— Am să te dau Ma câni. *. 

Până terqiit în” acea seară şi mult timp 
după ce toată lumea se culcase, Negradi se: 
plimbă cu paşi mari prin odaie, căutând -să 
se desmeticească în mijlocul atâtor gânduri | 
dureroase, a îndoielei şi-a: mâniei care "i 
umflase templele -Şi. făcea să-i :resune în u- 

- vechi svăcnituri ca de Ciocane. -. 
„Ori şi cât de multe certe ar fi. avut el! cu 
nevasta lui şi oricât. de „Supărat era pe 
densa de o > bucată de vreme, totuşi nu cre- 

A . - 
N
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duse nici o- -dată că Agripina ar “a putut să a. 

jungă până a-i fi necredincioasă. Nu mai ți- 

nea la: ea, dar se simţi atins în demni- | 

tatea lui de bărbat, în cinstea lui_de om res- 
pectat de toţi. -Une-ori se resgândea; ştia . 

- cât de vorbărețe şi de r&utăcioase sunt fe- . 

meile între ele ŞI'şi inchipuea că cele ce 

„spusese Aristiţa nu erai “de cât nişte vorbe 

"fără temei. Vermele indoelii însă iatrase in 

“sufletul săă: şi, din” acel minut, nu mai. avu 

„Dică pace, nici odihnă, 

. e... 

DR NI | 

Evenimentul insemnat al dilei, subiectul 

"tuturor conversaţiilor, - tema pe care se bro- 

dau variațiuni nestârşite, era .cearta dintre . 
Aristiţa Uluceanu. şi Frăsina Alimpici. Cele. 

„două v&duve rupsese prietenia lor în mod 

“făţiş; “r&sboiul între ele fusese declarat, mă- 

nuşa fusese aruncată, cartelul primit. Dă 

Aristiţa nu putea să mai aibă nici-o. îndo- 

“ ială «că scena petrecută între densa “şi Agri- . 

pina, la serata lui Petreanu, fusese provo- 

cată de nenorocita ei rivală. Pentru ca ori-ce 

- “urmă -de prieteşug să -fie ştearsă între ele, 

Aristiţa înapoiă cucoanei YFrășinei toate aca-. 

dourile» pe care le „primise de la densa ; 

- Frăsina la rândul ei nu r&mase, se "'nțelege, 

mai prejos » ea înapoiă- “chiar în acea di un .
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“ stesnic de: argint pe care-l primise - de la 
* fosta ei prietină la anul noii, precum şi 

două găini încălţate care-i [usese,. dăruite de : 

(iua ei. i 

A doua di, ele se intâlniră, la cucoana , Nas- 

tasia Bogoslov, la care se dusese să le caute 

„în. cărţi; aci, de la. cele de *ntâiă cuvibte, 

"văduvele. trecură la fapte... o Ă 
— Mai pârât la Agripina ! | 

—"Iţi plac păstrăvii dumitale ? Poltim păs- 

urăvi | Ă 

Şi umbrelele. lor, după ce descriau morisei. 

. fantastice prin aer, se abăteau cu furie când 
pe capul uneia, când: pe: spate]e cele-Valte. 

Cucoana. Nastasia, speriată, se” închina “la 

“icoane, pe când poetul Vasile se silea să le. 

despartă. . EL nu reuşi să le- potolească de . 
cât după ce Aristiţa primi o lovitură care-i 

-umflă un “ochii şi după ce rivala ei, impie- 
“ decându- -se de un scaun, cădu la-păment. 

— ME miram eii de înţelesul! cărţilor aci. 
„Cim meaţă, spuse cucoana “Nastasia, nepotului - 

i, dâpă. ce văduvels plecară: ceartă pentru 
un om de rOŞu.. . „acum se lămurese lucruz. | 
sile.. Ă a 

a 

Indată după cearta ci cu Aristita, “Agri- | 
-pina limise pe Hristea Cozmescu la pre- 
fect ca să-i facă un hatâr: să destitue pe 
Costică Uluceanu din funcţia de vameş. la 
Prisacani.: s 

7
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Peste dece “dile, Costică primi de la mi- 

nisterul de finanţe înştiinţarea să păr ăsească.. . 
postul, remânend ca el să fie «chemat mai: 

târgiii în altă funcţiune». 

"Uluceanu era tipul desăvârşit al parazitu- 
lui naţional ; în toată vieaţa lui nu câştigase 

„un singui ban, care să nu provină din ViS- 

” teria stâtului> în şcoală, fusese bursier până: 
la” versta. de „opt-spre- -dece ani ; apoi se stre- 

- curase: prin nenumărate. fancţiuni :- - copist, 

” ” supretect, ajutar. de judecător, perceptor, în- o
 

v&ţător... el nu avea altă ambiţie de cât a-. 

ceea 'de a- şi face anii. “de ser vicii, “pentru ă 

se vetrage la bătrânețe cu 0 penisioară. “Nu-i 

„măi. 'vemânea de cât, la moarte, să fie ingro- 

“pat cu cheltuiala Statului. -, 

“Uluceanu trecu imediat în opoziţie şi se 
alipi pe lângă grupul Duduşcă-Nugină, în ju- 
rul cărora se adunase toţi. Bemulţumiţii. a 

Afacerile lui Negri adi m6rgeaii dn ce în ce 

mai r&i; pe lângă toale n6norocirile, de vre-o. : 

“două septămâni, tovarăşul sâă din Galaţi nu 

mui dădea nici un semn de Yiaţă.. . Cuconul: 

| Alecu. îi “telegrafiase.. în două renduri. fără a - 

primi nici un. răspuns... Era oare: adevărat, . 

„ce se vorbea prin oraş,'că- Ilaim dăduse fali-: 

:. ment?.... Era cu neputinţă, de necredul şi 

» totuşi un. fior îl-făcea să tremure, din cap 

“pânăn picioare, când se gândea că mai la 

urmă lucrul se putea intempla...
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-In aceste împrejurări sosi de- la munte; 

moş. Gavril, omul de încredere al lui Ne- 

7 gradi. “EL ceru să vorbească numai de cât cu 

boerul. - î - 
—Ce ai sămi spui? întrebă cuconil 1 Alecu 

răstit... - Se - 
Moş Gavril, după, ce se scărpină în. cap şi | 

“tuşi, povesti lui Nesradi cum lucrurile mer> 

geau foarte rău la moşie ; grămăticii nu 'şi 

_ mai vedeau de treabă, vechilul nici nu mai da 
pe la «canţilerie» iar Neculai. Brusture, nu 

măi indrăznea, din causa unei certe ce avuse 

„cu Toader Fulger, să mai meargă prin sat... 

„+= Poftim! strigă Negradi plimbându-se în- 
... furiat şi stringend pumnii de mânie... Asta 

"mi mai lipsia: acuma... 'mi vine să'mi iaii 
lumea în Cap.. „O să. mă duc; pe la munte şi 

o.săi împuşc pe toţi ca-pe nişte câni.. 
Pe când 'cuconul -Alecu era” in culmea e- 

“xasperărei, întră in odaie cucoana Nastasia 

Bogoslov... . 
— Lasă-mă cudoană! strigă el  protopo:. 

-pesei.. iar vre-o funcţie, vre-o pensie... o să 
„dai şi.  deputăţie şi tot dracului. 

Cucoana Nastasia | rămase un moment ne- , 

„ dumerită... 
„— Nam venit: şă ui 'cer nimica... îţi aduc | 
„din potrivă, o veste bună.. 
„— Veste bună? Mam desrățat de îult cu 

'veştile cele bune... Saudim.. 
Cucoana Nastasia era cea mai! vestită peli- 

a.
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o tea face. fără intervenirea sau cel puţin fără 

a se. lua şi consiliul”ei. Iscusită, discretă, 

„densa era un mesager neintrecut pentru a- 

"semenea treburi. Ei: se datora căsătoria lui 
Marinescu cu Adela, căsătoria lui (Guzgan cu . 

- vara prsfectului; la_nevoe cucoană ' Nastasia ” 

se insărcina şi cu “divorţurile : câte-o intrigă 

pe .ici pe colo... dar. aceasta bumai „când 
măritişurile se impuţineaiă. a : 

- Cucoana Nastasia venea . cn o misiune: „de- 

_licată din partea !ui Petreanu. Fiica acestuia, 

Profiiia, refuzase acum de curând mâna «bo- | 
bocelului» Pietrei, a lui Sotir, cea: “mai bună 

apartidă» din oraş! Cuconul Lascarache era. 

disperat. : Profira fusese luna trecută! de vre-o. 

dou€ ori în visită la 'mătuşa ei, stariţa: de la 
* Naratec; nu cum-va «Doaita» — cum îi dicea 

Petreanu — -vârise. în câp fetei sale: să se 
“facă călugăriţă? „Misterul fu pătruns însă în 

scurt timp Desele, visite ale Profivei'la Maria 

şi o fotografie a lui Iorgu, pe care cuconul 

 Lascarache o. găsi. într”o di în camera “fiicei 

“sale, îl făcură se descopere: taina.. 

Pentru nimic - în lume Lascarache nu sar 
"fi opus la 'cel.mai mic “capriciu al Profiriţei.. 

Intro di aceasta îi ceru 'un- ponev; peste- 

câte-va s&ptămâni soseaii de la .iarmarocul 
de la Fălticeni duoi poney negri, de-o frumu- 

„seţe rară şi: de la Jean, din Bucureşti, un pa-,, 
 ner uşor, “elegant. . vroia Profira pe Iorgu ?... 

+ Pai 

toare din Piatra; nici o. căsătorie nu se pu- .
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| nimic mai. uşor, cu avetea „sa nimic nu'l era 

cu neputinţă. Va cumpăra şi pe. Iorgu, după - 
"cum cumpărase poneii” şi panerul. | 

” Negradi primi cu .0 nespusă bucărie ves- 

tea protopopesei. | 
— Spune-i “lui Lascaracne că sunt încân- 

tat... “din pârte'mi le dai copiilor bine-cuven- 

tarea mea-:cu amendouă mânile. . a: 
Alecu vedea” in căsătoria: dintre: Iorgu şi 

Profiva o punte de scăpare pentru densul, 
in mijlocul nenorocirilor cari: -căduse ca grin-. 
dina asupra. lui.:: Dacă această căsătorie s6. 
va.face,: el: putea, desigur să se împrumute 
de la Petreanu cu şapte sai opt mii de gal- 
'beni... înlătura ast-fel. strimtorarea pe care o 
vedea apropiindu-se” în fie-care di tot mai 
mult de densul.. N 

Indată după plecareă cucoanei Nastasia, 
Negradi chemă pe Iorgu şi se” inchise cu el 

in: odae. 

Alecu întrebă mai îmteita, pe fiul săi dacă 
s'a insănătoşit pe deplin. şi dacă era in stare 

„să se intoarcă la' munte spre a se pune din 
noii pe “lucru. 

Iorgu declară că. era gata să plece” peste o 
săptămână. 

— Ori-cum fie, adi sa - mâne are să tie- 
buiască să. te intorci ; după cât văd eii însă, 
mi” se: pare că nu i prea place: să stai la! 
tară ; de aceea am- găsit: un mijloc să'ţi fac 

“pe placi Gu, să to scap “de munte:.
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lorgu stătea în „picioare ; se vila țintă. la 

tatăl său. 
— Nu înţeleg, răspunse dânsul. . 

_î— Am de gând să te insor... cu.0 fată bo- 
gată.. Ă , 

— Aşi fi curios să-ştită şi ei cu cine, ori 

“cât de puţin interesat m'ai crede că sunt, în 

chestie.. 

i — Lasă vorbele la o parte; trebue să fi 

aflat, prin casă, că Petreanu vrea să te aibă 

drept ginere şi. că, de hatărul meii; are de 

„gând să mărească zestrea fetei cu cinci mii 

de galbeni ; iată ce vream săţi spun, scurt şi 

„fără încunjur; nu Me indoiesc că lucrul i îţă 

face plăcere... — 

— ]mi face plăcere că te interesezi de 

mine... Cât despre fiica lui Petreanu, ar putea 

tată-săă să-i mărească zestrea. nu cu cinci. 

mii, dar cu cinci-zeci de mii de gulbeni, ei : 

tot nu.aşi. lua-o. E Ma - 

n — AI nebunit? ARI - 

— Nu ani nebunit de loc şi ştiii foarte bine 

ce vorbesc; eă nu sunt martă de vendare. 

— Si ei iţi spun că, trebue să iai numai 

decât pe: Profira ; ai să “aibi “banii t&i şi m& 

scapi. şi. pe mine de-o „mulţime de buclu- 

ciâri.... le cunoşti destul ce să ţi le mai înşir.; 

cred că de astă dati, cel puţin ai si m& as- 

culţi. -- " 

-— Sunt gata să te ascult în ori-ce, numai 

intru cât priveşte insurătoarea mea, nu. „Poţi 

- - 7 
Braqi şi Putregaii, — C, 1341.
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s&mi cei vieaţa dacă voeşti, dar „consciinţa, 
dar inima..: 

—.Nu eşti în toate minţile; astăqi; ş iţi cade 

norocul în palmă, şi tu, ca un năuc, fugi de 
el ;'cregi că are să ţi se mai arate aşa pri- 
lej ?. nică odată !... Mie-mi trebue să iei nu- 
mai decât pe Profira; de aceea fii bun şi te: 

gândeşte şi să'mi dai răspunsul hotărit mâine | 
dimineaţă ; dacă nu ai de gând să faci ceți 

cer et, cu. mine ochi nu o să mai dai cât 

vei trăi tu., . 

— Răspunsul mei Fam dat şi nu am ne- 
voe să mai mă gândesc.. | 
— Bine, binez. vam vedea... vom vorbi 

mâine dimineaţă. - 
Negradi r&mase pe gânduri, ascundenâu ŞI 

cu greu. mânia în potriva fiului sâii. Cum! şi 

„acest „noroc neaşteptat se ducea în vent? 
Şi fiul. s&i, în loc să caute a se împăca cu 

densul, insurându-se cu o fată bogulă, se. a- 
“arăta mai neascultitor decăt tot-d'a-una?,. „Nu, 
nu, până aici.; 

A doua-di dimineaţă, Negradi intră în ca- 
mera - fiului s&u... acesta lipsea... Patul era 
deja făcut; unde putuse € el.să meargii a atăt de 
timpurii ? . ÎN 

Alecu mai aşteptă o oră, - două; se ficu 
vremea.. dejunului ; Iorgu nu se intoarse. Du- 
-mitrache nu. văduse pe băeat din ajun. Sa- 
vitorii nu puteai da nici o desluşire. Sin-



BRĂDI ȘI PUTREGAIU 99 
  

gur portarul întâlnise -pe Iorgu, pe la miezul 

nopţii, urcându-se într'o' droşcă, care'l aştepta. 
la poartă ; cuconaşul luase un: geamantan. 

mare cu densul. 
Nu. mai încăpea nici o îndoială : | 
Iorgu părăsise căminul părintesc, infrun- 

tase incă o dată voinţa tatălui săi, A 
— Blestem pe capul lui, :ticălosul şi ne- 

-mernicul, striga Negradi smulgându'şi părul..; 

M'a nenorocit, m'a sărăcit... Aurisit să fie 

câte dile o mai avea... - Pa 

“Când se intoars e în biuroul s său, Alecu găsi . 

o scrisoare pe masă. El se repedi asupra ei . 
şi o deschise, cu mânile tremurânde... ce 

_putea să'i scrie, mizerabilul? Me 

Dar nu era scrisoarea fiului Să. era.0 

scrisoare anonimă. 

Pe'patru pagini. mărunte erati destăinuite 

pe larg relaţiile. Agripinei.cu Forăscu. . 
_.: Scrisoarea enumera date, .cita-cuvinte, po- 
vestea fapte, care, reamintite lui Negradi, îi 

reimprospătaă, ca întrun cudru luminos, 

impresiuni conluze din trecut. 

- Gesturi şi semne neinţelese îi ajăreaii a- 

cuma, în vi iziunea lui exagerată, in care toate 

amănuntele luaii proporţii extraordinare, pline 

de intenţii insultătoare la” adresa lui; audeu 

parcă - intonaţiile vinovate - ale unor cuvinte 

“ce i se păruse indiferente; vedea înaintea 

lui, ca o apariţiune, carel. urmăreu pretu- 

tindeni, figura ironică, batjocoritoare,. a lui
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Forăscu, privirea sa. şireată, nasul lui “sub- 
_țire, favoritele sale *n vent.... şi, închidend 
Ochi: pentru a scăpa: de această obsesiune, 
figura avocatului i se arta mai: desluşită, 
mai ironică, mai batjocoritoare... 

Era adevărat deci ceea ce spusese Aristiţa 
la serata lui- Petreanu... 

Şi această femee perdută, după ce- i furase 
cinstea, il împingea acum la ruină.. . Iorgu: - 
nu' putuse să plece decât sfătuit de densa, 
cu bani daţi de densa, şi aceustă plecare - 
insemna pentrn Negradi, dacă nu ruina de- 
plină, .de. sigur însă începutul. strimtorărei. 
Haim dăduse faliment, lucrul era astădi po- 
zitiv. Cuconul Alecu vedea acum, ca într'o 
oribilă halucinație, pe. Wor tmann de o parte, 
pe Păsăreanu de alta, cum îi rupeaii : bucăţi 

“intregi din. moşiile” sale, cum. îi smulgeaii 
pădurile, îi visipeaii: hambarele şi-i Stărmaii 
ferestraele;.. - 

— Ce-ai făcut cu lor eu, femee mârşav ă ce 
eşti? strigă: el Agripinei, eşindui-i în cale, 
infuriat ca un ligru rănit. - 

Iorgu era acum blocul deraur, caseta preţi- 
"oasă, care cuprindea o avere: intrâagă, un fel 
de comoara imensă, pe care o mână nebuni. 
ar fi aruncato in fundul Bistriţei. 

Agtipina, inspăimantată, făcu un pas în- 
dărăt.. 
— Respunde;; că sunt în stare să te omor! 

urină Negradi, cu “ochii injectaţi de. sânge...
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— Lai alungat, a plecat... şi-a luat băiatul 
lumea în cap... cum o să ne-o luăm cu toţii... 

— Mai. nenorocit, smintito, strigă cuconul 
Alecu; după .ce ţi-ai perdut demnitatea, după 
ce ai fâcut casa.mea de batjocură, acum ţi-ai 

perdut şi- minţile... - 
— Na înţeleg ce yoeşti să dici! izspunse 

“Agripina, devenind, deodatii, galbenă. ca o 

„făclie. Cuvintele. Tai Negradi o lovise,. ca o 
săgeată, drept în inimă... bărbatul ei, ştia 

deci totul.;. şi totuşi i se -părea că nu e vi- 

novată, că. greşala.ei nu era decât urmarea |. 

firească a purtărei barbare. a soţului ei.... a- 
cesta putuse s'o oprească de pe povărnişul - 

_pe care alunecase ; încăpățânat, orb, densul - 
nu-i întinsese însă o mână de ajutor. A cui 

era vina? E 4 
"Into clipă de revoltă, ea voi să “destăinu- 
- iască totul, înfruntână, prin mărturisirile cele 
mai complecte, -niustrările şi mânia lui Ne-. 
gradi..: era.0o rezvrătire a întregei sale vieţi, 

o protestare a ţinereţei sale perdute, a ilu- 
'ziilor sale risipite, a tuturor fibrelor. sufletu- 

lui săii; incordat în căutarea unor senzaţiuni, 

pe care le întrevăduse fără a le putea.do-.. 

b&ndi..... Ei. da, era amanta lui - lorăscu! 

Aceste cuvinte ii veneai pe timbă şi-i ar- 

deaii buzele... o secundă incă şi confesiunea .- 

"era să fie deplină... dar această încordare a: 

voinței. sale nu ţinu-.decât un moment; ea. | 

- armă :comedia începută, până la sfârşit, faţă 

7.
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cu. omul.pe care "| considera ca. pe un  duş- 
man 'neîmpăcat. . 

: —.Nu înţelegi? urmă Negradi. ridicând gla- 

sul; voeşti să vorbesc ca să inţeleagă toată 
lumea. şi să te fac de Tisul tuturor? 

— Eu nu mă simt -vinovată- de nimic. 

fă-te.şi “de ris, dacă-ţi place. - 

— Nu ştii cum mă. stăpânesc încă de... 

strigă Negradi, mai înfuriat încă Şi apropiin- 

du-se de Agripina. 
„— Voeşti să mă loveşti? Poftim !. zise a- 

ceasta din urmă cu un aer provocător, Pot- 
tim ! fă şi mişelia asta.. 
— Femee. ticăloasă: ce. eşti! urlă Negradi 

repedindu-se ăsupra -Agripinei.şi apucând'o 

de gât. După ce "mi-ai. necinstit casa, în loc 
s& te ascundi în iundul pămentului, me Şi 

înfrunţi.. „. i 

“ Dimitrache, atras de strigătele “Agripinei 

îi sări în ajator, şi cu. multă. greutate izbuti 

“să o'scape din mâinile fratelui său. Negvadi, 

cu ochii încruntaţi,. roşiii la faţă, spumegând . 

de mânie, alergâ după densa 'în . sofragerie, 

răstuinend: mese : şi scaune şi „aruncând cu 
farfurii şi cu. sticle. a 

Maria căduse - în genunchi inaintea tată- 
lui. său; ea “îşi frângea mânile, .conjurând 
pe Alecu să-'se liniştească... Prezenţa fiicei 
sale,. singura fiinţă care părea că mai ţine 

îl opri un moment. în loc. Ne- 
gvâdi făcu, fără de voe, câţi- -va pași înapoi...
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deodată insă, densul sări din nou, ca şi cum ” 

ar fi călcat pe'o viperă... 

“La uşa de la intrare, el intr evăduse figura 

- ironică, batjocoritoare a lui Forăscu. Acesta; 

asigurat: de Cozmescu că Negradi nu băgase 

în seamă cuvintele Aristiţei, se prezenta la 

Negradi pentru a se înţelege în privinţa pro- 

cesului cu Păsăreanu... 

Cuconul Alecu se repedi ca un taur, îna- 
intea lui: - 
—.Ce cauţi aci, tâlharule?. - 

Forăscu, înspăimentat, înşită dou&-irei vor- 

be. fără înţeles. 
                apul mei ? ţine, 

canalie! răcni i Negradi lovindu'l cu palmele 

peste obraz. Aici,- săriţi. Ion, Vasile! 

Duoi argaţi alergară din fundul curţei. 

_„.— La pământ! aşa ! ticălosul! Daţi-i! urla 

Negradi călcându'! cu picioarele. ! 

„Lumea începuse să se adune la poartă; 

la toate ferestrele caselor. vecine se. ivise _. 

capete... 

Mai mulţi trecători, atraşi de strigătele a- 

vocatului, alergară din tote părţ ţile şi-l scoa- 

„seră din primejdie. 

Avocatul avea faţa şi minele irie de 

sânge. El fu pus: într”'o trăsură și intovărăşit 

- de un vecin până acasă. - 

Negradi se. întoarse în. odae la e, şi, după 

ce trase uşa cu tărie după densul, cădu într'un 

fotolii; ; “din când în când el. işi trecea mâna 

.
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_pe frunte ; limbi de foc ii ardeaii par că cree- 

rul ; urechile îi ţiuiai şi'l fâceau să tresară în 

fie-care. moment; i se părea că'b&use'o otravă 
care lucra încet, dar sigur, care "i amorţea 

simţirile, _nelăsându-i ca urmă de viaţă decât 

o imensă durere... o. idee fixă, vagă, de: care 

nici nu-şi mai dădea bine seamă... nu mai 

ştia de ce şi pentru ce, avea însă simţimen- 
tul contus al unei mari nenorociri. 

Cuconul Dumitrache căuta să-l liniştească. 
— Se poate să faci aşa poznă Alecule? 

- vino'ți în fire omule... ce credi tu toate min- 

ciunile- câte se plimbă prin oraş... - ” 

Negradi nu mai "putea răspunde Ochii i se 

întorceati în cap, limba sa bolborosea cuvinte 
neințelese, faţa “şi mâinile i se învineţise..: 
— Pentru Dumnedei, ce ai Alecule? strigă 

Dumitrache cuprins de desperare... Săriţi! 

-Agripino! Mario! săriţi cu toţii... un doctor... 
Şi bătriuul, palid şi tremurând, sdrobi! și 

densul de atâtea emoţiuni teribile, cădu „pe 
un scauu lângă fratele. săi. 
„Moş Gavril alergă în grabă.-şi aduse pe doc- 

| torul Burdea, de la spitalul de la Neamţu, care 
din întemplare se afla în acea, qi în “oraş. 

Starea b&trinului era foarte gravă. Docto- 
rul nu putea să se. pronunțe până a doua 
qi... Negradi' hu cunoştea pe nimeni... el fă- 
cea numai, din când în când, câte un -gest 
ca şi cum ar fi voit să alunge- pe cine-va de 
lângă densul. -
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   A două qi se - respândi : în oraş 

Negradi încetase din viaţă. Fie-care povestea 

amănunte pozitive “în privinţa morţii sale; 
unii indicaii chiar ora esactă când cuconul 

Alecu işi dăduse sufletul. . 
„De dimineaţă incă sosiră o-mulţime de cu-. 
noscuţi şi de prieteni ai casei: prefectul Gro- 

__zăveanu,. deputatul Guzgan, Sotir, Săcultea... 

Hristea Cozmescu îi introducea, pe rind, în sa- . 

lon, şi-le povestea intemplarea, Părintele Mi- . 

halache Prapur, însoţit de un diacon şi de 

- duoi dascăli venise întrun suflet... iată o in- 
„mormentare cum o visa el de mult; murise, 
în sfirşit, un creştin mai dihaiă.! Făclierul 

Sava veni şi densul să se ințeleagă asupra 

grosimei şi numerului luininărilor ce trebuia 

să aducă... --- - 

“Din fericire însă - Negradi nu murise. Doc- 

torul Burdea asigura chiar că. densul va pu- 

"tea să scape cu viaţă, dacă va fi ferit de nuoi 

emoţiuni... Natura lui de fer, nervii. săi oţe- 

li, rezistase .teribilei lovituri ce primise... 

o a' doua lovitură insă trebuia neapărat Să-i 

fie fatală. Ă 
— Negradi se schimbase atât de mult, în două 

gile, în cât de abia” Par mai fi “putut recu- 

“noasce cine-va; figura lui se lungise, ochii 

săi erau : şterși, căiutătuira lor. . fixă, buzele.
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subţiate şi vinete; el işi plimba din când în 

când privirea de” la Maria la Dumitrache în 

două renduri, Agripina veni lângă densul; el 
ii făcu semn să'se îndepărteze. De abia după 

vre-o s&ptemână,. cuconul Alecu putu să îşi 

mai vină în fire; el nu putea pronunţa însă 

de cât câte-va cuvinte; partea stângă a tru- 

pului părea a. fi cu totul paralizată..: 

In casă nu mai era nici un ban. 
Câte-va: mii de galbeni periseră în nenoro- 

cirea de la Galaţi, şi de la munte, Lepsişchi 

scria că nu are în ladă nică măcar dece 
galbeni. 
„Agripina avea strânşi de o parte. câte-va 

sute de galbeni, dar ii dăduse lui Iorgu, la 
“plecarea. acestuia. Ă 

Cu căte-va dile inainte, Iorgu primise din 
streinătate, o scrisoare care avuse darul să-l 

„neliniştească în cel mai mare grad. 
EL alergă numai, decăt, după primirea scri- 

sorei, în tot oraşul,-pentru a găsi o sumă mai 
mare de bâni; toate alergările sale însă fură 
zadarnice “şi, în cele din urmă, el. se adresă 
Agripinei, conjurând'o săi vie în ajutor. 
— Trebue să plec... trebue să plec... spu- 

- nea el Agripinei, cuprins-de desperare... nu 
mai sunt stăpân pe mine, nici pe viitorul meii.. 
am legat soarta altei fiinţe de soarta mea;— 

Şi acum, un eveniment apropiat strânge şi 
„mai mult legătura dintre noi... trebue să plec.. 

- N



  

In urma convorbirei-ce avu cu” părintele 

's&ă, lorgu deveni şi mai stăruitor. El decla- 

vase Agripinei că dacă nu va putea s&plece 

chiar in acea “seară, va pune capăt dilelor 

sale, şi, spunând aceasia, densul ar&ta un 

revolver incărcat.. 

Solomon YWortmann,. căruia î Negradi. nu-i 

mai, putea inlesni afacerea cu spitalul din 

" Piatra, ceru să i se plătească dobenda bani- 

lor împrumutaţi de la dânsul şi cele câte-va 

poliți subscrise în : tinipit din urmă pentru 

_nevoile casei.: a 
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Solomon se jura că nu mai putea aştepta. o - 

sigură di; ; pretextu că şi densul are plăţi mari 

“de. făcut şi că nu voia. să păţească ca Haim de. 

-la Galaţi. El dădea în acelaş timp a înţelege. 

că dacă nu va fi plătit imediat, cu multă 

părere de râu, va fi nevoit să recurgă la un 

secuestru. Pentru ca lucrurile însă să nu a- 

jungă aci, ca un'vechiii şi sincer 'prietin al 

familiei, d&nsul: propunea lui” Dumitrache şi 

Agripinei să vendă o moşie a lui Negradi, T ul- 

canii de pe Bicaz. Solomon cunoscea chiar 

pe o'persoană care era dispusă să-dea un preţ 

convenabil, nu tocmai mare, dar în sfârşit, în 

imprejurările de faţă ori-ce sumă, de unde 

ar fi venit ea şi cu ori câte sacrifiicii, nu “era 

N 

de desprețuit. Cumpărătorul, Hristea Coz- 

mescu ;. care. peritru moment se găsea şi 

densul strânitorat — aşa pretindea Solomon 

— era dispus să jea. moşia mai mult pen-
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tru a fate un. serviciii. familiei Nezradi, la 

„care. ţinea. .atâta, decăi, „ pentru a realiza un 

“câştig, .--- 

Hristea Cozmescu asigura şi “dânsul că 

făcea un imens.sacrificii şi aceasia i numâi de. 
hatârul lui cuconul Alecu.: 

Peste. câte-va: dile, Negradi tu. pus în Cu- 
ventul -teribilei situaţiuni.. -Contrar.insă aştep- . 

“tărilor fratelui săi, densul nu' manifestă o 

mare intristare când i se pomeni de vinderea 

moşiei...O nepăsare adâncă ii-coprinse sufle- 

tul: Cupa amărăciunei lusese golită până la 

sfârşit; ce ar mai fi putut să-l amărască mai 
mult? .Nenorocirea sa .era deplină, iremedia- 
bilă. Nimeni în lume.nu putea să i-o mai mă- 
rească. Alecu se: “aştepta, resignat, la toate 

„ calamităţile... Aşa voise, se vede, Dumnedeii 
şi cu fatalismul unui vechiii boer,. incult şi 

"bigot, el aştepta ca Providența să-şi. „execule 
decretele sale.. 

Ei iscăli, cu ochii pe jumătate închiși, toate 
actele pe -cari i le presintară Solomon Şi 

"Cozmescn. Tulcanii. fură venduţi pe jumătate 
din valoarea lor. 
Acum nu-i':mai rămânea lui Negradi de - 

„cât Lunceştii.. Procesul cu Păsăreanu. ame- 
nința însă. să-i răpească şi o. pârte din. această 

- moşie. 
In mijlocul. atâtor suferinţi, 3 Negradi aştep- 

tase moartea în linişte, dar” marea măngăe- 
toare,: după ce păruse că voeşte să se o-
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prească o clipă, în "eterna ei -căiătorie,. îşi 
urmă drumul inainte fără a: se opri la: den: 

sul şi acum, la fie-care revoltă.a constituţiei 

sale robuste,, la fiâ-care opintire a intregei 
sale fiinţe în -potrivâ boalei,: la fie-care re- 
naştere a simțirilor sale amorţite, 'el recă- 

păta tot mai mult conştiinţa nenorocirilor 

care se ahătuse asupra lui, intrevedeâ 'gro- 
zavele lupte, încercările cumplite care-l aş- 

teptau întrun viitor: apropiat. 

“De la ingrozitoarea scenă petrecută a doua 
(i după plecarea lui Iorgu, Agripina nu mai 
v&duse pe :l'orăscu. Acesta, în.urma maltra- 
tărilor ce suferise, fusese “nevoit să stea vre-o 

trei săptămâni în casă. Ceea-ce despera însă 
 pe'avocat, .nu era atâta nici ofensa suferită, 

în
. 

nici scandalul întâmplat — scandal: de care 

sul de divorţ cu..care L ameninţa Safta; care 

allase insfârşit totul, i“ transformaţia -ope- - 
rată în figura: sa. Forăscu fusese nevoit: să 
'şi taie favoritele şi—ceea ce era şi. mui grav— 
nasul, faimosul lui nas, subţire şi ascuţit,:era: 

turtit; lăţit. Nimeni nu ar mai fi recunoscut 
- fina şi 'şireata figură a primului avocat: din 

Piatra; în' această piflie 'ditormit:; 

Agtipina “era în curent, prin: Cornescu, de. 

cele ce se petreceati în casa:avocatului. Acesta: 

jurase :să-și r&sbune' în poliiva. lui .Negradi.. 

_— Ameuicu ce să-l frec pe cuconul Alecu,” 

x 

-vorbise şi ziarele din capitală; — nici proce- ,
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spunea Forăscu lui Hristea. "Toate actele 'du- 
" misale, -in:procesul cu Păsăreanu, sunt. la 

mine... O să vadă dumnealui ! 

Mai nenorocită şi mai tristă insă de cât 

toţi era Maria 

Scenele îngrozitoare la care , asistase, fuga 
lui Iorgu, boala lui Negradi, „păcatul Apripi-. 

nei, ruina care bătea la uşa lor, produsese 

in sistemul ei nervos, atât de fin şi de deli- 
cat, o sdruncivare cumplită. 

La cel mai: mic sgormot, la cea'mai mică 
nelinişte în casă, nervii ci, întinşi „peste m&- 

sură, ca nişte coarde gata să se rupă, erail 
cuprinşi de nişte: “vibraţiuni dureroase, care 
o făceau să sufere un adevărat martirii. 

Şi pe lângă toate-aceste chinuri, de la ple- 
carea lui Iorgu, Maria nu maj primise nici n) 

ştire de la. Valerianu.. 

Ce putuse. să deviriă l.eon în. acest lung 

interval? Nici un semn de viaţă, nimic. Pu- 
tuse densul s'o. uite cu desăverşire, să-și 
calce cuvântul, după .ce aprinsese în sufletul 

ei o dragoste: atât de vine, după ce păruse 

că, pentru vecie. ŞI legase inima de ini- 
ma €i?.. , 

Intrun moment de slăbiciune, când. -i se 
„păru că totul se pr ăhuşeşte in jurul ei, dupi 
scena teribilă dintre. „Negradi şi Agripina, 
Maria trimise lui Valerianu o scrisoare des- 
nidiijduiti, | --
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Trecuse dile şi săptămâni însă, şi nu pri- 
„mise nici un răspuns. " Ia 

Totul era sfârşit. Se: 

N 

”. Opoziția ridica din Qi în qi-capul; fostul 
- primar Duduşcă grupase în jurul săi pe toţi - 

slujbaşii daţi afară, pe toți nemulțumiţii. In - 
fie-care “seară grupul săi se aduna într'una 

din sălile cafenelei «La cetatea Neamţului» ; 

acolo, în fața unei litografii representând! 
scena faimoasă dintre Stefan cel Mare şi mumau 

"sa, la porţile cetăţei, Stefanache Rugină, ur- 

cat pe un -scaun, arunca cele mai îngrozi- 

toare acusaţiuni la adresa prefectului şi a gu- 
vernului.. - ” 

In peretele pe câre eva atârnată. litografia, 

la spatele acesteia, poliţia practicase o gaură 
şi, un comisar,. postat în camera de alături,: 

cu urechea la zid, asista ast-fel, fără a fi 
'vădut de nimeni, la toate conciliabulele 9- 

pozanţilor. . 

„.. Costică Uluceanu era însărcinat, în special, 

cu trimiterea -corespondenţelor la diarele. din 

capitală şi cu redactarea scrisorilor anonime, 
cari se expediaii regulat miniştrilor.. O cores- 
_pondenţă, adresată în timpii din urmă dia- 
rului «Virtutea Română» din Pucuresci şi.în” 

care erati date pe faţă hoţiile comise la pri- 
„:
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mărie de Hristea Cozmescu, produsese un 

mare sgomot în cercurile politice. 

Noul primar al Pietrei era acuzat, pe faţă, . 

intre altele, că din lemnete destinate localu- 
lui comunei oprise pentru densul opt stân- 
jeni, că-şi pietruise curtea cu bolovanii cum- 

păraţi pentru stradela «Baiaderelor» că luase 

pe sub mână, în: înţelegere cu Solomon Wort-: 
manh, întreprinderea acciselor şi. a ilumi- 
natului, că imprumuta cu dobenăii uzurară 
banii oraşului, in folosul săă. personal şi că, 
la urmă ,-pentru'a ascunde toate aceste fir- 

" de-legi, falşificase tâte 'registrele comunei... 
«Virtutea română» îşi văduse tirajul săi 

urcându-se în mod considerabil in urma pu- 
blicărei acestor corespondențe, sub titlul-im-. 
primat: cu ' litere cât gândacul : Hoţiile de la 
Piatra». 

“ «Hoţiile, jafurile, potlogăriile, escrocheriile, 
pungăşiile, delapidările; borfăşăriile și telhă- 
viile. banditului din “Piatra se țin lanţ. IHai- - 
ducul fură şi guvernul tace; oraşul este pră-. 
dat, ruinat şi primul-ministru inchide ochii.. 
Ce regim de canalii !... Până când: toate a- 
ceste; mişelii ?;.. Vrea. cabinetul să punem 
mâna 'pe pușcă. Şi să - eşim în stradă ?: Să ne-o 
spună! Dar atunci să se ştie că nu noi vom 
fi r&spundlitori” de sângele vărsat... nu noi 
voim putea fi. acuzaţi că am dat: prilej strei- 
nilor să strige, xinjind de bucurie: Finis „Ro- 
maniue» | : 

„



“Ast-fel termina «Virtutea Română» unul 
„din articolele ei de fond, în care, la urmă, 
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făcea o comparaţie între administraţia mize- 

-rabilă a lui Cozmescu- şi «oblăduirea părin- 

tească» a lui: Buduşcă. : ' 
Prin cercurile bine informate însă din Pia-. 

tra se pretindea că Buduşcă, pe timpul gos- 

podăriei sale, se folosise de constr uirea cazăr- 

mei pompierilor pentru a'şi repara din temelie | 

„casele sale din strada. Titu-Liviu. 

De curend, un deputat din oposiţie făcuse 

in privinţa cestiunei de. la Pi iata, o interpe- - 

lare care avu un mare răsunet. Guvernul, 

față cu mişcarea oposiţionistă, care creştea 5 

atât în camere cât şi ?n ţară, fu nevoit să 

rânduească o anchetă “parlamentară. Rapor- 

tul: comisiunei de: anchetă, compusă în ma- 

joritate din membri de ai oposiţiei, tu. defa- 

vorabil lui Cozmescu. .Nici prefectul, nici mi- 

nistrul nu mai puteau face -nimic pentru. a 

scăpa pe protejatul lor; Ilristea fu dat în ju- | 

decată şi trimis. înaintea. jaraţilor. 

“Primarul "şi luă de apărător pe Mitică Fo- 

răscu,.- care făgădui prietenului săii că va face 

minuni pentru. al scăpa. Favoritele avocatu- 

lui mai crescuseră în timpii. din urmă; nasul 

lui era însă pierdut, pierdut pentru tot-d! a- 

una... : 
Primul lucru” însă de care. Iristea ingriji, 

fu de a se pune în. relaţiuni. cu membrii, co- E 

“ misiunei juraţilor. 

” “Bradi şi Putregaiu, — C. 134%. | _ E e 3 

1
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Din nenorocire pentru densul, între juraţii 

căduţi la-sorţi, erai foarte mulţi partizani 

de:ai oposiţiunei: însuşi Buduşcă, neimpă- 
„cătul s6i duşman, era pe listă! Se puteai, ce 

e drept,  recuza câţi-va dintw'enşii, .dar ori 
cum primejdia nu tera cu totul înlăturată... 

In acest timp Grozăveanu fu chemat de mi- . 

nistrul de interne, la Pucureşti. . «Afacerea 

de la Pi atra» luase proporţiuni îngrijitoare. | i gri) 
Oposiţia 'şi concentrase toate puterile asupra 
acestui punt slab al regimului ;. o condemnare 

a lui -lristea echivala cu 6 condemnare a 

“partidului: de la putere... Primarul trebuia 

) 

deci scăpat, scăpat cu.ori-ce preţ... 

“In diua judecăţei,, sala cea mare a. primă- 
viei, unde curtea cu jur aţi îşi ținea şedinţele, 

de abia putea cuprinde lumea. venită din tot 

judeţul pentru a asista la acest proces fai- 
mos. Procurorul general de -la Iaşi: susținea 
„acusaţiunea ;. în public se vedeai. şi multe: 
figuri streine : -eraii membri de-ai oposiţiunei, 
veniţi din capitală. ca să fie de faţă la această 
interesantă partidă, în. care se juca. soarta 
"guvernului. 

Hristea Cozimescu, palid” şi abătut, stelea 
pe banca acuzaților, în acest locaş al primă- 
riei, unde, cu câte-va luni înainte, densul îro- 
nase ca un stăpân absolut. fa spatele săi, 
Mitică. Forăscu, purtând o pereche de oche-. 

„ari; cari “mai ascundeati puţin diforimitatea:
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„nasului său, r&stoia cu i băgare de seamă un 
"voluminos dosar. i 

-De o-dată o mişcare adâncă. se produse i în 

public. Preşedintele” scosese din urnă numele - 
neimpiicatului Buduşcă, şeful opoziţiunei d din 
Piatra. - 

Toată jumea : se: aştepta ca: Cozihescu' sau 

avocatul săi să strige : Recuz! 7 

Cozmescu însă stătea cu capul plecat, cu- 
“fundat în gânduri. iar  Forăscu r&stoia mereii 

" <losarul. 

Preşedintele” scoase apoi numele lui Stefa- 
năche Dugină, alt duşman de moarte al. gu- 
vernului, -:-- — 

Acusatul şi apărător ul său tăcură din! NOI. 

„ Ast-tel fură scoase din urnă şapte. nume de . 

„adversari ai „regimului, fără ca Forăscu să şi . 
ridice ochii de pe-dosare 

Ce putea să insemneze: ” abeastă atitudine 

"neesplicabilă a lui Cozmescu ? Tinea densul | 

să fie-condamnat cu ori-ce preţ? 9 
“Numai cinci din cei doi-spre: zece  juraţi 

"eraii. amici ai prefectului : Gavril Bursuc, 

Costea. Smochină, unicul librar al Pietrei, 

Cigulea, vestitul jucător de cărţi, poetul Va- - 

sile Bogoslov şi făclierul “Sava. 
Condamnarea lui „Gozmescu părea sicură, 

inevitabilă. - 
„Mitică Forăscu făcu. minuni de elocuenţăi; 

vocea sa, devenită acum puţin nazală, era 

mai puţin răsunătoare ca inâinte ; totuşi ple- E 

î.
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doaria avocatului curgea limpede şi  convin- 
gătoare. 

Acolo. însă unde Forăscu se întrecu, fu la 

- sfârşit, înt”o -peroraţiune nerezistibilă : 
«Voi - părinţi de-faniilie, în pieptul cărora 

bate o inimă caldă şi generoașă, avea-reţi 

“oare curajul să lăsaţi: fără nici un' sprijin so- 

ţia nenorocită, copilăşii desperaţi . ai acestui 

“bărbat valoros, al ăcestui cetățean model, 

“Tală a anticei noastre uri? La ţipetele infer- 
nale ale copiilor, la şiroaele de lacrimi ale 

unei mume care se afli pe patul morţii — 

_şiroae' care, fie dis în treacăt, dacă sar a- | 

' duna la un loc, ar putea face o baltă imensă — 

care inimă, fie ea chiar de piatră, ce zic de 

piatră ? de. fier sau de olel, nu se va putea 
îndupleca ? şi apoi, domnilor: juraţi, nu v& 

yândiţi domniele-voastre că aveţi o mare res- 
„pundere. şi că într'o di puteţi să vE întăţişaţi 
inaintea celui de-sus» ? | 

Aci- Forășcu făcu o pauză -şi ridică mâna 

spre cer. Intreaga adunare, urmându-i gestul; 

„ÎŞI îndreptă privirile. spre tavan. 
_ Când avocatul termină, un jior trecu prin 
inimile tuturor. Era un simţiment general că 

cu toate sforţările lui Forăscu,. juraţii, în na- 
joritate duşmani de moarte ai lui Cozmescu, 

trebuiau neapărat. să condamne pe - acesta 
” pentu crima de falş în acte publice... şi apoi 

'hoţiile primarului € erai .vâ&dite şi „dovedite cu 
. prisosinţă.
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Mare fu însă mirarea tuturor când Buduşcă, 

primul jurat aduse un verdict negativ. 

Publicul r&mase un moment înmărmurit.. 
Achitare ea lui Cozmescu era ceva neînțeles, 

neesplicabil, un mister pe care cei mai isteţi 

se incercau în'zadar săl pătrundă... 
La clubul guvernamentalilor din localitate, 

se arborase, în semn "de izbândă,. drapelul 

tricolor iar la primărie se făcu. iluminaţie. 
In capitală,. opoziţia era consternată. Arma 

cu care ea'se incercase. se restoaine regimul, 
„ îi. scăpase din mână... 4 

Acum: diarul 'guvernătnental cApărătorul 

poporului», respundeă cu vigoare «calomniilor- 
şi uneltirilor infame» ale opoziţiei: 

__ “<Justiţia populară, prin urmare opinia pu- 
*blică însăşi, prin ce are densa mai pur şi mai 

desinteresat, se insărcinase să: restabilească 

adevărul, denaturat de o bandă de postulanţi 
şi de molluzi, cari nu maj respectait nimic, 

nici cinstea, nici patriotismul, nici marele 
servicii aduse cauzei publice... Verdictul opi- . 
-niunei publice era cu atât mai sdrobitor-pen- - 
tru âceastă bandă cu-cât majoritatea juraţilor 
din Piatra era compusă din amici ai opozi- - 

_ţiunei: Nici chiar aceştia, cu toată dorința. 

lor, nu putuse descoperi măcar cât fegru sub 

unghie în' sarcina onorabilului şi activului 

„primar al Pietrei, d. Cozmescu». 

"O săptămână după achitarea lui Cozmescu, 

Costică Uluceanu fu reintegrat în funcţia de
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vaineş la Prisăcani, Stefanache Nugină redo- 
bândi postul său de la percepţie iar Buduşcă 

primi ca resplată preşedinţia comitetului per- 
manent. = 

Prefectul Grozăveanu.;fu călduros felicitat 
de primul-ministru pentru chipul abil cum 

condusese toată această afacere, pentru tac- 
tul şi discreţiunea.. cu care ştiuse să nego- 

cieze cu membrii: opoziţiunei achitarea lui 
Ivistea., a 

Cucoana Raluca nu fa in stare! să reziste e- 
moţiunilor pe care i. le pricinui procâsul. S0-.. 
ţului ei. Fie-cate clipă acum -o apropia tot 
mai mult de sfirşitut vieţei.. Int”o caldă di- 
mineaţă a lunei Marte, capul. ei i. se aplecă. 

-- pe umăr ca şi cum ar fi voit să doarmă : 
adormise de somnul cel vecinic. 
— Aşa a vrut, _Dumnedei, spunea păriu- 

„tele Mihalache Prapur, care alergase în goană“ 
indată ce fu inştiinţat de Cozmescu. Ştie el 
ce face! Am putea să ne sclifosim ani in-, 

- begi, degeaba. ! Sa dus, s a dus şi pace bună... 
Unele cucoane de prin mahala, ca să dove- 

dească cât ai ţinut la Raluca, se. văitaii în 
gura mare : 

—.0f! of! of! s&rmana femeie. „."să'şi lase 
copiii şi bărbatul şi să se. stingă aşa ca o 
luminare... Ce păcat! ON! 

Cucoana Nastasia Bogoslov dojenea pe prie- 
„tenele sale ci nu sciaii să jeleascii cum se
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cade. — Si vă arăt ei cum să plânge un . 

mort, spunea densa. 

— Scoală Balucă! țipa” văduva protapopă- 

lui cât putea. Scoali!! “Nu o săte. duci de 

la hoi, că nu te lăsăm... nu te lăsăm. | 

": Cucoana Nastasica îngriji de toate cele. 
trebuitoare pentru îngropare ; ea priveghiă 

scăldarea moartei, găteala ei, precum! şi 

cumperarea de testemele şi de luminări ; se 

tocmi cu pitaral Chiriac pentru patru mari. 

colive şi câte-va-'sute de colaci mari şi mici: 

Afară de părintele Mihalache Prapur cu dia- - 

conul şi dascălul. săă, mai fură chemaţi pen- - 

tru îngropare şi preoţii -Matei şi Sofronache, 

“ aşa cum se cuvenea unui mort cum se cade. 

In sfârşit, părintele Mihalache era mulţumit: 

murise — şi de astă-dată da binele— un cre- 

ştin mai. dihaiă! 7 

A treia di, de dimineaţă, clopotele incepură 

a suna pe la biserici; o mulţime de clopote 

mai mici sbârnăiaii fără “răgaz” şi, prin zin- 

.shenitul lor asurditor, .se audea mai rar şi - 

glasul grav şi cumpătat al clopotelor mari... 

, Lumea incepuse să se adune în casă “la 

Hristea, . care stetea gânditor într'o 'odae din 

! 

fund; mai mulţi prieteni] inconjurati ş şi cău- -- 

tati să'l întărească impotriva nenorocirei cel. 

lovise. .. 

Curtea, era plină de oameni; in mijlocul ce- 

„lor patru colive aduse pe.tave erai implân- 

„tate. luminări groase iar pe lângă colaci erai.
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puse bețe cu pomi; luminări mai subţiri, le- 
gate cu testemele se împărțeau la preoţi şi 
dascăli ; în fundul curţii o droaie de cerşetori, 

" îşi smulgeaii unul de la altul prapurele şi se 
certati între denşii. In acest timp sosise şi 
muzica primăriei, alcătuită din patru ţigani, 
trei nemți, un. ovreiu şi trei unguri, sub 
conducerea capelmaistrului. Matzovetzsky. 

„- Preotul însărcinat'să citească stâlpii la că- 
- pătâiul moartei se sculase şi cea-l'altă preo- 
țime se- adună împrejurul sicriului, pentu. 
ictenie. _ o 

Vaetele copiilor, a neamurilor, a prietene- 
„lor şi acele ceva mai moderate ale lui Hris- 
tea, nu impiedicară pe ciocli: să ridice sicriul 
şi să'l scoată în curte : peste. penza întinsă 
pe pragul uşei. In curând totă lumea eşi a- 
fară; prăpurele Şi colivele se puseră în miş- 
câre, muzica începu să cântă -un marş fu- 
nebru şi preoţii, îmbrăcaţi în veştminte au- 

„Tite. şi cu luminările în mână, să precedeze 
pe moartă. Pe la răspântii, convaiul se oprea 
„Pentru prohod şi atunci plânsetele reîncepeai 
şi mai tare. Cucoana Nastasia striga mereu: 
— Stai Ralucă, nu pleca că nu te-las! 

„Şi convoiul se.punea din. noi în mişcare. 
Peste vre-o jumătate de oră, moarta fu adusă 
la biserică, în curtea căreia se opri muzica 
şi unde: aştepta o mulţime de lume. După 

" prohod şi „Cântarea vecinicei pomeniri, si- 
criul fu adus la groapă, scoborit înăuntiu, 

.
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stropit cu vin, şi ceremonia se sfârşi prin cu- 

vintele obicinuite : : «Pecetluim această groapă 
până la a doua înviere»! 

Impărțeala pomenilor se termină printr*o 

bătae. cumplită între. calici. 

„După ce'şi plăti tributul săi de durere, 
„Ilristea, întărit de sfaturile părintelui. Mihala- 
che şi a cucoanei Nastasia, se convinse că e: 
zadarnic de a se mai întrista cine-va pentru un 

lucru hotărât de cel atotputernic. Aşa fusese 
-_seris şi lucrurile nu mai puteai să se schim- 

be... Mai mulți -prieteni chiar, v&dendu'l cam 
galben la faţă, "1 sfătuiră să mai iasă prin 
"lume, ca să poată găsi, dacă nu uitarea ne- 
norocirei ce'l lovise, cel puţin o mângâere... 

Ilristea nu mai şedea de loc. acasă; in 

“adevăr, spunea dânsul, putea el'să privească, 
fără a resimţi o nestârşită durere, odaia unde 

_se stinsese pentru vecie tovarăşa tinereței 

sale? De aceea ?1. intelneai pretutindenea : la 
Marinescu, la I.ascarache Petreanu, dar mai 

cu seamă la Alecu Negradi. Cu.tot procesul . 
său, el era primit în toate casele cu cea 

- mai mare bucurie,.ca şi cum, prin verdic- 

tul juraţilor, ar fi dobendit un centificat de 
virtute. _ [ 

Negradi nu părăsise incă patul. Doctorul 

Burdea,. care venea. în fie-care săptămână 
să'l vadă, nui ingăduia să -se scoale până la: 

jumătatea ] lunci Aprilie: Paralizia dispăruse,
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dar cuconul Alecu simţia i încă o greutate, o 
-osteneală cumplită în tot corpul... 

— N'ăâ vrut să mă ia Dumnedaii, spunea 
densul lui Cozmescu. Acum iar trebue să 

_mă& pun pe lucru... poate că s'o îndura cel 
de sus, după atâtea suferinţi şi mi-o îngădui 
să recâştig ceea-ce am perdut... 
__— Mai încape vorbă, respunse IIristea. cu. 

- jumătate de glas... 

-— De acum -m& întore iar la. munte. Şi M&: 
pun pe muncă straşnică, ca în tinereţe. .. Am 
credut că o să găsesc un sprijin în ticălosul.- 

- de Iorgu... „ai vădut ce mi-a făcut... de acum.. 
s'a sfârşit: să nu mai dea în vieaţă ochi cu 

„mine că-s în stare să'l ucid.. . Trebue să mun-- 
cesc eii singur... singur.. - - 

“Hristea clătină din cap « cu un aer.de com-: 
pătimire. 
"— Ceea-ce mă înspăimentă însă, e ci de: 

b cam-dată, nicăeri nu pot să găsesc un ban; 
tălharul cel de Solomân, după ce mi-a Mân=: 

„cat atâta avere, acum nu vrea să m& mai îm- 
prumute de cât cu: dobendă” de trei-deci Și: 
șase la sută. ” E 
— -Cuconu Lascarache n'ar putea oare.. 
— Lascarache? Nu ştii că nu'mi mai calcă: 

in casă de când cu istoria însurătoarei * 
_„— VEd şi eu că-i cam grei de scos la ca- 

_P6t; dar mă mir cum să n'ai „dumneata pe 
nimeni in oraş să'ţi- facă bine cu ceva?! 

— Pe cine vrei să am?... Doar pe tine. ?
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— Pe mine? dise IIristea tiesărind. 

- Ce te miri? Ai o stare în destul de fru- 
„moasă, pentru ca'să me poţi împrumuta cu - 

„ Vre-o trei mii de galbeni.. 

—. Da, am şi ei vre-o cinci-spre-dece mii 
de galbeni... 

— Dacă nu şi mai mult ; ţi-a mers bine la 
primărie... Şi Tulcanii mei pe cari i-ai luat 

"pe nimic... i 
— YVorbă să fie! Mai “mult am: perdut de 

cât am câştigat ; ei, hai să punem dou&-zeci 
de mii, dar fii sigur că n'am mai mult... 

„= -— Si nu-ţi ajunge poate? 
— Pentru mine da, dar mai ştii ce poale 

să se întâmple mâine poimâine doar n "ani 

să r&mân burlac toată viaţa.. “ 

— Glumeşti Hristachi?: . - 
— Nu glumesc de loc; voii să am Şi eu 

odată o “gospodărie liniştită şi trebue. să ştii 
că nu's din aceia cari - umblă după zestre 

mare.. 
— Imi.vine simi fac cruce când te aud ș 

nici nu s'a răcit bine mormântul Raluchii şi 
te gândeşti să iei pe alta? 

"— Ce să fac? am şi eu o inimă şi-s sătul 

până în gât de viaţa. pe care'am dus'o ; ; am 

avut eii până acum vre-o mulţumire, vre-un 
. ceas de odihnă? tot doelor şi doctorii, ne- 

cazuri. şi 'supărări şi nimic alta; mi-a venit 
şi mie vremea să mai resuflu.. ” 

— Dacă'i aşa, fă cum te-a ajunge capul ; 
“. 

= 

7 2
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„dar mai ânteiii gândeşte-te la mine; dacă 
nu- -mi vii în ajutor, sunt perdut... 
_— Aşi putea să fac mai mult de cât atâta 

pent u mata, cucoane Alecule.. 

—:Nu te înţeleg. .. 
— Dacă ai vrea, m'ai înţelege.. ei iu spun 

că am de gând să. mă insor; că nu caut zes- 

tre aşa de mare şi că aşi putea să fac mai 

“mult pentru. dumneata de cât să te împrimut 

“numai cu o mie, două de galbeni..: am vor- 
bit destul de desluşit, mi se pare! 

Negvradi se ridică puțin şi, sprijinindu- -se 
întrun cot; se uită lung la Cozimescu. 

„.— Te aud şi nu-mi vine. să cred... mi se 
pare că visez.. 

— Ii jur că “ui vorbese din fundal i inimei, 
urmă Hristea cu 0. voce “tremuirândă ; ceea 
ce-ţi spun acum e o taină pe care o port de . 
mult în sufletul meii ; de când su întors Ma- | 
sia din streinătate eti veghez, asupra: ei ca: 

„asupra unei comori ; şi mi-aşi face seamă 
mai curend de cât să renunţ la densa.. 
Uite, iţi pun la îndemână toată: averea meu.. 

“trei, patru, cinci mii de galbeni, cât voeşti.. 
eii nu sunt.un om interesat şi... din par: 

„te-mi.. - poţi să nu-i dai Mariei nici un ban: 
_Zeste..: ! 
„-— Ce voeşti săi respund ? Sunt aşa de 
surprins cum. n'am fost. nici: odată “în viaţa 

„Mea... Şi, mai la urmă, ce'pot: să fac? Tre- 
bue să : te. înţelegi mai întâiu cu Maria. 

7
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să i vedem de primeşte densa... doar nu vrei să: 
_pat cu ea ce-am păţit. şi cu Iorgu... Dar-te 
sfătuesc să nu te mai gândeşti la lucrul ăsta. 

e peste putinţă... 
— Dar dăcă s'o învoi şi cucoana Agripina ? 
— Nu-mi vorbi de Agripina... densa şi cu 

“ Torgu nu există pentru mine:.: | capătă îavoi-— 

rea Mariei Şi. „apoi să vorbim. 
* 

4 

JIistea nu iubise nici o-dată în viaţa lui; 
“el nu cunoscuse, până întâlni pe Maria, de 

cât o singură patimă : banul. Muncise patru- 

zeci de ani, îşi impusese cele mai mari pri- 

„vaţiuni, pentru a dobândi ceea-ce i se părea. . 

lui că constitue pe păment suprema fericire. 
” Alergase necontenit, fără a-şti-ce este obo- 

seala, spre un; singur ţel. Jertfise totul în 

„lume spre a isbuli să strâpaă! parale multe. 

Când, după vre-o pună afacere el se intorcea. 

_acasă cu vre-un fişic de galbeni, il desfăcea 

numai de cât pe” masă, îi. inşira'în- grupuri . 

egale, îi număra de câte trei, patru ori, uitân- 

du-se cu dragoste la fie-care piesă... apoi “şi 

„umplea mâinele cu aur şi! făcea să sune 

şi sunetul s&it “constituia pentru - densul cea. 

“mai dumnezeiască muzică.. SI 

ŞI acum Hristea ar fi dat toate” comorile 

Jumei pentr u Maria.... şi densul se gândea la 

truda lui - teribilă, la hoţiile -ce comisese Şi 

care-l dusese până - pe. pragul puşcăriei, la. 

atâtea sacrificii . de demnitate şi de cinste, 

z 2
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pentru a aduna, ori cum şi de ori unde, 
bani, bani şi iar bani, şi acum, tocmai 
în amurgul _vieţei; -densul descoperise că 

= Sunt minute când banul nu însemnează ni- 

“mic...:. că sunt. patimi - mai tari şi de cât. 
setea: de aur... şi că toate averile din lume 
nu-i..puteaii. deschide o. inimă. inchisă pentru. 

densul.. 

NEI Aaripina era “dominată cu desăvârşire de 
„Cozmescu : acesta cunoştea toate slăbiciunile, 
toate: coardele. inimei sale. Desigur că. soţia 

lui Negradi visase alt-fel de miri- pentru Ma- 

„ria; ea descoperise chiar inclinaţiunea fiicei, 
sale pentru Valerianu. Cum ar fi putut însă să 
se opună unui om care "i ştia toate tainele? 

„în faţa lui Iristea, densa nu mai avea voinţă. 

se simţia incapabilă de cea mai mică împo- 
triv ire. ! 

— Din partea mea nu am nimica de dis, 

răspundea Apripina; dar dacă n'o vrea Maris 
— Nu vreau să. ştii ei dal de astea ș.e 

„treaba dumitale s'o. indupleci... spune-i că 
“nu semai căsătoreşte nimeni, din. dr agoste, în 

- Aliua de astă-zi, că ede o mie, de ori de pre- 

- ferit un om stătut, cu mintea coaptă, vre-unui 

ținc, fără căpătâiu; mai. fio. să înțeleagă că 
nu are so ia nimeni aşa numai pentru ochii 

„ei şi că invoindu-se să-mi fie: soţie, scapă şi 
"pe cuconul Alecu din mare primejdie... Dacă 
„e fată cuminte, va: trebui să priceapă.... 

Maria nu ştia nimic, din cele ce se urzeaii 

”
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în jurul ei. Nici nu'şi închipuise vre-o dată. - 
că Hristea, omul care- din toată Piatra îi era . 
mai antipatic, putea să aibă nebunia de ao 
cere in căsătorie. - = 

Din Qi în di densa devenea mai: i tăcută şi 

mai tristă ; gândul ei shura- merei peste ho- 

tare, de unde nu- mai venea nici o ştire, nici 

un. singur cuvent. Ea'se uita ore întregi spre 

munţii Transilvaniei, ca şi cum_de pe pis- 
curile lor ar fi putut să se vidice O rază de 

speranţă... - 
Câte-va: dile după între voihirea lui- Negradi 

7 
7 

cu “Hristea, Maria stetea singură în salonul. 
cel mare şi se-uita intristată afară : era pe.la 

„toacă şi vremea părea „foarte . posomorită ; 

cerul era acoperit de nuori şi vipada, ames- 

tecată cu noroiii, se topise puţin... 
Hristea intrase tiptil în salon şi. se apropiă 

pe nesimţite de Maria, care iresâri indată 

„ce-l vădu lângă densa. 
> — Te-ai speriat, duducă? îl dise Cozmeseu 
cu o“voce. măngăeloare. 
Nu, aa 

„— Ștai de mult mata aice ? 

— Da. 7. o 
— Eşti supărată pe mine ? - 

„—. De loc. 
— De ce-nu spui noşului ce ai; ştii cât 

țin eii la mata şi ce.nu aşi faceca să nute 

mai v&d posomorită! 
Hristea voi si ia mâna Mariei. şi să se a-
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“propie mai malt de, densa, dar ea se înde- 

părtă cu: repediciune. 
— De ce mă urăşti atâta, duducă Marie? 

* Când ai şti ce vreau să fac pentru mata, sunt 

sigur că m'ai-iubi... . Ia 

— Domnule Hristea, poţi fi încredinţat că 
nici nu te urăsc, nici nu te iubesc. 

Hristea se-apropiă din noii de densa. 

— Cu timpul -ai să vedi cum au să ţi-se - 

schimbeideile. -. ” 
— Nu cred, domnule: Giozmeşeu. 
-— Nu-mi qice domnule, că mă supăr; eu 

ași voi să 'ne împrietenim de tot; să ţii la 
" mine cum ţiii ei la d-ta. Nu ar trebui să m6 
refuzi aşa. in toate, mai ales tocmai acuma 

> când cuconu Alecu e îri aşa primejdie de 

sănătate şi are aşa nevoe mare de bani. Duş- : 
manii lui i-au făcut o mulţime de neajunsuri, 

aşa în cât o dudue: pupuică ca mata e ame- 

nințată să r&mână fără de zestre; Şt că eu, 

m'am chivernisit puţin şi am. pus ceva parale 
de o parta.... um ajuns în stare să pot. 

„ajuta pe” cuconu Alecu şi să pot tot.o-dată 
face o poziţie fericită unei turturele atât de | 
resfăţată şi de: cocolită cum eşti mata. 
 — Nu ştiu până acum dacă “tată-meiă stă 
atât de rău; dar nu pricep ce aii a face pa-. 

valele dumitale cu. fericirea: mea ! 
— Nu-pricepi un lucru atât de simplu? 

deşi nu's aşa de tentr, tot am. inimă verde 
şi's destul de hazlii şi de mulicat ca:să nu-i 

>
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fie nimănui urât:cu mine; am şi ceva: stare, 
“şi mi-am pus de gând să mă 'nsor... pe cine 

„creqi că am ochii.:. ghici pe cine? 

— Nu voii să'mi:dau această osteneală, 
spuse Maria, îngălbinindu-se de o-dată: 
„Intro clipă ea înţelese totul, işi lămuri toată , 

atitudinea de mai nainte a lui Cozmeșcu faţă 
cu densa. 

-— Apoi micoi da- o ei: “atuncea : pe dum- 
neata. .:.- - hi 

-— VNâd că. ţi-ai "pus “in minte să mă necă-. 

„jeştă astă-qi, domnule, Cozmescu ;; de aceeu 
-..m6& eartă dacă, [iind in dispusă, nu pot. sta 

mai mult timp la vorbă... , 
Zicend acestea, Maria se  sculi şi eşi repede 

“din salon. -- aa 

Hristea rămase. în picioare, neclintit şi se. 
„aită lung timp la uşa.pe unde eşise. fica lui 
Negradi ; dacă ar fi apropiat urechea de odaea | 

ei, de. sigur că ar fi audit un plâns înăbuşit. 

— Răbdare,. Cozmescule, îşi zise el. | 
-Maria se simţea. perdută. Uitată. de: Vale- 

rianu, presimţind ;complicitatea părinţilor ei 

în -acest trafic ce se urzea cu tinereţea şi cu 

" frumusețea ei, în schimbul banilor unui -om. 
pătat, densa, cu tot caracterul neinduplecat - 
pe. care-l: moştenise “de: la: părintele ei, nu 
vedea nici o scăpare, faţă cu nenorocireu ce o 

" ameninţa. Rezistenţa ei. era: să fie zadarnică ; 

numai moartea putea s'0 răpească din braţele | 

lui Ilristea, care, ca nişte şerpi, se pregăteaii 

"Bragi și Putregaiia, 6 1384. a - A 9 

e.
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s'o coprindă... Şi Maria işi indrepta privirile 

„spre apele limpedi ale Bistriţei,. cari. curgeaii 

in vale, la marginea grădinei... Nu, ea nu va 

[i nic o-dată soţia acelui mişel, scăpat din 

ocnă grâţie. numai corupţiei juraţilor... Şi 

riul curgea mereii, cântând vecinicul sii cân- 

tec, într'o atmosferă de pace şi de repaos.. 

Maria | v&ămăsese -pe gânduri, cu privirea 

aţintită spre valurile Bistriţei, când, de odată, 

ea audi dusuitul unei trăsuri care intră -cu 

repediciune în curte: Un -ten&r sări din ea 
_şi.urcă în grabă scările... Prin gcamlicul in. 

trărei, nu se putea bine distinge figura lui.. 
Uşa se deschise şi Maria, “înmărniurită, 

în prada unei emoţiuni ce "i stinsese- vocea 

şi'i paralizase twupul, „se găsi faţă în faţă cu 

Leon.. 
„In câte- va cuvinte, acesta „timari Mariei tă- 

cerea lui: îndelungată. 

„A doua dis după întoarcerea sa în “Tulgheș, 

Valerianu, fiind bănuit de a face agitaţie daco- 

română, fusese arestat, din ordinul procuro- 
rului unguresc din Năsăud, pus la secret 

- „şir ținut ast-lel, . fără a putea “comunica: cu . 

„nimeni, în timp de peste o'lună. Leon avu- 
sese. imprudenţa, la prima. lui sosire în Tul- 
gheş, se ia apărarea unui ţran român pe . 

care un jandarm îl maltrata . întrun chip” 

cumplit; de atunci el fu r&u notat de autori- 
tăţi şi priveghiat' de aproape. Obserrându-se 
apoi că primeşte scrisori din ţară, i se făcu 

N 

7
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o perchiziţiune ; în una din aceste scrisori, 
lorgu il vorbea de «timpul. fericit în care 

“ frontiera dintre “Transilvania şi Moldova vă 

-dlispare». Atât fu de ajuns, pentru ca Leor 
si fie arestat şi aproape să fie dat judecății : - 
pentru .urziri în conta siguranței statului. 

„Acum în urmă însă, neliind nici o probă se- 

rioasă in contra lui, el. fu eliberat; cum eşi 
din inchisoare, Văletianu plecă inu” an. sunet, 

la Piâba. - . 
„ Matia îl încunoştiinţă îndată de aneltirile 

lui Hristea.. 

— Hristea, a: avut “cutezanţa ?.. . eselamă 

Le on, a cărui figură se schimbă” de o-datiă.. 
— “Da; mi-a făcut. o- declaraţie - inflăcărată . 

E chiar astădi... şi, după cât văd, el trebue să 

fie autorizat de părinţii mei.. 

„— Şi? urmă Valerianu, galben ca un mort. 
— Din parte-mi, "i-am răspuns că .nu pot 

“lua propunerea sa de cât ca.0 glumă.. „Nici 
o-dată nu voii consimţi să devii soţia unui 
asemenea om.. 

Valerianu aruncă Mariei o piivire de ne- 

stirşită recunoştinţă, „şi'i strinse cu” putere 

mâna, care. tremura cumplit... 

| XI 

Negradi se sculase din pat; el putea acum 

umbla prin. odae fără a [i susţinut de nimeni.
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Doctorul Burdea il asigură că: - peste. câte- va - 

săptămâni. va putea: pleca, la munte, e 

— Aşa e tată,că sa indeplinit vorba mea? 

ii spunea Maria ; ; la Aprilie o să te întorci 

„la ţară; -acum r&mâne să se indeplinească 
Şi ceă-l'altii predicere... a e 

— Care, Mario? | RI 
— Că ai să faci avere din NOU... i 
— Să te-audă : Dumnezei, fata mea, "căci 

tare mi'saiu sdruncinat afacerile. . 

„— Lasă că nui nimic; nai mai “pierdut 

bani cu moşia şi'n negustorii ?. lucriirile se 

pol indrepta. .. 'Si apoi ţi-am .spus că nici noi 
n'avem să rămânem cu braţele încrucişate... 
— O ştiu, Maiio; de tine nu m'am îndoit 

"nici odată ; dar ce ajutor poti să'mi dai tu . 
„la munte? Singur ticălosul de. -lorgu : putea, 

să'mi fie de vre-un folos.. „any jurat, însă să 
nu'l mai: văd în ochi.. 
„— Tată! 

— Nu, sa sfîrşit! Ceea: ce ms supără acum, 
- _e că ţi- am stricat, într u cât-va, viitorul tâu ; 

p& când, inainte puteam spera. pețitori de 
- frunte pentru line, acum, nu Ştii, z&u, ce va 
trebui să facem. Poate fac” rău căţi vorbesc . 
astfel, dar eu .te privesc, nu ca p'un copil, 
ci ca pe-o temee cu multă judecată... . 
— Să n'a! nici o grije în această privinţă, 

I tată ; ei nu, mă gândesc încă să mă mărit... 
— Da: trebue să. te gândeşti, “Mario, cu atât 

mail mult cu cât mi Ss a întățişat zilele acestea
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un prilej, pe care war trebui să-l scăpăm. 

-.“Trebue săţi fi vorbit Hristea că vrea săte ia 

de soţie... | 
— Eu vam credut e că glumeşie, precum cred 

că slumeşti şi mata în acest minut. - 
„-— Nu glumesc. de, loc, drăguță ; ei nam 
voit să umblu cu vorbe multe şi ţi-am spus 

lucrul verde, în faţă. ?. 
„+ — Ti-am spus, “tată, că nu voii incă să 

„mă mărit; cu: atât mai mult naşi lua pe 

Hristea, chiar de-ar fi poleit cu aur.. 
— Se cunoaşte. că. eşti - soră cu Iorgu; a- 

„menduoi.-umblaţi: după cai morţi -să le luaţi 
“potcoavele şi :dați “vrabia din “palmă pentru 

cioara din par. Nu înţeleg ce gânduri .vei fi 
având... cât despre mine, mi-am făcut datoria 

“de părinte. -Dacă nu vrei să m'asculţi, . fă 
cum Ştii ; cum ţii aşterne, "aşa te-i culca... 

__ Yenire ea “lui Valerianu: în Piatra făcu pe 

IIristea să'şi îndoiasci sforţările: pe lângă pi- 
-rinţii Mariei. 

Stăruinţele - lui Cozmescu . erai indreptate. 

cu deosebire pe lângă Agripina. Densul îi 
“ceru, între altele, ca Leon să nu mai-fie pri- | 
“mit în casă. 

— Cât va fi. plesteratal acela de Ungur . 
în Piatra, n'o. să. putem face nimie ; să fiu 

eii in locul prefectului. Paşi alunga peste g gra- 

niţă, ca pe un venetic.: Ce cată el aicea să 

întoarcă : minţile fetelor ? cine Va adus iar 

pe capul nostru Pa
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“Si Iristeu se plimba cu: -ochii incruntaţi, 
prin cameră, gesticulând ca şi cum ar îi voit 

"să sugrume pe-rivalul s&ii.. 

Silinţele Agripinei pe lângă Maria fură îusă 

zadarnice.: a 
Pe când Cozmescu, turbat de mânie, alerga 

pe la prefectură şi pe la parchet pentru a 
obţine expulsarea ldi Valerianu, acesta se 
prezinta ' Agripinei şi'i: cerea voe să [ie dus . 
în camera lui Negvadi, avend a le face amen- 

-. durora o comunicare de cea „mai mare în- 

semnătate. | - 

Maria, sdrobitii de emoţiune, aştepta în sa- 

lon rezultatul acestui demers, ce avea să ho- 
tărască de viitorul şi de lericirea ei. | 

-— Mi se pare că e prea. târziu, Mario, îi 

spunea bătrânul Dumitrache, care niw'şi făcea 
nici o iluziune în: această privinţă. | 

Valerianu povesti lui Negradi, intrun. mod! 

simplu, cv un accent de: sinceritate convingă- 

toare, viaţa lui de muncă şi de studii, speran- 
“ţele sale în viitor— cu activitatea pe. care 0 
„desfăşura, in puţini ani 'densul era sigur să'şi 
indoiască averea — dragostea curati pe care o 

resimțea pentru Maria, identitatea educaţiunei 

ce primise amendoi, şi după ce, in termeni 

„discreţi, lăsă să se înțeleagă că iubirea lui 

era împărtăşită, tinărul ceru mâna "Mariei... 
- EI se sculă 'în picioare şi, rezemat de un 

fotolii, aştepta neclintit, ca o statue, respun= 
sul. lui Negradi. -
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— Cu mare piirere de răi, domnule 'Vale- 
rianu, trebue săţi spunem că nu putem săi 

dăm pe Maria, răspunse Alecu; lasă că e prea. 

tinără incă; pentru ca să sufere greutăţile 
- unei familii, dar şi mijloacele noastre sunt, 
pentru moment, prea slabe pentru a'i putea 
da un venit cum se cade; cu ceea ceai 
dumneată, nu cred car putea duce 0 viaţă 
fericită... .- -- 

Valeria anu işi muşcă. buzele. şi, cu faţa in- - 

vineţilă, intimpină: i 
- — Nu sunt bogat, dar am destul cu ce să 

pot intimpina” ori-ce nevoe.. | . 

Toate încercările lui Valeriana „furi de 

“prisos. E a 
„EL ridică buţin glasul, deveni stăruitot, elo- 

cuent, inflăcărat.. 

- . Nimienu putu să i induplece pe i Negradi. Des- ! 

nădăjduit, cu inima sfăşiată de durere, Leon 

trecu pe dinaintea Mariei fără a'i spune un 

curent; îi strinse mâna, O privi din noil.cu o. 

. espresiune 'de dragoste nemărginită Şi plecă. 

Totul părea sfârşit. 

„La poartă, Leon se ntalni cu Ilristea care, 

vădenduwl atât de abătut şi de- palid, înțelese: 

“cele ce se petrecuse. 

— Două cuvinte, domnule: Cozmescu. 

— ME rog... 'răspunse acesta îngrijat... 

— Am cerut astădi. mâna domnişoarei Ma- 

„ria ; părinţii ei mi-ai “refuzat'o.. 

— „Când ai şti cât de răi 'mi "pare.
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— Lasă fiţărnicia la o parte şi ascultă, zise 

Valerianu răstit; cunosc 'toate uneltirile du- 

„mitale, şi fiindcă Maria nu-va fi a mea, apoi 
mă jur pe amintirea mamei mele, . că nu'va. 

fi nici a unui mizerăbil ca Cozmescu.! Bagă- - 
ţi bine: n minte ce ţi-am spus. şi să ştii că 

sunt gala să te mpuşe ca p' un câne, dacă vei 

urma cu intuigele “Şi: cu stăraințele dumi: 

„tale. Acum — Vale! 
Şi Valerianu se depăntă fară să lase măcăr 

timp lui Hristea cu să-i respundă. Acesta, un 

moment inmărmurit;- îşi reveni „curând în 

five: : „2 
— Am să m€& tem eil de ameninţirile unui 

_amorez nenorocit! : 

Iristea plecă spre curte Muerând. ca .şi 

cum nu 'i-ar [i fost frică; Dar inima lui nu. 
incetase a hate cu . tărie” şi ori-cine putea 

să. citească pe. figura, lui neliniştea ce "| cu-. 
prinsese.. 

„Postul. cel mare era pe sfirşite. Trecuse' Du- | 

minica Floriilor şi acum, în. săptămâna pa- . 

timelor, creştinii adevăraţi se pusese pe ru- 

N 

găciuni şi pe ispăşenie. Era, nu e vorbă, câți-. 
„Va pravoslavnici, cari postise tot timpul cât - 
'se scurge de la sferşitul câşlegilor până."n 
Sâmbita Paştelor, adică şaptă săptămâni, dar 
aceştia, afară de: partea duhovniceasciă,. se 
puteai număra pe. degete: cucoana Nastasia . 
Bogoslov, maiorul Protici, cuconul Dumitra- 

„che şi Hristea Cozmescu.
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„Acest din urmă nu lipsea nici-o-datăi: de 

-la biserică; la praznicele. mari el visita chiar 
mai multe locaşuri ale “lui Dumnezeu. Cum | 
intra întwo biserică, cu un aer smerit şi 

„umilit, 6l-'se' ducea; în vârful picioarelor, 
de la o icoani 1a alta, făcendu-şi semnul 
crucei, încet şi cu nisce gesturi largi şi 
cumpătate- şi se prostern a de mai multe 

ori inaintea sfinţilor de. mâna întăii şi cu 

deosebire înaintea Maicei Domnului, al Că- 
-rei chip i-l. imbrăcase în argint suflat cu aur, 

cu banii lui. Apoi se aşeda în strană, la, 
dreapta, lângă dascăl, şi cânta împreună cu 

"acesta în tot timpul leturghiei,, pe glasul al 

şeaptelea... 
„Părintele Mihalache- pr rapur spunea că dacă 

ar fi-in diua de astă-Qi mulţi creştini ca. 
Hristea Cozmescu, lumea ar merge cu totul 

alt-fel şi ar fi scutită de. _mialte ticăloşii și 

fă” de legi... . - 2 o 
„Dar toţi nu “puteai. să aibă tăria de suflet 

a lui IMristea; cea-Paltă lume, ca Frăsina A- 
limpică -Şi Aristiţă Uluceanu, nu posiea de... 

"cât Mercurea.şi Vinerea.. 
Unii chiar, ca Forăscu.: şi Săcultea, nu pos-! 

teaui de loc. Cât despre: Sotir,: el nu se putea 

împiedica de a protesta “în contra acestui o- 

'biceiti. «Ultimele. descoperiri ale ştiinţei, spu- 
"nea el, ne dovedesc-până la evidenţă, că 
Dumnedeii nu există». Şi Sotir:invoca auto- 
ritatea unei cărţi. şi "mai: groasă încă de cât 

p-
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aceea “unde se demonstra căi omul se trage 

din maimuţe.. 

Pentru a * dovedi că e un om modern în 
toată puterea cuventului şi că la densul su- 

_perstiţiunile n'au trecere, Sotir cerea, în casele 

unde era poftit la masă, să i să pregătească 

ahume pentru densul, mâncare de dulce, ceia 
- ce nimeni nu îndrăznea să refuze aboboce- 

lului» Pietrej.. Gucoana Nastasia, cum "1 ve- 

dea, se îndepărta de depsul, cu gr abă, făcen- - 
du-şi cruce: 

— Va stăpânit necuratul! spunea vâduva 
protopapului. . | 

In: Sâmbăta Paştelor însă, Sotii: se intoarse: . 
mai de timpurii acasă, îşi aşedă hainele cele 

nuoi pe un scaun, puse gheiele sale de lac 

pe masă, pentru a nu fi atinse de vre-un 

grăunte de praf; făcu o inspecţie cămăşei 
sale «cu jabouri» pe care nu o punea de căt 

„la ile mari şi aşteptă să “inopteze. Bobocelul 
“Pietrei se pregătea să meargă la biserică, 
unde era să înteinească pe Profira... Res- 

pins de dou ori da rendul, Sotir nu perduse 
ori-ce speranţă, în urma plecărei lui loreu.. 

Arghir şi Săcultea, la rendul lor, se îmhoră 
case incă -de la opt ore 'şi aşteptat, înțepe- 
niţi, cu picioarele intinse, pentru a nu li se 
strica forma pantalonilor, momentul de a da 
ochi cu. Profira... | 

Peţitorii se înmulţeaii mereti în jurul uritei 
moştenitoare a lui-Petreanu. Poetul Bogoslov 

4
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publicase de curend un volum întreg de poesii 

«dedicate domnişoarei P. P.» şi, de câte-va 

ile, intrase in campanie şi locotenentul Pri- 

săceanu, de la Pângăraţi. 

- Intrarea Profiriţei în biserică fu salutat de 
un murmur de admiraţie. Sotir, cum o'vădu, 

se repedi în pridvor, pentru a o duce la un 
loc pe care i-l,rezervase; Săcultea insă il luase 
pe dinainte; 'el_ apucase pe Profira de mână 

şi o trăgea intw'o direcţie opusă, pe când Ar- 

ghir şi cu locotenentul Prisăceanu îi ţineau . 
calea. Sa i | 

- — Laso,.şopti Sotir la urechea substitu- 

tului, las'o că te permut... 

Cu multă greutate - Profira isbuti să” Şi facă 
un. loc „printre adoratorii ei şi să străbată 

lângă. cucoană Nastasia Bogoslov. . - 

Nepotul acesteia se: aşedă: lângă Profira şi 
aruncă o privire. triumfătoare rivalilor săi.. 

Maria, înbrăcată într'o rochie. neagrii, -care 

ficea să reiasă şi mai mult albeața figurei 

sale, intipărită de o durere adâncă, şedea rezi- 

mată de o strană, cu capul plecat, cu ochii pe 

jumătate închişi, cu mânile strânse pe piept... 

“La spatele ci -stăteaii Agripina şi IIristea 

Cozimescu; acesta ţinea cu amendouă mânile 
"o lumânare de o grosime estraordinară. 

“După ce părintele Mihalache sfirşi de -cetit, 
evanghelia, şi strigă «Ilristos a înviat», cre- 

- dincioşii începură aşi 'aprinde lumânările; 

mai ânteiit prefectul Groziveanu, apoi cuco- 
-
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- nul Lascarache' Petreanu, deputatul Guzgan, 

“= Sotir şi ast-fel,' păstrându-se ierarhia, până 

la copiştii:de la tribunal şi de la poliţie... 
Pe. când Agripina şi Ilristea se oprise. inain- 

tea altarului, intrun moment de imbulzelă ce 

se produsese în biserică, Valeri ianu, care stă-“ 

tuse ascuns în mulţime, cu ochii aţintiţi la Ma- 

„Tia, se apropii de odată de densa, şi-i şopti: 

— Vei găsi scrisorile mele sub banca de 
piatră din grădină... Tot me iubeşti, Mario? 

- — Până la moarte... vespupse Maria încet 
şi apăsend asupra fie-cărui cavent.. 

__ YValerianu: se indepărtă la timp pentru a nu 

[i v&dut de: [Iristea, care, intorcându-se de 

lângă altar, venk' spre Maria şi- i zise: Hristos Ş [ | 
a inviat! . - 

La vederea lui Hristea, Maria, încă în n prada! N 

emoţiunei cumplite pe care i-o produsese apa- 
"riţia neașteptată a lui-Valerianu, treesări cu- 
-prinsă de spaimă, intinse mânile ca şi cum 

ar îi căutat un reazim Și cădu, fără simţire, ph 

pământ... - ARI 

Sotir şi cu Dumitrache. se repediră: numai 

de cât şi o ridicară: ei. o. duseră. pe braţe. 
până la o trăsură... 

— E căldură prea ea mare, observi cucoana 
Nastasia: Bogoslov. . 

-— Ce căldură? Ştim noi ce e la. mijoc, 

Xespunse Aristiţa Ulaceanu.. 

- Ajunsă acasă, Maria îşi. reveni în fire; ea. 
. si 
işi trecea mâna pe frunte ca şi cum sar fi
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deşteptat după un vis; vedea încă inaintea 

ei sute de luminări aprinse, audea voceu 
lui Valerianu care-i şoptea mereu: Tot mă | 

iubeşti ? Și inima ei bătea cu tărie şi fiori 
făceau .să-i se cutremure tot corpul... Nu, era : 
cu" neputinţă, mai bine moartea de.cât 'ne- | 
norocirea de a [i soţia lui :Ilristea:..- ea'ju-. 
rase credinţă lui Leon... va fi alui Leon,ori 
ce s'ar “putea întempla... --. | 

___ Hristea îşi. îndoja stătuinţele pe lângă Ne- 
“gradi şi “Agripina. EL îi sfătuia' acum să plece 

cât mai curând din Piatra şi să se stabilească 

“din nou la munte: 

—. Cât timp o sta Ungarul a aice în Piatra, | 
nu-i: nimic .de făcut... la țară are. să-l uite 

mai, curând:.. Când mă gândesc, cucoane Ale- 
cule, că tot Lorgu m'a nenorocit şi pe mine!... 
Dacă nu-aducea pe: transilvănean în casă, 

“ astă-di totul eva să „fie sfârşit ; Şi ei şi -dum-. * 

'neata scăpam de grije... 
. Negradi făcu un gest de dispreţ pentru 

fiul seu. a „ | 

Vremea: se împlăndise ; + zăpăda se topise 
şi făcuse să crească apele Bistriţei şi a tu- 

- turor riuleţelor cari, umflate . peste: -mă&sură, 

coborau de la munte bucăţi mari de copaci. 

“Și stărămătură de stânci. Ceahliăul, desbarat 

“de nuori, işi. vidica din : noi trupul săă. de 

uriaş, acoperit de! păduri, doininând -toată 
priveliştea de la Lunceşti şi până la Piatra..:
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Pe tote câmpiile, acoperite din. noii. de o 

iarbă deasă şi măruntă, era o mişcare neobi- 
cinuită ; -pretutindeni ţăranii eşise la muncă... 

“= In fie-care di_sosea în Piatra câte un sluj- 

baş de la Lunceşti, pentru a lua instrucţiuni, 

de la Negradi. Acesta, aproape pe deplin 

restabilit, se hotărăse să se întoarcă la munte... 

— Acum aii să meargă alt-fel treburile; 
spunea densul «ferşterului» Carl Terek... nici. 

"o. îngăduire pentru nime.. „ toţi trebue să se 

Dan pe brânci şi să-mi dea socoteală până.) - 

i pentru un pai... cât despre dumneata, 

îi -am spus : pe care “țăran îl: vei prinde fu- 

rând lemne, să-l impuşti ca pe un câne.. 

- Reparaţiunile ce se făceau caselor de la - 

Lunceşti, nefiind încă terminate, Negradi 

plecă singur la ţară; Agripina şi Maria tre-, 

buiau să-l urmeze peste o săptămână. 
_Dimitrache r&mase în Piatra, dupi îndem- 

nul fratelui seu, pentru € a-i priveghia gospo- 

dăria : , 

— Nu pot să pun cea” mai "micii nădejde 
pe Agripina... mi-am perdut. Băiatul, mi-a 

perdut nevasta... am r&mas singur. - 
„Nesradi işi . ştergea fruntea pe cure eşiau 

“bobi mari de- năduşeală.. ..şi ochii lui, mari 

deschişi, priveau, cu un fel de îngrijire, pe 
„câmpia ce se întindea inaintea lui...,.Alecu 
"avea să joace, anul acesta, la, munte, o par- 

"tidă periculoasă, ” care .putea să se. termine 

CU ruină deplină a dverei lui... Si în această



BRADI ŞI PUTREGAIU 143 

„situaţie groaznică, Maria -se încăp: iţina “să 

" vefuze mâna lui Ilristea. Se 

Şi Negradi | epeta: Am rămas singur, sin- 

sur singur. 

XII 

— Sa întors boeral ! Vestea se lăţi într o 

clipă, de la Lunceșşti până la Hangu şi până 

la Durău... Ţăranii, inştiinţaţi prin:. ferşterul 

Carl de amenințările: lui „Negradi, se ară&taii 

foarte ingrijați... 
Cum sosi la munte, Alecu congediă pe ve- 

chil, care în tot timpul boalei stăpânului său, . 

nu îngrijise- mai de loc de administiaţia 'mo- 

şiei şi "i lăsase acum condicile în cea mai mare 

Dcorânduială; el reduse apoi numărul îngriji- . 

torilor şi al slujitorilor şi urcă chiria cărciu- 

melor de pe. Lunceşti şi de la Păpciunr... 

Jupânul Strul Aisfeld se- văita că această 

„urcate avea s&1' ruineze cu desăvârşire. 

> — li da şi dumneata rachiii mai prost, 

Spunea A Negradi. o 

„— Mai prost ? nu pot să dai mai prost 

cu acum.. Si 

"Opt perechi de poşialioni — cei mai feu- 

moşi — fură venduţi peste graniţă, aşa incât 

cunoscuta herghelie din Iunceşii 'remase a- 

proape goală... -- - | 

De la patru de dimineaţă, Negradi „era în
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„picioare. şi vocea sa puternică se audeu tu- 

nând în toate părţile: în - cancelarie, jos la 

"ferestrae, prin sat. Intov ărăşit. de Neculae 

Brusture şi de primar sait de suprefect, den- 

„sul: cutveera moşia, în fie-care di, făcând să 
“se resimtă pretutindeni mână sa de fier. 

Fer&străul cel mare -era în plină - actiri- 
tate ; mai în fie-care „oră sosea câte o plută 

întocmită din butuci: inari, cari erai. trași- 

| imediat: pe mal şi tărăţi cu fvinghii până sub 

7 

Ă “cuţit. Era.un sgomot asurditor de lemne ros- 
togolite şi de scrâşnituri de. fier; sub diuţii 
fer&strătlui, busteni Scoteaii un. țipăt stri- 

„dent, neintrerupt... “făşii din trupul-lor, 
lungi şi:netede, cădea mereti, -cu un gemct 
surd, la o paite:.. -. 

Negiadi nu era nici odată mulțumit.” 
-—"Mai iute, mai iute, striga el plăeşilor 

cari : rostogoleati butucii, mai iute, că ve 
sfărm ciolanele! -. . ' 

Into. qi, densul găsi,” lângă o plată, pe un. 
țăran, dormind cu capul rezimat de un lemn. 

— Scoală tigoare ! răcni Stăpânul Jovin- 
du'l cu biciuşca peste obraz. 

T&ranul, speri iat, sări drept în picioare. 
— Nu-i destul că n'aţi lucrat nimic, toată 

“iarna, tot nu- vaţi săturat- de somn?.. Ne- 
culae.: ia Scarpină-l: puţin la ureche... “Asa! 

“acum au: te de le mai „imbată dacă ti dă 
. mâna.. 

“Apoi, adresândiv- se către” “supreteei:
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— Nu mai lipseşte nime de la lucru EI 
— Cum să nu lipsească... tâlharii tot tâl- - 

hari.... nu sunt vre-o opt cu bani: luaţi încă 

din anul trecut şi cărora nu poţi să le mai 
dai de urmă? - - 7 

.— Ba pe“doi dintr 'ânşii, răspunse prima: 
rul Iordache: Nemţeanu, i-am prins- -aseară..... 

i-am dat pe mâna cuconului. Petrache. 

— Hai's&-i vedem, strigă Negradi infariat. 
La primărie, Zlotescu eşi numai decât în-.- 

naintea unchiului său: - ă 

— Bonjour, Moş Alecachi, 'ce vânt :te aduce 

pe la noi?.. „.jupân Jordache- poruncește . să 
aducă duleâţă şi să facă cafea îndată..: 

— Unde-s tâlharii? întrebă Alecu răstit.. 
—.Lasă că-i-am învăţat eu minte... uite. 

'în.ce hal i-am pus.. - i 

- Zlotescu.: deschise. o uşă şi, dintr”o “odaie 
întunecoasă, scoase afară pe țărani. 
“Aceştia .steteaii neclintiţă, cu capul plecat E 

şi-ŞI, invârteaii căciulele în mâini... . . „n 

-"— Fi, ei,aşaecă aţi codălghiito? le spusă 
primatul. o | 

— Câte. parale aţi primit ticăloşilor ? ? pr 

“întrebă Negradi. Se Si 

n Câte. opt-deci de lei.. -- 

—: Şi după ce-aţi păpat. “banii, aţi credut 

„că puteţi s '0 ştergeţi peste graniţă, fără ca să 

mai daţi vre-o dată ochi cu nime ?.. 

— Să&rutăm mâinele cucoane, răspunse. U- : 

nul din.ţărani, banii "i-am priit, nu tăgă- 

Bragi și Putregaiu, —c. 1944. ae Pa „10 -
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duim, dar am lucrat la curte pentru denşii... 
aşa ne-a poruncit vechilul.. 

„— Nu vreau să ştiii de v echil, carea fost un. 
hoţ ca şi voi, întierupse Alecu; vam dat 

bani ca să'mi munciţi : la terăteită, trebue . 

“simi munciţi... Antoane, să mi-i. regulezi 

dumneata: mâine dimineaţă să-i văd lu Bis- 

iriţa.. a . . - ” 

Una din gospodăriile -cele mai bine ţinute 
din sat era, fără îndoială, acea. a Smarandei 
Fagur, văduva. unui rezaş, care se inecase 
“anul trecut, în vârtejurile de la 'Toance. Sma- 
vandei ii rămăsese de la bărbatul ei, o stare 
destul de frumoasă: dece fălci de păment, 
un pământ negru şi gras, “de'ţi părea, când 

intra plugul în brazdă, că e amestecat cu 
„unt... vite indestule, coşarele pline... 

Casa, de lemn vânjos de: munte, era bine . 
| tencuită şi văruiala,- albă ca zăpada, tot-d'a- 
una primenită ; un brâă albastru inchis o 
încingea de jur împrejur pe o lăţime de trei 
palme... la. toate ferestrele erajt oale cu flori, 
garoafe şi' muşcate.. : 

Smaranda, şi cu fiica ei, Irina, eşiaii foarte 
puţin„de sa moartea râzaşului ;. în schimb, . 
„Casa lor era. locul de întâlnire al fe antaşilor 
„din sat. ARE | 

— Ce-o fi insemnend şi mânia asta a boe: 
rului,: de când S'a intors din Piatra? întreba 
jupâneasa Smaranda pe moş Gavril, cumă-



BRADI ŞI PUTREGAILU 147 
  

trul ei, un moşneag de vre-o opt-zeci de ani, 
nalt şi drept-ca-un'brad.. . . -.. Ca . 

— Ce să insemneze? lapul păru-şi schimbă 

dar năravul ba ; aşa i-a fost firea de mititel... 
şi apoi ai.mai vădut boer. fără toane? 

— Toane. ca toane, dar s'a. intrecut cu 
“gluma... nai audit ce mânia. lui Dumnezeu a 
fost adi dimineaţă prin sat? care cu doro- 

banţi, care cu vătati, pe toţi câţi i sau năzărit 
boerului că-i: datoresc. bani, încă din viemea 
lui Papură-Vodă, i-a scos la lucru. 
— Pentrusunii- o fi avend dreptate... 
"— Ei lasă moş Gavril , dumneata ' eşti prea... 

“prea; zi mai bine că cel mai tare e şi: mai: 
mare şi- că dreptil umblă în tot-d'a-una cu 

"capul spart, spuse vin&torul Ştefan Bursuc, 

— Voi sunteţi nişte copii bre, nu știți ce-i” 
aceia viaţă: aşa i-a fost dat omului s$o ducă, 

din necaz în necaz,. şi, fii tu încredinţat că 

ol boerul ăsta ar- fi,- ori altul, tot dracul! . 

 — Bine; 'dacar fi numai boer ul,- :calea- va= 

lea, dar par'că s'a lăsat o droae. de: lăcuste 

peste noi... lasă, nu mai clătina din cap ; vrei 
să-ţi inşir? poftim : înteiă târtanii cari ne ju- 
poaie de piele şi cari ne otrăvesc... .poţi să. 
le.faci ceva? indată "ţi găseşti beleaua cu: 

domnu. prâfect. Sapoi ciocoiul- de Anton 

„parcă-i mai de soiu ? "i mai al naibii de cât: 
toţi vătafii boerului; are el altă treabă 'de cât 

x 

să ne fure şi să ne înşele când“i să plâ-" 

tim birul? Da tălnarul cel de. -Nemţeanu, da 
- 

>
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cânele 'de Neculae Brusture; da pehlivanu 
cela de nepot al lui conu Alecu, pe care ni 

Va trântit notar. aicea, -ca şi cum ar îi rămas | 

satul de izbelişte! a 
— Ho,. bre! mai potoleşte-to! - par "că. eşti 

„o moară stricată, aşa “ţi umblă. gura... 
„— Da mai poţi tăcea, când ţi-i acru sufle- 
tul de atâteu: necazuri, câte ai dat. pește noi? 

"De încearcă „vre-un creştin să ia vre-o aşchie 
„din pădure ca să aibă cu: ce să'şi facă de 
mâncare, hop! sar toți pădurarii să 1 bată, şi 
del impinge: păcatul să dea- peste lighioana 
ceia.de ungur, vai: de capul lui! nu ne ame-: 
“ninţa el-mai deunădi că are să ne: impuşte ? 
_— 'Toate butie Şi frumoase, dar unde-i chip 

„de scăpare? O da: Dumnezeii'şi stor schimba - 
lucrurile cu vremea; până atuncea răbdare, 

“alta mu pot să vă spun... 
— Ceea ce mă. îngrijește pe mine; "i mar- 

țafoiul cela de notar, .care hâjma nu dă pace 
Irinei ; unde a vedea-o, după densa; n'are 

| fata cap" să se ducă şi ea “odată sigură, fără 
ca-săti. iasă haihuiu inainte.. - Se plângea ju-- 

„Pâneasa Smaranda. | 
_ — Şi Toader .parcă-i nu ştii cum ; ce tot 
ărede. nu stă locului? una-două, pesle'g ar aniţă.. 
0 vedea el pe dracul; ştii vorba. ceia : nu ciiută 
cai morţi 'să le iei potcoavele, căci pentru be- 

:hehe vei. prăpădi. şi'.pe milioho. Și apoi. 
“sa r&suflat el la cine- -va cam ce fel de: gân-: 
duri o fi având, d6 nu-i mai dai de. urmă?
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— Ţi-ai. găsit! 'respunse Smaranda ;am pu: 
tut eii vre-odală afla ceva din gura lui? adi 

pentru una, mâine pentru alta, tot cu ungur . 

nii ceia; şi septămânele: trec. şi, "n , Sal. nu se. 

mai întoarce.. . i 
— Să: dea Duranezeii tot bine” să fie; dăr 

mă mir tare mult că-i logodit de :atâta'mar'.” 
„de. vreme și-par'că habar n'are de însură- 

toare... de-ar luaz0 odată, cumătră, să scape 
„Irina de -bucluc şi să” te aa: şi pe; dumneata 

„diniştită ” _ 

Na A doua qi era 'Duminecă, Sătenii, “îmbrăcaţi | 
„în: haine de sărbătoare, . se îndreptat, pe ne- -. 

- mâncate, care spre biserică, care spre câr- 

ciuma lui Strul Aisfeld,: unde părintele Matei - 

Prapur şi cu dascălul s&i Pricochi începuse 

_ «ânteia Iturghie» — cum spuneai ei... 
„Părintele Matei era fratele mai mic al. pă- 

“ sintelui Mihalache, elevul şi “emulul acestuia - N 

în trebile duhovniceşti, aşa cum le înţele- 

geai 'denşii. E 
“La fie-care botez, căsătorie. sau înmor-" 

mântare era o adevărată. tocmeală întrâ preot 

şi poporenii săi... Părintele Maătei .urcase. o- 

dată atât de mult. pretenţiunile. sale. încât un 

răzeş fu nevoit să aştepte patru zile, — timpul - 

“de a'şi aduce un duhovhic din Piatra — pănă 

- să'şi poată înmormânta copilul..: 

De..la cârciuma ui Strul,. popa era adus la 

"biserică, mai mult de.:nevoe decât de voe, 
-
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de către: ţărâni! şi pus să'şi tacă Slujba. Nu 
arare ori,. în timpul liturghiei, e: năşteau 

" certe. Şi. chiar bătăi, intre părintele Matei şi | 
dascălul . său... n , 

La întoarcerea de. la biserică, popa cu  das- 
„călul şi cu mulţi din -credincioşi, se opreaul. 

din: nou la cârtiuma lui Strul... Acef cenu, 

aveait parale indestule, dădeaii mai ânteii pe 
“acasă, pentru a aduce vre-un obiect de ama- 

netât: unii: veneau cu câte o banilă de po- 

ramb sau un sac de cartofi, alţii cu câte un to 

por sait o coasă... Sirul lua toate” aceste lucruri. 

şi le grămădia întun' fel de maugazie-muzei, | 

unde: găseai -de la inele şi cercei până la. piei 
de urs şi butuci mari de lemn, 'de la găini 
şi. rațe până la cârlani și viței... 

AJ fi dis că vre-o populaţie “ primitivă ve= 
nea să depună tot felul. de ofrande pe altarul 
vre-unui idol.. - 

Era, în adevăr, un idol; la care se inchina 

toată această „lume: stacanul "măre de racliiii,. 

aşedat pe o masă şi în care strelucea. lichi- 
“dul preţios, ce: inviora inimele, aducând cu 
densul uitare ea'necazurilor, alinarea durerilor. 

Şi averile să topeai şi vieţile se stingeait 
“ja s&rutările. de foc. ale idolului, cu buzele 
sale vecinic umede... - 
:. Seripcele - incepuse. să resune, „ dalapurite să 
se învârlească, danţurile să se încingă... 
La o-masă, câti- -va plăeşi vorbea între ei. 

„— Dar ce-o fi avend To oader de-nu se mai. 

N
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“întoarce de. dincolo? intrehă Tănase Cobuz 

pe Ştefan Bursuc. Ma . NE 
— Cine-l mai înţelege !.. „. trebue să tic- 

luiască el ceava pe acolo... da. când. s'o..: 
intoarce ştii că are să fie nuntă! Ivina bo- 
gată, el bogat, Irina frumoasă, el frumos.. 
aşa păreche die şi eu! 

s 

__— Iaca «şi frates'o Anărei dincolo, lângă 
- fata Birsăniţei.. mi-se pare că s a aprins şi el 

de Anica... uite cum n'o -mai pierde din 

“ochi.. , 

— Așa- Ss amândoi fraţii, când se lipesc de 

ceva, nui mai despârţi. nici cu -cleştele... 

SI 
= 

„ — Bine, se poate -să faci dumneata aşa 
posnă, herr Carl, întrebă Zloiescu pe ferşte- 

rul. Terek care, cu puşea pe umăr, intra flue- 

“rând la curte... -.  - ă 

— Spus boer faci aşa, făcut aşa; la mine 

ori ţaran ori chini tot: una, eu.nu şiii,.. 

-— Unchiul ţi-a spus să ucidi oameni ? - | 

— Turinealui. Fost .ţaran pudure; prins fu- 

; faci bum cu pusche... - murit, la d&nsul.. 

__— Ei, ce ereqi că'i de făcut Antoane? spuse 

Petraclie, adresându- se către suprefect. 

— ce'i de făcut? vrei să ne spânzurăm 

“acuma? Pa ucis, la ucis, şi s'a mântuit PR 
-
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dac: aşa a „poruncit cuconul. Alecu, nu găsesc 
nimic de zis... ? - 

- În curând veni şi Negtadi. în curte. 
„— Aha! or învăţa-ei de-acum. minte, tâl- . 

harii... audi dumneata, -sămi fare toate lem- 
_ mele! dar ce cred ei c'aici suntem în satul. 
„lui. Cremene şi că aii r&mas pădurile de ri- 
sul, haimânalelor? -Bine ai făcut Carl! trage 
şi de-acum. nainte, fără milă, că. respund - 
ea. de tine... . 

— .Dar nu te gândeşti, “unchiule, că puteni 
„intra întun. chichion? , 

— Ce chichion 9 Aj uitat, nătărăule, că. 
sunt deputat... , 
— Lasă, cucoane Petrache, nu mai supăra 

“pe cuconu Alecu, dise suprefectul, doar 
nu'i chestia aşa de grea; vom pune pe Să- 
cultea să ticluiască un fel de cercetare şi să 
facă lucrurile muşama; trebuea să le dea 
o-dată o lecţie plestemaţilor ăstora de pol- 
logari.. - 
.—Xin'o "ncoace să-i scriem, Antoane, disc 

| Negradi.. 

In sat. era mare fierbere. .- 
— Vai 'de. Mine. şi de mine; ce mă fac eii 

de-acum, fără de. biirbat | ţipa nenorocita ne- 
vastă a ţăranului, ucis de ferşter. Cine 'are 
să "ngrijască de ogor! şi să'mi hrănească co: 
pilâşii ! s'a sfirşit... mi-e tot una.. - mă. duc să. 

"dau cu cuţitu în ungur ! i | - 
=.
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Mai mulţi ţărani şi t&rance steteau impre- , 

- jurul mortului: şi vorbeau, încet, între denşii: 
— A 'nceput să se "ntreacă -cu-gluma! 

__— Ferească sfântul şi de mai rău! dicea | 

un bătrân sârbovit. e 

€— „Ce vrei mai răi, dacă ne şi. ucid pe - 

Ta aceste itnprajuturi, începuse rectutarea - 
“în plasa Muntele. In toate casele nu se. vOr= 

bea de cât de acest eveniment... era 0. ne- 
" linişte şi. o. îngrijire generală... “în * fie-Gare - 

familie, nenorocul putea să se-abată şi. să 

răpească pe. sprijinitorul ei cel mai. voinic.. 

-“Pe cine era să'] insemneze soaria ?_Cine era 

să fie smuls pentru ani întregi. şi dus, peste 

» munţi şi peste ape, până-cine ştie unde, de- 

- parte, tocmâi colo, in ţara muntenească ? Din 

aceste călătorii indelungate, mulţi-nu se mai 

întore. în Satul loi.. - i 

— Tragere la sorţi, adecă vorbă să i fe! di- i 

- Gea Moş. Gavril lui Tănase Cobuz şi lui An- 

„ drei Fulger; numai. .cu norocul nu aveţi a -. 

"face; nu scapă cine-i” norocos, scapă. numai. 

cel 'care-i bine cu suprefectul;, iar: de cum-va 

nu te are la stomac vre-un. ciocoiit.de pe 

moşie, aliluia ! poţi să-ţi tai pletele, fetal 

mei. ai - i - 

— Mie numi : pasă; ei am tras anţerţi şi 

am scăpat de oaste, răspunse Andrei Fulger. 

_."— Mări taci! şi zici că ai scăpat? -bată-te. 

“cucu_băete !... se yede că eşti de ieri, de alal--



- 

- 

154 MORAVURI PROVINCIALE E 
- | 9 _ , _ - ” 

„tăeri; cum te văd însă c'âi să mai faci şmo- 
bu, mâine- poimâine,. prin Piatra ori pe. la an- 

tilerie tocmai în laşi. pa 

| Anton Cămărescu. încercase in. câte-va ren- 

"duti, în “inspecţiile “ pe. care le făceă prin Laun- 
ceşti, să 'ndemenească pe logodnica lui An-- 

drei.. Sub diterite: pretexte, dânsul o chemă 

la primărie, apoi la curte, la Negradi,. când 
acesta se-afla încă în Piatra... 

Cu toate silințele sale :insă, suprefectul nu. 
- putu. să ajungă-la nici'un resultat.. 

Anica răspundea cu demnitate la loate pro- 
punerile sale: - 
„_— Dacă. are ceva să'mi, vorbească, să a pot 
_tească pe la noi; avem şi noi Casă... . 

Ă 'Impotrivirea ț&rancei exaspera . pe Anton. 

„— De unde. ştie, - dumneaei, pentru ce. o 

chem? : spunea el primarului ; “asta însem- 
„mează că-şi bate joc „de autoritate.. . lasă că 
o săi arăt eul... - Sa 

„ Sosise momentul răshunărei. A 
Cămărescu “ înscrise numai decât, în lista .: 

celor ce aveai să tragă la sorţi, pe logodnicul 
_Anichei, 'A ndrei. „Fulger. Acesta, deși cădu 
“între cei din ur mă, fu luat la oştire şi trimes 
„la aşi, pe când fiul lui Neculai Brusture, — 
„un uriaş ca şi tatăl săi — fu trecut ca bol- 
„Nav. de Piept şi scutit de armată.: 

Negvadi rEmase surd la loațe rugiimintele 
lui Andrei. Cc 

-
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'— Suprefectul te-a înscris ca bun, n'am 
ce săţi fac. Nu pot sii mă stric-cu densul... 
"Andrei aminti. atunci-lui Alecu că fratele 
său, Toader, scăpase pe Iorgu de la moarte... 
— Mai bine nu Var fi. scăpat, răspunse 

:boerul... „Sar fi deshara t lumea de. un ne-- 

mMernic... . ” 
Peste câte-va gile Andrei ta nevoit să plece 

iar Anica rămase desnădăjduită... 

— Acum, spunea Cămărăscu lui Petrache, 

pănă intr'o săptămână «demoazela» are să [ie 

a mea.. SE ” 

Pe când multe familii erai: desperate: din 

pricina luării atâtor tineri. la oaste; o veste 

“şi mai rea decât toate: cădu ca un trăsnet 

-în sat: perceptorui dăduse de ştire că are 

să 'nceapă a' strânge diările ca şi cum. ţă- 

ranii nu le-ar fi plătit odată. pe. trimestrul 

curgător ! i 

* Mai mulţi ţărani alergară la suprefect,. ru- 

gândă-l să le spună dacă lucrul e adevă&- 

„rat sai dacă e numai o: nouă: glumă a no-" 

tarului.. 

— “Stăpânirea, nu are. obicitt să. glumească; 

dacă'i pe aicea perceplorul, să. ştii că n'a 

venit el işa de florile cucului.. e 

— Bine, cucoane, “dar n "am plătit Noi, mai 

deunădi, tot darea asta. care ni se cere astăqi? 

= Ştiu eu! Dacă vrea aşa guverhul, ce pot 

să vă fuc?: 

“De la suprefect ei: se duserăi la: Negiadi.
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„_— Ce este? ce vrefi iară? iar-vr'o -r&svră- | 
E tire ? Nu:vă mai. astâmpă&raţi ? -- a 

- Tăranii se .jeluiră. cuconului Alecu, conju- 
rându-l.să împiedece un aşa de mare abuz..: 
— Hai, eşiţă- afară şi nu-mi mai făceţi. ca- 

pul: darabană. cu -atătea tânguiri.+ parcă . eii. 
“sunt vodă aici în sat! Vi se porunceşte să 
plătiți, aveţi . să plătiţi măcar să vă ia- şi 
Qracul... 1. 7 

“In acest timp sosi la Luncesti sobstitatal -- 
Săcultea, pentru a face o cercetare „în „pri- 
vinţa omorului- comis de- Carl: “Terek. . 

Substitutul; căruia i se promisese postul de 
procuror, descinse chiar la Negradi,. şi 'şi 
dresă procesul. săi verbal, în cancelaria ace-! 

„stuia, după ce: ascultă: pe Cari şi pe? Neculai 
-. Brusture. i y , 

- Săcultea se convinse numai decât că er a 
nul fusese împuşcat din greşală.. - 

„Carl se lăuda acum" prin sat că procutoral! 
"i-a dat. voe să impuşte pe toţi «chinib, pe 
„câţi îi va prinde în -pădure... - .... -. 

| Însuşi. Moş Gavril „clătina acum din cap şi 
spunea : - - 
— Tare me: tem că are S'ajungă : “cuțitul 

la os!" & > 

— Ei moşule, răspundea. Bursuc, nu făcea. 
bine Condrea, când căuta să ne “scape: de 
ciocoii care ne sărăcesc şi 'ne “lasă pe dru- 

- Muri 9... /aii trimes bosrii la Pângătaţi, mu 
e: vorbă, dar Scapă el de acolo, n "ai. grijă.. 

-. s. i “. N
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„» — Ei, Petrăchiţă, spunea suprefectul cu 
un aer-triumfător, ei m'am ,asigurat de fata. . 
Dirsăniţei ; când o să te văd şipetine luând 
cea-taltă cetate din:sat, pe lina? : o 
„.— EI, nene Antoane; la mine e ceva mai 
gre... cetatea e:mai bine păzită... dar tot. 

„ Sper că in cuirend o să ies victorios-din luptă.:. 

-— TŢi:e frică, mi se pare,-de Toader... 
— Mie? nu mă cunoşti; se vede... până... 

într'o săptămână, iţi garantez de izbândă... ! 
- uite, pun rămăşag pe ce'voeşii... - 

— Pe calul tăă cel alb.; Primeşti 9 - 
— Nu nu-pe.. alt ceva... Ţin prea mult 

la el... - 

— Ba pe calul tău, că nu te, costă. nimic, ă 

e de furat, de peste-graniţă, nu ştii eu! 
„—Fi,-hail fie; - şi tu pe pistoalele pe- care: 
le-ai furat: de la: hanul Grecilor.. Ei 
„— Da de unde ai aflat?... iii 

— Par'că.nu: ştie toată lumea în. plasă.... 

- Convers aţia suprefectului şi a motarului, 
fu întreruptă de Negradi..- Sa 
„_— Trebue să. ştii Antoane că poimâne ai." : 

să sosească Agripina şi cu Maria... am pus... 

“să le:pregătească: odăile ; vine Şi Dumitrache. - 

"cu Hristea... limite duoi călărași înaintea lor... 

— Cucoane ! cucoane! strigă primarul: Tor- 

dache Nemţanu, intrând. într'un “suflet; nu, 
ştiţi ce s'a întâmplat... a scăpat... a  seăpal. 

Condrea. de la Pângăraţi.. E: 

= „Ce spui! esclamă Neg adi surprins. 

Î.. a ie
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Supretectul,, “tremiurând. ca. varga, se 'scu-. 

lase în picioar&; el începu să. se plimbe prin 
” odae, în prada: celei mai mari nelinişti. 

— “Vai de. mine! Ce ne  faceni de acuma?.. 
O să ne omoare pe toţi.. | 

Primarul povestea lui Negradi: ariănuntele | 
_evadărei teribilului plăieş : 

— -S'a înțeles cu soldatul de pază « care era 
tot din satul lui; a plecat şi santinela cu 

! densul.. „ de acum să te ţii.. 

— Tr ebue prins numai de cat şi împuşcăt... 
„strigă Negradi,.la rândul săă foarte îngriji... 

—'Cum un chini !. adăogă: herr Carl. - 

—: Ascultă Antoane, urmă Alecu, scrie la 
„Piatra să-mi: mai trimeaţă câţi-va soldaţi.. 

"nu voii să. mi: se -intâmple. ca. lui: Iliescu : 
de. la Doina... am să scriu şi „Agripinei să. 
mai aştepte vre- o câle-va dite,-- -până i veți 
„prinde... aa - La i 

“La primărie, la suprefectură, lu curte se 
„luaseră măsuri ștraşnice de pază. . pretutin- 
„deni, la t6te. răspântiile, erati postați. câte 
doui, „trei argaţi,: înarmaţi pânăn dinţi. Ne- 
gradi îşi. ascunse întrun becii banii şi hâr- 
tiile de valoare. pe. care le:mai avâa.  Ferşte- 

„tul Carl, împreună cu doui pădurari, fu rân- | 
duit se păzească 'casele boeresci ; nimeni nu . 

„putea să intre sai 'se iasă fără i invoirea lui... 
Pe când Negradi,- suprefectul, -primarul, se 

mai liniştise puţin, -după teribila spaimă care | 
îi cuprinsese în primul moment; de o-dată, . 

+
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"0 veste neaşteptată. veni se aducă” din noii: O: 

mare turburare la curte.. 

. Suprefectul, întorcându - -se “acasă, găsi | 

„chiar, pe.- masa din. cancelarie, o scrisoare 

din 'partea' lui Condrea. Acesta inştiinţa pe 

Cămărescu că aflase toate cele ce se petre- 

ceaii la Lunceşti de căt-va timp şi că era ho-. 

tărit, dacă locuitorii nu vor fi lăsaţi în pace, 

să. facă o vizită pe la primărie şi pe la curte- 

şi să scotă îndecit şi însutit din ghiarele cio- 

_coilor: ceea-ce aceştia .storsese de: la săteni.. 

Furia, lui Negr adi, la primirea acestei. veşti, 

nu măi cunoscu .nici'o margine. 

2 — Audi dumneata, tălharii ! Ai ajuns acum | 

să 'se înţelsagă' cu hoţii scăpaţi din ocnă! . 

__Se jeluesc dumnealor lui Condrea !:Nu mai 

merge, Antoane, nu mai:merge.... eşti prea 

moale... dacă nu faci Gurând vre-o pildă cu 

câtţă-va ticăloşi din sat... mâine poimâine o 

să ne “jefuiască, ziua - in amiada mare ,. la 

curte... trebue bătuţi, schinguiţi,. omoriţi ! 

altfel nu merge.. mu merge... 

Pe când. cur tea era: atât de neliniștiţii, asu- 

pra satului căduse o rază: de speranţă ;. scă- 

parea lui “Condrea. avea „poate să mai domo- 

* lească pulin pe ciotoi.. | de 

— Şi dacă nu s'0 domoli: de . voe, so do- i 

moli “de “nevoe;: dise Ştefan Bursuc. .. -. 

+. — Fireşte, frica - păzeşte pâpenele; adaose 

Cobuz. Numai. de na. Lar prinde pe. bietu Gon- , 
sa 

= ? , 2
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drea, că umblă oterile prin plasă ca furni- 

cele... . 
= — "Ţi-ai găsit, respunse Bursuc; din - cei 

opt călăraşi trimeşi la: Bicaz, “patru sunt de 
la noi din 'sat;, nu-s ei aşa de nebuni să se. - 
lege: de densul..; - - 
— Veste mate! spuse un alt plăeş ce se 

îndrepta, cu.paşi repedi, spre cei-Lalţi ţărani. 
.— Ce este ? Ce este? . . „- 
— Să nu. ne audă cineva... adaose noul 

“venit, Sandu Puşcaşul. | ” E 

—-Spune mai iute... _- . 
— Andrei Fulger a. fugit de | la oaste şi sa 

unit cu Condrea... 

— Bre!:bre! lire! da are. inimă băiatul, 
nu vlumă... oare ce o dice frate» -săi când o . 

„alla de una ca'asta? . 
- —"Frate-său a- fost inchis o mulţime de, . 

„vreme dincolo şi noi'nici habar n' aveam de 
- nenorocire eă asta... urmă Sandu.  - 
— Acum se lâmpreşte totul » Ante upse MOŞ . 
Gavril. - 

2 — Chiar acum m'am întâlnit cu Florea Ca- 
tana, care vine de la Bistriţa, de dincolo; el 

"mi-a povestit. toată- istoria, cum “Toader -a 
fost închis de odată cu' domâu! Valerianu.:: 
ci-că amândoi ar fi umblat să facă rescoale. ; 

pe acolo... Se dice că tâlharul ăsta. de notar 
— mânca-Var moartea - — Va părit-la Unguri... 
Da,'după câte âm audit, are să scape bietul « om 
peste câte-vă. qile... i
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— De s'ar întoarce mai iute, urmă Stefan, 

mi-e_milă când văd pe. biata Smaranda aşa 

de îngrijată... . a 

Fiica r&zaşului, Irina, trecuse prin aceleaşi 

momente de neastimpăr, de grijă şi de du- 

rere. ca şi. fiica boerului, Maria, care aştep- 

tase atâta timp reintoarcerea lui Valerianu. - 

Ca şi acesta, Fulger nu se mai întorcea... 

“Trecuse dile, trecuse s&ptămâni.. „unde, în 

ce părţi ale Ardealului, putuse densul să se . 

„rătăcească aşa de lungă vreme, fără a mai da 

vre un semn de vieaţă ? 

Şi'n. acest timp, gura satului izvodea tu 

felul de: poveşti. pe seama lui: Toader. O ve- 

cină, un fel de Aristiţa Uluceanu, “spuse în- 

to qi Irinei că plăieşul se logodise, peste 

- mun, cu fata unui mocan bogat... lucrul 

era positiv,- cunoscut de toată Jumea.. 

„Smaranda şi cu fiica ei | văbdau şi sufereaii 

în, tăcere; ele nu puteaii crede că 'Toader, 

omul cu inima atât de curată, cu: cuventul 

atât de sfânt, ar fi fost în stare să'şi uite ju-. 

rămentul... dar presimţieaii o nenorocire. 

Vestea fugei lui Andrei de la oaste şi a în 

chiderei. lui Toader în temniţa de la Bistriţa, 

se răspândi însă, încetul cu încetul, în tot 

satul! Stefan Bursuc a împărtăşi nevestei sale | 

Şi Sandu Puşcarul lui moş Gavril; soţia lui 

Bursuc o suflă la ureche femeei dascălului ; E 

aceasta o pov esti preotesei iar părintele Ma-.. 

" Bradi şi Putresaiti. — C, 13%. ” | Ti
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tei o_spuse la cârciumă ,-iîn gura mare, în- 

aintea a cinci-deci de oameni... - 

Dina cunoscea' imensitatea nenorocirei ce 

o. lovise; când află teribila veste, ea cădu 

“în braţele -mumei sale şi mult imp muma 
Şi fata rămaseră incleştate, mute.. 

. i 1 “Vremea + se pornise pe ploaie ; “nuorii, plă- - 
. mădiţi de atâta timp în poalele Ceahlăului, 

se spărgeau r&vărsând adevărate potopuri în 
“drumul lor; Bistriţa işi umflase apele peste - 
măsură, - rupând bucăţi de maluri şi rostogo=' 
lind : arbori întregi ; multe plute fură . luate 
de valuri şi sfturimate de stânci. Negradi a- 
lergase în. .grabă pentru a pune pe. oameni 
să „le. strângă : sfărămăturile ; udat până la 

„piele, cu cizmele. în :noroii. până - dincolo. 
"de glezne, el striga şi. gesticila, indemnând 
în zadar pe. pPlutaşi „să se aventureze pe 
apă. - o 
i — Fricoşilor !. „văe teamă să nu vă ine- 
caţi... mare pagubă... haide, mai iute, că v6 
leg câte o piatră de gât şi vă_ daii. dru- 
„mul la fund.. . hoţilor... nu. vă 6 pasă de banii 
mei !. - Antoane, aleargă la inginerul Savin, 
care lucrează la pod şi: spune-i să 'mi ti- 
meaţă câţi-va oameni vrednici.. 

— Savin s'a: dus să cerceteze. pămenturile : 
“răzaşilor, răspunse suprefectul.. 

2 — Aha! în sfârşit sa dus... să se ţie bine, 
de aici înainte, jopărlanii.. . am. s&i calicese
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pe toţi.. destul sai incercat: să mă "cali-. 

cească ei pe :mine.. a - 
Valurile: Bistriţei + venea. din ce înce mai 

mari şi mai amenințătoare; sfârâmăturile de 

plute treceaii ca săgeata pe dinaintea lui Ne- 

„gradi,--care le urmărea, cu o privire buimacă, ăi 

până ce dispăreaii între stânci.. 

Nici un plutaş nu îndrăznea să intre în 

apă. , St | 
_— Numai pagubă. şi iar pagibă. .. și ni- 

meni nu vrea să-mi vină în ajutor... le e frică | 

să nu se 'nece... dar lasă că am 'să 'mi 1Ssban: 

şi ei... am ei harti tii să le vin: de hac.. 

„le arăt eii acum hotărnicie.. 

XIV. 

Din cauza. i ploilor câmplite,. cari stricase 

drumurile şi rupsese podurile, . Agripina, tu 

nevoită să mai amâne încă -pentru 'cât6-va 

dile plecarea ei la' Luncești. “ | 

Ea. uitase cu desăvârşire ingrozitoare a 

scenă petrecută intre densa. şi Negradi, uitase 

maltratarea amantului ei, uitase scandalul 

public, ruşinea de care se acoperise în faţa, 

tergului întreg... uitase! jurămintele făcute - 

“soţului ei, pe “când. acesta era pe patul de 

„durere, şi acum, cu o orbire şi-o" patimă 

mai. nebună de cât ori când, se aruncase 

din noi în braţele - “avocatului... 

-
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Agripina “se întâlnea, ca şi mai înainte, a- 

proape în. fie-care di gu Forăscu. [i alesese 

acum, ca loc de întâlnire, odaia port tarului a 

cărei uşe dădea, într'o ulicioară dosnică. 
Cum înopta, Forăscu eşia. de acasă şi,-a- 

„"pucând pe strade lăturalnice, se strecura.ca. 
o umbră până la portiţa din. ulicioară... încă 

“câte-va dile însă şi Agripina trebuia să plece 

“ta Lunceşti ; frumosul ei roman era să fie în- 
"trerupt, cine ştie pentru cât timp... densa 
se strângea cât mai mult la. pieptul: lui: Fo- 
răscu şi, punendu-i mâinile. după gât, ii 

şoptea cu o voce rugătoare : | N 
— Vino la munte, negreşit... d să ne putem 

vedea une-ori Ja Hangu ori la Răpciuni..- 
Ei hotăriră, întrun sfârşit, să se întâl- 

nească, cel puţin o-dată pe săptămână, la Tul- 
cani, fosta moşie a lui Negradi, pe care o. 
cumpărase acum în urmă Hristea Cozmescu... 

„_Ceea-ce înuncea, afară de aceasta, gându- 
rile Agripinei era greaua situaţie. în care 

se găseu Iorgu, de Căt-va timp, la; Paris... Ea 

îi dăduse, la plecare, „toate economiile sale, 
vre-o trei sute şi mai bine de galbeni şi "i 
mai trimisese incă vre-o trei sute, smulşi cu: 
“mare greutate, în timpul. boalei lui.Negradi, 
din rămăşiţele averei. lor, împrăștiate întrun 

„timp atât de scurt, la cele patru vânturi.. 
O mare. nenorocire se abătuse asupra fiu- 

lui ei: Aurelia, «Franţuşca» — cum. o numea 
cuconul Dumitrache, — după o scurtă boală,
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-plecase în lunga -călătorie de unde nimeni 

-nu se mai intoarce şi lui Iorgu nu-i r&mă— 

.sese măcar mângâerea legăturei, care tre- 

buea să-i păstreze pentru tot-d'a-una aminti- 

vea viue a acelei pe care o iubise ; copilul 

„urmase pe mumă.. - 
Desnădăjduit, cu inima zdrobită de durere, . 

„Singur în marele oraş al Franciei, ca întrun, 

imens pustiu, Iorgu se “hotări să se întoarcă 

în ţară. | 
Pentru a-i putea veni în ajutor, Agripina - 

amanetase juvaerurile sale la Solomon YVort- 

mann, se imprumutase în toate părţile... 

In fie-care di Maria găsea, sub banca de: 
piatră din grădină, o scrisoare de la Vale- 

„zianu. Ea se apropia, în tot-d'a-una, de bancă 
<u o cumplită bătae de inimă şi cuprinsă de 
spaimă ca şi cum mii de ochi sar fi aţintit 
asupră-i în acel moment; se pleca — părăa 

mai mult că ingenuchiază — şi, ridicând scri- 

soarea, udată de roua dimineţei ca şi cum 

ar fi.fost scăldată în :lacrămi, o ascundea 

cu repediciune la piept... apoi alerga: in 0- 

daea ei şi acolo, închidend. uşa, Q citea şi 

recitea ore întregi... . | 

„ Valerianu spera: că părinţii A Mariei, fnvinşi. 

cu: timpul prin statornicia dragostei ei pen-: 

“_4ru densul şi a urei ei pentru Cozmescu, se 

vor indupleca și voi ceda. Şi Leon "şi ex- 

prima speranţele sale „prin cuvinte dulci Şi. 

pf
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“pasionate, cari o făceaii să intrevadă, intrun 
„viitor puţin îndepărtat, „neasemănata lor fe- 

Tricire.. | 
Cozmescu însă nu se dădea: drept bătut ; 

el *şi reîndoia: stăruinţele, "şi inmulţea mre- 
jile, inventa “noui uneltiri.. In timpii din: 

“urmă el dăduse Agripinei o parte .diu -banii 

“trebuitori. lui lorgu ca să: se poată! intoarce 
şi. împrumutase cinci sute de galbeni lui Ne- 

| gradi, în urmă nouilor perderi pe cari a- 
_ cesta. le suferise cu: prilejul sfărimărei ală- 

tor "plute. - 
Maria” se ferea. de : Gozmescu. ci cea mai 

mare băgare de seamă.  Indată ce. Hristea 
intra în salon, densa, după câte-va minule 

şi adese-ori, fără: chiar a mai invoca vre-un 
„pretext, se retrăgea în camera: ei. 

Agripina mai încercase în. vre-o „două ren-- 

duri să o induplece: 

— Lasă că o să-l uiţi în curând pe Leon 

al tăi ; “peste două. dile. plecăm lu ţară... 
când îi vedea şi acolo câte henorociri at mai 
dat peste noi, poate te-i hotări să faci şi tu 

“un sacrificii pentru noi.. 
Maria Simţia că dânsa, n nu mai era pentru 

părinţii ei de cât un obiect, de. desfacere, o 
marfă prețioasă, menită să-i scape din încul- 
căturile băneşti in care se aflau; voiau să o 
vândă şi pe densa: după cum veriduse - Tul- 
canii,. după: cum venduse cele opt perechi 
de poştalioni... „cumpăr ătorul, cu punaile de
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IN bani i în mână, era gata să numere câle- va mii 
- de galbeni... Ilristea stetea la pândă la toate . 
nenorocirile lor; el se folosise de un prilej 
minunat, când Negradi era bolnav de moarte 
Şi “când - Wortmann le pusese cuțitul la gât, 

pentr u a lua pe un preţ de nimic, frumoşii 
Tulcani ; densul se pregătea acum, tocmai îu 
„momentul când Păsăreanu îi ameninţa să le 
rupă o bucată din Lunceşti, să ia, cu un. 
preţ cât se poale. de scădut pe frumoasa 
Marie.. 

Nu, nu, nu, ea nu se va învoi la această 
„_negustorie ruşinoasă, la această vendare de 

-le cei.. 

“carne vie, la -aceșt trafic, de “graţii Și de far-: 
nec. femeesc.... . 

Vestea piecărei. la tară o o umplu de spaimă. 
Ea prevedea că acolo; la Lunceşti, stăruin-: 
ţele: lui “Cozmescu erai să. fie din ce în ce 
maj dese mai indrăsneţe,: şi că. trebuia: 
să se pună în r&svrătire fățişă 'cu părinte- 

Maria prevesti pe. Leon că diua plecărei 

se apropia şi îi reaminti relele încercări, 
cari o aşteptaă la munte. Valerianu îi r&s- 
punse cerendu-i o. intrevedere in grădină, 
„pentru a se sfătui şi a lua 0 hotărire în 
faţa primejdiei care-i ameninţa:. 

“Intâlnirea trebuia să fie in “ajunul plecărei 
chiar, după. miedul nopţii, în aleia. din fund 
care duce. spre Bistriţa. 

Un. mare neastâmpăr cuprinsese pe fiica
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lui .Negradi.: Această întâlnire insemna un 
pas mare în . vieaţa ei... un moment hotă- 

"witor al întregei sale existenţi... trebuia să 

tragă: par'că cu o cruce peste cartea de aci 
înainte inchisă a trecutului -ei, pentru a se 
arunca în prăpastia . unui necunoscut, care 

totuşi o fascina şi-o atrăgea cu o. putere nere= . 

zistibilă.. . Se De N 

Hristea era, în 'sfârşit, mulţumit... la Lun- 
_- ceştă,- Maria, depărtată pentru tot-deauna de 

_ Valerianu, trebuia să. cadă, negreşit, în mâ= 
nile lui... Ori-ce împotrivire din partea ei era 

„să fie zadarnică... Negrâdi, din. ce in ce mai 
răi în. afacerile lui, era silit să-o stărime... 
-Cozmescu se. simțea întinerit parcă cu 

vre-o dece ani. În stradă, oprea pe toată lu- - 
“mea, zimbitor, spunând la toţi câte o glumă 

şi ridend el: cel dânttiă cu hohot...: umbla 
vesel, din casă în casă.. timpul însă nu. 

„trecea parcă în destul de iute. „el intră în 
cafeneaua “la «Cetatea Neamţului», unde se 

„aduna, după prâng,. toate notabilităţile o- 
raşului. | 

La o masă erai așegaţi Lascarache Pe- 
treanu, deputatul Guzgan şi: “Bogoslov. IHris- 
tea se 'aşedă, singur, la o altă masă şi ceru 
-0 ingheţată., 

— Bre! bre! bre!" esclamă - cuconul. Las- 
carache,. dar tare mai eşti aprins; Hristache... 
vrei. săţi stingi tocul cu. ori- -ce Pret, se vede...
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— Toţi pompierii din Piatra nu ar putea 

să mi-l stingă, respunse Ilristea redând, dur 
lasă c'o să'l potolese. eu în curend.. 
— Ba zeu, Întimpină deputatul . Guzgan, 

credi că o. să se "'nduplece mieluşica ? - 
—: Ba bine că nu; o duc acum la ţară şi 

-de acolo :nu'mi scapă ea nici moartă din 
mână., 

— Bună bucăţică ți-al mai ales... numai 
tare mi-e iică, Iristache, că'ţi iei o sarcină 

prea grea.. | 
— Ei aşi, nu mă „cunoşti... nu te uita 

că-s cam tomnatic... dar numai să pun ei 

„mâna pe turturică şi'să vedi cum o să mi-o 
mai imblândesc... în fie-care an o "să torn 
câte-un Cozmescu mititel Şi frumuşel. | 

In cea-l'aită cameră, un tânăr, pe care Coz- 
mescu nu putea să'l vadă şi care audise toati 
conversaţiunea, se sculă. iute, lasă o piesă 
de argint pe masă şi eşi pe o altă uşa afară 

fără să [i fost zărit de nimeni. 
Când Cozmescu eşi în. stradă, „se întâlni, 

_faţă?n faţă cu Valerianu. 

— Te-am audit mizerabile, îi spuse Leon 
prividu'l drept in ochi.. 

„ Hristea se trase inapoi, voind să reintre în 

cafenea. , N 

— Nu fugi, tâlharule.. „voii săţi repet nu- 
mai un lucru..; ori-ce vei face, Maria nu va 
fi a ta... mai curend iţi voiu-sdrobi creerii. 

2 

— Z&ă! ia 'ncearcă, respunse Hristea prin- ai
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dend curaj la vederea a doi epistaţi, cari se 
indreptaii spre calenea.. 

Valerianu, înfuriat, cu ochii injectaţi de 
sânge, ne mai putendu-şi stăpâni furia, ridică 
mâna şi lovi pe. Irislea de mai multe ori 
peste : obrăz, apoi se urcă într'o trăsură şi se 

“îndepărtă... - ” . 
— Săriti că mă omoară ! strigă Ilristea ci 

tre. epistaţi.. Aha, Ungurene.:. aşa mi le 
laudi... :n'o să fie nici-odată a mea... să vedi 
tu... 0 să vedeţi -amendoi...'o să  Sfârşesc ei. 
comedia asta!.... .| “ 

Şi Hristea, . cu. obrajii. roşii, cu ochii în-. 
cruntaţi, cu gura 'spumegendă, făcea gesturi 
desperate în ” direcţia pe unde dispăruse, 
Leon... 

Galben, tremurând de mânie, de ură şi de 
ruşine, el se intoarse acasă şi, cădend pe o 
“canapea, “începu” să'şi smulgă părul şi să 
plângă ca în copil... 

Nu, nu, ruşinea era prea mare. „el tre-: 
buia să şi r&sbune, să'şi r&sbune numai de- 
cât şi întrun chip care să. sdrobească pen- 
tu tot-d'a-una pe transilvănean... Vrea să 
dică Maria nu se "mulțumea să'l respingă-ca pe 
un obiect. antipatic Şi scârbos,' ea se ințele- 
„ese acum cu Valerianu Şi încuraja. pe acesta 
ca săl iufrunte -şi să'l insulte...! Pentru Ce, 
mai la urmă, atâta răbdare, atâta delica- 
teţă ?.. Agripina. nu era în mânile. lui... Pe 
Negtiadi nu-l ținea, legat de mâni. și de pi-
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cioare? Ce mai. aştepta? Lucrurile trebuiati 
_grăbite... 0! hotărire” energică trebuia luată 

la moment. - i 

Inoptase şi o păclă deasă începu să se co- 
boare-de pe dealuri; umbre late se abăteaii ca 

“nişte mari pete peste oraş; de pe terasa care, 

“da în grădină şi domina toată Piatra ochiul. 
nu mai putea distinge decât pe ici şi colo câte “ 

o casă, care se desluşea în intunerec, ca o fan- 
tomă albă... câte un durait de trăsură turbura; 

din când în când, liniştea adencă a oraşului.. 
şi duruiturile deveneait tot mai rare şi mai în- 
depărtate... nu se maj audea decăt glasul mis- . 
terios al valurilor Bistriţei, care clocotea în 

vale, la marginea grădinei.. Da 
“Maria steteu: cu ochii. aţintiţi in vale și i- *” 

“nima îi bătea în piept ca şi cum ari voit 
"s&1 spargă... incapabilă de a gândi, de a ju- 

deca, mintea îi rătăcea ca intr'un mare pus- 
tii... un sentiment numai de .nemărginită 

, nelinişte îi reamintea că ea aştepta ceva, că 

are 'să se întemple ceva.. 

Luna se ivise pe. cer, pun cer limpede ș şi plin 

de stele; razele ei gălbui străbăteat pe alocuri, 
--prin ceața deasă; lumini fantastice, roşietice 

şi albăstrui se jucaii pe creasta :dealurilor.. 

"Era un spectacol feeric... din când în când 
câte o. stea se desprindea de pe firmament 

, descriind o curbă uriaşă, părea că alu- 
necă dupe munţii Transilvaniei. -
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Agripina se culcase in.odaia ei situată in 

“spre curte, iar cuconul Dumitrache, care pen- 
tru nimic în lume nu ar fi lipsit O seară de 
la ghiurdum, nu se întorsese incă acasă ; 

“slugile dormeati.. | 
La ceasornicul de la spital bătuse douăspre-. 

dece.. 

Maria, deşteptată ca dintr un vis, “aruncă 

repede un şal pe umeri şi eşi pe terasă... 
ceața începuse să se imprăştie... aleia din 
fundul. grădinei. era .str&bătută în tot lun- 

gul ei de o .făşie luminoasă... ea cobori scă- 
rile. de piatră cu repegiciune ; apoi, după un 

- moment de nedumerire, se îndreptă Spre a- 
leia. boltită de crengile stejarilor.., - 
„Leon o aştepta încă de mult; el sărise, ca 

de obiceiit,. peste uluci şi se ascunsese după 
stejarul. cel mare de. lângă bancă... 
„Mult: timp cei doi. tineri, căduţi unul în 

„braţele altuia, râmaseră fără a'şi putea spune 
un cuvent. - 

„— Sunt atât de fericit, ră spuse Valerianu, 
incât mi se- pare că trăesc: cu .veacuri. ina- 
poi, prin vremea poveștilor....a mea ești; a 
mea vei fi Mario !.. 

-- De aci inainte sa Sfirşit, vespunse fiica 
lui Negradi... te voiu urma ori când şi ori 
unde... spune numai un cuvent.. 
Valerianu ii povesti cele petrecute intre 

densul şi IIristea, la cafenea.. 
— De acum. “mizerabilul îşi va îndoi stii=- 

1.
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ruinţele... trebue să luăm o - hotărire su-. 

premă.. .-şopti Leon. 
 — La munte voii fi lesne prada lui, dacă 

nu me vei apăra. 
— Voiii veni la: “Luncești... a un pristin” 

în apropiere... când îţi voiii cere-o Mario, 

mă vei urma? lăsa-vei totul pentru mine? 
—: Da! respunse Maria cu o voce stinsă. 

— De acum eşti a mea, a mea, a mea pen- 
tru vecie! zise Valerianu strângend'o la piept. 

cu infocare.. ' 
Incet, după o: lungă - pauză, Maria se des- 

prinse din braţele iubitului său. 

— Trebhue: să m& întorc... noaptea e prea 

înaintată... la revedere la Lunceşti.. 
Valerianu întovărăşi pe Maria până a- 

- proape. de. terasă ;- dupi.ce o strânse. încă. 

“o-dată la piept, lipindu-şi: buzele de buzele: 

ei, o lăsă să se îndepărteze. . 
; EL rămase încă mult timp rezemat de un 
copac, cu ochii aţintiţi spre camera. unde ză 

rea umbra Mariei... | 

De-o-dată, în momentul când voi să plece, 

el tresări, izbit de un sgomot “ care”! Sur-. 

: prinse... 
Ar fi dis cine-va o voce, 'care striga “numele: 

"său... eră oare o halucinaţie?..: Simţurile sale: 

„erai surescitate peste măsură... dar vocea 

par-că devenea mai clară... in-tăcerea adâncă. 
a nopții el audia acum, în mod lămurit, nu-- 

mele său.. “Leon: ! „Leon ! ajutor !.
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“Si două umbre treceaii repede pe dinaintea 
ferestrei de la odaia Mariei.. | 

Valerianu: se apropiă câţi-va paşi; audind 

din nou un țipăt inăbuşit, el nu mai: situ 

un moment pe gânduri şi'n.câte-va sărituri 

tu pe terasă ; uşa dela balcon rămăsese des- 

chisă:.. el o împinse şi, peste o clipă, fu în 

camera iubitei lui.... . 

. Leon sosise la timp ; Maria perduse aproape 

cunoscinţa... galbenă, tremurând de indigna- 

ţie şi de groază, de-abia mai putea să re- 

- ziste... Hristea, cu ochii în sânge, cu faţa 

neagră-venătă, cu brutalitatea unei pestii, 

„căuta so atragă spre densul şi să-o apuce în 

„braţe... -. - - - 
a. vederea lui Valerian, Cozmescii rămase - 

înmărmurit,. „ braţele-i cădură şi genuchii i i. 

_se încovoiaiu... - 
Fără a spune un cuvânt, Leon scoase un 

“revolver... înainte, însă ca densul să: fi pu- 

tut ochi pe Iristea,. Maria; revenindu'şi în 

simţiri, se repedi înt”'o clipă şi-i opri.mâna... 
lovitura indreptată asupra lui Hristea A plecă 

spre fereastuiă.. - 
| Cuconul “Danaitrache “se , întorcea tocmai .în 

acel moment acasi, descărcătura revolveru- 

lil îl făcu. să alerge.in odaia Mariei; „peste 
un „moment sosi şi Agripina. - 
Curtea Loată era în picioare... Mari ia, sdro- ” 

bită 'de emoţiune, cu puterile sleite, în urma 
împotrivirei desperate pe care fusese. nevoită 

p 

2
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so opună sforțărilor sălbatice ale lui [ristea, 
căduse leşinată la pământ... 

— “Ce: ai făcut IHristache, pentru Dumne- 
(eu ! spuse” Agripina căutând. să ridice pe 

„fiica ei.. | 
— Ce dau aici domniile Valerianu ? striga, 

frângându-şi mânile, cuconul Duinitr ache. - 
3 :— Am scăpat onoarea unei femei, răspunse - 

Valerianu.. 
Şi transilvăneanul, în a puţine cuvinte, lămuri 

bătrenului toate- cele întemplate... el mărtu- 
--visi totul: intelnirea sa cu, Maria in. grădină, 

“strigi ătele acesteia, sosirea sa la, timp pentru 

a o scăpa din ghiarele mizerabilului.. Şi, spu- 

“nend aceasta, Leon arăta pe [Hristea, care, cu 

capul plecat, zăpăcit: cu desăvăişire, se rezi- 

mase le sobă şi nu spunea un cuvent... 
— 'Haide,cieşi ! ce mai caţi aci, Hristache, 

_ nu ţi-e-vuşine,. la vessta la..: bre! cum: sa 

ticăloşit lumea. _ i 

Cozmescu, intovărăşit de un servitor: plecă 

numai decât. 

_— Acum! încredinţez- pe domnişoara Maria 

“în mânile dumneâvoastră.... fie ca -isprăvile 

domnului Ilristea să v& lumineze... e păcat: 

să ucideţi, pentru poftele mărşave ale unui | 

mişel: bogat, pe o copilă nevinovată.. | 

- Cuconu Dumitrache făcu un gest. de des-., 

- perare... 

- =. Indată ce - Maria putu si „deschidă „ochii, 

Valerianu se. închină şi plecă.
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Hristea ” plecase deja în goana cea mare 

sprg casă, privind din când în când înapoi... 

—-Ei ce mai dici acum, Agripino ? intrebi 

Dumitrache chemând pe soţia lui Negradi în 

camera de. alături. Unde voieşti să ajungă 

. lucrurile ?.. „.Vă trebue o moarte .de om ?... 

— Ge pot. să fac ? răspunse Agripina adenc - 

mişcată de scena la care asistase.. 

— Ce poţi să faci? S&ţi spun. ei ce poţi 

„să faci. Am să&ţi vorbesc fără cotituri, știi 

" colea,: da dreptul: .mie nu mi-a dat Dumne- 

dei copii, de aceea ţii la fata asta ca la 0= . 

chii din cap... dacă îi eşti-in adever mamă 

Şi nu voieşti 's'o pui cu dile în morment, as-. 

cultă-mă... lasă-te . de Forăscu.. ..nu te as- 

cunde, ştii tot... iar.aţi inceput':să.vă în- 

. tâlniţi- şi de aceea Cozmescu.«te. are. în.pal-. 

„mă „.lasă-te de nebunii, Agripirio... nu vedi 

că ai copii mari ca şi tine... nu vedi căai 

“părul pe jumătate alb şi că ţi-a „becul 1 vre- 

mea romantlicurilor ? 

— Pe Alecu 7] are în palmă,nu- pe mine.. 

Alecu îi cere întruna parale... - 

— Parale? parale? am dat tot ce am pu- 
tut lui Alecu... iaca, dacă vrei, îmi amanetez 

Şi petecul .meit de. păment, îi dai tot, tot, 

tot, numai să nu mai aud de Ilristea... 

- A 'doua di, pe la amiadi,. sosi Iorgu de-la - 
Paris. El nu anunţase pe nimeni de reintoar- 
cerea sa şi, ştiind că Negradi e la munte, 

1 E
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“ trase da dreptul acasă. Abătui, ostenit, cu: 

“sunetul 'sdrobit de atâtea. grije şi emoţiuni, 
părend mai “multă o umbră, densul r&mase 

dureros surprins . când vădu figurile palide. 
şi triste din jurul săii; presimţi. numai - decât 
o nenorocire... ! 

— „Te-ai. cuminţit o- -dată. bre_ omule?. îi. 

-spuse . Dumitrache ; vrei și tu să te pui 0- 

„dată pe treabă? 
— Moşule, mi se pare că: am îmbătrânit” 

„cu două- deci de ani... in câte-va luni- sa: 
făcut o “schimbare în. mine, de nici eă nu - 

mă mai cunosc:;.. sunt alt 0m... 0 So vedi - 

în curend... a ae 
— Am audit, lorguşorule, de "necazurile. 

tale... o să le uiţi că eşti tinăr... de-acum 
- pune- -te pe niuncă...- în muncă o să găseşti, 

âotâiă alinarea - şi apoi uitarea. . dacă! te- -al. 

făcut alt om însă, poţi să fii de un mare ajutor 

“surorei tale, pe care-ai vedut'o in ce hal-e.. 
numai. tu poţi :să împiedici un mare păcat... 

— Ce este? ce « s'a  întemplat? intrebă lorgu. 

îngrijat... - 

Dumitrache- povesti. n&potului . săi scena: 

petrecuti. intre. Valeriabu şi. Hristea.: 

— Incăpăţinarea părinţilor tei 0.8 o omoare 

„pe bita copilă! 
— Nu, nu, asta nu se poate... să ştii bine 

că ajung nu vechil, dar argat pe moşie la 

“Lunceşti ca să fac-plăcere tatei, infamia asta 

trebue impedicată... n 
Bradi şi Putregaiit. — C. 134%. _- „12 

1 - ” 

a.
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Apoi Iorgu'avu o: lungă convotbire cu Ma- 

„ria, care-i povesti toate chinurile, toate sufe- 
vințele sale, dragostea ei tăinuită atâta timp, 

pasiunea nobilă.a lui. Leon, .relaţiunile, te-. 
merile şi speranţele lor, i intrigile. Şi. „urziile 

lui Hristea. .. 

— Scapă-me lorgule, scapă- mă 'de acest 

miserabil... numai: în tine: mi-e nădejdea... 

„.  — Dacă n'am putut să fiă eu fericit, Mario, 

cel puţin să fii tu... uite; iţi jur pe amintirea 

aceleia” pe care am iubito -mai mult decăt 

ori: ce 'pe lume că atât. cât voiit trăi ei, 

Hristea nu va.reuşi să te cumpere. „ căci, 

după cât văd, aci nue vorba de o ciisătorie, 
ci de o vendare.. - 

XV 

Negradi nu avea: cunoştinţă nici de scena 
peirecută in camera Mariei, nici de întoar- 
cerea lui Iorgu. 
"Când Agripina, fiica ei şi Dimitrache 'so0- 

siră la munte, "Negradi era în cancelarie. El 
alectă de a,nu eşi inaintea lor şi, numai în- 
„Wun târdiu, se duse. să vadă pe Măria. 

— Eşti bolnavă? o intrebă cuconul Alecu, 
lovit de :espresiunea amărită a figurei sale. 
In două, trei dile aerul de munte are -să te 
însănătoşeascii... DS 

Maria nu respunse nimie de abia stiipă- 

A
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nindu'şi lacrămile; ea era gata să se arunce 

Ja picioarele .părintelui săi, să'i povestească - 

totul, săi imploreze - iertare: pentru. întris- 

tatea ce'i pricinuia - opunendu- -se voinţelor. - 
sale... SE 

Negradi îi tăiă vorbă. 

„.— Sper că -aice ai săţi schimbi ideile.. 

trebile mele sau încurcat şi mai mult încă. 

- 

decăt inainte... procesul. cu Păsăreanu este 
cu desăverşire perdut... dacă nu găsesc, până 

într'o lună, cipci mii de galbeni,. sunt pexdut, 

ruinat, ru-i-nat! 
: Cuconul Alecu. pronunţă aceste. din. urină 

cuvinte, apăsând asupra fie-cărei silabe.. 
__— "Şi ce voeşti si fac, tată, pentru a te - 

scăpă de. ruină? întrebă Maria cu: 0 „voce 
stinsă. - o 

„— Să iei pe. “wistea. . fă jerita asta pentru: 

“mine, Mario....nu'l iubeşti, 0. Ştii... dar uite, 
 Îţă cad, sii om bătren, cu părul ab, la pi- 

cioarele tale ; nu mă lăsa, scapă-m6 de TU- 

şinea -de a-i vendut cu toba.. “ 
Şi Negradi, „a cătui voce imblândită Wre- . 

mura de emoţiune, se apleca-spre ) Maria, pă- 

rend că voeşte să îngenucheze înaintea ei... 

--EL repeta mereil : : Ia-l Mario, ră asta pentru 

“mine.. 
Maria stetea neinişcată, cu. ochii” ei, înti- 

„păriţi de o melancolie adâncă, mari deschişi. 

“şi privind în deşeri... | ! 

In. acest moment intră cuconul Durnitra- 

7
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a 

che, care audise ultimele cuvinte ale îvale- 

lui său. | 
— Să ia pe Hristea?... da vrei « so omori, 

Alecule... fereasc'o sfântul de o aşa pacoste... 

dacă ai şti ce sa intemplat, n ai “mai. vorbi , 

aşa... - j 

— "Ce sa întinplat? Ce este? întrebă Ne- ; 
gradi ridicând capul... iar. vre- 0. nenorocire. 

„spune iute... 
După ce Dumitrache. ter mină, " Guconul A-: 

lecu, care r&mase. un moment. cufunida t în” 

gânduri, r&spnnse : - 

..—.Cu atât: mai malt: lacrutile. tighue, să 

„se -sfârşască odată... cu scandalurile astea - 
- mecurmate, mi-se face casa de: ocară... o 

S'ajungă un timp când n'o să mai pot scoate: 
capul in lume... să ia pe Hristea şi să se is- 
prăvească... . Se 

— Ba asta nu_ se poaţe odată cu. capul. . 
uite am şi eu o moşioară:.. 0 vând... ţi-o. 
dau ţie numai să nu „te mai aud vorbind. de 
banii lui. Cozmescu..:apoi şi Jorgu; de acum, 

-are să se: pună pe lucru;. 

, 

— Iorgu? strigă Negrâdi: “ inturiat,.. ţi-am. 
„ spus să nwmi. mai vorbeşti nici. o-dată de 
densul inaintea mea... Iorgu e mort pentru : 
mine... ;.: _ | 
— Halal tată! răspunse Dumitrache. lorga 

e mort, pe Maria vrei 'S'0 “omori.; + bravo, 
nam ce dice... „i 

. 
+ 

— Bine ai face, curmă Negradi, să nu te
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mai amesleci în treburile mele.. n'am ne- 
'voe de sfaturile tate... sunt sătul de ele până 

în săt.. 

— Aşa, răspunse cel- Palt... vrea să dică 
vorba mea n'ar6 nici o trecere în casa asta. 

vrea să dică trebue să privesc nebuniile tale 
şi să tac şi să rabd... asta nu 'se poate... ră- 
anăi cu bine atunci: Alecule... Dumnedei să 

vă aleagă.. a 
— Pleacă sănătoă.. - 

| Și fraţii. se despărţiră, indeşmăniţi pentru. 

“ânteiaşi dată, în. vieaţa lor... ... a 

“Maria era. în. prada 1 unei cumplite nedu- 

meriri ; pe.de- o parte 'dragostea' ei. nebună 

pentru Leon, căruia îi jurase că-l va urma 

până la. moarte, pe de alta durerea adâncă 
„ce resimțea  vâ&dend desperarea părintelui ei, 

„Îi stăşiaă inima, i-o tăia parcă :în dou€.. 
şi. vana despărţitoar& o canonea din di în 

qi mai mult..: valurile. omoritoare ale vieţei 

trecuse cu prea multă .repediciune peste 

sufletul ei incă neoțelit... lupta era îngrozi- 

toare... învingătoare sau învinsă, soarta ei 

“era: de. aci”: înainte hotărită.... înainte de a 

(i a lui Leon sau alui “Hristea, „densa era ur- 

sită dorevei; căsătorită. pentr vecie. cu ne- 

norocirea.. 

Agripina şi Alecu o conjurai să cedeze, să 

“uite pe Leon şi să devină soţia. lui Coz- 

- mescu. Dumitrache şi notarul Zlotescu,. vârul
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"ei, căruia Hristea "i -refuzase postul de ca: 
sier-la -primărie,:o îndemna la 'resistenţă.: 
Acum în urmă, turburarea _Mariei fu mărită | 
priati”6 scrisoare 'pe' care o primi de la fra- 

tele ei, oăspete al lui Valerianu,... scrisoarea 
par'că. îi aducea parfumul imbătător al ste- 

- jarilor din. aleia de. lângă Bistriţa.. 

“Iorgu refuzase si primească găzduirea lui - 

_Cozmescu, căruia ii declară că nici o-dată 
“nu se va învoi ca Mâria'să devină soţia lui. . 

Indată după plecarea surorâi: sale la Lunceşti, 

densul porni împreună cu Valerianu: la mo-. 
şia acestuia, la Tulgheş. - - 

Cozmescu * simţia că prada. începea să-i 
scape din mână ;: un duşman. noit se ivise. 
în calea.:lui; plecarea celor doui. tineri la 
Tulgheş, în apropiere de Lunceşti, îl umplu. - 
de: grijă... ura, răzbunarea, amorul! s&ii -pro- 

„priii- crud lovit, patima lui crescândă, îi în- - 
fierbântaii mintea, îi încordait voinţa... tre- : 
buia o lovituiă. grabnică, | decisivă... până 

"într'o lună Maria: trebuia să lie a lui, “cu ori- 

i 

ce preţ! ....:- ii 
„EI ştia; că Negradi in intentase rezășilor un pro- 

ces care i-ar. fi dat putinţa, în cas de câştig, 
„de a'şi mai intrema, măcar întru cât-va, si- 

tuaţia lui atât de sdruncinată:: era. vorba de 
vre-o câte-va sute de fălci de pământ... -Hris-, 
tea alergă inqată  la- Forăscu - şi-i propuse.să 
ia “apărarea rezaşilor în contra lui: Negradi, 
apoi puse pe Bogoslov să-i , vedacteze către
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«Virtulea Ramânii» O corespondenţă din Piatra 

in care se:dădea alarma, în-privinţa unei noui 

spoliări a ţăranilor, de pe: moşia unui mare 

proprietar, deputat al majorităţei, «Numele 

acestuia era. să fie dat pe. faţă într'un număr 

viitor». .In acelaşi timp el scrise lui “Negradi, 

„cerându-i să-i restitue- imediat cei cinci sute - 

de galbeni cu care-l împrumutase, cu o lună 

înainte... „Câte-va. ile după aceasta „plecă. la 
munte... -: , „- 

„In: sat. ferberea creştea mereii.: Negradi, 

sub pretext de datorii vechi, întrebuința toate -, 

* braţele “la ferestraele sale; -dilele: de pres- _ 

taţii:pentru. drumuri eraii- muncile, graţie su- 

prefectului, pe moşia -boerului ;. multe pă-- 

mentuni de ale ţăranilor v&maseră nelucrate: 

Ceea-ce . exasperase insă pe săteni fn achi- “ 

tarea ferşterului Carl Terek. i 

Condrea călcase vre-o .câte-va : case boe- 

veşti din plasă ; el nu îindrăznise însă: să 'se 

apropie - de Lunceşti, cari eraii păziţi de o 

intveagă ceală -inarmată.. 

* Suprefectul. continua însă a fi ingrijat : 

„— Nu mg incred ei în oastea noastră, « cu- 

- coane Alecule; . când o veni Condrea pe 'la 

noi, mai.cu seamă “acum că sa unit şi An- 

drei cu densul, să 'vedi cum 0 so rupă. de 

fugă toţi- voinicij noştri. „i de aceea: socotesc 

că” ar fi mai înţelept, până vom pune mâna 

pe hot s'o Jăsăm mai. i domol cu procesul.:.
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Ar fi. bine să mai amânăm “aducerea judecă 
torilor.. - 
— so las mai-domol ? doar" n “am: inebu- 

nit ! acum mi-i chita, Antoâne... de cei mai 

dârji am. scăpat: unul s'o făcut hoţ de codru 

şi ca. mâne poi-mâne "o să-l băgăm la ocnă, 

pe frates'o Pai pus Ungurii.la după. Cine a 

mai rămas ? Ştefan. Bursuc, un papă-lapte ; 
Sandu. Puşcarul, un mutălăii- şi încă vre-o 

- câti-va mămăligari ca d'alde Tănăse Cobuz... 

Trebue s'o isprăvim iute.. | 
— Mămăligari şi nu prea; răspunse supre- 

fectul ; ; blajini şi pacinici, răbdători cât timp . 
""i bagi numai de chică... dar ia să-i ajungă, 
„cuțitul: la os şi, mai cu seamă să se atingă 
cine-va de pământul lor şi să vedi cum mă- 
măligarii devin fiare, mai rele de câl- lupii ş şi 
urşii din pădure... ; :.-.: 
"„Negradi, dădu, din umeri. - i 
— Şi apoi nu uita, cuconule Alecule, urmă 

Cămătascu, că 'şi-aii luat de avocat pe lo- 
răscu şi: Caii. Şi inceput cu  Jălbile pe la 

" Bucureşti. o 
ŞI, gicena acestea, Anton scoase din buzu- 

nar «Virtutea Română». - 
— Forăscu ? striga Negradi inturi at, fo- - 

_răscu s a pus iar:în potriva mea... t&lhar ul.. 
trebuia să-l omor când mi-a încăput. pe. 
mâni.. "dar lasă, mu scapă el teafăr a doua 
oară... ait început cu jălbile dumnealor.. 
trebus să le arătăm noi jălbi.
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— 'Toate:s bune, dar'e şi deputăţia dumi-» 
tale la mijloc... 'te pomeneşști iară 'cu vre-o 

_ inletpelare la cameră, . iar cu scrisori de. la 
ministru. a 

— O s'o dau drâcului de deputăţie! 
—— Apoi,. -fără deputăţie, ai mai putea oare, 

_cucoane Alecule, să scoţi oamenii la lucru 

_aşa când ne-vine pofta. = Și să dăm: şi iama 

în prestații 9... -- 

Negradi se plimba prin odaie, cu. paşi 1 mari Ă 

şi indesaţi, fără a mai spune un cuvent.. 

In spre seară, când Cozmeseu sosi la Lun 

ceşti, ă Negradi era - mai abătut -ca ori când. 
„Hristea se arătă foarte ingrijat - 'de procesul 

“cu r&zaşii ; prefectul ensuşi îi vorbise de a- 
„ facere şi-i espriniase temerile sale in aceastii 
- privinţă ; dacă, cel puţin, nu sar fi ameste- 
cat Forăscu la 'mijloc... trebuia pus totul în 

mişcare . pentru: a-l. face pe -Forăscu să se 

ret ragă, ast-fel încât ră&zaşii să 'nu aibă alt a- 

“vocat decăt pe : Niculiţă. Contăş.. . singur Coz- 

mescu, mie. intim al avocatului-putea obţine - 

acest lucru; tot dânsul, printrun amic in 

- București, putea dobândi tiicerea «Virtuţei TO- 

„mâne».. Sai 

Hristeă se plânse apoi că, din cauza. tără- 

gănirei căsătoriei sale cu “Maria, densul nu” 

"si mai văduse de treburi, “aşa incât avea: 

neapărată nevoe de, banii ce: imprumutase 

„lui Negradi:. e 

7
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- — Mam: şi săturat, drept să-ţi spun. cU- 
- coane Alecule;- de: atâtea alergiituri şi. de a- 
lătea,. batjocori.. „ am şi eit:ambiţia mea.:. în- 
țeleg, mai la urmă, să se amestece in aface- 
rile noastre cuconul Dumitrache, dar aş vrea: 
să ştii cu ce drept domnul Lorgu. ia a partea 
Mariei... - - 
— Cum ! !-ia pârtea Mariel? nu înţelege. „ r&s- 

punse Negradi..! - 
—, Fireşte, dumnealui e în gazdă acum la 

Urigur Şi 'se laudă că; în vecii-vecilor, n'o să 
fie pe chetul meiă şi al dumitale.. E 
-—.Aşa se poartă doninişorul Iorgu: 2 strigă 

Negradi:, vom vedea cine-i mai: tare, Hris- 
tache... eii sai ei...: trebue să luăm, dacă -i. 
așă, lucrurile alt-fel.z. nt mai: merge cu bini- 
şorul... pregăteşte-te de logodnă, Hristache... 
am (IS... de acum sa. isprăvit, fie ce of... 

—' Asa "mi placi $i mie, cucoane Alecule, i 
acum văd. şi eu cine-i stăpânul” în, casă.. 

— Stat la Prut chit Petrache, spunea su- 
prefectul intrând, la primărie, in camera lui 

_Zlotescu.....: 
"— Ce este? iar ai luat vre un vițel scăpat 

drept Condrea? -. - 
= Ce Condrea! E nai rit decăt Condrea... 

sa i întors Toader: Fulger de „dincolo. 
— Cum! Vai liberat de la dubă.. „bre, da 

- proşti îs Ungurii... credeam, c'o-să 'ne scape: 
- de densul... - - A
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— Proşti neproşti, Fulger sa întots,-cu o 
falcă în cer şi alta :pe păment... să'vedi cum 

- stă țărănimea: în jurul. lui de-l ascultă, cu 
gura 'căscată, ceasuri întregi... şi apoi, de pe 

toată moşia, vin oamenii şi-i' să jeluesc li 
parcă ar fi Vodă!...: Ei, ei, chir Petrache, cum 
“rămâne cu calul tăi -cel alb? să trimăt să 
mi-l aducă acasă ?. Si DE 

— Ho! ho! cu mine nu. merg lucrurile aşa 

de lesne-cum creqi... tot nu mă -daii drept 
“ bătut... mai lasă-mi două săptămâni, vrei 9... 

„ — Și trei, dacă poftești, dar “ţi spun din- 
ainte, “ai perdut calul... cât despre mine eii 

- m'am lăsat de fata Birsiniţei. „nu mal.e 
" vreme'de crailicuri acuma.. 

In toată plasa vestea intoarcerei lui 'foa- 
der se lăţi. into clipă. * €, Sa 

„„. — Poate dânsul. să le mai vie de hac cio- 
coilor, spunea moş Gavril, care ipărturisia, 
în sfirsit, că cuțitul ajunsese la .0s. 
„De la Dorna şi pănă la' Hangu, de la Du- 

răti la Prisăcani, pretutindeni întoarcerea lui 
Yulger înviorase inimile, ridicase. în - picioare 
pe toți cei abătuţi şi umiliţi... o adiere de. 

speranţă. sulla peste toată valea Bistriţei... -. 

NV 

— Iute, madam Safto, ţipa bugiitârul: Dă- - 

nilă ajutoarei sale, iute că daii musafirii peste 
=
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noi şi mâncare bâz!.,. zăusdacă nu-ţi vine 
„să iei câmpii... nici. tu tingiri cum se 'cade, 

nici :ta. calupuri, nici.tu zahăr îndestul — vai, 

vai, ce sgârcenie o dat peste boerii noştri I— 

şi cu toate astea fă-le cataifuri, fă-le bezele, 

fă-le baclavale... cine o mai fi.venind de-la 

Piatra, de. pare'o dat rezmiriţa pe-la noi? 
- Curtea era, în adevăr, toată în picioare. 

Servitorii. alergaii, în toate părţile, grija o- . 
dăile.. dinspre "grădină, frecaiui scările; Agri- 

pina -priveghia sofrageria ; Alecu, insoţit .de. 

suprefect şi de notar, se dusese pe jos, până 

la .cârciuma de lângă pod, să: întâmpine pe . 

musafiri.. . 
Jadeciitorii de la tribiinalul din Piatra: ve- 

neaii să facă, în procesul lui Negradi cu r&- 

zaşii; o descindere locală... două trășuri se 

ivise la capătul cel-alt al podului : intruna 

-era prezidentul Sotir cu judecătorul Guz gan, 

fiul deputatului, în cea-laltă supleantul Pra-. 

pur, nepotul părintelui Mihalache cu procu- 

rorul Săcultea şi cu. grefierul “Bogoslov, fra- 
- tele, poetului. - | 

- Judecătorii erai să “petreacă noaptea la 
Lunceşti. şi, a doua di, după cercetarea pă- 

| mhânturilor, să se întoarcă pe o plută la Piatra. 
La masă domni cea mai mare veselie. 

Cozmescu, ca să facă lucrurile cum .se. cade 

— aşa spunea densul— adusese, fără a preveni 
pe nime, taraful de lăutari al lui Sinică... 

De-o- dată, pela mijlocul mesei, din ietacul de - 
Pi
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lângă sofragerie, vestitul Ion Cobzarul incepu 
să cânte cântecul favorit al lui Sotir: 

Când ora de 'ntristare va tulbura vre-o dată 
Fruimnoasa-ţi înimioară, tu i-am portretu "ndată 

ŞI mi-l aruncă n fooc! 

„— Bravo loane! strigă «bobocelul» Piotrei, 
încântat... bravo, mai di odată! 

ŞI Ion ofta- din ce în ce mai adânc: 
Şi- mi-l aruncă în fooe! x 

" Cozmescu se aplecase lă „urechea lui Ne- 
gradi: ” 

— Ii place cum am “potrivit lucrurile 2 

— Da cu Forăscu cum a rămas? întrebă 
Alecu. | . | 
— Forăscu nu mai vine, îţi garantez, sa 

retras din proces.. 

„- Săcultea vorbea « cu_ 7lotescu : 
— Ţi-a plăcut cercetarea mea în afacerea 

ferşterului Carl? 
_— Minunată... trebuia dată o lecţie snapa-. 
“nilor... de când ştiii că ferşterul poate. st-i 
impuşte ca pe nişte câini,.a intrat groaza în- 

tr'enşii... acum trebue să lise taie nasul şi _ 
cu procesul-ăsta al moșului... - .. , 

—: N'aibi- grijă, mi-a spus: mie Sotir, aface-. 

rea e aranjată.... descinderea locală e numai 

de ochii lumei.. 
Ion “Cobzarul cânta mereii, cu ochii țintă , 

in ochii preşedintelui, care „repeta intruna - 
“Mariei :
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— Ah! ce. divin. „ nimic nu e mai - frumos 
pe lume, domnişoară, decât muzica.. 

Cozmescu indemna mer eu pe ? Negradi: 

— Nu lăsa, cucoane, să ne scape prilejul... 
_„vesteşte chiar acum, la masă, logodna mea cu 

Maria.. . aşa se isprăveşte O dati coimedia.. 
Alecu se sculă in picioare : 
— Am s& vă anunţ .ceva.... o fericire. 

| “In acest moment intră in sofragerie Anton 

“Cămărăscu,. găfăind şi de „abia ținendu- -se 
"pe picioare.. . 
— Ce este? ce 6ste? il intrebară toţi “din, 

toate părţile. . . - 
„— Cee, nu e bine... țăranii au plecat spre 

"curte.... de abiă am scăpat din mânile lor... 

mi-ati spus că vin ei aicea să: ne. arate ju 

decată.. . 

Toţi sări ră masa în. pripi; ; Sotir, alei ga 
"din odae în odae cu şervetul în mână, între- 
-bând :. unde să ne ascundem? unde: să ne 
ascundem? Cei- -Valţi judecători r&maseră în: 
cremeniţi uitându-s6 unul la: „altul... Zlotescu 
singur îşi păstrase sângele rece; el se cobori 
în curte şi porunci ferşterului şi lui Neculai 
Brusture să închidă poarta şi să pună mai 

„mulţi argaţi cu puştele încărcate: „de. pază, în 
dreptul ei. .. _ 

„Indată - după sosirea judectitorilor la Lun 
- ceşti, ţăranii se adunară la cârcima lui Strul 
pentr u- a se , consfătui în privinţa cercelărei 

-
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pămentului lor, care -trehuia să.se facă.a 
doua di. Avocatul lor, Niculiţă Contaş, ince- 
puse prin a-şi încasa onorariul... 
„— Banii înainte, oameni buni, aşa e re=: 

gula la avocaţi... şi calul, dacă vrei să alerge 
bine, irebue să-i dai. grăunțe.. 

/ 

pe când-Contaş îşi urma colecta, „sosi 'Toa- .: 
der Fulger. "Ţăranii “ficură roată. în jurul săi. 

—. Voi vă daţi până şi bucăţica din.gură. 
ca să vă apăraţi pămenturile pe cari le ţi- 
neţi diri moşi strămoşi, le spuse plăeşul, şi 
domnii judecători stati la mâsă şi. benche- 
tuesc cu 'boerul... credeţi că ciocoii de la 

"Piatra au venit să- vă dea dreptate?... “pe 

când sticlele se: destupă Şi lăutarii le cântă, 
ei ne dau, legaţi de mâni şi de de picioare, duş- 

manului nostru.. - . 

— Aşa e! r&spundeati tranii. - 

— Astă seară chiar, la' curte, are să se ti- 

cluiască. vendarea. noastră... şi noi, ca nişte 
nătărăi, ne “pevdem vremea aici, așteptând « să 

ne cadă prepeliţele Wa gata în gură... 

— Aşa e! vSspundeau țeranii din. ce in ce 

mai aprinşi.. IE - | 

— De aceea socot, urmă Fulger, că cel i mai 

“ban lucru ce avem de făcut, este să mergem 

cu toți la curte şi să le spunem .boerilor că 

„nu ne lrebuesce aşa judecată, cu masă şi cu 
lăutari. „să -ne vie alţi judecători, oameni 

Yrednici şi cinstiţi, care să hotărască cu cu- 

get curat... .alt-fel.nu ne supunem... +
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— La curte! la curte! răspunserii sute de 

glasuri.. , 
— La curte ! strigă “Fulger.. E | 
Ţăranii apucară numai de cât pe căravea 

„strimtă, care scurtează mult dr amul ce duce de 

“la pod la curţile boereşti; văduţi” de departe, 

_cum -se urcaii, doi câte doi, ei păreau a fi. 

un imens şarpe cu sute de capete, care. inainta 

încet, maiestos, spre un duşman invizibil: din - 

când în când, un fior magnstic parcă str&bătea 

"animalul din- cap până 'n coadă... inelele se. 

stringeai şi şarpele, oprit ua moment, iși 

urma iar drumul... 
| Poarta era închisă. Sirejarii, in faţa aces- - 

tei mulţiini | amenințătoare, "fugise şi se as- 

cuvsese în pivniţă şi prin podul grajdului; 
“ferşterul Carl se tupilă sub scară. 

„ Singur Brusture, care "si aruncase: pușca, 
vâmase în curte.. i 
— Deschide poarta, Neculae, răcni Ful-- - 

ger, = e | 
- Sus, judecătorii, Negradli, Cămărăsei nota- 

rul, ținuse consilii. Ei hotăriră să deschidă 
- poarta şi să caute a câştiga timp, până a doua 

(i... subprefectul era să “plece imediat, la Pri- 
“săcâni şi, de: acolo, să telegratieze la Piatra, 
după ajutor... a 

"* Mulțimea Dătrunse în curte. | Ic 
„ Negradi,  întovărăşi! de procuror şi de pre: 

'zident, se arătă în ceardac.. 
— Ce voiţi? îi întrebă: Săcultaa...
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'Poader. Fulger eşi din mijlocul plăeşilor | 

şi înaintă până lângă scară. - 

„._—.Am venit, dise el, în predmătul proce- 
„sului cs avem cu boerul. Sunt însărcinat să 
vă spun că nu cu cale faceţi ce faceţi când 

voiţi s& ne alungaţi de pe pămenturile noa- 

stre, unde fie- care palmac a fost ndat de noi 

„cu lacrimi. de sănge... 
„—.Asta o'să hotărască judecata, r&spunse 

„Negradi... . 
— Cumo iei: dumneata, cucoane, văd că 

nu e cu judecata ci cu lopata... ce fel de, jude- 

cată este asta să vă ospătaţi şi să chefuiţi cu 

boerii de la tribunal şi apoi: săi puneţi să 
ne radă.. Noi aşa judecători nu-primim ! 

Tăranii se îndesai tot mai mult spre scară, 
Situaţia era critică. Negradi îşi dădea seama 

că un cuvânt impr udent putea provoca o.ne- 

norocire. . - 

— Bine, le dise dansul, dacă s'o invoi dom= 

nul preşedinte ca s& amâne cercetarea.. 

„— Nu nevtrebue amânare, vrem alţi jude- 

-cători !. strigau țăranii. . ÎN 

— Oameni buni, le spuse Sotir, dacă p'a- 

„veţi încredere în noi, uite, nu mai facem nici: 

-0 cercetare şi plecăm mâne la Piatra.. 

—. Aşa, să plecaţi șinătoși, răspunse Ful- 

ger.. Sa . 7 

“Ta “acest timp ferşterul . Caul, care stiâtea 

sub scară, “înt*o poziţie foarte neindemână- 

tecă, voind să se aşede mai: bine, atinse co- 

“Braai si Putregaiă, = GC 13%. , 13
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coşul puscei.de un lemn; lovitura plecă, fără 

" insă 'ca să nemerească pe cine-va. 
"- Sandu Puşcarul şi Tănase Cobuz si repe- 

diră sub' scară. - 
— EI e, strigară plăeşii, e lighioana de Un- 

gi - - 
— A! nu te-ai săturat de carne de creş- , 

. tin; -blestematule, ” îi strigă Stefan Bursuc, 
sti că te judecăm n0i.. a 

Tănase Cobuz smunci, Duşcă. din mâna ferş- 

texului şi, cu stratul, i dete peste cap.o lovi=- 

tură, care-l făcu să cadă la păment, fără cu-: 

noştință, plin. de sânge... ”.-. 
— Na, acum ţi-o trece polta să ne mai i ucidi! 
"Din rana ferşter ului sângele curgea gâlgă- 

ind pe scară, unde o pată roşie” se lăţea 
mere... _ Li 

Ţăranii. se “împingeaii tot mai mult pe 
„trepte... vre-o câţi-va din ei ajunsese: in ceatr- 

dac... şi alţii. îi urma, beţi de mânie, fas-. 
cinaţi la vederea sângelui vărsat, impinşi 
parcă de o putere căreia nu erai. în stare. 
să reziste, la comiterea unei noui crime... 

— Pe ei copii ! ! striga CGobuz, cu' faţa aprin- 
! si, cu ohii înjectaţi... - 
— Pe cit repetat alte. glasuri şi mulţimea. 
ÎŞI făcea drum, pe scări, într un tumult in- 
fernal, câte doi, câte. trei, intrun şir lung.. 
şarpele se refăcuse! şi sutele .sale de capete, | 

“aprinse deo furie sanghinară, se ridicati acum, - 
s&lbatice, ingrozitoare. - 

<? ;



  

BRADI ŞI PUTREGAIU . 195 - 
_ , N , - , . - 

De o-dată aventul ţărănimei se opri în loc... 
„La uşa de-la intrare; fiica lui Negradi, în 

picioare, cu capul sus, cu ochii fulgeritori, 

„cu mâinile întinse, le ţinu calea... : 
— Omoriţi-rh& pe mine mai ânteiti, şi. apoi 

“treceţi: Ma. departe, | le spuse ea cu o voce 

hotărită.; 

Ţăranii r&maseră. un. moment n6dumeriţi.: 

— Inainte !: strigă. unul . dintr” enşii, “ce v6 

„uitaţi la: densa.. | 

In acest moment, valurile” muiţimei tăiate 
„cu putere de nişte braţe Vânjoass, deschiseră 

un drum lui Fulger, care, în „Câle-" va sărituri, 

iu lângă Maria.:. - - a 

=— Staţi, strigă el tovarăşiloi” săi... ce voiţi 
să faceţi?... . vaţi perdut: minţile... 'cereţi. 
dreptate . şi voiţi să s6verşiţi: o neleginire.. 
îndărăt! . , 

Cu un gest noriâneitor et făcu: pe. țărani - 

să scoboare câte-va trepte. a - 

—"Lasă, cuconiţă, spuse el Mariei, nu” te 

teme... ştiu ei cât de bună eşti dumneata. 

cu ai noştri... şi: „apoi mam mâncat ei de 

„geaba pâinea amară a inchisorei impreună 

cu domnu Valerianu.. 

Maria îi. aruncă-.0 privire rGcunoscătoare.- 

— Nu vă temeţi de nimic.. “numai. po= 

văţuiţi pe “cuconul Alecu: să. se. lase: de pro- 

„ces... -alt-fel poate să fie rău... de aci ina-: 

inte nu: mai pot: răspunde: de ce sar putea _ 
întâmpla... 

- - „> 

>
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„„. După ce. Sotir se jură din noii că renunţă 

la « orice cercetare, țăranii se. retraserii.. 

Toată noaptea nimeni nu Dutu închide o- 
chii, la curte ;: familia lui ? Negradi, suprefec- 
tul, magistraţii, şe haricadase prin odăi; me-, 

sele, “scaunele, dulapurile, fură grămădite pe 
“la uşi şi fereşti; ; la cel mai-mic sgomot, toţi 

punea mâna pe arme, gata să tragă in duş 

Nane e. Î m 

“A doua di, pe la dece,.trei deci de călăraşi, : 
„Sub. comanda unui locotenent, sosiră la Lun-* 

ceşti.: E - A . 

_ Procurorul .Săcultea ordonă avesterea ca- 
“pilor răscoalei: Fraţii „Bursuc, Tănase Co-- 
buz, Sandu Puşcaşul 'şi “Toader Fulger. Cei 

„iei. de. "ntâiă, legaţi cot la “cot, fură aduşi 
mai ânteiii la primărie, bătuţi cumplit Şi a- 

"poi uimişi la. Piatra, sub escorta mai multor 
soldaţi de linie, veniţi de la Bişericani. Toa- * 
der Fulger însă se făcuse. nevădut; cu “toate 

” cercetările, “călărașii nu putură să- - dea de 
"urmă. S 

Judecătorii, intovărășiţi de câţi -va din căt 
raşi, -merseră, ă apoi cu vre-o patru r&zaşi, duşi” 

-.. între. săbii, să facă cercetarea pămenturilor... 
— Bine i-am- mai tras pe sfoară, mon cher, 

„spunea Sotir notarului Zlotescu. 
-— L-am. păcălit groaznic! adaose * acesta 

ridend. .
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După terminarea cercetiirei, Negradi anudţă 

logodna fiicei sale cu (Cozmescu. , 
Maria, tăcută, de abia putend stăpâni groa- 

za de tare era coprinsă, primi, pe rend, fe- 

licitările. magistraţilor, ja „plecarea acestora 

spre Piatra.. - 

Sotir, după ce felicită pe Cozmescu, se a- 

plecă la urechea. acestuia şi-i şopti câte-va 

fraze, cari făcură pe primar să ridă cu hohot. să 

—— Prea late .le croesci bobocelule, r&s> 

“punse primarul, pe jumătate. scandalizat, pe 

- jumătate măgulit de 'aluziunile din. cale” afară 

ştrengăresci ale preşedintelui. - | 

Lucrul era acum. hotărât, definitiv ; beste 

"o săptămână trebuia să .se facă “ogodna. 

-- Negradi şi Cozmescu” r&spândise invitaţii prin 

plasă şi in Piatra ; - părinitele Mihalache eră 

chemat la Lunceşti ; până cel mult într'o: 

lună'avea să urmeze şi.nunla. Cuconul Alecu 

trecuse peste împotrivire ea, peste lacrimile şi 

rugămintele fiicei sale și, călcând peste inima 

„ei cu o cr udime de care Maria nu-l sooolise 

„capabil, O o arunca. acum, ca pe o pradă, i 

ghiarele lui Hristea, învi ingător... - 

[Hristea ' eşise triumtător pe toată linia ; din 

victorie în victorie el ajunsese acum la ținta 

__ supremă a. năzuinţelor săle ; verdictul .jura- 

-. tilorii  redase primăria pe mână şi acum Su-



N 

„198. 6 MORAVURI, PROVINCIALE: 
  

e 

tele. şi miile de galbeni intraă din NOU, cu 

ua fermecător sunet metalic, în lădile. sale; 

Tulcanii, cu pădurile seculare iucă neesploa- 

tate şi în' “care ziceai, neatinse, -bogăţii i- 

mense, îi căduse în mâni... acum era în 
ajunul de-a deveni-stăpân peste comoara pe | 
care, cu riscul vieţei sale, o smulsese din 

„braţele =rivalului  s&i..:- Maria avea să ridice 

splendoarea casei sale, să fucă din. ea cen- 
teul de atracţie al Pietrei, să culeagă in ju- 

rul său simpatiile ce “i lipseaii, să- L împingă 
„la deputăţie... 

„Si Hristea, peat de fericire, Și. urmărea 
A ceasuri întregi frumosul lui vis, care peste 
"câte-va dile era să devină o realitate... 

„Maria scrise numai decât lui Iorgu, la Tul- 
gheş, înştiințându-l despre. hotărârea lui Ne- 
gradi ;-de astă dată totul era sfirşit; nu' mai: 

„putea fi. nici o speranţă de. scăpare; până 
într'o .lună dânsa trebuia să devină soţia 0- 

mului -celui “mai perdut, din Piatra. . ea își 
punea soarta, viitorul, în mânile fratelui ei ș: 
numai el:puteu so apere de, groaznica nă- 
paste care se abătuse asupra ei.. 

Iorgu încercase, în difeiite vânduri, să ă do- 
bendească evtarea părintelui săi; el? i: pro- 
pusese să s€ întoarcă la L unceşti. şi si se 
pună pe muncă; primea. sii se facă vechil, 
ingrijitor, ori ce . ar fi voit Negradi ; - acesta 

- rămase neinduplecat,. — Poate să plece în lu- 
me, să. moară, ei nu vroii să sciu de densul,
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spunea Alecu; pentru mine el nu mai există... 
Iorgu, neputend să mai incerce nici un 

demers pe lângă tatăl săi, părăsi 'Tulghe- 

şul; în grab, împreună cu Valerianu ; acesta 

"se opri la:'o moşie lângă Prisăcani iar fra-: 

tele Mariei se duse d'a dreptul la Lunceşti 

- şi twase la, primărie, la vărul săi Zlotescu. 
„"— Știu ce vent te aduce, spuse Petrache 
lui Iorgu; n'aibi grijă şi eii mă gândesc şi 
mă răsgandese cum să facem s'o scăpăm pe 

biata” Maria de strigoiul de Hristea. „. dacă 

vrei, eil şi cu popa Matei ţi-o cununăm aici, 

pe neştiute, cu Valerianu... . 
— Lasă gluina la o parte, Petrache ; vedi | 

mai bine dacă e vre-un chip să vorbesc cu 

densa:.. riumai bagă de seamă să nu prindă 

de veste cine-va. lu curte.. - 

1 Lasă: "pe mine ! 
7 Y 

— Ei, tâtă socrule; spunea Cozmescu: lui 

Negradi, acum  m& reped' până la Piatra - 

să'mi rânduesc - treburile... la: întoarcere, 

regulez ei afacera de care 'mi ai vorbit... 

de adi înainte ce-i al-meu e şial dumitale.. 
nu maâi sunt ei stăpân pe averea mea, ci 

Maria... nu-i. aşa ? - 

Cozmescu adresă” aceste din urmă cuvinte | 
fiicei lui Negradi. Di 

«- — Maşirsimţi cea. “mai nefericiti fiinţă în: 

lume dacă aşi fi nev oită să ating” măcar un 

„ban din averea dumitale...
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—. Nu'mi vorbi aşa, duduie, dise Ilristea 
cu.un ton de dojană, să_vedi ce: frumoşi au 

să'ţi pară banii mei când te-oii “purta numai 

în catifele şi mătăsuri... când te-oiă plimba cu 
-. trăsura cu patru cai, cari aii să mănânce foc... 

„Maria făcu un gest de dispreţ... | 
— Las'o, ÎIristache,. curmă Negradi, „cetți 

pui mintea cu densa... ştie ea ce e banul?..._. 
n'a_muncit, doară, ca noi, o "viaţă întreagă - 

“pentru a şti-cu ce.chin şi: cu ce-amar să 
adună para lângă para.. îi 
Cozmescu se. apropiă 'de Maria şi” voi să-i - 

“ sărute mâna ; ; ea şi-o retrase imediat, cu Un. 
gest. brusc, privindu- L cu o espresie de neim- . 
păcată ură. 

—. Bre! bre! bre!-da grozav_e de (itnoasă 
logodnica mea, spuse. Hristea prâtăcendu- -se 

„că zimbeşte... dar lasă, o să-i aduc ei ceva 
din Piatră... cred că are să se 'mai îmblân- 
gească. a ia E 

„In-sat domnea € 0 neliniște adâncă: printie ță- 
“ani. Boerii nu se mulțărnise să le facă un pro- . 
ceş ; nedrept, nu cutezase. humai să pună mâna . 
pe averea lor ; dar se 'nţelesese cu indecătorii 
ca să-i despoae şi să-i lase pe drumuri, dar ? 
înşelase, : şi-şi bătuse, joc, de -denşii înti: san 
chip cuniplit 1: Îi purtase -cu vorba până la 

- sosirea călăraşilor; peritru ca apoi să-i Dată, 
să-i schingiuiască şi să-i inchidă... acum Du- 
tea să-şi taci cercetarea cum le venea la so- 

z 

..
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coteală, : acum puteai să-i radă, la Piâura, câl 
ai bate din palme... a 

Şi ei, ca nişte neghiobi, în loc de a'şi face 
dreptate singuri, de la inceput, se năpustise 

numai asupra păcătosului de ferşter.. .nu-Te- 

-rek însă, dar Anton suprefectul, dar /lotescu 
notarul, dar Sbtir preşedintele, dar Săcul- 
tea procurorul, dar Negradi, barbarul şi hră-. 
pitorul cu toţi ciocoii şi cioclovinele lor, tre- 

„Buia să muşte pămentul şi să dea seamă, - 

inaintea norodului, de făr de legile lor... 

Ţăranii se mustraii între ei pentru nepri- 

ceperea şi increderea lor copilărească. Şi ce 
orbire! şefii, povăţuitorii lor, cei mai înţelepţi 

şi maj hoţărăţi, căduse în cursă. Sandu Puş- 

carul, fraţii Bursuc, Cobuz, eraii în lanţuri 

la Piatra... cine putea “şti dacă se vor mai 
întoarce vre-o dată în- satul lor? si pricepea 

de 'minune -suprefectul să-i facă, pe drum, 

„Scăpaţi, trimeţendu-le un glonţ în cap, pen-, 

tru ca să i ferească pe Boer de ori ce răsbu- 
nare. N ă- 
 sese — că Toader “Fulger putuse : să se stre- 
coare printre ciilăraşi.. 

Fulger, prevenit la tinap de sosirea călii- | 

raşilor, putuse să fugă, așcundendu-se mai 
ânteii în pădure şi apoi, după ce inoptă 
bine, apucând “pe poteca cunoscută numai 
de densul, până la stâna'de pe Ceahlăă, unde 
ştia că [tatele s6u Andrei şi -cu Condrea po- 
"poseai une-ori. 
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Ori -ce speranţă: de impăcare . cu boerul 

“era perdută ; ; Negradi era” hotărit să meargii , 

până *n pânzele albe.. ” 
— Ce mai aştepţi, Toadere, Îi spunea Cou- 

drea,_ nu. vedi că “cu binele w'ai s'o scoţi la. 
capăt... lasti-te de. vieața asta ticăloasă şi” 
vino aici cu noi, în codrii de bradi; aci sun- 

„tem slobodi şi stăpâni, mai stăpâni de cât 

“e boerul la. Lunceşti.. „„ ce aştepţi ? voeşti să. 

le: prindă, să te pue în “lanţuri; să te în- 

“chidă şi să te schingiuiască ? 

— Lasă-te, “ Toadere, îi şoptea fratele săi 
pe de. altă parte, lasă-te de lupta asta ne-- 
"dreaptă cu' ciocoii... nu vegi că vecinic noi 
o să fim cei răpuşi, cei:.umiliţi.. „vino aici 

cu noi... ia "n priveşte în jurul tăă.. „Mil şi 

mii de fălci de păment. sunt:ca şi-ale DOa- 

stre.. - trăim aici ca nişte împărați şi — doam- 

ne! — în împărăţia noastră, vai şi amar e 

de ciocoiul care ne.cade in palmă... 
" Sirurile: de bradi, drepţi şi: nalţi, cu ver- 
deaţa lor:neperitoare, se intindeau la: nesfâr- 

şire, la picioarele lor, ca nişte osti nenumă-. 

ate. .'verfurile lor, mișcute de o ădiere blân- 

dă,. se uplecaii” spre denşii parcă: ar îi voit 

să-i, cheme în desişul lor;-un miros îmbălă- 

tor le dilata nările, le umila „pepturile parcă 

le- -ar îi însuflat puteri inzecile.. 
„Fulger rămase cât-va timp pe “gânduri cu 

privirea 'aţintită în vale..:" departe, dincolo 
de păduri, ca o dungă subţire argintie, şerpuia
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„Bistriţa şi colo, mai departe. încă, ca o pată > 

„albă, se “zăreai Lunceştii... Se _ 
Teodor parcă căuta, cu ochii săi de vultur, 

0 casă, in grămada de punte albe.. Ă 

— Nu, nu se poate, zise el după o pauză. 
“ştiţi că i-am jurat credinţă.. nu pot să tac 

dintr'ensa nevasta unui haiduc. i 
„Chiar: în acea seară plăieşul se intoarse . 
în sat; cotind pe. lângă ferestrae şi apucând 

pe marginea Bistriţei, el ajunse, fâră a fi vă-. 

dut- -de nime,. la casa Smarandei. 
Satul era. cufundat! înu”'o adâncă lăcere;. 

pe ici pe: colo numai,. ardea: câte o lumină; - 

în tot lungul drumului nu se zărea o fiinţă 

omenească ; din când iîn“când, câte un câne. 

“scotea un urlet lung şi prelungit... - 
Fulger sări peste gard şi bătu da patru . 

"“oti la uşa Smarandei. Un oblgn se deschise. 
„numai de cât. . .- 

— Tu eşti, Toadere? întrebă o .voce. 
— Ei, deschide iute, să nu mă vadă: ci- 

"ne-val 
Smâtanda deschise uşa . imediat apoi o 

inchise în grabă şi trase numai de cât ZÂVO- 

rul: Ea işi făcu de mai multe ori cruce. 
.— Bine, omule, ţi-ai perdut minţile să te în- 

torci aşa curend în sat, când umblă călăraşii 
“și strejarii după tine, din casă în:casă, şi at 

inceput acum să te caute şi prin pădure... 

— N'aibi. grijă, mamă Smarando, nu-s.eil 

asa de copil: să mă “dai prins... -am eu un 

/
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leac pentru acei .ce vor da .peste mine,. u- 

_dăogă densul, arătend. un revolver încărcat 

| şi un cuţit lung de venătoare, la brâul s&ii.. 

— Doamne, doamne! urmă Smaranda... 
scapă-ne şi din vâlvoarea asta in care am 

“intrat... «că intru nimic nu ţi-am> păcătuit.... 
Irina se întoarse şi ea cu. faţa spre icoane 

şi 'şi făcu şi densa de măi „multe: ori. sem 

mul cerucei. | 
- -— Mare nehorocire am adus. pe , capul VOs-, 
tru, dise plăieşul.... aţi credut că-ţi avea în - 
mine un sprijin, un braţ de ajutor... şi pri- 

viţi... nu pot să vin la,voi de cât noaptea, ca 
un hoj de codru... poterile m&' urmăresc din 

toate părţile parcă aşi: fi făcut: moarte de 
om... fără de mine, băiatul boertlui ar doi-. 

“mi astă-Qi somnul de-veci, fără de mine 
nici praful nu Sar fi ales de ciolanele tutu-.- 

TOT cioclovinelor din Piata. : aşa mă r&splă- 

 tesc ei acum: pentru binele ce. le-am "făcut... 
" dar.nu mii de mine... să. fiii eii singur aşi: 

face ca Andrei. şi ca Condrea.. “mi-e milă 

de fata asta, care, cu inima 'cur ată, bună şi 

incregătoare, Şi-a legat soari a de, soaita mea 

ticăloasă. - . [. 

i Doaane ! doarine! “esclama mereu Sma- 
vanda, căutând să pătrundă cu urechea cele 

„mai mici: sgomote ce veneaii din afară... 
— Voiil “aştepta să treacă „şi focul ăsta, 

spuse Irina.. bun e Dumnedeit.... s'0 isprăvi” N 

toate o: dată... 7
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Cum - vrei să se. isprăvească, Irino, când 
„Şi pămenturile noastre sunt de acum. înainte: 

ca .şi perdute şi când .intreg satul are ochii . 

„aţintiţi-spre mine... de la mine şi-numai de 
la mine toţi! aşteaptit răsbunarea.... pot să. 

mă dai eu, tocmai -acum,-ca un mişel, ina- 

poi 9... am venit la voi să vă cer “sfatul... 

cum ni8 veţi povăţui aşa voii face.... 

— Fă cum "ţi cere satul, Toadere, ? i spuse 
„Lina ; te vom urma în răi ca şi în bine... 
de acum fie ce-o fi, suntem nedespărţiţi... 
-— Mai aşteaptă câte-ra dile, Toadere, a-: 

dăogi. Smaranda... să vedem. cum se ispră- 

veşte cu procesul, la Piatra... Da : - 

" Fulger dădu din umeri: e 
—.Să aştept, dacă voeştă, dar ştii de mai! 

nainte cum are 'să se sfârşească judecata... 

„0 să fim despoiaţi ca . în codru... dar dacă 
s'o' face însă şi nedreptatea asta, nu mai - 

_. t&spund de 'nimeni.. | E Da 

—"Fă cum îi vrea: ta, Toader, cum “te-o po- 
-văţui. -mai bine cugetul t&u, intempină hina.. 

"dragostea mea va rămâne. aceeaşi "pentru 

tine, ori- -ce vei face, ori unde te vei „duce.. 

„Fulger se întoarse la stână pe acelaşi drum 

"pe care se: coborise la Lunceşti ;. el voia să - - 

aştepte: acolo. rezultatul procesului... Pe 

Nici Smaranda, nici Irina, nu pomeni ni- 

menui- despre misterioasa vizită a lui 'Toa-. 

der--In sat, oamenii eraă din ce în ce -mai . 

ingrijuţi şi mai neliniştiţi ; toţi capii lor,.frun- 

*
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-tea Lunceşiilor, erai inchişi sai dispăruţi:.: 
-. ciocoii puteai acum săi'şi bată joc de denşii... 

“puteai să le răpească .pămenturile, să-i 

stoarcă până la măduvă, să facă dinwr'ânşii 
cerşetori de druniuri... erai s€ ajungă bieţii. 

Lunceşteni in-halul Grăniştenilor,. cari- şi-aă 

părăsit. vetrele, şi-au luat lumea în cap şi 

ai” trecut în. Dobrogea. , 
Moş Gavril fusese. însărcinat de țărani să 

plece, impreună cu Niculiţă Contaş şi cu câţi- | 

va fruntaşi , la Piatra, spre a Je apăra £ acolo 

dreptuțile lor.. 
Tot salul. se  coborise. in vale- la Bistriţa - - 

peritiu a asista -la plecarea unchiaşului, care, 
în picioare, pe o plută, .cu barba lui albă 

ca zăpada, "piirea un pabiarh din vremurile. - 

de demult.. Za 
„ Când pluta: se „puse în mişcare, un frea- 

măi trecu. peste sutele de capete aţintite spre 

moş Gavril... acesta ducea: cu densul soarta 
Lunceşienitor.. 

XVIII. 
Sa Eta . - : MI 

"= Petrache :Zlotescu "şi văduse, în sfârşit, 
visul cu ochii: el primi decretul prin care” 
era numit vameş la: Oituz; peste câte-va Qile 
trebuia să plece la noul săi post. 
— Fi, Petrăchiţă, "i spunea. săprefectul, ştii 

că eşti om cu noroc:.. dacă-i îi vrednic, în trei 
ani, nu mai „mult, poţi să le âlegi cu stare.
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-— Naibi grijă, Antoane,. răspundea nota- - 
rul, -dacă n'oiui scăpa nici acum de sărăcie, 

apoi merit să fii împuşcat. a | 
-- Toate-s bune... dar -calul 9... pn'o să?l 

iei, doar, cu tine, la Oituz.:. - a 

— Ţi-l dau, numai să ştii că astă seară. 
"are.să, fie - chet mare. la mama Swmaranda.. 
„nuntă, nu-glumă... păcat numai c'aii să ip- 
_sească lăutarii;. PT 

— Te cred; întempină suprefectul vidend, 
“acum ce-ţi mai pasi.“ 9... pleci de la noi.. 
ochi cu lulger.n'o să mai dai.. a - 

Cum. înoptă, Petrache, întovărăşit de doui 

- feciori boereşti. şi de un paznic, “omul săi 

de incredere, se indreptă, fără a fi v&dut de . 

nimeni, spre casa- Smarandei... obloanele. 
erau . inchise ; o tăcere adâncă domnea în 
lăuntru.. Paznicul aruncă căinilor nişte sgăr- 

ciuri de păstramă, amestecate” cu cleiii şi cu 

bucățele: de carne ; câinii, cu fălcile incleş- 

tate, amuţiră | 
Zlotescu se apropiă, cu băgare de seamă, 

de'uşă. . . - 
Se audea,: „desluşit, glasul. Smarandei și ial 

Iinei. . -*- ” i 

—"Ce-o mui fi însemnând, mamă, tăcerea: 

- asta a lui “Toader...:să nu-l fi prins ciocoii 

şi să-l fi închis în Piatra. - 

“Ochii mari. şi cuminţi | ai -tinerei . fete. se. 

umplu de lacrămi.. a NE Ta 
— Nu-l mai plânge aşa, loatii ziua, CO-,.. 

- - . i
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“pilă... -Toader nu-i om să se: dea prins cu: 

una cu două... şi apoi nici nu-i bine să-l bo- 

ceşti intr una ca Şi cum sar fi dus pe c ceea 

lume.. 
— Stii, mamă, dar uite, ori ce:aşi face, 

inima. tot stricată 'mi rămâne şi nici întrun 

chip nu pot să'mi impac gândurile. De când 

am visat că sa dăremat zidul de la biserică, 

nu pot să m6 mai liniştesc.. - 

_-— Ce mat vorbeşti aşa lucruri, răspunse 
Snavanda, care căuta să'şi ascundă turbu- 

varea..7 fă-ţi cruce mai bine -şi zi : doamne 
păzeşte 1... dar. şi eu -nu .ştii ce-am pâţit... 

par'că nu imai ştii ce fac:.. uite, mâine e Du- - 

minecă şi candelă de la icoane nu-i încă 
. 

aprinsă.. 
De-o- dati Smaranda tresări. Cine-va bătea 

“la uşă... . Da 

— Cin e? întrebă atnsa, punbpd urechea. , 
la oblon. - 

2 

— Deschideţi iute. aduc veste de la Toa- | 
der; răspunse din afară un glas, care semăna 

“cu al lui Florea Cazacul. 
__—-Tu eşti, Floreo? IE 
— Ei, eii, deschide iute... . +: 

- 

Smaranda nu apucă bine, « să tragă zăvorul 

şi trei oameni. năvăliră inlăuntru. Doui din-. - 
_w'enşii'se repediră asupra ei şi: o apucară. 
“de mâini; Zlotescu, la-rândul săi, voi să 

"-apuce de. braţ pe Irina şi s'o ducă întvaltă “ 

cameră... logodnica, lui Fulger insă avu tim- 
. o e -
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pul să alerge în fund, să ia unul din pistoa- 
lele incărcate, cari erai atârnate în: perete şi, . 
fâră a spune un cuvent, să-l descarce in piep- 
tal notarului.. 

Acesta, rănit grei, plin de sânge, nebun 

de spaimă şi de. durere, ținendu- -se de gar- 
duri, avi totuşi puterea să s6 târască: până 

la drum, unde cădu.... cei. doui feciori boe- 

rești, lăsând pe "Smaranda, fugiră în. grabă, 
sărind peste uluci . 

Vecinii eşiai, ingroziţi, în -uliţă... ferestrele 
de pe la case se iuininaii până. in depărtare, 

una câte una. 

Peste câte-va minute vre-o _trei-zeci de ţ&- 

rani se adunase la casa Smarandei. EX pri- 
veau, impasibili, cum Zlotescu : se svârcolea 

gemend. 

— Apă, apă! striga el merdii. fără ca cine- . 

va să-i vină în ajutor. | 
De o-dată, un om de o Statură înaltă. stră- 

bătu mulţimea, se opri un moment în faţa 
lui Zlotescu şi, dup& ce. află. totul, păşi ho- 
tărit până ce ajunse pe pragul casei.- 

“Era Fulger. 
Smaranda, galbenă şi prăpiidită,; căduse pe 

O laviţă ; ea "şi. frângea mâinile şi „întreba 
cu o voce. stinsă: ă , 

— Dumnedeule, ce ai. făcut, ce ai. făcut 

Irino? - 
Aceasta stătea înlemnită ; pe figura ei,. lu- 

minată puțin de palidele. licăriri ale 'candelei, 

-Bra di şi Putregait. =c. 1344, | 14
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nici o tresărire nu lrăda. sfăşietoarele gân- 

"duri cari o munceaă. Când umbra lui” 'Toa- 

der se înlinse uriașă în odaie,: Irina. ridică - 
ochii... ea scoase un tipi şi -se aruncă în 
braţele loxodnicului eij.. . 

— Bine ai făcut, Irino, dise plăieşal... tam 

"v&dut, afară, pe câinele de notar tăvălindu-se - . 
în sânge... aşa soţie "mi trebue mie... vred- 

nică şi vitează.. 

— Ce o să Saleagă acum de noi, Toadere? 
2] întreba Smaranda sbuciumându- -se despe: 

vată, prin casă. 

—- Ce o să saleagă? răspunse p ulger în- 
cet şi apăsat... zi.mai bine-ce o să s'aleagă 

de denşii... de -aci înainte nu mai umblăm | 
noi. după judecată şi după judecători... o să 

mă fac eit judecătorul lor...- nu trebue să 
aşteptăm însă ca urgia ciocoilor să sabată 
şi asupra voastră... trebue să veniţi cu mine 
chiar astă seară, la Bicaz; de acolo, vă trec 

_eă în curând la Tulgheş şi apoi tocmai în 

înfundăturile Ardealului, de nu ne mai dă 
nimeni de-urmă... până, atuncea, adaogă plă- 

ieşul cu ochii. scânteietori de mânie şi de 
dor de r&sbunare, când se vor audi, prin - 
valea Bistriţei, -strigăte desnădăjduite, când 
pădurile vor răsuna de detunături, când 
“noaptea, în intuneric, se va lumina zarea de 
focuri, când, de la apus la răsărit, ori unde 
se. vor intoarce “şi vor.vedea locaşurile lor 

„N
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preficându-să în cenuşe, să ştie ciocoimea! 

toată că Fulger - 'şi r&sbună !. - 

Chiar in acea noapte suprefectul, , îngrijat, 

telegrafiă la Piatra + cerend noi ajutoare. 
Un noii detaşament de. trupe sosi a doua 

-Qi pe la amiadi. 

In sat turburarea era la culme. 

Cămărăscu mai arestase încă câţi-va ţărani; 

bănuiţi că ar fi ascuns pe Irina, ii legase şi-i 

amenința să-i schingiuiască dacă nu vor mMăr= 

turisi unde ai tăinuito... - 

la cârciuma lui Str ul, de astă dată. lăutarii 

nu cânta, hora nu se învârtea. Cărciumarul 

se plimba trist pe afară, oprind” pe oameni . 

Şi căutând în zadar săi atragă în lăuntru; 

câţi-va ţărani numai, trişti şi abătuţi, aşe- 
zați pe prispă, vorbeaiiîncet intre ei: , 

— Mare nelinişte e .printre oameni... mi-e 

frică că au să se întâmple lucruri straşnice! 

dacă so pierde procesul... 

— Cum să nu se piardă,: răspunse un al- - 

tul ; ce vrei,să plătească ispisoacele lui moş: 

Gavil pe lângă minciunile boerului * 9. 

— Dacă acum şi -nu "mai merge apa la 

moară, dacă acum şi trăeşte omul: ca 'vier- 

mele la rădăcina hreanului,- Wapoi ce are să 

fie de aci inainte... şi-aii pus, ciocoii în gând. 

să ne Slrpească de pe, faţa. pămentului, pe 

tind, câte unul.. „ne salicesc, ne. bat şi ne 

.- 

7 

. 

>
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inchid... şi nu se malţumesc cu atâta... se 
incearcă si'şi bată joc şi de copilele noastre ; 
dar halal fată, . Irina... i-a venit de hac tal 

harului de notar. 

JIvistea se intorsese de la Piatra ; el aduse 

- Mariei o casetă cu juvaeruri, cari aparținuse 
reposatei sale. soţii, Raluca. -Cu precauţiuni 

„nesfirşite el deschise caseta şi, scoţendu-le 

unul câte unul, prezinta Agripinei, in faţa 

fiicei sale, fie-care juvaer = , 
— la'n priveşte ce frumos .e: numai dia-. 

mante şi rubinuri... tot pietre curate, fără 

„nici o pată... singură brățara asta face peste 

cinci-zeci de galbeni... dă inelăl ăsta?... uite 
_ce smarald, cât o fasolăt..: în tot judeţul: 

Neamţu nu găseşti aşa lucru... Pam. plătit 

şai-zeci de galbeni... toate minunăţiile astea, 

toate sunt pentru Maria... 

Maria nw'şi lua ochii de pe- custituira la 
care se preticea că lucrează cu cea mai.mare 
luare aminte. 

„— Tot rea cu, mine? o întrebă Hristea, ză- 

-păcit de puținul interes pe care dânsa il a- 
r&ta pentru această expoziţie de-pietre scum- Ei 

„pe... tot rea? dar dacă nu mergeam ei la - 
' Piatra, nu-i aşa că pierdea cuconul Alecu pro- 
„cesul cu rezaşii?... eu am aranjat tot, ei 
am făcut pe Forăscu să se retragă, eu am 
cumpărat pe avocatul lor, Niculiţă Contaş... 
fară mine pierdea dumnealui câte-va sute de
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fălci de păment ?... aşa sunt ei: resplătit.pen- 
tru .toate binefacerile mele?... nu-i. frumos 
ce faci, Mario, nu' e frumos !...:Ştiii ei acui 
sunt intrigile astea... ale dominişorului Iorgu - 
şi ale lui Zlotescu... Fâ-o să inţeleagă, Agri- 

pino, pentru punere lui Dumnedeă, că nu 
mai merge aşa... poimâne e logodna... nu 

trebue să aibă aerul că merge la o: înmor- 

-mântare... vine lume de la Piatra... nu şade 
frumos... nu şade frumos... - 

Maria se sculă,: aruncă lucrul Şi pleci în 

camera ei. 
— Ce incăpăţinate,  Agripino! vam vădut, 

de când sunt, aşu femee... dar lasă, voii trece 
eii și de hopul insurătoarei... să vedi cum o 

să mi-o strunesc... dacă nu vrea să mă iu- 
bească de voe, are să mă iubească de ne- 

voe... să dice că dragoste cu de-a sila nu se 
poate : să vegi că are să se „poală... - 

" Zlotescu zăcea rănit erei, în camera sa de 
la primărie. | 

— Bine, Petrache, îi spunea vărul -său 
Iorgu, se poate să faci aşa nebunie? nam 
ştiut ce gânduri aveai în capul t&u, că te-aşi 

fi impedicat cu ori-ce preţ... iz 

* Notarul . oftă din grei fără a putea r&s- 
punde. - .. 

Cum se află la curte de nenorocirea in- 

templată lui Zlotescu, Maria. voi să se ducă 

Să vadă. ;
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— Merge rău, îi spunea Supreoetul „ tre- 

“bue dusă. Piatra, cât mai. curend... altfel 

cine știe ce se poate întempla... 

„— O învăţa şi el minte să se. mai lege de 
-felele oamenilor, întempină Hristea... ce-a 

căutat a găsit... A 
In spre seară, Maria, întovărăşită deo 

veche servitoare, se indreplă'spre primărie. 
Ea strinse mâna lu Petrache, 'l privi cât- 

va timp cu o uitătură blândă şi compătimi- 

„toare, apoi incet, in vertul picioarelor, trecu 

in camera de alături... ea rămase_de o-dată 
 inmărmurită, pe prag... Valerianu, -rezimat de 
un biuroi; stătea, neclintit, înaintea er... 

„Iorgu înştiinţase pe Maria că-"i.va inlesni: 

-0o intrevedere cu Leon; _densa nu se aşteptu 

„insă ca chiar în acea seară să se, întâlnească 

cu iubitul ei. Acesta sosise de cu noapte, 

îmbrăcat. în haine ţărănesci, purtând pe cap. 

“o mare pălărie, care 2i ascundea obrazul pe 

jumătate ; ocolind cârciuma lu Strul, el putu 

să pătrundă la „primărie, tără a fi vădut de 
nimeni.. 

Valerianu, suridend, întinse; braţele... după 
“un moment de turburare, ea se alipi de piep- 

„tul săă, de abia. putând stăpâni lacrimile de 
fericire, care'i muiase ochii ei mari şi trişti.. 
— Nu te-aşteptai la surprinderea asta.. 

spunea Iorgu Mariei... acum hptăriţi voh.ce 
nă duc şin 

toc... 
- - a
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Şi, părăsind pe tineri, Iorgu se Intoarse 
- către v&rul. săi... - 

— Poimâine e logodna;  dise Maria, cu re- 

pediciune, lui Leon.. 
— O ştiu, răspunse acesta, o stii: şi de a- 

ceea am venit.;. acum, Mario, sacrificiul tre- 
„“hue împins-până lu capăt... mi-ai dat inima 

ta, "mi-ai dat toate comorile sufletului tăi 
_atăt de nobil, mi-ai dat viitorul t&ă... ţi-ai le- 

gat, cu o credinţă nestrămutată, cu un devo- 

tament fără maigini, soarta ta de soarta mea 

pentru a face din două.vieţi-o vieaţă, din 
două suflete un singur suflet, o singură gân- 

dire... -acum a sosit momentul jertfei su- 
preme.... dacă ai încredere în mine, dacă so- 

coţi că cu mine vei putea străbate fericită, . 

valurile vieţei, îndeplineşte-ți. jurămental şi 

vino... lasă tot, Mario şi vino.. 

"alerianu îngenunchiase inaintea iubitei lui 

şi-i acoperea. mânile de s&rutări.. 

"-. — Când vei voi, Leon, răspunse 1 Maria cu 

0 voce tremurândă.. „de astă-di. înainte nu'mi 

mai aparţiii... „ tu hotăraşte şi ei mă voii su- 

pune.. 

— Mâine, la noapte, șopti Leon.. la mar- 

ginea păduricei, lângă şipot... poti ieşi prin 

grădină şi de acolo pe cărăruşă.. 

lorgu intră repede în cameră. | - 

-— Fugi. Leon ascunde-te.... vine mama, 

intovărăşită de Cozmescu... | 

Valerianu de abia avu timpul să se re- 

1
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peadă pe o pontiţă din: fand şi să se pitu- 

lească într'o camară întunecoasă. 

Maria se întoarse lângă Zlotescu. * 
Hristea, care atlase de venirea lui Iorgu la 

L„unceşti, rămase afară, nevoind să dea .ochi 

cu [iul lui Negraădi: Singură Agripina intră 

în odaie. - . - 
— - Haidem, Mario,: spuse. aceasta din urmă 

„fiicei sale... ne-ai sosit invitaţi pentru .lo- 

godnă... vedi să fii veselă cu lumea. „. acun 
nu mai aj in cotro... e lucru hotărit... mâine 
seara, cum s'o isprăvi procesul, soseşte şi . 
Alecu de la Piatra, cu alţi musafiri... trebue 
să-i primim cum se cade.. 

Maria aruncă lui Iorgu '0 căutătură plină. 

de ințeles, apoi, tăcută, ieşi in urma Agripinei. 

- Cozmescu mergea lângă Maria, la o-mică 
distanţă. 

„ Tustrei tăceail. 

— Ştii că am adus lăutari din Roman; du- 
due, spuse lHristea, după ce făcu vre-o trei- 
deci de paşi..., are să fie o logodnă cum i Va 
mai fost! ..- 
— Imi pare bine, râspunse Maria suri- 

dend. 

„— FĂ, aşa imi placi ş şi mie, urmă Hristea. 
încântat, bine că aud şi cui o vorbă bună.. 
îţi spuneam eu, cucoană: Agripino, că are 
să se topeaşcă o-dată sloiul de ghiaţă... am 
adus şi cofeturi de la «Georges» din laşi, 
ladă întreagă. 
> . - -.
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— Minunat, iţi mulţinmese.. . respunse din 

noi Maria, zimbind. RE 
— Ki, brava ! de acum ai să meargă lu- 

crurile strună... ba zăii, de ce m'ai necăjit 
atâta până acuma, Mario? Nu era mai bine 

s'o ducem prieteneşte de lă inceput ?... dar 
în sfirşit, bine că s'a isprăvit... - i 

— Sa isprăvit! dise-Maria, de abia puteni- 
„du-şi stăpâni risul, un ris nervos, care o fă- 
cea să se cutremure din cap pâni'n picioare. 

-— FĂ acum, în semn că ne-am impăcat, adă 
mâna... nici. o-dată nu m'ai lăsat încă să ţi-o 
s&rut.. 

Hristea voi șă ia mâna Mariei. | 
— Nu, nu astă- Qi, mâne negreşit... întim- 

pină Maria incleştându- şi pumuii, apucati 

de o criză nervoasii, care o făcea să ridă cu 

hohot... 

o Ce. este. Mario ? o înirebii muma ei, ce 
„e'risul ăsta 9... potoleşte-te... vino-ţi în fire... 
nu vedi. cum se uită -lumea la noi.. 

Ajunşi la pod, în dreptul cârciumei. lui: 

Strul, Agripina făcu pă fiica ei să intre în- 

: to cameră, uiide, cădend.pe un scaun, r&- 

mase aproape o ori cu braţele intinse, cu 0- 

chii închişi, cu dinţii: strenşi, “fără cunoş- . 

tinţă.. | | 
— Nu. mai merge, Agripino, spunea [lris- 

tea soţiei lui Negradi,” după ce se întourseră 

la curte... credeam că lucrurile se îndrep-, 

tează, dar vâd că mai răi se ingroaşă... asta
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nui lucru curat.. - trebue : să fie vr'o  arăcie 

de i lui:lorgu: la mijloc. Să facem toate chi- 
- purile să grăbim nunta... o. lună e prea mult... 

„trebue luată: de aice cât mai. curând.. 
De la Piatra venise, spre a asista la logodnă, 

“Lascarache Petreanu: cu fiica lui, care se ho- 
tăvise “în sfârşit să ia pe Sotir, deputatul 

Gruzgan şi părintele Mihalache Prapur. A doua 

di, trebuiau. să sosească, împreună cu cu- 

conul Alecu, Marinescu, doctorul Arghir,-Bo- 

goslov, care pregătise o poezie de ocasie, lo- 

_cotenentul . Prisăceanu de la: Pângăraţi. Din. 
"vecinătate se aşteptau mai mulţi proprietari- 

cu soțiile lor.. 

In tot timpul serei şi. a doua di de dimi- 

neaţă, Cozmescu fu de o activitate neobosită. 
El puse să .impodobească poarta cu crengi 
de stejar, decoră  ceatdăcul cu  impletitură 
de_brad ; aşeqă buchete mări de flori în sa- 
lon, în antreii și.in sotragerie... numără de 
mai multe ori sticlele de vin „pe care le 
adusese din Piătra şi le dădu în primirea Agri- 
pinei... întocmi cu Dănilă lista bucatelor... 
Sinică, de la Piatra şi Coroiu, de la Roman 

trebuiaii să cânte pe rend; tot cântece îran- 
țuzeşti, cum îi plăceaii Mariei.. 

— O să se ducă vestea de aşa logodnă, 
spunea IIristeu invitaţilor, o să se ducă: 
vestea 1... | a
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AIA ă 

Pe când Ilvistea fiicea, la: Lunceşti, toate 
pregătirile de logodnă, cuconul Alecu se ju- 
deca lu, Piatra cu .rezăşii. 

Procesul săi era cel de 'ntâiui pe .tablot. 
Când părţile tură chemate, rezaşii se rugară 

„să mai Tie ingăduiţi puţin, până. la sosirea 
avocatului lor, Niculiţă Contăş... 

Trecu o oră şi avocatul, căutat în toate 
părţile de ţărani, continua a nu da semne: 
de viață. La otel, chelherii nu ştiu nimic 
despre densul; el plătise camera şi plecase 

- de dimineaţă, fără” a lăsa răspuns unde se 
ducea... la cafenea, la «Cetatea Neamţului», 
Contăş se oprise vre-o dece minule fără a 
vorbi cu nime... la prefectură, la Do, ni- 

ciiri nu i se putea da de urnă.. 
Când se implini ora, preşedintele puse să 

se cheme din noi părţile. Moş Gavril rugă - 
din. noii pe Sotir să mai aştepte. 

— Avocatul nostru are toate docomentele 
- la dânsul. 

— Apoi să poftească mai iute. cu. doco- 
mentele, spuse Sotir repetând acest din urmă 

cuvent cu 0. intonaţie baljocoritoare, noi nu 

putem să'1 aşteptăm toată diua.; 

— Stim şi noi unde so fi rătăcit, res- 
punse moş Gavril. „fără dânsul ce putem 

face noi? :
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— NE mai dau cinci minute, inlrerupse 

_preşedintele ; mi se pare că e destulă ingă- 

'duire din partea mea.. 
Rezaşii. alergară iarăşi după. Nicoliţă: Con- 

tăiș; cercetările lor insă ură din noii za- 
dariice ; ei: se întoarseră , desperaţi , la lri- 

bunal... Si 
„După cinci -minute procesul incepu. A 
vocatul lui . Negradi, Vasilică Sdrobcea, işi . - 

desvoltă acţiunea ; el revendica de la-re- 

zaşi mai multe sute de fălci de păment, stă- 
pânite de denşii fără nici un drept, prin- 
t”o -negligenţă a proprietarului, care nu sta- 

bilise încă, până în timpurile din urmă, o ho- 

tărnicie esuctă a moşiei... el invoca acte, 

„ arăta planurile făcute de inginerul Savin.:. ca. 

dovadă apoi că acţiunea sa era fundată, Sdrob- 
"cea invoca faptul că rezaşii nu puteai! opune : 
nici un act; -denşii :pretextait dispariţiunea 

"avocatului lor — dispariţiunea aceasta nu era 

de cât o-comedie — spre a-şi- da o aparenţă 
de. victime... asemenea manopere: însi nu. 
puteau induce 'in eroare pe onoratul: lribu- * 
nal, care, din esperienţi, cunoscea gradul de 
-imoralitate al rezaşilor Lunceşteni... Sdrob- 
cea 'şi termină pledoaria printu”o filipică vio- 
lentă la adresa: rezaşilor, oameni răi, hrăpi- 
tori şi violenţi, cari nu.se mulțumeait să co- 
mită crime peste crime, să se r&svrătească 
în contra autorităţilor constituite, dar r&splă- 
teau chiar bine-facerile unuia din cei mai
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blândi şi mai buni proprietari din jude- 
țul Neamţu prin -ingrutitudinea cea mai nea- . 

gră... şi dreptul şi: morala erait să lie răs- 

_bunate, admiţendu- -se acţiunea d-lui Alecu 
Negradi.. 

Rezăşii ascultati, buimaci, uilându-se unul la 

altul, pledoaria fulgerătoare a lui Sdrobcea.. 

Când acesta termină, preşedintele i întrebă 

ce aveati să râspundă, 

T&ranii se sfătuiră un minut între  denşii. | 

— Nu av eţi nimic de zis? întrebă din noit 
Sotir... 

-— Ce să r&spundem, cucoane? întâmpină 
moş Gavril; atâta vă putem spune că boerul 

nu are mai mult drept asupra” pămenturilor 

noastre de cât asupra lunci şi a stelelor... 

— Atâta aveţi de obiectat? n aveţi şi voi 
vre-un hrisov, vre-un plan, nimic ?. E 
— Vam spus că sunt. la avocatul nosir u.. 

n'avem NIMIC. 

— Ajunge, zise preşedintele, tribunalul e 
luminat... 

Magistraţii se retraseră ca. să” delibereze. 
Nezaşii rămaseră neclintiţi, cu capul plec cal; 

- ei, 'Şi invârteaii căciulile lor în niâini, fără a 

-spune un cuvenit. - 

După trei sferturi de oră, şedinţa se redes- 
chise: ' Tribunalul admitea acţiunea lui -Ne- 

gradi şi condemna pe rezaşi la cheltueli de 

judecată. | 

— Să vă [ie de bine, cucoane! zise .moş 

> v
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Gavril preşedintelui. O să vă răsplătească 
„Dumnedeii o-dată nedreptatea asta.. 
„EL păşi apoi către Negradi şi, privindu-l 

ţintă în ochi, îi spuse: 
— Mulţumesc, cucoane,, pentru pământu- 

rile pe care ni le-aţi răpit... ne-aţi cumpărat 

avocatul, care a fugit şi ne-a furat şi hrisoa- 
'vele... n'o să sfârşit bine, cucoane Alecule... 

— Nu fi obraznic cu mine, că te dau pe 

mâna procurorului, strigă Negradi, e căutând 
din ochi pe Săcultea. „ 

-— De acum.poţi să porunceşti să ne şi - 
spânzure, ne e tot una... numai să ştii, cu- 
coane, că nici praful n'o să se mai aleagă 

de. averea şi de- neamul dumitale. 
„—- M& ameninţi ? 

— Nu; vorbesc de judecata Celui- de-sus ! | 

” Sotir, întovărăşit de supleantul Prapur, ple-. 

când spre. casă, trecu pe dinaintea rezăşi- 
lor; preşedintele audi ultimele cuvinte ale 

lui moş Gavril. Ă | 
— .Comme îls sont arrisres, mon „Cher, spu- 

nea «bobocelul» Pietre colegului săă, el:nu 

ştii încă că Dumnedeii nu există! 
Indată după aceasta, Negradi se urcă into 

trăsură şi merse de mulţumi prefectului pen-.. 

tru sprijinul pe care i-l dăduse în proces... 
— Nu mie ai sămi mulţumesci, cucoane 

Alecule, ci viitorului duinitale :ginere.. „ Coz- 
mescu a. ticluit toată afacerea” cu Contiş Şi 
cu judecătorii... el a. „făcut pe Mitică Forăscu
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să se retragă... fără Ilristea nu ştiă, ză, ce .- 

se putea întâmpla... 
„După ce eşi. de la Grozăveanu, Negradi! 

mai .perdu câte-va ore în tărg pentr u a face 

cumpărăturile cu care "1 însărcinase Agri- 
pina ;. el încercă să împace şi pe tratele su 

Dumitrache,. care se retrăsese in Piatra, a- 

mărit, abătut.. 
— Nu, nu, Alecule, nu Doţi s sivmi ceri să 

fii de faţă la înmormenlarea fiicei tale.. 
căci, ce faci. tu acum, nu e logodnă, o îngropi 

de viuă.. 7 
Caconul Alecu, nu putu să plece de căt 

intun târdiu ; invitaţii săi. pornise înainte - 

în. două trăsuri.. = - 
Moş. Gavril i cu cei-l alţi rezăşi se în- 

toarseră şi denşii, călări, la munte pentru a 

împărtăşi trista veste tovarăşilor lor... mulţi 
din aceştia, nerăbdători,. venise până la Bi- 

caz, pe plute, pentru a afla mai curând resul- 

tatul procesului... . 
- 

In spre seară sosiră la munte Marinescu, 
doctorul Arghir, locotenentul Prisăceanu şi 

Bogoslov. D 

—. Ai nemerit'o bine? intrebă IIvistea . pe -- 

acest din urmă, “îndată ce. se cobori din tră- 4 

“sură. -.. a 

— De astă dată nu mi-e ruşine. „.. Du vreaii 

să mă; laud, dar nici. Alexandri nu cred s'o 

fi potivit mai frumos... nouă strofe, una şi
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una, cari se termină toate cu retrenul: 
«loaţă, inima-mi furaşi =. o 
— Bravo! "i respunse Cozmescu,. sărutân- 

- V&dend că i înoptează şi că cuconul. Alecu 

"nu se mai intoarce, 'Ilristea înotrebă pe Aari- - 

pina dacă nu ar fi bine să se pună la masă.. 

— Se poate, Ilristache, să facem una ca. 

„asta? într'o di aşa mare... s'ar supăra Alecu 
- toc pe mine !- 

Se făcu opt, opt şi juniătate... „un ingriji- 

tor, trimis călare inaintea boerului, : alergase 

în goana cea mai mare, cale de un sfert de 
postă. „. Dică o trăsură nu se vedea în zare.. 
“Invitaţii «se “plimbat neliniştiţi prin odăi, 
aruncând priviri desperate la ceasornicele lor. a 
-_Ivistea, posomorit, incerca din când - 
când, prin. câte o anecdotă, să mai reiînsu- 
fleţească - conversaţiunea, stinsă: cu desăver- * 

" şire... glumele sale cădeaii insă ca “pietrele 
intro apă adencă..: o tremurătură de o clipă. 

şi apoi totul'reintra în tăcere... Intinşi. în fo- 
tolii şi pe canapele, musafirii, cu figura 'con- 
tractată, cu privirea aţintită spre sofragerie; 

- pândind cu urechea cel mai mic sgomolt din 
„curte, părea: perduţi: pe gânduri în desle- 
garea unei adânci probleme: :.. din când în 
când, câte unul din“ei eşia in ceardac, se 

“încerca un moment să străbată cu privirea. 
ceața deasă, care - se ridica din valea -Bistri- 
ței, apoi se intorcea să-şi ia locul, desnădă[-
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duit, cu mâinele-la” piept. ca şi cum ar'fi a 
şteplat sfârşitul lumei. 

Bătură. nouă. | 
Ilvistea trase de o parte pe Agripina. 
— Cuconul “Alecu trebue” să fi rămas la 

Piatra, noaptea asta.. .. nu vedi ce pâclă s'a 
lăsat... Eu sunt de idee să 'nu mai aşteptăm... 
ne facem de ris, Agripino... vai de noi ce-o 
Saudi mai târzii, pe la Piatra.. 

Intr'un sfârşit, cu mare greutate, Agripina 
se hotări să dea la masă. Când soţia lui 

„Negradi împărtăşi imbucurătoarea vestea mo- 
safitilor ei , .aceştia "şi părăsiră fotoliurile 
ca şi.cum ar fi fost împinşi de nişte resor- 
turi... înu”o clipă, împingându-se unul pe al- 
tul, ei 'şi luară locurile în jurul mesei. 
Nimeni - nu Spunea un cuvent;. invitaţii, 

obosiţi peste măsură, cu stomacurile chinuite,. 
de abia se uitai unul Ta altul... era, în con- 

tra gazdei, un fel de revoltă ascunsă, care 

se traducea “ printi”o conjurație de tăcere... 
o atmosferă de plictiseală invăluia.pe toți... 

Hristea, care luase loc lângă Maria, arunca 
“din când Agipinei câle o privire mustră- 
toare... . 
-'Toală petrecerea era stricată ; picaL.de atâta . 

- osteneală, de atâţi bani aruncaţi în vent.. 

Arghir, Bogoslov, părintele Michalache Pra- 

pur deşertaii pahare peste pahare din vinu- 

rile scumpe, pe care primarul le adusese loc-: 

mai din Iaşi şi denşii nu avea .măcar deli- 

Brasi și Putregaiti — C. 135%. - 15



990 MORAVURI PROVINCIALE 
  

'cateţea să întrebe din ce vie prov eneaii, cât 

costase sticla.. Sa 
- Taraturile - lui Sinică şi Coroiu'se întreceait 

în cântece franţuzeşti... dar lăutarii parcă se 
înţelesese să aleagă numai Ducăţi triste, ca 

pentru mort.. e - 

La sfârşitul mesi, Bogoslov -se ridică în 
picioare pentru a ceti poezia cu refren. - - 

—: Las'o pe mâne, după logodnă, îi şopti 
- Fristea, trăgăndu-l de pulpana gherocului... 

Ilvistea - se sculă de la masă, furios; el se 
plimbă mai mult timp prin sală, fără ă adresa 

cui-va 0 vorbă. - : 
Maria, rugată de fiica lui Petreanu,.se puse 

la piano... dar mâinele ei tremuraii atât de- 
mult încât, după câte-va secunde, fu nev oilă.. 
si se oprească. a 
— Mi-e cu neputinţă să cânt astă-di.. „am 

O durere de cap nebună..: şi, spunând aceasta, 
fiica lui Negradi "Şi trecea mereii: mâna pe. 

frunte ca şi cum ar fi. vrut să îndepărteze 

un -văl care-i întuneca gândurile... 

Unul câte unul musafirii. începură a se re- 
trage în camerile lor. Singur părintele Miha- 

lache rămase în soiragerie ; Cozmescu ince- 
- puse cu cuconul Lascarache şi cu deputatul 
"Guzgan o partidă de ghiurdum, dar, după o 
"jumătate de oră, Petreanu declară că se simte 
obosit din cale afară şi că nu .niai poale ' 
continua... Sa e . 

La miedul nopței toată lumea dor mea. 
a 

*
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Corul se posomorâse încă de. cu diuă; 
prin câte-va spărturi de nuori. de abia se 

__zărea căte o stea pribeagă, câte un punct lu- 

minos în imensitatea neagră şi. tristă... o li- 

nişte amorţitoare domnea. pretutindeni ; din 
spre pădure, venea un freamăt îndepărtat de 

frunze; prin fereastra deschisă din odaia Ma- 

viei, un parfum subtil de stejari şi. de bradi 

pătrundea. incet, adus _de'o adiere ușoară, 
care de abia mişca perdelele... 

„Maria. deschise uşa. .... - o 
In sală şi în coridoare lămpile erai. stinse. 

“Ea inaintă căţi-va paşi, base din nou cu - 

urechea: nicăiri, cel mai mic sgomot... 
se „intoarse în camera ei, unde rămase un 

moment ameţită ca şi cum ar fi fost în. 

prada unui vis, apoi, în grabă îmbrăcă o 
"haină şi, închidend uşa, se furişă, în vertul 

picioarelor, prin. săliţa care” da în dosul ca- 
sei... Cu o mână. la piept, pentru a stăpâni 

bătăile nebune ale inimei sale, Maria, o-dală 

ajunsă în grădină, iuți. pasul... îndată ce fu 
la oare care depărtare de casă ea începu să 

alerge; 'şi închipuia: că cine-va o fugăresce din 

„urmă, e că glasuri o strigă... trosnetul crengilor . 

uscate peste care călca, o umpleaii de groază.. 

ramurile copacilor i. se: infăţişaii ca - nisce 
mâni întinse, cata s'o prinqă... -i se părea 

că Îlristea pusese in mişcare o oaste in- 

- treasă "şi Maria! fugea, fugea mereii de casa 
- blestematii... După o jumatate de oră, ea cădu
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sdrobilă, cu r&suilarea oprită, înspăimân- 

tată, în braţele lui Le6n, care venise de mult 
la marginea: pădurei, lâusă şipot... 

După un moment, de odihnă, linerii apu- 

cară pe” cărarea ce laie drumul spre Prisă- 

cani; peste câte-va minute ei se coboriră in 

dreptul şoselei, unde "i aştepta 0 trăsură... 

de aci, în goană, peste o 0iă, ajunseră la 

„frontieră... | 
Puțin: timp după plecarea Mariei, supra: 

feciul, care dormea -înt'o cameră situată in 
apropiere de. grajd, "fu deşteptat de un sgomot 
neobicinuit : caii loveait podelele cu. copitele 

lor şi nechezeaui cumplit... fusese oare un 

vis ?... dar nu, sgomotul devenea din ce, în 

- ce mai mare... audia oameni alergând prin 
curte... “scânduri trosnind.. | 
Cămărăscu se repedi la fereastră. . acolo; 

o. privelişte groasnică se înfățişa ochilor săi: 

-grajdul era în flacări... limbi- mari de foc e- 
şiau din toate părţile, într”o atmosferă grea 
de fum, care devenea din ce în ce mui nesu- 
ferită... Ventul, ce sufla din spre pădure, cres- 

_cuse şi alunga paiele aprinse, țiindările” arse, 
pe acoperişul casâi. Intro clipă, suprefectul . 
dădu de veste Agripinei şi lui. Hristea ; unul. 
câte unul, : buimaci, pe jumătate: îmbrăcaţi, 
invitaţii,  năbuşiţi de duhoarea incendiului, 
se vepediră afară. sai Si 
„Fodul cuprinsese “acum şi. casa ; “servitorii - 

alergat nebuni, prin cur ie, se urcaii pe scară,
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cu.câte o , doniţă de apă in mâini... dar para: 

“creştea: merei.. 

Curtea era luminată ca ziua şi toată prive- 
liscea, până în spre Ceahlău, apărea, deslu- 
şită, intro înfăţişare fantastică ; in tund, graj- 

durile, pe jumătate mistuite, se topeait ca lu- 

minarea; -Neculai Brusture să incercase 's6 

scoată afară cele două perechi de poştalioni ; 

caii refuzase însă, cu toâte opintelele văla- 
tului, să se -urnească din loc şi murise as- 

lisiaţi.. | - 

Yocul: se intindea mereu ; ardeal acum bu- 

cătăria- şi odăile. servitorilor; din. coşul de 

la sofragerie eşia o ploaie de-scântei.. 
- Imgrijitorii izbuliră să scoată mobilele mai 
de preţ din salon. şi din iatacul Agripinei ; 
fumul devenea insă din ce în ce mai gros şi 

mai năbuşitor. Agripina, întovărăşită "de (oz-: 
mescu să pregătea să urmeze pe mosalirii 

ei, cari se refugiase in vale, la cărciuma “luj 

Stral., 

Deodată Hristea, desmeticit puţin din spai- 

ma: care'l făcuse. un. moment . să-şi. piardă 

minţile, '0 întrebă, uimit: 

„— Dar, pentru Dumnegeii, unde e Maria? 

ce s'a făcut ? - 

Agripina ingălbeni.. = 

— Doamne sfinte!. eselamă ca ala i rendul ei, 

unde să fie ? unde să fie? ae 

“Și 'amendoi, zăpăciţi, incepură s'0* caute 

"prin curtea în flăcări, călcând pește tăciunii 
da Pi
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aprinşi, alingăndu-s se, în treacăt, "de limbgle 
de loc.. 

N: izdunul devenea din ce in ce-ma argător. 
- De o-dată, un trosnet ingrosnitor ficu să se 
cuiremure pămentul: zidul de 'la bucătărie 
se prăbuşise, ridicând un nor uriaş de fum, 
despicând flacările, cari se îi ângeaii ca nişte 
Şerpi.. 

— Unde e? unde e? striga mereu Agripina 
desperată... .o fi apucat'o focul în odaie... re- 
'pede-te .Hristeo... Neculae, n'o lăsaţi !. 

„ Cozmescu. pătrunse in câardac; focul cu- _ 
prinsese acum salonul şi para eşia pe uşi 

Şi pe ferestre... sufocat , densul fu nevoit să 
dea inapo*.. E 

— N'o lăsa, liriăleo, O lăsa! repeta într” 
una “ Agripina, scoţend str igite sfășieloare, 
bemuri and de groază.. - 

In acest moment o trăsură înainta, pe şosea, 
cu 0 repediciune neaudită... ca o Săgealiă, 

> ea sbură apoi spre curte.. 
Agripina şi Ilristea alsrgară la poartii.;. 
Peste-câte-va secunde trăsura se opri... in 

„lundul ei, scăldat -in sânge, Alecu Negradi 
“ zăcea mort. : Ă    

     Fulger iși r&sbunase.


