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PREDARE 

YD) alteş tăcu. Pe chipul lui palid, os- 
39) tenit, păreă că se oprise o cuge- 

tare ascunsă, pe care ezită s'o spuie. . 
In ochi, în frumoşii. lui ochi, atât de vii odi- 
nioară şi plini de hotărire, aveă acum o jenă 

de copil vinovat, o espresie de sfieală şi de 
grijă care'mi făcea. rău. | 

Aleea eră pustie. Soarele ardeă, şi'n aerul 
dogorit, ce păreă că fierbe în jurul nostru, 
plutiă, îmbătător de dulce, mirosul teilor în- 

„ floriţi.. Ne aşezarăm pe-o bancă, la umbră. 
Mă simţeam şi eu abătut, molipsit parcă de 
tristeţa aceea adâncă, apăsiitoare, ce se împră- 
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ştiă--din gesturile; de. pe figura şi din toată 

fiinţa” lui. Aş fi vrut să găsesc 0 vorbă, o 
'mângâere, un inijlocdearisipi pentru moment 
atmosfera aceasta. grea, şi de a da alt şir 

gândurilor, noastre. .. | _ 
-— Şi ceea ce e mai ciudat — reluă Balteş 

dându-și pălăria pe ceafă — în orice caz, 

nespus de dureros, în starea asta a mea. e 
"că mă observ încă, îmi dau perfect seama 

de tot ce se petrece în mine. Nu şiii ce rol 

mare a jucat în viaţa mea setea asta bolnavă 

de a'mă pândi, de a mă spionă la tot pasul, 

în bucuriile, în durerile, în frigurile patimilor 

şi în cele mai ascunse vanităţi, cari încer- 

cau să mă stăpânească. Zic încercau, pentru 

că eu nam. cunoscut pasiune care să mă: 

supuie şi să-mă orbească, aşa ca să nu mă - 

“pot observă şi judecă supt imperiul ei. Uneori 
mi se pare că toată .vieaţa mi-am petrecut-o: 

în gând. — Acasă, când eram mic, îmi ziceau 

«mutu»... Eu am avut o copilăriefoarte tristă. 

Părinţii mei mă credeau rău, şi prost, pentru 

că-mi scoteau vorba cu cleştele, şi pentru 
că nu voiam să spun poezii, când ţineau ei 

să se grozăvească la lume cu învăţătura mea. 

Fraţii mei, şi camarazii mei de şcoală mă urau,
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pentru că nu voiam să.mă întovărăşesc cu 
ei la ştrengării. De câteori nu mâncam bătăi 
până la sânge pentru lucruri de nimic, pentru 
că nu voiam să spun o minciună, sau să 

fur o mână de tutun din chiseaua tatei! 
Până "m clasa a patra gimnazială 'am fost 
rob, rob în toată puterea cuvântului. Stăteam 
în gazdă la o mătuşă — ţaţa Elenca. Mult 
m'a mai chinuit, săraca, Dumnezeu s'o ierte. 

În fiecare dimineaţă mă duceam în piaţă de-i 
fiiceam târguelile, pe urmă-i aduceam două 

„cofe cu apă,—iaina, pe ger, mi se lipiau dege- 
tele de toarta ciuturei, pe care de-abia o sco- 
team din fântâna adâncă de nu-i vedeam fun- 

" dul, —apoi trebuiă să mătur, să-i fac focul, să 
„ îngrijesc să aibă lemne tăiate şi surceluşe aşe- 

zate frumos lângă vatră, şi numai după ce-i 
puneam toate la cale — plecam la şcoală, 
zgrebulit, într'o haină de căpătat, citindu-mi 
lecţiile pe drum, şi zicându-mi mereu în gând, 
că frebue să vie şi pentru mine o zi în care 
să răsuflu şi să-i fac să 'nţeleagă pe toţi acei ' 
cari mă umiliau şi-şi băteau joc de: mine, 
că nu pentru asta aim fost născut pe lume. 
Veniau des pe la mătuşa mea: rude, prieteni - 
dela ţară, şi se aşterneau pe chef, se: "ntin-
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„deau beţii la toartă, şi eu le căram vin pănă 

la trei din noapte dela o cărciumă depăr- 
tată. Plângeam adesea pe drum, de frică şi de 

osteneală ; și când mă 'ntorceam, mă opriam 
în poartă şi-mi ştergeam bine ochii şi faţa, 
ca să nu mă cunoască. Şi ce vorbe auziam! 

în ce atmosferă stricată am trăit !... Mă întreb 

adesea, cum a putut scăpă sufletul meu teafăr 
şi curat, din lumea aceea ordinară, stupidă 
şi nesimţitoare! Ceea ce m'a întărit şi m'a 

“ susţinut de nu m'am sfărâmat în robia aceea 
crudă şi ticăloasă, a fost mai ales mândria, o, 

mândrie neîmpăcată, bolnavă, care gemeă de 

durere în fundul: cel mai ascuns al inimii 
mele dispreţuite, şi care mă făceă uneori să 

. m'asămăn în gând unui copil de împărat 

svârlit între sălbatici. Nimeni nu mă înţe- 

“legea... Ah, şi ce sete mi-eră de un suflet 
de care să mă lipesc, de o ființă bună la 

sânul căreia să mă strâng ca un copilsperiat... - 

Ce milă mi-eră de mine, când mă gândiam 

că poate-am să mor, şi n'are să ştie nimeni 
ce s'a petrecut în mintea şi'n inima mea atât ! 
de chinuită! Aveam câteodată momente de. : 
revoltă, de ură, de cruzime; momente în cari 

ucideam oameni, dam foc caselor, oraşe în
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tregi le dărâmam la pământ... Dramele şi 
grozăviile acestea se petreceau în sufletul 
meu, în' larga împărăție a închipuirii mele, 

“unde eu, eram mare şi tare, şi nimeni nu 
crâcniă înaintea mea! Acolo în lumea aceea 
frumoasă şi plină de lumină, mă închideam 
în fiecare seară, după. stinsul lumânării, şi 
mă desbrăcam iute de-vieaţa mea chinuită 
ca de nişte zdrenţe murdare în care aş fi. 
fost deghizat, mă desfăceam din realitatea 
urită şi umilitoare în care-mi trăiam zilele, şi 
îmi alcătuiam vieaţa aşa cum o înţelegeam ş'o 
doriam cu. Eram cel dintâiu în clasă. Dar 
nu'mi făceam din asta un merit. Erămai mult 
un necaz... o vanitate copilărească de a bate cu 
notele pe cei cari mă băteau cu hainele lor fru- 
moase, cu veselia lor sgomotoasă, cu spiritul” 
şi cu îndrăzneala lor. Ceea ce mă ridică în ade- 
văr în stima mea, eră felul meu de a gândi şi 
de a simţi, cu totul deosebit de al celorialţi 
băeţi, liniştea cu care'mi duceam greutăţile 
şi asprimile micii mele vieţi, întreaga stăpâ- 
nire şi putere critică pe care o aveam asupra 
firii şi apucăturilor. mele, şi mai ales un fel 
de bun simţ precoce, care mă feriă de nătân- 
giile vârstei, şi la lumina căruia vedeam lim-
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pede o mulţime de lucruri de cari habar n'a- 
veau băeţii de seama mea. Probabil că intră 

şi oarecare exagerare, multă dacă vrei, în - 

judecata pe care mi-o făceam despre mine. 

Dar. îmi făceă bine să cuget aşa. Cum eram 

de părăsit, şi de singur, şi de neînțeles în 
lumea aceea rea — inconştient rea şi asu- 

pritoare — aveam nevoe de toată încrederea, 

„de cea mai: mare încredere în mine, în va- 

loarea mea personală, ca să pot merge înna- 
inte. Altfel aş fi rămas pe drum, un dascăl | 

într'un sat;.un notar la vr'o comună — cum 

de atâtea ori mă îndemnau să râmăiu fraţii, 

şi mai ales părinţii mei „bătră âni, scăpătaţi 

bieţii, şi nerăbdători de a aveă în mine un 

sprijin cât mai curând... Ah, ce roman sfă- 
şietor ar fi făcut Dickens din copilăria mea! 

Mi-aduc aminte, în clasa a.treia gimnazială, 

când .m'am văzut pentru întăia oară nevoit 
să mă duc desculț la şcoală, după ce'mi tot. 

cârpisem ghetele până când nu se mai puteă 
țineă nici talpă, nici petec, de putr ede ce erau... 

„Mi se păreă că în ziua aceea are să se întâmple 

o nenorocire, de-are să rămâe lumea înmăr- 

murită,— mi se păreă că asta are să fie cea 

mai mare ruşine și cea mai: cumplită nedrep-



PREDARE . - ! . 1 
  

tate din câte s'au văzut vr'odată pe pământ; 
şi eram în capul băncii întăi, şi banca des- 
fundată.... când a intrat profesorul s'a uitat 

„repede la picioarele mele, apoi li: mine, şi 
n'a zis nimic, iar eu, ghemuit în bancă, cu 

tot sângele în obraz, m'aşteptam din clipală 
în clipală să se deschidă pământul şi să mă 
înghită. In urmă m'am deprins şi cu asta, 
şi mi-am zis iarăşi, ca să'mi fac curaj: «umblu 
eu acum desculţ, rabd eu acum foamea, şi 
frigul, şi tot felul de umilinţi, dar are să vie 
şi pentru mine o vreme, când are să se vadă 
cine sânt şi ce pot! Imi închipuiam soarta 
mea, ca pe o bunică bogată şi avară, care 
înadins mă lăsă să sufăr, şi strângeă ban 
cu ban, pentru. ca într'o bună dimineaţă 

-să'mi arunce toată comoara la picioare: şi 
să'mi zică: cată, pentru tine am adunat-o. 
Ș'adevărat c“ aşa afost. 

"- Când am eşit din: Universitate, unde din 
primul an izbutisem să atrag atenţia profe- 
sorilor asupra mea, când am văzut ce zgomot 
se face în jurul succeselor mele de avocat, de 
scriitor și de conferenţiar, când am văzut cu 

„câtă dragoste mă întâmpină oamenii politici, 
oamenii mari, conducători ai destinelor ţării, 

N
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şi mă chiamă să lucrez în mijlocul lor, — 
mi-am zis surâzător: însfârşit «bunica» s'a 
hotărît să-şi dezlege sacul! Şi tot trecutul, 
toate chinurile şi umilinţile copilăriii mele, 
îmi apăreau acum ca într'un vis depărtat, 
care nu mai ţineă de vieaţa mea. Inţelegi cu 
ce sete, cu ce lăcomie tremurătoare am apro-. 
piat de buzele mele uscate paharul acesta 

-fermecător, pe care de atâtea ori lam între- 
văzut în nopţile mele de friguri şi de insomnie. 
Cât le dorisem, de când, de cârid aşteptam cu 
fericirile acestea, cari au fascinat anii mei de 
murică şi de suferinţi, şi după cari de atâtea 
ori, bolnav, plângând, întindeam rugător mâi- 
nile şi nu le puteam atinge! 

Balteş aveă ochii în lăcrămi. Un moment 
se opri gânditor, şi oftă din adânc. Apoi, 
ca şi cum ar fi răspuns unor socoteli făcute 
în gând, urmă, clătinând încet din cap: 
— Nu, nu pot să mă plâng — am fost 

fericit, douăzeci de ani am fost foarte fericit. 
Visul meu de a însemnă ceva, de a fi cineva. 

în ţara asta, mi l-am izbândit. Am muncit 
„mult şi am muncit cu drag, cu pasiune, ş'am 
fost răsplătit, poate, peste meritele mele. Pot . 
zice cam trăit, am trăit întocmai cum îmi
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zugrăviam. eu viaţa î în planurile pe care mi: 
le făceam, când eram la şcoală. Tot ce- -an 
dorit am avut. Şam ştiut. întotdeauna să. 
preţuesc vieaţa şi darurile ei. Si 

Adesea lucruri mici, neînsemnate, îmi um- 
-pleau sufletul de-o. fericire luminoasă, în- 
nălţătoare, care mă ntineriă, îmi împrospăta' 
mereu dorul şi puterea mea de muncă. Din 
ochii celor cu care vorbiam, din şoaptele 
măgulitoare -pe care le auzim în adunări, 
din curiozitatea simpatică cu care se uitau la 
mine trecătorii pe stradă, din furtunile de 
aplauze pe care le stârniam Id Ateneu, la 

“întruniri publice, eu sorbiam cu lăcomie. 
gloria, o :simţiam. cum mă. străbate şi mă - 
încălzeşte ca o băutură binefăcătoare, sub | 
farmecul căreia gândurile mele căpătau une- - . 
ori o mlădiere ş'o strălucire, de care eu. 
insumi mă miram. Să nu te surprindă că'ţi, 

„vorbesc astfel despre mine. Cugetă că toate. 
acestea ţi le spun despre un om care-a murit, 
care nu mai face umbră nimărui.... Curios 
fenomen se petrece cu mine de câtva timp. 

 Închipuie-ţi un om căruia i-a rămas nevătă- 
mată o parte din minte, şi cu aceasta își 
observă. clipă cu, clipă ruinarea, distrugerea
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complectă şi iremediabilă a celeilalte părţi. 
În totdeauna am “simţit clar şi distinct în 
mine prezenţa acestor două fiinţi: una care 
produce, şi alta care critică. Probabil, „cea 

„dintâi a muncit mai: mult, mai din greu, ş'a 
căzut, s'a stins mai iute. Primul semn, primul 
avertisment al nenorocirii” l-am avut acum 
doi ani. Pledam întrun proces mare la Ca- 
saţie. In sală eră: îmbulzeală, ş'6 căldură ne- 
suferită. Vorbisem ca vreun ce 
pe la jumătatea cuvântării mele, când deodată, 
în mijlocul” unei fraze, pe care cu o clipă 

"mai înainte 'o văzusem cu gândul întreagă, 
simi că mi se face gol... întuneric. în. minte, 
şi mă opresc, ş'aştept. Nu ştiu cât a ţinut. 
Mi s'au părut lungi.... o vieaţă 'ntreagă de 

"groază, de durere şi de ruşine am trăit în 
minutele acelea, nespus de cumplite, în care 
nu. mai auziam de cît glasul «criticului». 
strigându-mi: mereu, alarmat ca în dezastrul 
unui incendiu : «Ce faci, nenorocitule? Deş-: 
teaptă-te. şi vorbeşte. Nu vezi cum 'se uită, 
toţi la tine cu ochii îngrijaţi şi compătimitori, 
ş'aşteaptă să-ţi regăseşti firul pierdut ! Haide, 
mai iute, mai iute, deşteaptă-te odată!» Şi, 
zorul pe care mi-l dădea strigătul acesta neîn- | 

  

        cram
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durat, ce se repercută în sufletul meu ca'n 
nişte bolți pustii, mă încurcă şi mai mult, 
făceă şi mai mare confuzia şi întunericul din 
mine. Mi-am regăsit cu greu firul, şam Îs- 
prăvit. Am. venit acasă ostenit, abătut, şi 
dureros preocupat de ce mi se întâmplase. 
Mă simţiam slab, ca după o boală îndelun-" 

„gată. De-atunci n'am mai vorbit în public. 
M'am încercat însă: de multe ori să scriu, 
Aveam ambiția să' dovedesc lumii că n'am 
murit. 'Migăliam nopţi întregi la câte-o pa- - 
gină — şi când o _citiam, mi se făceă jale” 
de mine. Nimic nu-mi mai aminti căldura, 
avântul şi: tinereţea gândurilor mele de altă 
dată. Frazele nu mai aveau de cât sunet, 

"-şo corectitudine rece şi 'nţepată, de ma- 
" nechin. Intre ele erau întreruperi de tircu-: 
„laţie, pauze de întuneric, “care le izolă ca 
„pe nişte teme de prin -cărţile de. traduceri 

şcolare, Vorbele,: aceleaşi. vorbe, - care altă” 
dată, păreau că tresar de surpriză şi se: 
îmbrăţişează cu frenezie când se: întâlniau 
sub condeiul meu, acum erau ostenite, străine 
unele de altele, şi se priveau cu indiferenţă, 
având aerul de a .se întrebă prin ce îm-
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prejurare bizară. se găsesc adunate la un 
loc... În sfârşit nu mai eram eu. 

Am renunţat, a trebuit să renunţ şi la am- 
biţia asta. Am plecat în străinătate, am con- 
sultat : doctori, am încercat fel de. fel de mij- 
loace ca să mă mai regăsesc, şi toate au fost 
în zadar. Îţi închipui. tu tortura aceasta ne 
mai auzită a.unei jumătăţi de om, care uimblă | 
de doi ani de zile în căutarea celeilalte ju- 

„- mătăţi? Îţi închipui ta durerea, tristeţa sfa- 
şietoare a acestui fragment dintr'un suflet 
mutilat, care simte totuşi, care gândeşte, care 
păstrează toate amintirile de pe vremea când 
eră întreg, şi se. observă mereu, şi Ştie ce-a 
fost, şi se vede ce-a rămas... vultur-cu aripele 

tăiate! O, nu, trebue să se sfârşeasc'o dată 
toată istoria asta. Uneori cuget, ceasuri întregi, 

la ce-are să se'ntâmple după moartea mea. 
Alaltăseară „eră sindrofie mare la noi. — - 

Neveste-mei îi place lume, zgothot. Eu şe- 
deam într'un colț şi mă gândiam: Oare, 
cine va veni să'mi ia locul aici în casă ? Poate 

că lucrurile sânt deja hotărite. Poate că vre- 
unul din tinerii aceştia-cari se uită la tablo-  - 
urile -de pe pereţi, la mobile şi la cărţile din 
bibliotecă, mă consideră deja ca o belea care-l
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întârzie, ca o clauză supărătoare în contrac- 
tul fericirii lui ...ÎL căutam, şi-l vedeam ...îl ve- 
deam instalându-se la masa mea, culcându-se, - 
în patul meu, zicând 4 nevestei mele, arun- 
când afară portretele cari amintesc chipul 
meu, răscolindu-mi prin hârtii, şi găsind, 
poate, c'am scris prea multe prostii, şi c'ar 
fi fost mai bine şi pentru el, şi pentru mine, 

„ dacă'mi luam catrafusele cu vro doi ani mai 
curând. Şi-i dam dreptate. | 

are farmecul şi înţelesul ei numai întru Cat. poli s'0_trăeşti_întreg, sănătos, vesel. şi fo- „lositor ţie şi lumii în care te găseşti. Când 
“nu: mai poți întruni condiţiile acestea, când 

ai perdut ori-ce. speranță de a le mai în- 
truni vr'o dată, la ce să mai trăeşti? La 
ce să mai porţi printre oarheni priveliştea pe- 

> Nibilă a ruinii tale, mizeria tristă şi desgus- 
> tătoare a vieţii tale distruse? Nu sânt oare 
> destule dureri, şi destule lucruri urîte”n lumea 
> asta? De ce să mai vii şi tu să sporeşti nu- 
+ mărul lor cu rănile tale, cari nu se mai pot 
vindecă, cu boala: ta care te roade, te tică- 
loşeşte zi cu zi, şi cu care-ţi amărăşti. pri- 
etenii şi faci pe cei care țesagiiăhit şi te-au 

A. Vluhuţii.— Clipe de linişte, 
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“admirat odinioară să sufere şi să-şi întoarcă 
faţa de. la tine cu milă! Eu înțeleg şi știu - 

„să preţuesc viaţa. Şi tocmai de-aceea nu vreau. 
so înjosesc. Nu vreau să'mi dau pănă la 

“sfârșit spectacolul unui rege detronat, căzut. 
în mizerie şi expus la mila, şi batjocura su- 
puşilor: de ieri. N'am spus nimărui' lucrurile. 
„acestea, dar le gândesc şi le cântăresc în mine 
de mult. Am ţinut să ţi le.spun acum ţie, 
pentru că știu cât de sucit judecă lumea faptele 
noastre şi cât de greu îi este chiar unui om | 
inteligent, care ne-a cunoscut de-aproape, să 
se oprească cu mintea la adevăratele cauze 
ale hotăririlor noastre, şi să vadă cam avut 
dreptate să facem ceea ce-am făcut. Nu ştiu 
dacă'nţelegi bine ceea. ce vreau să-ţi spun, 
şi-mi. pare rău că nu pot.să-ţi explic aşa de - 
lămurit cum e la 'mine'n. cap. 

De câtva tinip îmi lipsesc vorbele, uit unele. 
expresii, mă încurc în unele fraze a cărora 
gândire corespunzătoare o am totuşi clară, 
dar nu pot s'o dau, şi asta mă doare, mă 
tortură cum nu poţi să-ţi faci idee. Aş vrea 
să te fac să înţelegi bine, bine, şi să. vezi 
tot aşa de liniştit, şi de limpede, cum văd 
eu, necesitatea hotăririi. mele... Eu, în astă
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seară, mă sinucid... De ce-te uiţi aşa speriat 
la mine?.. Ce vrei să fac? Să-mi ostenesc 
„mintea, ceea ce-a mai rămas din sirmana mea 
minte,. căutând ca Faust o a doua tinereţă ? 
Ar fi o nebunie, nu-i aşa ? Să mai târăsc în- 
nainte leşul acesta, glorios dacă vrei, pe 
care de doi ani îl port cu mine şi-l observ 

„zi cu zi cum se discompune,.... mărturiseşte 
că şi pentru mine, şi pentru lume, e tot ce 
poate fi mai trist şi mai desgustâtor. Mâine, 
poate: că şi această oază de lumină şi de 
voinţă, care-a mai rămas în îngrozitoarea pus- 
tietate a 'sufletului meu, va dispărea, cotro- 

- pită de acelaş întuneric, şi nu voiu mai fi în. 
stare să cuget, să mă simt, să iau o hotă- 
rire, pentru a cărei înfăptuire am astăzi tot 
curajul şi toată liniştea cerută. Sântaşa de bine 
pregătit... Văd moartea viind spre mine zim- 
bitoare, ca o prietenă dulce..:. Nu datoresce 

. nimănui nimic. Am făcut tot binele pe care - 
lam putut face. Şi crede-mă, dragă, vieaţa, 
dacă nu: mai poţi face bine, nu mai are nici 

„un preţ, şi nici un sens. Misiunea mea, în 
lumea 'aceasta, este terminată.... Ce vorbă 
frumoasă şi demnă aveau Romanii, pentru ! | 
noțiunea «mort»! «Defunctus».... scos din : 

i
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slujbă... Ştiau, nu-i vorbă, să şi moară stră- 
moşii noştri, — ei, 'cari ştiau aşa de bine să 
trăiască ........ Şi acum, încheiă Balteş scu-.“ 
lându-se, surâzător şi'nseninat la faţă, acum. 
cea din urmă strângere de mână... Ne des- - 
părţim aci. Nu spune nimănui... cel puţin 
astăzi să nu vorbeşti cu nimeni despre mine! 
Şi nu fii trist. Vezi,: eu, ce liniştit sânt... şi 
parcă mă umplu de-o simţire nouă, de-o mul- 
țumire cerească, numai cât cuget la... dem- 
nitatea morții. Ochii tăi îmi spun că m'ai 
înţeles, şi-ţi mulţumesc. Adio! 

Imi strânse mâna, şi se depărtă cu capul 
plecat, sub greutatea acelei hotăriri mari, 
de la care n'aveam dreptul, nici putinţa de 
a-l mai întoarce. . 

Soarele scăpătă spre Sfinţit Şirurile de 
trăsuri umpleau aleia principală. Strigăte vo- 
ioase şi hohote de râs se amestecau cu tro- 

„potul cailor. Teii mirosiau din ce în ce- mai 
dulce. La pavilion cântă muzica. În toate păr- 
țile eră mişcare, veselie. Viaţa cuirgeă zgomo-: 

„toasă şi îmbelşugată din isvoarele-i eterne. 
M'am întors trudit, aiurit acasă. Aveam 

sentimentul că iau parte la o nelegiuire mis-
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terioasă şi fatală, la un păcat mare, care fre- .: 
buie să se întâmple. 

A doua zi l-am văzut, acoperit de flori, 
între făclii. aprinse, - cu faţa senină, aproape 
zimbitoare. Pe buzele lui albe, aşa de ex- 
presive acum când ochii nu mai erau, păreă 
ca mai rămas ceva din respectul şi impu-. 
nătoarea solemnitate cu care 'mi vorbiă în 
ajun despre ceea ce numeă el «demnitatea 
morţii». | 
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 rezidentul sună clopoţelul. - 
o. — Acum... ia spune, acuzatule, ce 

te-a împins să faci fapta asta? În- 
toarce-te cu faţa la domnii juraţi; şi pove- 
steşte tot, aşa cum s'a întâmplat. 
“În sală se” făcii tăcere. Toate privirile 
e aţintiră spre un singur punct. Razele 

| soarelui străbăteau prin fereastra de sus şi 
cădeau, ca o ploae de lumină pe capul blond, 

     
AA 

cu chica râtezată, ce sta neclintit, cu Ochii | 
în jos, ca şi cum ar fi căutat să'și adune 
gândurile risipite. Şi un. fior de milă, :de 

„ Simpatie, trecu prin toate, inimile, când. lon 
..
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— hotărît si'nceapă — îşi râdică faţa blândă, 
palidă, în bătaia soarelui, şi privi ostenit, 
cu ochii pe jumătate închişi spre banca pe care 

„ Stau înşiraţi, atenţi, nerăbdători să-l. asculte, 
juraţii. Un moment ezită, glasul îi tremură - 
pe cele dintăi cuvinte. 

— Apoi... ce să spuiu... a fost se vede 
un păcat... noi ne-am fost prins de mici 
fraţi de cruce... cu el... cu Vasile-al Mărandei. 
Eram băetani: aşa tot cam de-o vrâstă,;. 
„umblam cu vitele pe imaş..: 

Unul din juraţi întrebă ce-i aia «fraţi de 
Cruce». Prezidentul învită pe acuzat să ex- 
plice. - a 
„„— Apoi... cum să fie ? eaca trăiam bine 
amândoi, unde mă duceam eu Venia și el, 
ne jucam împreună, şi 'ntr-o zi la adă- 

«pat, eram numai noi la-fântâna babei, din 
vale de sat... Vasile zice: «hai, mă loane, 

„Şi ne-om prinde fraţi de cruce ». Hai, zic 
şi eu. Şi scoate el briceagul din cingătoare, 
şi-l scot şi eu, suflecăm mâneca la braţul 

“stâng, şi -ne facem o crestătură' în cruce... 
colea sus... nici nu se mai cunoaşte semnul... 
şi doar a eşit aşa, ca o gămălie de chibrit, 
o picătură de sânge, şi Vasile a pus gura
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şa supt-o de la mine, şi eu de la el — şi 
ne-am jurat de trei ori să. rămânem fraţi. 
până la moarte, ş'apoi ne-am luat de mână 
şam venit aşa, încet, fără să vorbim, până 
acasă... Şi n'am spus nimănui de asta... da 
oamenii ştiau —pentru că trăiam... mai bine 
de cât fraţii de sânge... Pe: urmă ne-a luat 
la sorţi, şi Vasile a făcut, ce-a făcut şi s'a 
tras tot la compania unde eram eu... Şi 'ntro- 
zi, când m'a bătut pe mine 'ntăi serjentul 
Ifrim, Vasile a început să tremure ca varga, 
şi numa ce'l văd că vine plângând la sergent 
şi zice: Domnule serjent, bate-mă şi pe mine, - 
— da serjentul, nu pricepeă ce vreă..; şi... i-a 
tras şi lui vr'o două palme, chipurile să-l 
zdrăvenească... ziceă că-i nebun... Ei, şapoi 
ne-am liberat noi, tot într'o zi, şi, dac'am 
venit în sat, am mai stat noi aşa ca flăcăi, 
chip.vr'o două luni, şi prin săptămâna. lu- 
minată vine Vasile la mine şi 'mi spune; 
Eaca, loane, eu' m'am înţeles cu Ilinca, şi. 
cu părinţii, — tu ce faci cu Tudora? Voi 

„aţi pus cevă .la cale? Pentru-că eu... de... 
chitesc c'aşa ar fi frumos, să pornim amân- 
două nunțile o dată... ce zici? — Bine, zic... 
ŞI... aşa a fost. Ne-am cununat în aceeaşi .
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zi, şam mâncat la o masă -cu toţii. Venise 
lume şi din alte sate să ne vadă. Plângcau 

“bătrânii de dragul nostru şi. spuneau că : 
multe-au văzut ei. de cînd trăesc, dar. şaşa _- 

a potrivală de oameni ca” la noi, încă n'au 
pomenit. 

lon Dascălul se opri, i, clipi din ochi ca şi 
- cum ar fi căutat să” şi aduc! aminte de ceva. 

O. suflare nu s'auzia în sală. Işi şterse. cu 
mâneca fruntea brobonită de sudoare. Umerii 

lui, largi, osoşi, de om voinic, tresăriră sub 

creţii cămăşii de un fior, de o tremurare 
"uşoară.. Se scărpină la ceafă, şi urmă. -:. 

— Aveam gospodăria alături;.. Nevestele --: 
noastre trăiau ca surorile, îşi ziceau surată, 
şi nouă bădică. Eram săritori unii peniru 
alţii la ori ce nevoe. Duminica nu ne aninam 

“în horă decât toţi patru, la rând. Ogoarele . 
noastre crau în hotar, şi vara, când ne 
“prindeam la muncă, pe 'nvoială, ne alegeam 
lanurile la un loc ca să ne ajutăm: unii pe 
alţii; şi zece oameni nu - lucrau cât: lucrani: 
noi patru. În toamnă ne-am cumpărat boi, 

şi cal, şi căruţă, fiecare. 
„Se uită lumea de-a mai mare dragul la 

noi, cum trăiam de bine; gurile rele umblau
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„ele să vâre zizanie, da nu se. lovia... "ŞI aşa! 
-a trecut vremea; de nici n'am simţit când. 
„ne-am pomenit în iarnă. Mi-aduc aminte,. 
întro noapte a nins de s'a. râdicat troianul 

“cât gardul; în zori cea dintâi cărare a fost 
din uşa noastră în uşa lor... Şi n postul cră-" 

- ciunului ne sfătuim noi să merger! cu ele 
„în târg să'ne luăm: câte ceva de- ale îmbră-: 
 cămintei, Ba azi, ba mâine, ba să lăsăm să 
se mai facă pârte, ne trezim că nu mai-cră 

"decât o “săptămână până'n crăciun. Hotă- 
rim noi în sfârşit să mergem Duminică | 
de mânecate, ca: s apucăm vreme să târ- 
“guim până'n seară,. şa doua zi să ne în- : 
toarcem — că e de la.noi pân la târg o ini 
cată bună... Asta eră într'o Vineri. 

A doua zi, nevasta îmi spune că. nu-i. e 
„tocmai. îndămână, „ziceă co dor şelele şi. 
c'ar fi mai bine să rămâe acasă, să mă duc 
numai cu cu Vasile. Mă duc şi-i spun lui. 

„EI zice: bine, să mergem numai. noi... şi 
rămâne "vorba aşa. Seara ne chibzuim noi 
cu ele ce. să cumpărăm. A doua zi, când” 

„se crăpă de ziuă, înham eu, cum ne 'n: 
țelesesem, amândoi strâjnicii la târlia mea, că 
eră mai încăpătoare, şi când eră găta tot,
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„ce să mă pomenesc! cu llinca îmbodolită 
de drum, şi iacă şi Vasile la spatele ei... «Ştii . 
ce. m'am gândit, loane? Eu rămâi să taiu 

_“porcul, să-l grijesc frumos, — şi merge Ilinca 
cu tine, trageţi la cumătru Mihalachi, târguiţi 
tot şi mâni vă'ntoarceţi. Nu-i aşa llincuţo ?» 
— «Âşa-i...» Văzui eu că ca se cam codeşte, - 
nu prea-i veneă să spue cu gura toată, da 
de unde să'mi deă mie 'n gând ce eră la 
mijloc ?... In sfârşit, plecăm. Viscoliă puţin, 
şi ne suflă vântu "n faţă la dus, dar aveam 

„sumane groase, nu duceam griji de asta. 
Când am eşit din sat, aşa ca la o sburătură 
de noi, ţuşti un epure 'naintea noastră şi 

„ne tae drumu'n curmeziş. Eu prind a chiui,. 
da Ilinca de colo: «Să ştii, bădică-loane, că 
nu ne merge bine...» «Ei, ba că chiar, astea's . 

“ vorbe...» ş'am început să râd... zic: «dacă 
de-un biet vătuiu îţi faci tu frică, — da 'ncă 
să ne iasă o haită de lupi înainte... uite că 
chiar mi se pare că văd ceva colo pe tăpșan!» 
«Ăra bădică, zău taci, că-i vorbi 'ntr'un ceas 
rău.» Şi tot aşa, mai cu una, mai cu alta, 
ne-am pomenit pe la o amează la hanul 
Grecilor, făcusem mai bine de jumătate de 
cale. Ne dăm jos, să ne mai încălzim şi să
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îmbucări ceva pe fugă. . Scot eu mălaiul 
din traistă, zic să ne aduc” o garafă de vin, 
da Ilinca stă cu mâna la gură şi se uită dusă 
la mine... parcă nu mă mai văzuse. O în- 

„ den să mănânce, să bea — ea, pace... «Da 
ce ai tu, llinco, de stai aşa 'nlemnită ? Ţi-i 
frig?» Ea prinde a oftă, şi nu spune nimic. | 
O întreb cu cu binişorul, ca pe-un - copil — 
"ea, parcă vroiă să 'spue ceva, da nu putea... 
“Ş'odată o văd că "'ncepe să plângă, şi zice.. 
«Bădică loane... mă tem că surata Tudora... .. 
e 'n dragoste cu Vasilă al meu...» „Parcă.-mi-a 

„dat cun cuţit în inimă. Nici nu ştiu cum 
am „plecat... 

In sanie, o întreb, şi ? 'mi spune că ea 
mai de mult bănueşte pe Vasile... și ea crede 
că 'nadins a făcut el aşa, ca să rămâe amândoi - 
acasă, şi... nu ştiu ce mi-a mai spus... că'mi . 
vâjiiau urechile ca la scocul morii, şi nu mai 
vedeam înaintea ochilor de cât o vălvătae 
mare de foc, parcă tot pământul ardea. Şi 

„_băteam caii de-i rupeam... ziua mică, drumul - 
greu, astupat de vifor, când am ajuns “în: 

„sat se 'mtunecase de nu'ţi vedeai mâna. Am 
„oprit sania în colţul livezii, ne-am dat jos, 
ş'aimn venit tiptil pe lângă gard, La amândouă
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casele eră 'ntuneric. Uşa de.la tinda noastră 
nu eră. prinsă, o împing binişor, şi dau să 
intru "n casă... zăvorul pus... strig; «Tudoro, 
deschide!» Aud-eu o foşneală 'nuntru;.. da | 

 peurmă nu mai aud nimic. Sgâlţiiu de clanţă, 
şi iar strig: «Deschide Tudoro»... A oftat - 
cineva.. „ori mi s'a părut? nu ştiu... ştiu că'mi 

bătea inima, de nu puteam răsuflă. Atunci 
m'am hotărît să stric uşa.... Mă plec, bâj-. 
bâiu în colţ, sub râşniţă şi găsesc barda... 
barda aceea care-i la D-voastră pe masă.. 
şi izbesc odată cu muchia n uşă... «Stai, 
câţi deschid» îmi strigă Tudora dinuntru, 
șo aud hârşcâind un. chibrit... 

- Când mi-a deschis. ea eră sfârşită. galbenă 
cum îi turta de ceară, tremură şi clânţăniă » 
din dinţi, ca luată de rusalii... şi când a văzut 
“barda "n mâna mea, a căzut în genuchi ş'a 
“început să plângă şi să se roage: «lartă-mă 
bădicuţă, nu mă omori... îţi spui tot... nu's -. | 
eu vinovată... El m'a nenorocit...» ŞI numa. 

- ce mă şi pomenesc cu Vasile că ese de sub 
pat . doar. cât Pam văzut în picioare.. una 
i-am n dat î în moalele capului şi... lam omorit... 

IE Şi iacă aşa a fost. „să trag-un păcat. 

ț
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lon oftă, şi se însenină “la faţă, parcă i 
sar fi luat'o greutate de pe piept. 
— ŞI nuţi pare-acu rău de ce-ai făcut? 

al întrebă prezidentul. Nu te mustră cugetul? 
„_.— De, ştiu şi eu ce să mai zic?... Trebuia 
să se sfârşască: aşa... | 

Ă, momentul acesta, de francheţă, numai 
vorba. asta din urmă, a osândit... Zece ani 
de 'nchisoare! Şi Ion a primit verdictul cu 
o „nepăsare de nebun. > | 

x 

 



  

  

  

  

“MOŞ MARIN 

veă dreptate satul să spue că pe vorba 
lui Moş Marin poţi zidibiserică. Aşa 
oi de ispravă, şi vrednic, şi priceput - - 

la toate, şi săritor la nevoile altora, mai rar 
trimete Dumnezeu, — da şi când îl 'trimete 

„undeva, apoi acolo curat că se împlinește 
vorba românului : omul sfințeşte locul. Ce erau 
Tunseştii cu douăzeci de ani în.urmă, păn'a nu 
veni Moş Marin? Un cătun de vr'o treizeci de 
.cocioabe, nici un gospodar ca lumea, femeile ' 
se ciondăniau toată ziulica, bărbaţii se'"m- 
bătau şi-şi stâlciau nevestele n bătăi, copiii 

“flămânzi, ofiliţi şi plini de toate cele, plângeau 
A. Vlahuţă. — Clipe de linişte. , 3  
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pe sub lăviţi, şi vită "n bătătură nu se po- 
„meniă, nici popuşoi în pătul; — ciulini pe 
curături, pe islazuri bozii şi dudău, în sat 
sărăcie lucie. Nici horă dinaintea crâşmei nu 

„se mai ştiă, nici jocuri de copii, nici plug 
la Sân Vasile. Până şi doina, strămoșeasca 
doină, speriată de aşa ticăloşie,: fugise 'n 
lumea toată din locurile astea blestemate. 

“Ba nu cumvă că eră să plângă după 

ea Kir Mihali posesorul, ori Șmil orândarul, 

stăpânii fără pic de îndurare. peste toată ceata - 
„asta de robi vlăguiţi şi păcătoşi! 

„Unde mai e Mihali?. Pe unde-o mai fi 
Şmil acum? Ţăranii, înstăriți, îşi muncesc 

“ astăzi pământul lor, căsuțe vesele s'au ridicat 

pe unde erau bordee triste şi afumate, drept 
dragul să le priveşti cum strălucesc în bătaea 

soarelui, cu păreţii lor drepți şi albi, cu prispa 
netedă şi largă, cu brâe de lutişor la îmbi- 
narea . prispei şi 'n jurul ferestrelor. ' S'au 

deşteptat din amorţire robii dinnainte vreme, 
şau prins puteri, şau prins îndemn. unul . 
de la altul, şi 'ncetul cu 'ncetul s'a sădit şa 
crescut pom lângă pom, sa ridicat şi sa 
întins: gospodărie lângă gospodărie. 

E altă: lume de când a dejugat Moş
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Marin aici. Toate s'au prefăcut şi s'au in- 
frumuseţat. Şi anii sânt mai buni deatunci, 
şi pământul, şi oamenii. la priviţi mândreţă 
de horă în bătătura crâşmei. Şi ce de voinici 
şi ce de fete frumoase! Încăi, când e vorba 
de Mitrana, crezi că-i zână de .prin basme, 
nu mai e chip şi făptură omenească. Râd 

- flăcăii pe sub mustață şi-şi dau coate pri- 
vind-o; iar ochii li se fac: mici, şi umezi, şi - 
strălucesc, cum. strălucesc fluturii de pe ciă- 
maşa ei în bătaia soarelui. A 
— Tu nu mai poţi când o vezi, Ancuţo... 

parcă nu tencrezi căi ata. 
— Că Dumitale, Tătucă, nu ţi-o fi dragă, 

ha? — Şi Anca râde şi face cu ochiul Ja lu- 
mea strânsă, ca de obiceiu, împrejurul |ui Moş 
„Marin, pe tăpşanul de sub nuc. | 

—"Hm, da ia: întrebaţi-o, dragii mei, pe 
Dumneaei, care vă face cu ochiul, are la 

ştiinţă cu ce greutăţi şi cu ce primejdii îi 
îngrădită o frumuseţă ca asta pe lume? Pe 

“câţi nu-i ispiteşte bogăţia asta scumpă... - 
“Trebue să fii om ca s'o ştii păzi... | 
„Voi, mai duceţi-vă încolo, copii, de va 
jucaţi — ce-ascultaţi la vorbele oamenilor 
mari!... Apoi, eu ştiu focul frumuseţii, că doar
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am avut şi eu o minune de fată, de veneau 
Duminica flăcăii, ca la comedie, de peste 
dealuri şi coclauri, s'o vadă la horă; şi nu se 
mai dau duşi, nici morţi, de pe le noi. Ce-i 
Mitrana aci ? Mai grozavă eră Ancuţa... pu- 

“ne- ii tulpanul la .ochi că-i vorba de tine... 
— Hei, fost-ai leleo când ai fost... 
— Poi dă, fata mea, fiecare la vremea lui. 

Acii se chiamă vorba că-i rândul Mitranei. — 
Şi. cum vă spuneam, se face Ancuţa mea aşa... 
de seama: Mitranei... şeaptesprezece... opt- 
sprezece ani... pe-aicea; şi naltă, şi ruwmănă, 
şi voinică, de ţi-se lumină sufletul când te uitai 
la ea. Biata măsa, Diată să fie de păcate, —ce 
vreţi ? cap de femec-—las'c'o pierdea din ochi, 
nu altăceva, da câte năzdrăvănii toate i-ar fi 
trecut fetei prin gând — ca, de cuvânt, să-i 
ție hangu. Da. în vremea asta; peţitorii îşi 
făcuseră vad la noi. La început eu nu mă 
prea amestecam, le lăsam pe ele. să aleagă 
şi să hotărască; şi ele se lăsau pe tânjală. 

* Ba că unu-i sărac ? ba că altuia-i i bate coliva- 
în piepţ, ba că nu-i încă vremea şi să mai 
aşteptăm. În sfârşit, bag eu de seamă că 
toate astea-s vorbe de clacă, şi într'o zi numai 
ce-o apuc pe nevastă din scurt.
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— la ascultă, Mărando, da de Paraschiv 
ce zici? | 

— Care Paraschiv? 
„Se făceă moartă în. popuşoi. 

*— Cum care? Că nu-i de cât unu 'm sat: 
Paraschiv a Saftei Morarului, îi flăcău' cu 
minte, singur la părinţi, muncitor, gospodar; 
de voinic şi de frumos — slavă Domnului... 
ha? Ce zici? 

-— Doamne, zău, Marine, cât nu vrei tu 
să ne mai ridicăm şi. noi o leacă din ce 
sântem. Cum ţii tu să rămăi tot în teapa 
ta!...: Nu vezi „ce fată avem? Să steă alături 

„cu boerii de seamă, da nu.. 
„— Ce bâigui tu „Mărando? Se vede că 

nu ţi-s minţile acasă. | 
— Ba nu bâiguiu de fel. Ştie ca Măranda. 

săraca ce spune. Da ai cu cine te 'nţelege? 
Şatunci, parcă de-odată mi s'a luat o 

perdea de pe minte. a 
— Bine, muere nebună, că mai bine nu 

ji-aş zice — vra să zică de asta se tot în- 
vârteşte. pe-aici clăpăugul ciocoiului... Ei, 
taci tu coane Nicuşor, că-ți găseşte cel 
badea ac de cojoc. Auzi tu ocara dra- 
cului!... -
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Şi unde mi-am luat, până una alta, pe leliţa 
Măranda la rapanghel, şi dă-i, şi discoas-o şi 
descânt-o — până i-am pus minţile la loc. No- 
rocire că nu se întâmplase nimic cu fata; putea 
să-mi dogorească obrazul, de: nu 'deschi: 
'deam ochii la vreme. Şi. m'am pus pe pază: 
“straşnică. Un pas nu mai făceă Ancuţa de 
lângă mine. Noaptea, cât auziam cel mai 
mic zgomot — eram în picioare. Încărcasem 
puşca cu sfărmături de ceaun, ş'o ţineam 
în cuiu de-asupra patului. Acă, zic, să pof- 
tească puiul.de ciocoiu prin bătătură pe la 
mine, că la văzut aghiuţă! Dimineaţa — - 
Ancuţa cu mine la câmp =-— şi munceă fata 
mea cât patru bărbaţi. În vremea asta cio- 
clovina se pârpoliă pe jăratic, s'o vadă. Si 
într'o zi, numai ce să mă pomenesc cu el 

la ogor... Bade Marine, 'c'am auzit c'ai fi 
supărat pe mine, că eu... așa şi pe dincolo. —— 
Şi unde las lucrul și mă întorc răstit la el. 
-. — la "n ascultă, Domnişorule — lui acolo 
-— să faci bine să-ţi cauţi de treabă, şi vorbă 
cu fata mea să nu mai faci. Caută-ţi fete | 
de seama D-tale. D-ta eşti boer, noi sântem 
țărani, şi n'avem nimic de împărţit cu de-a!
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de D-ta.. M'ai inţeles?.. Cu mine — scurtă 
vorbă. : | 

Şa plecat, ca un căţel cu coada: între 
picioare. Se făcuse vorbă în sat şi, la curte 
despre asta. În sfârşit, eu nu eram în boii 
mei. Mă tot gândiam în fel şi chip. Ciocoiul, 
pe cât înţelesesem legase. şcoala la: gard. 
Cum 's'o scot la capăt? Zi că-i dă dracu în 
gând să vie: într'o noapte să horbăcăiască 
prin ograda noastră. Doamne fereşte, intri 
ntr'un păcat. Nu mai aveam tihnă, hu mai 
aveam somn, fata. plângeă, muerea ină bos- 
corodiă într'una. Ca să curm -— ce "mi zic? 
Am doi băeţi mari însuraţi, la casa. lor. Stau 
să "mi strâng tot de pe câmp. Mă răfuesc 
cu boerul. Las” casa şi pământul pe seama 
băeţilor. Îmi încare tot, îmi îau frumuşel ne- 

„vasta şi fata, şi mă due -— unde. m'a îndreptă | 
Dumnezeu, că umea-i largă... 

Ei, şi iacă aşa au venit lucrurile de-am 
poposit aici la cumătru Vasile, tovarăş vechiu 
„de cărăuşie — Dumnezu să-l erte — şapoi. 
încetul cu încetul mi-am „îmfiripat iar gospo- 
dăria, că dacă-i sănătate şi omu-i vrednic, toate 
se fac. Şi nu mi-a părut rău, şi nici azi nu 
"mi pare, “că mi-am „lăsat casa și pământul, 

N N
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pentru că cinstea-i mai scumpă. şi de cât 
„casa şi de cât pământul. Ş'au fost; se vede, 
toate pe voia Celui de sus, că iacă toatelau 
eşit la bun sfârşit... 
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INCONSOLABILAI 

4 „0 dimineaţă limpede de toamnă. 
j a Paznicul cimitirului mătură de pe 

Ia morminte stratul de frunze scutu- 
rate peste noapte. Bătrânul îşi are morţii lui, 

pe cari-i iubeşte;. el poartă grijă de odihna 
“lor; şi când cei vii uită-să mai aducă la un 
mormânt cununi de flori şi untdelemn pentru 
candelă, moş Simion s'apropie trist de -lo- 
caşul. celui părăsit, se uită lung, compăti- - 

mitor, la florile uscate şi la candela stinsă, - 

şi, dând din cap, prinde a vorbi mortului, 

şa-l căină. . a | 

— Vezi, ştiam eu c'or să te uite... Nimeni. 

nu mai vine să te vadă... Ce le pasă? Beau 

N
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şi mănâncă, şi chefuesc... lasă c'o să le vie 
şi lor. rândul... parcă-i văd — mâine unul, 
poimâne altul --- intrând colea, pe poartă, 
cu tălpile înainte, şi j-or boci şi pe ei feciorii, 
o zi două, şi apoi vor rămâneă şi ei pe 

„ întuneric, fără pic de untdelemn î în candelă, 
C'aşa-i lumea, dragă... n'ai ce-i face... 

Dar astăzi moş Simion n'are poftă de 
vorbă. E” proaspăt mormântul de pe care 
“mătură frunzele, şi marmura e numai de 
„ouă zile aşezată; slovele aurite tremură în 
bătaia soarelui: «A/exandru' Cornea, născut 
la 1549 Martie în. 6 — adormit la 1884 
Septembrie în 2». E linişte. Nu s'aude decât 
târşiitul măturii şi foşnetul uscat al frunzelor; 
stoluri de ciori înnegresc ramurile copacilor. 
Cerul e senin, pământul doarme. 

Moş Simion ştie cine-are să se dea jos din 
trăsura închisă, care s'a oprit acum în poartă. 
E doamna Cornea. Inaltă, palidă, ea păşeşte 
incet, cu ochii. aiuriţi şi stânşi de durere; în 
urma €i ondulează ușor lungul crep de doliu 
care-i atârnă din creştet pănă 'n pământ. Ea nu 
vede nimic. Bătrânul se retrage de-o-parte ; 
el înţelege şi respectă prinosul de lacrămi ce 
se aduc mormintelor...
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„— Sărmana femee!... Vezi, e tânără, şi 
frumoasă, şi bogată... Uite-o cum stă în 
genunchi şi se boceşte... aşa-i, tot omul are 
câte un vierme care-l roade! Dar o să-i 

„treacă, ş' atunci o să-i vie alta, şi tot aşa 
păn'o intră şi ea în pământ... 

In patruzeci de ani, moş Simion văzuse 
atâţia morţi, în cât ajunsese să creadă că el 
e nemuritor. De.ce'l preocupau aşa vizitele 
Doamnei Cornea ? Else gândiă mereu la 
mormintele uitate, şi de câtva timp îşi zice 
în fiecare dimineaţă: «Azi nu.cred să mai 
vie...» Sta s'asculte : cunoştea acum de de- 
departe huruitul trăsurii, trapul cailor...... 
<Vine !» Atâta statornice î incepea să-l con- 
trarieze. 

A sosit iarna. E alb tot cimitirul. Cine lasă 
primele urme în stratul proaspăt dezăpadă?... 
Vezi, moş Simioane, că sânt şi inimi care 
nu uită așa lesne ?... Priveşte-o cum a slăbit ; 
ea pare o umbră, uşoară şi tremurătoare 
ca şi vălul cernit care-i atârnă din creştet... 
aceeaşi prosternare pioasă, aceleaşi neistovite 
lacrămi pe mormântul care închide iubirea 
şi norocul acestei inconsolabile soţii! De ce 
clatini din cap cu atâta neîncredere? Moş 

9 MR na
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| Simioane, Straja morţilor: ţi-a înăsprit sufletul. 
- pentru cei vii. 

Se desprimăvărează. Copacii dau în mu- 
gur; din pământul morţilor creşte o vegetaţie - 
puternică; în aer e un parfum de tinereţe, un 

fior indefinit care chiamă la iubire. Porţile 
cimitirului se deschid, lumea se îmbulzeşte, 
e un amestec asurzitor de strigăte, de vaete; 
convoiul s' apropie de groapă, bocetele devin 
din ce în ce mai sfâşictoare e, măi desperate. 
Preoţii prohodesc, făcliile ard liniştit, din că- 
delniţe se înalţă în rotocoale albastre fumul 
de tămâie... | 

— Nu, mi-o luaţi, lăsaţi- mă s'o mai văd... 
„Ce glas straniu, înfiorător! Un tânăr ÎnI- 

biăcat în negru, desfigurat, nebun, se sbatc, 
cearcă să se smulgă din braţele prietenilor... 

„«Vecinica ei pomenire»... şi muzica înneacă 
bocetele. Alaiul se împrăştie ; domnia morţii 
reintră în tăcere. Soarele apune cu aceeaşi 
linişte imperială. 
„Încă un nenorocit, care vine în fiecar e dimi- 

neaţă... Moş Simion se plimbă încet printre 
grilajuri; trage. cu coada ochiului şi bombă- 
neşte singur. «Ci-că nuse văd..; vorbă să fie 1» 

N
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-. Adevărul e că între cei doi inconsolabili 
distanţa eră aşă de mică, în cât lesne sar 

fi putut vedeă şi auzi unul pe altul, dacă 

sufletele lor ar fi mai fost în stare să pri- 
_mească vr'o inipresie din lumea de afară. 

Au sosit frumoasele zile de Maiu. Sânt în- 
„cărcaţi pomii de floare. Ce dulce e vieaţa! 

Ai cui sânt copilaşii cari se joacă, aşa de dra- 

oălaşi, aşa de veseli, în tăcuta împărăție a 
morţii ? Moş Simion se dă binişor pe lângă 
ei, ca şi cum ar vrea să .mai apuce şi cel 

o rază din atâta risipă de copilărie... Sânt 

numai trei, şi ce gălăgie fac! Fetiţa cea bă- 

laie, cea mai mărişoară, e a doamnei Cornea, 

băeţaşul şi - cu fetița cea brună sânt ai răpo- 

„satei. Uite tatăl lor cum plânge, plânge ca 
o femec, .de ţi. se: rupe inima. 

Ce te -uiţi aşa şiret, moşule? Copiii sau 
împrietenit, fireşte, din prima zi — c'aşa sânt 

„copiii.' Ştiu. ce gândeşti. Dar între cele două. 

suflete, întunecate de jale, ar fi o nebunie: 
săţi închipui car puteă miji... Ce dai din 

cap!. Nu vezi că nici nu se cunosc măcar? 

“Nici nu se văd. Pentru ei nu. mai e lume,
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nici viaţă. Şi zi că s'ar vedeă, că s'ar cunoâşte, 
că şi-ar vorbi unul. altuia... Ce şi-ar putea 
spune ? Sânt două morminte între inimile lor... 

”.. Soarele, soarele dimineţilor de vară revarsă 
torente de vieaţă; o lumină caldă, binefă- - 

„cătoare se lasă din cer; pământul abureşte. 
Copatii se scutură de floare, în aer e iubire. 
„*- Scuzaţi-mă, doamnă... e umbrela dum- 
neavoastră, dacă nu mă. 'nşel. 

— Mulţumesc. 
- “Amândoi îşi pleacă ochii în pământ, o înceată 
inclinare din cap, dar doamna s'a roşit puţin. 
Copiii îşi duc degetele la gură şi-şi trimet săru- 
tări. Moş Simion se uită după ei şi 'zimbeşte 
cu aerul omului şiret, care pricepe tot şi tace. 

„- Într'o zi de toamnă, copiii au eşit tustrei 
„pe poartă, ţiindu-se frumuşel de mână. La . 
„câţiva paşi în urma lor, mergeau încet, ală- 
turi, cu ochii plângi... părinţii celor trei copii. 
- S'aştern nămeţi de frunze peste cele două 
morminte, şi moş Simion nu le mai mătură. - 
Numai când trece pe-acolo, dă din cap şi 
bombăneşte : «Vezi, ştiam cu c'or să vă uite».



  

  

TREI BANI 

IT ram la al cincilea ceaiu şi vorbiam 
22 de visuri, de presimţiri, de sugestie. 

— Da să vedeţi ce mi se în-- 
tâmplă mic, acum vr'o patru ani. Şi Ghenciu | 

îşi aprinse o țigară şi 'şi dete paharul cu 
ceaiu la o -parte. , 

Eram procuror la. Fălticeni. Într'o seară 
pe când mâncam labirt, cu mai mulţi prieteni, -- 
din vorbă, din veselie, mă pomenesc - de 
odată abătut, neliniştit, c'o greutate pe suflet, 

venită aşa din senin. În nici un chip nu'mi. 
puteam esplic ă ce e, Şi se vede că eram palid. 
«Ți-e 1 rău 2 mă întreabă un prieten. Nu ştiu 
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„ce ii-oiu fi răspuns; anw lăsat furculiţa din 
mână, mi-am luat pălăria ş'am- plecat, ca 

„şi cum m'ar fi chiemat cineva grabnic. M'am 
- dus întins acasă, şi cum am ajuns am întrebat . 
“dacă nu cumva m'a căutat cineva, de şi 
nu aşteptam pe nimeni. Fără să ştiu de ce, 
mi s'a părut ciudat când mi-a spus că n'a . 
întrebat nimeni de mine. În casă, n'avearmn. 
linişte, mă plimbam prin odae şi'mi făceam 
fel de “fel de gânduri. Nu cred să fi trecut 

„0 jumătate de ceas, și mă pomenesc cu 
„0 depeşă. Cum am văzut-o; mi-a îngheţat 
„inima. O deschid tremurând. Era de la frate- 
meu din Bucureşti. «Vino imediat. Zincuţa: 
a murit». Am rămas trăsnit, 

Frate-meu eră un om. meschin, prozaic 
şi” grosolan.. Şi. la' vârsta de patruzeci de 
ani se însurase c'o fată de şaisprezece -ani, 

- bine crescută, instruită, dar naivă şi vaporoasă, 
cum n'am mai văzut. Vă închipuiţi ce-a_ 
trebuit. să sufere o asemenea fiinţă, blândă, 
delicată, visătoare, în societatea unui om care. 
nu credeă de'cât în bani şi'n mâncare. Eră 

__ o" frumuseţe de fată când sa măritat, şi 
“în mai puţin de un an rămăsese o umbră, 
s'o > sufli şi s'o dai jos. Ti otuşi nu mă aşteptam
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_să se prăpădească aşa curând. Am plecat 
cu cel dintâiu tren, ş şam ajuns zdrobit de 
osteneală şi de gânduri urite. Poarta eră 
cernită. Biata cumnată-mea eră întinsă în 
salon, pe un catafalc alb; două făclii îi ardeau 

„la cap. O babă îi apără faţa de muşte; 
când m'a văzut a început. să plângă. — 
Cum credeţi cam găsit pe frate- meu? Nimic 
schimbat în figura lui; pe la nouă ceasuri 
dimineaţa eră în sofragerie la dejun... şi 

„mâncă, da mâncă, nene, c'o poftă revoltă- 
toare. Mi- -a spus foarte liniştit că m'a chemat 
să-i dau ajutor... «Sânt atâtea belele cu înmor- 

„ mântarea asta, şi toți lacomi, caută să te înşele, 
să te fure: făţi ideie... biata Zincuţa nici 
nu închisese ochii şi m'am şi pomenit cu 

dricarii, — opt mi-au venit... cel dintâiu mi-ă 
cerut trei mii de franci, l-am dat afară... 
ŞI ştii cu cât mi-a lăsat unul în cele din urmă? 
Patru sute de lei, înmormântare de clasa 
întâi! Ce. concurenţă !.. >» | 

Am făcut împreună lista de persoanele 
cărora trebuiă să le trimitem inyitaţii. Erau 
trei sute. Am cumpărat: plicuri cernite şi 

„până 'n seară am scris eu singur cele trei 
sute de adrese, am lipit timbre pe plicuri : 

A. Vlahuţă. — Clipe de linişte. hi . 4
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seara mi-au adus invitaţiile de la tipografie, 
le-am îndoit şi le-am pus în plicuri, am făcut 
trei pachete, le-am luat la subțioară,. şam 
plecat; jumătate le-am pus în cutia din colţul 
străzii Dionisie, şi fiind-că nu mai încăpeau, 

“am venit 'cu celelalte în calea Victoriei şi 
le-am pus în cutia din-faţa palatului. Vă: 
miraţi pentru ce vă spun toate aceste detalii ? - 
O să vedeţi acuşi pentru ce... Viu acasă, 

„mai stau vre-un ceas de vorbă cu frăte-meu, 
și pe la zece mă duc să mă culc. Odaia mea 
veniă chiar lângă salonul în care eră moarta. - 

N'am nici o superstiție şi nu's fricos de felul 
meu. Dar în noaptea aceea 'mi păreă rău că 
sânt singur; nu ştiu cum, în aerul odăii. - 
parcă simţiam ceva misterios, şi fioros, care 
îmi produceă o răceală pe şira spinării, ceva 

: din senzaţia pe care o ai în tot, trupul când 
„atingi mâna unui mort. Masa pe care. scri- 
sesem adresele eră lângă pat. Nu eră pe ea 
de. cât sfeşnicul, călimara, o sticlă cu apă. şi 
un plic mototolit, cu adresa greșită: Mi-am E 
tras iute plapoma peste cap. Aveam credinţa 
că dacă aș fi deschis atunci ochii şi m'aş fi 
uitat în întunericul odăii aş fi văzut ceva 
oribil. Cu toată osteneala, am adormit anevoe.. -
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O, ce vis am visat! Şi nu vă puteţi închipui 
celămurit, ce convingător mi se înfățișau toate. 
Păreă că moarta înviease şi venise la mine 
în odae. Eu eram culcat în pat. Ea stă în 
picioare, răzămată de masă, se uită ţintă în | 
ochii mei, şi mi” spuneă cum 'a râs ea de noi, 
s'a făcut moartă, şi noi am crezut. Eră veselă, 
şi mie' 'mi păreă aşa de bine că a înviat! - 
In tâmpla stângă aveă o pată roşie. 
— Frate-meu ştie ? întrebai, fără să-mi aud 

glaşul, cum nici pe al ei nu-l auziari. 
— Nu, el doarme... 
Şi deodată figura ei luă o expresie de. 

profundă melancolie. 
-— Ceeace îmi pare. rău, zise ea oftând, 

e că te-ai apucat .ş'ai. trimis la toată. lumea 
invitaţii. Ce-o să zică mama când o vedeă?. 
"Ea netezi plicul mototolit, și rămase cu 

ochii pironiţi pe adresă. O fi ţinut o clipă 
„visul acesta, ori s'o fi repetat mereu în timpul . 
„cât am dormit, nu ştiu. Ceeace ce ştiu | | 
„e că mam trezit cu impresia că moarta 
„a învieat. Iluzia aceasta însă s'a şters imediat. 
_Mă uitai la fereastră, — băteă soarele, toată 
“realitatea .mi se înfăţişă. Şi curios, parcă nu 
mă puteam obicinui cu ideea că a fost numai
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un vis. “Imi adusei aminte câ frate-meu îmi 
spusese de cu seară, că .îngroparea are să 
fie la 1, de şi biletele învitau lumea pentru 
ora 2 p. m. | 

Mă ridic să văd_ câte ceasuri sânt Şi... 
rămâiu încremenit. Teancurile de invitaţii, 
pe cari le pusesem la cutie, cu mâna mea, 

„erau pe masă. Un moment, „am crezut că. 
înebunesc. Mă frec la ochi, şi caut să'mi.- 
dau seamă de ce-am făcut, de ce-am visat, 
de ce “văd. o o ă | 

Poate c'or fi alte plicuri... mă scol şi nu'mi. 
mai rămâne nici o îndoială, sânt. adresele 
scrise de mine, sânt plicurile pe care le-am 
pus eu, cu mâna mea la cutie. Ce Dum- 
nezeu, că doar n'am fost beat. Stau eu şi 
mă gândesc... Îmi aduc bine aminte de unele . 
adrese pe care le-am citit chiar în momentul | 
în care am vârit plicul în cutie... uite, uite 
şi plicul căruia i-am îndoit colţul îndesându- l, 
fiind-că nu mai încăpea... Dar ce'i asta? Şi 
îngrozit, mă reped şi deschi d uşa de la salon. 
Făcliile ardeau la căpătâiul moartei, Baba 
dormiă pe un scaun cu capul răzămat de 
catafalc. Ea tresări şi se'uită la mine speriată.
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— A intrat cine-va aici. la mine, astă . 
noapte?... » 
— Nu, Domnişorule, n'am:văzut pe ni- 

meni.. Ă - 

2 

De sigur aş fi înnebunit, dacă în mo- 
mentul acela nu venia servitoarea să-mi spue: 

— Adus postaş scrisor ala multe. Spus 
trebui trei bani... 
“Le francasem, ca imprimate, cu un ban 

şi jumătate; — frate-meu... .voise să facă 
economie şi aici. o 
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ingeă, şi viscolul ridică omătul î în va-. 
Iuri şi-l spulberă în văzduh, de nu 

se mai vedeă nici cer, nici pământ. 
Vizitiul răguşise strigând; până 'n piept se 
îngropau bicţii cai în troene grămădite de vi- 
jelie de-a curmezişul drumului. Cu. chiu, | 

„Cu vai, am ajuns, în satu' Pătrăşcani, calea 
jumătate, între “Bârlad şi Poenești. Nu mai 
cră chip de mers înainte. Cu tot dorul şi 
nerăbdarea mea de-a mă vedea acasă, tre- 

„buiă să poposesc o noapte. mai ales că în- 
“seră, şi aveam înaintea .noastră dealul de 

la Floreşti, deal mare, şi, chiar pe vreme  
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„bună, greu de suit. Cunoşteam pe popi . 
„din sat, şi am tras în gazdă la el. 

S'a minunat! părintele Vasile,: când: m'a 
„văzut. «Doamne fereşte, puteai să te prăpă- 
deşti pe viforniţa asta». Focul duduiă în sobă. 
De la ușă îmi mirosise a azimă caldă. «Îţi 
trăeşte soacra», zice mama preoteasa, aşezând 
al treilea tacâm pe” masă. Numai acum 
simţiam eu cât frig îndurasem. Foc îmi eşiă - 
din sfârcurile urechilor, şi mâinele îmi erau. 
îngheţate bocnă, că nu-mi puteam împreună 
degetele. Vântul şueră pe sub străşini, în răs- 

„timpuri veniau vârtejuri repezi cari zgâlțâiau 
„ferestrele. 

— la-auzi ce-i afară... 
— Mânia lui Dumnezeu ! 
Şi preoteasa la fiecare zguduială de -gea- 

muri, işi făceă cruce, şi oftă. Eram ameţit 
de- drum, de frig. Vorbele, gesturile lor, as- 
pectul lucrurilor din odae, îmi produceau 
impresii: confuze, care mă făceau să _tresar, 
ca din buimăceala: unui somn greu. | 

—- Bea iute. 
"Un abur tare, îmbătător îmi înnecă respi- 

rarea. . NE 
— Dă-l de duşcă, iute, cât îi ferbinte...
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- d a = î (7: . , , ace 
Eră vin fiert cu scorţişoară şi. cu: “boăbe & 

de piper. | TA a > 
Ce-a mai urmat după asta, nu ştiu. 

„ -M'am -deşteptat într'un întuneric cu atât 
mai îngrozitor, cu cât nu'mi puteam da 
seama unde mă aflu. Îmi băteă cineva în 
geam. Aiurit, îmi ridic capul de pe pernă,. 
şi, cu'un glas alterat: de spaimă, întreb tare : 

— Cine-i ? | 
„= Hai degrabă, părinte, că moare tata !... 
Atunci'mi adusei aminte că de mult au- 

ziam prin somn strigătul, vorbele acestea .. 
_desperate, le auziam mereu şi parcă voiam 
să mă trezesc şi nu puteam. 

— Îndată, îndată... - 
Şi, buimăcit, speriat, bâjbâii o toană. cu 

mâinile. pe pereţi până să găsesc uşa. 
„Popa Vasile se sculă, aprinse o lumână- 

rică de ceară lipită de buza unui sfeşnic de 
alamă. Pănă să-şi găsească el molitfelnicul eu 
mă şi îmbrăcasem. 
— D'apoi, mai ai până la z ziuă... ce te-ai 

sculat? 

-— Merg, şi eu. e 
Afară 'se potolise viscolul; eră ger; din-
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„naintea uşii un morman de zăpadă adunat - 
de -vârtej troenise- scara.: 
— Tu eşti, Safto? -.: | 
— Eu, părinte Vasile. o 
O momâe, ce d'abia se zăriă în albul ză- - 

pezii, se. apropie de noi. 
—leri, după ce I'ai împărtășit, a mai aţipit 

puţin... da de-aseară-i rău... într'una se svârco- 
leşte, spune că'l arde pe. pept, şi. cere apă. 

Satul păreă un: cimitir. Nu se auziă” un 
lătrat de câine. Când am intrat în bor deiu, am 
rămas câteva minute ameţit, orbit de fum; un 

“miros greu, bolnav, îmi înnecă respirarea. 
> — Nu mă mai cunoşti loane? întrebă 
popa tare, aplecându- -se pe faţa bolnavului.. 

Se. făcu tăcere. Nu s'auziă decât suflarea 
trudiță a bolnavului, care sta neclintit, lungit 
pe spate, .cu gura căscată, cu ochii pironiţi - 

în tavan, holbaţi ca de spaima unui spectru. 
O barbă sălbatică îi acoperiă figura: scofâlcită, 

* hidoasă; viţe de păr încâlcite, asudatejii stau 
lipite pe tâmple, ochii uscați, sticloşi, aveau o 
căutătură de nebun. In viaţa mea n'am văzut 

„ceva mai îngrozitor. 
— Lungă. zăcere, Tudoro, zise incet popa 

clătinând din cap.
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— Vinerea asta ce vine se "'nplinesc pai- 
spre-zece săptămâni... să vedeţi ce-şi-a făcut 
pe trup, tot scărpinându-se... a putrezit pielea 
pe el... 

- Tudora dete jolul lă o parte, Tot pieptul 
lui eră o rană. 

— Da ce are? intrebau eu, înfiorat. 
— Poi de; parcă noi ştim? Intâiu i-a eșit 

aşa ca o plescaghijă, eră cât un pitac, şi 
„de ce o scârpină,. de ce se lăţiă... Ce nu 
i-am făcut păcatele mele, şi degeaba... Aşa 
a fost de la Dumnezeu... a 
Ion tresări, sccase un gemăt adânc, ca 

şi cum S'ar. fi opintit să ridice o greutate 
mare, se'ntinse, şi 'şi sgârci degetele” de la. 
mâini. 

Popa rosti de trei ori «Doamne, milueşte,» | 
şi începi să citească; Tudora şi Safta, în 
picioare, lângă patul bolnavului, îşi făceau 
cruce şi oftau. Se 
— Dormi acolo Nică, dormi puiu mamii, 

că nu sa făcut ziuă, şopti.duios Tudora.. 
"Unul din cei trei copii cari dormiau pe cuptor. 

auzind zgomot, se deşteptase şi ridicase capul 
„_săvadă cee. Safta, păşind în vârful picioarelor 
„se , apropie de el, î îl culcă, şi-l înveli binişor
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pe cap. Apoi se plecă la vatră şi mai .puse 
câte-va găteje pe foc. a 
„De odată se auzi un horcăit, un gemăt 
cavernos, oribil. | | 
„— Moare, ţipă: Tudora, frângându-şi mâinile. 

Cei trei copii se deşteptară şi începură 
să plângă, speriaţi, neştiind .ce s'a întâmplat. 

Popa, zăpăcit, tremurând, cercă să pue 
lumânarea de ceară -în mâna. bolnavului. 
Acesta își încleştă degetele uscate în țolul 
cu care eră învelit, făcă o sforţare ca. şi 
'cum ar fi vrut să se scoale, dar căză, îşi 
„dete ochii peste cap, şi -oftă. Trupul lui, 
înţepenit, scăpat de dureri, în răceala fioroasă 
a morţii, păreă acum mult mai lung. . 

Se lumină de ziuă. Tudora eşi, desperată 
după noi. 

— Ce să mă fac, părinte Vasile, cu ce să-l 
„îngrop, că n'am o lescae *n casă, învaţă-mă 

ce -e de făcut?... E 
— Lasă, că poartă Duninezeu de grijă. 
Nenorocita rămase bocindu-se în prag. 

„ Satul se deşteptă. Fumuri groase se înălțau 
în aerul liniştit al dimineţii. Casele, arborii, 
dealurile, cerul, toate erau albe, scăldate 
într'o lumină lăptoasă.
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— Cum se prăpădi, podoabă de om! zise 
popa oftând. 

- Eu tăceam, mi se păreă un vis îngrozitor 
tot ce văzusem.. 

Peste câte-va minute adaose încet, ca şi 
cum, şi-ar fi răspuns: gândurilor lui bune 
şi miloase: «Săracii țărani, multe. mai Lage, 
şi nimeni nu-i ştie, nimeni nu-i crede!. ». 

 



  

  

    

MOŞ 'PEILU | 

a, cetatea Basarabilor, vechia capi- 

  

ne mândrim... Pe uliţile astea, aşa 
înguste şi prăfuite cum. le vezi, s'au plimbat 
pe vremuri voevozii cu domniţile lor... Eată 
Chindia, acolo sus cântă meterhaueaua, când 
s'aşeză Domnul la masă. Biserica asta a fost 

„în două rânduri jăfuită de Turci. În partea 
ceealaltă veniă paraclisul Domniţii... Acolea 
a fost palatul. Vezi D-ta grosime de zid. Pe - 
aici, eră intrarea; ia priveşte: boltă! Apoi de 
aci se face o hrubă care trece pe sub matca 
lalomiţii. şi răspunde tocmai sus, la Mână- 
stirea Dealului. Uite, asta eră: sala tronului... 

tală a ţării — fireşte că e de ce să.
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Şi Moş Peiu tac în aer cu gesturi largi 
architectura palatului de odinioară, - ca şi 
cuin el ar fi apucat vechia clădire, care 

„deo sută de ani nu mai aveă ființă. Din când 
în când ochii lui mici caută efectul vorbelor . 
pe figura mea. Eu tac şi-l ascult. Caut să'mi 
splie pentru ce-l. găsesc „oamenii nebun. 
— Hei, Domnule, tinerii de azi nu se 

mai uită "n urmă. D-voastră v'aţi rupt cu 
totul de noi, şi de credinţile strămoşeşti, 
şi de ţară... Vezi D-ta asta? mă întreabă, 
luând de jos o bucată de cărămidă, e un 
nimic, nu-i aşa? Un: bulgăre de lut ars, ce 
vrei să fie? D-tale nu-ţi spune nimic, dar, 

„uite, pentru mine, bucăţica 'asta de cărămidă 
e ceva sfânt, 'ea ştie. să vorbească, pentru 
cine -ştie s'o înţeleagă... pământul pe care 

'călcăm. noi acurm, ruinele astea, toate. sânt 
sfinte, şi eu nu pot trece pe-aicea fluerând. 
Poţi D-ta să râzi, şi să zici în gândul D- tale 
că sânt un moşneag maniac... Aşa e, noi 
am rămas naivi... dar noi ne iubim Țara... 
șavem un ideal... | 
„Moş Peiu tăcă,. şi clipi din ochi ca un 

om gata să plângă. - 
. Soarele asfinţiă. Umbra ruinelor se lungise
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i până în malul” ilomiţii: Din vale. veniă: un 
"miros. înbătător de sulcină. Nespus de dulce “ 

-: Sună în. liniştea acelei seri talanga de la o 
— Eu:ştiu la ce te gândeşti Duta acă.. 

Vrei să-ţi spun? : | 
"Mi se pără stranie întrebarea; tresării ca. 
un, vinovat, surprins asupra unei fapte: rele. -.- 
—Te gândeşti la lumea care zice că's 

„nebun, şi te' intrebi dacă... uite cum. teal, i 
+ roşit, probă” Cam: ghicit... 

În adevăr, mă cam jenă privirea lui fixă, 
 iscoditoare. Zimbi şiret, şi mi „puse mâna: 
“pe umăr: Se i 

„i — Vrei să vii niţel la mine-acasă ?... numai 
. cinei, minute: să-ți arăt ceva.” 

“In mijlocul unei curţi largi, ingradită, ca. 
“la ţară, cu gard de nuele, văd o casă mare, 

veche, cu cerdac înalt, cu stâlpi văruiţi. Uşile, 
E obloanele de la ferestre sânt date c'o văpsea 
„Verzue. | 

: :O cocoană naltă, palidă, cu 1 părul alb pe la 
tâmple, ne ntâmpină în prag. E doamna Peiu.. 

— Stăm afără,- că-i. mai lumină... a 
- Doamna Peiu se uită mirată la mine. În, 

toată casa e O tăcere histerioasă, Parcă visez. 
„A Manugă- Clipe de linişte. - : E 3
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* Bătrânul aduce o cutie, din care scoate, cu 
mare pază, un... cupeu de lemn, o jucărie 
lucrată cu multă artă. | 
— Foarte frumos... admirabil... 
Dar ce emoţionat e Moş Peiu! Şi glasul, * 

„şi mânile'i tremură. Începe să-mi arate fie- 
care “«piesă», fiecare şurup, cum. îs lucrate 
toate, zumai din-lemn. Sânt 643 de. bucăţi. - 
Numai în broasca dela o' uşă, intră 21 de piese. 
Coşul, pernele din lăuntru, -arcurile, roţile, 
toate sânt perfect lucrate, cu' o fineţă în a-- 

“devăr uimitoare. 
— E opera mea... sânt patruzeci de ani 

-de munc'aici, dragă Domnule... 
Fac ochii mari, uiinit, neştiind ce să cred, 

ce să zic.. . 
— Da, da, patruzeci de ani... să-ţi spună | 

Luxiţa: câtă muncă'i aici. | 
— O, Domnule, am crezul că nare sa-l 

mai sfârşască... să vezi ce'i-în cămara noastră: 
— Piese stricate... o mulţime. Munciam 

la unele “câte-o lună, ş'odată, te miri cum 
îmi lunecă, de-un milimetru, cuţitaşul. . haiti, 
trebuiă- să încep alta. Arcurile au fost. mai 
grele, şi șleaurile astea cari leagă orcicurile... 
vezi, a trebuit să dau: lemnului Hlexihilitatea.
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pielei... uite, asta se: - desface “din cataramă 
ca 0 curea... Am sperat dintăiu să-l gă- 
tesc pentru expoziţia “din. Viena dela 67, şi 
nu s'a putut. Şam dus-o tot aşa cu amâ- 

“mările, „până i-am dat de căpătăiu. Acă, s'a 
hotărit, mergem la Paris anul viitor, la expo- 
ziţie, să vadă şi străinii ce-a putut să „facă 

„un. român.. | o 
—> ŞI-I vindeji? - 

“— Dacă s'o prezintă un amator să! mi deâ 
şaizeci de mii de franci, îl. dau... dacă. nu; 
il ofer statului nostru, pentru muzeu. Dar 
tot nui gata, — ghici ce'i: mai trebuie... | 
Caut, şi nu mă dumeresc, Coana Luxiţa 

îmi, face semne, dar nu pricep nimic. 
— Geamurile, geamurile de la uşi şi de 

la felinare... | Sa a. 
— Bine, astea or să fie de sticlă, -ered. 
— Vai de mine, dar 'atunci n'am făcut 

nimic. Nu „nţelegi d-ta că tot, absolut tot 
trebuie să fiede lemn? Ce? Ți se “pare! 
imposibil ca o. foaie subţire de arin. sau de 
paltin: să aibă transparența știclei? A, am 
învins eu alte greutăţi, mai mari decât asta... 

.“. 

„Se ntunecă. Deabia se mai i desluşese spițele



    

A veaniară     
- e a: Ri 

- de. la roţile cupeului. Îmi iau. pălăria să plec: 
| „Peiu, stă” : drept şi mă priveşte, fX 
i Air văzut * acu de. ce zice: limea ca! 
E nebun: 2 Pentru € că nu-m'ânt duș prin cateiele: 
„să. joc “cărţi, pentru că “nu mi- -am răul. 

„zilele şi nopţile în ticăloşii, pentru că.nu'm am. 
+” aihestecat.. în „intrigi şin politică, şi. m'am, 
-- Făcut Tău nimărui.. „ Eacă pentru ce trec . 
“de nebun. Noi: n'am avut, copii, ş-am dus. 
totd' auna: O "viaţă retrasă, şi riciodată- nu - 
nis' aurit...  Luxiţa făceă pasenţe, eu 'ciopliam, 

fa „meşteriam la cărucioara' mea, şi nici nam, 
: simţit cum a trecut vremea. Am muncit ce'i: E 
” dreptul, patruzeci de ani, dar: mi- -am” atins.: 
ținta... acum pot. muri. liniştit. 
„Am. plecat “mulţumit, — văzusem şi « eu 

în sfârşit cupeul lui. Moş - Peiu, de' care! 
PI auzisem pe mulți. vorbind. Pe-atunci „6ram. 
“tânăr, şi nui dădeam. seamă nici de prețul. 

. vieţii, nici „de însemriătatea şi 'sfințenia da: . 
 toriilor uhui om. Eram convins că, Moş Peiti - 
“avea tot dreptul să se cr cadă fericit, că fusese”, 
un model de: cinste şi înţelepciune,. şi. că 
nimic nu i se puteă. impută. Din, moment ! 

“Întrh un ziăr de: -aseară: citesc. că imandoi i 
a DR i . Ă [a 7 - / . Sa , . -



  

- “soţii au “muirât în. aceaşi + zi. Sânt “doisprezece : 
:“ani de când. i-am cunoscut, şi tot atâta timp : 
“e -de' când îi uitascin. În momentul acesta . pt 
- revăd figura solemnă, radioasă,. a: bătr ânului 

- în faţa j jucăriii lui, şi'i ăud glasul” mişcat de: O 
“bucurie: copilărească, exagerată, pe-care nu. ri 
ştiam cum. s'o. judec atunci: «£ operă mea... i: 
„sânt patruzeci. de ani. „de muncă aici». Da 

  

S 

      

7 

. A - 

, 
: 

- - 
Pa 

y > 
IN . 

| . - Mii s zi 
Tr. -. en > 4 . :- s " . A > 

N 
+ a 

EN ” + 
7 A - . 

. 

£ 
N . 

> 
INI - 

d ar 

- Ea 
7 . 

- N ” 

rr - - 
i : Ei 

î  



  

ÎN STRĂINI 

I 

Ispas din Pleşăşti! Nu numai pă-. 
x fă 
ea când o vedeă Duminica la horă, naltă, 
mladioasă, curată la port şi albă la faţă; 

Ș - e Â „ .. . . 

A, ândreţă de fată eră. Ilinca lui Vasile _- 
a! 

d rinţii ci, dar tot satul se făliă cu .- 

ca:o haină "mpărătească străluciă în .soare: 

cămaşa. ei de borangic cusută cu Fluturi, 

şi florile pe: cari le purtă ea în păr erau! 

mai frumoase de cât toate florile : din câmp; 
şi . vorba: ei eră aşezată, “căutătura „ei eră 

blândă şi plină -de cuminţenie; iar când” 

„mergeă, parcă nici nu se atingeă de pământ, 

“aşa de: uşor şi potolit călcă; Duminica, ve- 

, 

> 

e 

1 
< 

s
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Ta pa VLAHUȚĂ Pa ' De ta ee pi uda 

2. niau Hlăcăi din alte 'sate s'o: vadă, şi tot pe. 20" Mângă! ca. căutat să. se prindă: în' horă, iâr,. ia „Ghiţă al Popii «năzdrăvanul satului». îşi dă... 
-- pe ceafă pălăria. cu 'cordele, şi surâdeă fudul .-. 2. pe sub imustaţă, că -el purtă” hora, şi el:ziceă .. “> chiotele jocului  de'ţi cra drag să-l asculţi ; şi. 

    

   
n. 

. 

"i când strigă: ui 0 a A xi E „Hei! Mult e mândri satul ineu | 
_ Hei! mă iubesc .cu cine vreu. : 

“numai 'se uită 'duios la Ilinca, apoi” la flacăii 
“străini, şi parcă le spuneă din ochi: --«de- SE ”-geaba vă rupeţi ciobotele pe-aici, că llinca-i a 
„mea, şi pe voi nici nu vă bagă'n seamă!» De ..: „umbletul ei şi de pieptănătura ei vorbiau fe-- 2 meile înşirate pe prispa cârciumi ; iar când, „? + “între gospodarii satului, cari se cinstiau la um- > bra nucului, se 'nteţiă gâlceava, odată auziai ”*strigând:» llinco lia dă-te încoace...» Şi Ilinca” "se desprindeă din joc ; în ochii ei mari şi blânzi -... ca: de căprioară, eră: atâta farmec, şi'n toată = Făptura ei atâta lumină şi veselie, că'ţi treceau '--.: 5, Parcă toate necazurile numai cât-te uitai la ca. . - la lăsaţi-mi “ fata'n pace, să nu îni-o, :. „... deochiaţi; —- strigă de pe prispă Smarandalui 

“2 Ispas, înălțându-se dintre. celelalte, fermei, şi. Ş = potrivindu'şi tulpanul pe la tâmple. . 
7 po
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ÎN STRAINI Ta e met pi E ama na ne pie ae d, 

E 

: mâne poimâne va trebui. so mărite, i: se 

“Atâta odor . aveă,. -şi “când. se. gândiă” că 

„făcea întunerid înaintea ochilor. S'a încercat a 
- “de: câteva ori să afle cam: încotro; i-ar bate, 

- “gândul: fetei, dar llinca nu i-a “priceput În-. 
-“trebările: ea se' întorcea. “de la horă.ca de: 

la biseri ică, cu aceeaşi inimă curată şi liniştită; 
ochii ei limpezi zimbiau tuturora cu aceeaşi 

= „mevinovăţe nici odată nu-i trecuse prin 
„minte c'ar fi de făcut vro "deosebire între 
„Măcăii cu cari .jucă. | 

Intr'o-zi, la'scrânciob, Ghiţă al popii, pe 
când j jucă de brâu cu ea, nu s'a inai putul: 
"stăpâni, şa sărutat-o. Ca o leoaică s'a „repezit. 
„Smaranda... 
i — Îţi scot. ochii, afurisitule |... | 

:—De, cloşcă, ce te sbor geşti a aşa, „că doar: 
nu ţi-am mâncat-o?: e în 

- Smaranda. nu: Pa auzit. Ea'şi 'smuncise 
fata de” mână - şio ducea: acasă ca peun 
eopii hoinar:. Din ziua aceea n'a mai.scos-v. 
“la horă.- Ş!o: păziă ca -pe ochii din , Cap; - 

a noâptea nu -puteă. să doarmă liniştită, i sei i 

păreă-că tot aude şoapte şi paşi pe la ferestre; _ 
2 îşi .făceă,. fel de fel de idei; răsuflarea vitelor. 
din bitătură, „situl frunzelor, cel mai. mic. 
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/8omot de:afară, treziau în sufletul ei bolnav 
vedenii spăimântătoare ; auziă glasuri în podul 
casei, vedeă pe tâlharii daţi cu funingine pe 
obraz, întinzând puştele în dreptul ferestelor, 
gaia să tragă, — și ea aşteptă: groaznica 
detunătură ţiindu'şi răsuflarea. - | 

În. postul Sân-Petrului a venit Catrina 
sora lui Vasile, . din Mânzaţi; şi cum eră ea” 
femee deşteaptă şi bună de gură, a pus 

iute-iute lucrurile Ja cale. A 
"'— Lasă, cumnată nu'ți mai strică inima, 
fă cum Îți spun eu, ş'ai să vezi Care să 
fie bine. Şi el e singur la părinți, şi mare. 
nici un cusur... oameni cuprinși... Fruntea 
satului... Aa IE 

--— De, dacă. zici tu... Aa 
Şi Smaranda nu mai pulii vorbi. Simţi 

că-i se pune un nod în gât. Lăcrămile-o 
" podidiră. ? | e 

II. 

„-Poi cum să nu'l ştim 2 că doar a venit 
“cam desişor în vâra asta la horă la noi,:da 

se ţine tot razna... a e 
— Ei, ca omu străin... Dinule „mamă. 

spune şi tu- ceva. c'or crede 'oamenii' că : 
*
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eşti. mut... Or poate: nu ţi-i dragă fata, ei 
fi zicând că'i urită... mai ştii? o 

Dinu şedeă .rai. de-o parte, pe. c capătul: 
„laviţei, se uită în jos şi-şi învârtiă pălăria 

în mâini. Ilinca mângâiă un pisoi, care torceă 
ş-o tot îmboldiă cu capul. Pe Catrina o: 

umflă râsul. li venise în rhinte vr'o ghiduzie, 
„că făcu semn celorlalte două. femei, —tustrele + 

se dădură lângă uşă, şoptiră ceva, se auzi un. 

chicotit de râs înfundat; apoi Smaranda, 
dregându-şi glasul : i 
— Ei, ia sărutaţi-vă copii, să vă vedem... 

- Dinu se făcii roşu ca sfecla, Ilinca _! şi 
ridică ochii şi privi îngrijată la mă: sa... 3 

-— Hai, Dinule mamă, mişcă-te, — ce, viei | 
să vie. fata la tine ? Mai lasă focului pă-. 

'lăria ceea: c'ai învârtit -o destul, : 
Flăcăul, ruşinat, făcu, şovăind, câţi-va” paşi, | 

netezindu-s -Şi cu dosul mânei mustăicioara lui Ps 
bălae.. | 

Se opri: sastisit înaintea fetci, şi, întor- ” 
cându- -şi capul spre cele trei femei, zise -. 

cun aer nenorocit, desperat IE o 
„— Dacă nu .vreă.. că - | 

— Ilinco, sărută-l tu fată, că lui i-e ruşitie.. 

Sfiicioşi, stângaci amândoi, se iau de mână ; , 
- 4 

m e . ” - t



Ă „şi :se sărută, Smarandei i se umplură, ochii - 
de - lacrimi. . -- - : 
îi Noroc: să: vă. „deă Dumnezeu. să fiţi 
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da cuminţi, “să vă iubiţi, şi. să. trăiţi, bine, 
sp. 
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- Dar'ei „NU mai aud, nu 'mai văd; nu' mai „î i 
- pricep nimic. Cu ochii în pământ, tăcuţi, 

între ei toarce şi se răsfaţă, mâinele lor îl 
“metezesc- în” neştire. 

„Ilinca“ îşi aduce-acum aminte de flăcăul 
- acesta voinic şi frumos, care veniă în toate 
„Duminicile la horă şi care stă : de-o. parte, 
-rezemat în băţul. lui ' de corn „lustruit, şi 
“se "uită toată “vremea la. ea; nu: beă, nu“ 
-Norbiă- cu nimeni, şi niciodătă nu s'a prins . 
„în joc. Păreă - aşa. de- trist, în cât Ilinca îşi 

e „uită la“el cu milă 
= Ţi-i drag? 0 întrebă Smaranda, când ră 

„mase numai cu ca. 

„llinca privi galeş- în. ochii mă- -sei, viu să „i 
i spună” "ceva, buzele îi. i tremurară, Și 0. Bodidi,.. 
« Plănsul, i - 

„Smaranda, o: apucă în. “braţe. speriată: 
-- Ce ai 2. Spune, diăguța „ mamei... spu- 

ar a i ] E 

i "şed amândoi. pe pat, lângă teancul. de: ăi 
vicere şi strae, înalt până 'n- podele ; pisoiul. 

- „chip că trebue să'i fi murit niama, ŞI
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— "Mămucă, nu vreau: să. mă' duc în: N 
“: străini... nu vreau să plec: de lângă tine. 

a Da taci, fată hăi, par 'că Mânzaţii îs peste. : 
“ “lume? Ce-i a trece” dealul? N ai să fii bucu: -. 
“răasă de NOI... În. toate zilele avem să ne,ve- 
dem, De asta să nu duci tu: grijă, llincuţo.:, 

: Şi bietei.. mame, i se-.rupcă' inima- cânid - 
se gândiă că. peste-o lună are să-i rămâie .** 

2:-* Casa pustie ; dar când avem nevoe să mân-:: 
> 

". găem pe alţii: pare “că uităm propria noa-. î 

Â 

'stră durere. . 

> „desc. -, 

— Ei, lasă; nu te mai i gândi: şi tu acă. 
= lan auzi, “vine vaca; fugi repede de nchide =. 

„vițelul...- 2 
Soarele” astinţia. “Dutnana întinde gâtul , 

- la poartă şi mugiă, -eră aşa duios “mugelul Di 
„ei! „.. Din fundul livezii vițelul « o auzise, îirăs. 

_ punsese, şi veniă, veniă în goană, gemând: a 
„răsfăţ, cu coăda îmbarligată, „cu botul întins, Ea 

H i ma re. e. „o fr, 

“ne- -mi mie tot. Şi cum ci: vrcă tu aşa are „i 
să 'se facă. Dea ae , Sa 
“Cu glasul înăbuşit de: oians, inca bălbăi Fa ae 

a. 

> + =— Tu spune-mi înie- atâta... dacă ți- -i drag. a 
— Mi i drag, „mămucă, "dar când mă gân
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a —0, sărăcuițul, cum trage la mama lui! 
Şi Ilinca îl dusen ocol, aproape pe sus, 

că să nu'i facă dureri. Viţelul se. sbăteă - în 
braţele ei. Aşa or s'o răpească şi pe ea de. 
lângă: mă- sa! 

II. 

“E toamnă. De mânecate Dinu a  înjugat: 
și a «pornit la târg cu două chile de grâu.” La 
«Crucea, Tătarului», unde coteşte drumul, el 

îşi mai întoarce odată capul şi se uită lung - 
“spre căsuţa albă din dreptul bisericii, şi pe 
când ceilalţi cărăuşi flueră de răsună: valea, 

„gândul lui măsoară. depărtare ea până la târg,. 
şi înapoi, şi i se pare un vac "de om până 
NN vedeă iar acasă. | 
„Ilinca a eşit c'un căuş de grâunţe să dea 
de mâncare la păsări, dar în prag a simţit . 

„ca un fel de amejeală: i se muiară picioarele 
, de pe la genunchi şi faţa îi asudă de-odată. 
„Se, aşeză jos pe prispă; păsările flimânde 
dădură busna la căuş. Ea le goni, luă” cu. 

“pumnul grăunţele şi le aruncă în bătătură;: 
într'o clipă : nu se mai zări.fii de păpuşoiu, 
„Soarele se înalţă încet dintre copaci. Ilinca 

“stă nemișcată pe prispă. Ochii ei cată uitiţi 
1
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în “spre pădurea arămie care imbracă dealul 
din faţă. Pe acolo a venit ea acum două 
luni, în car împodobit cu scule, cu alaiu marc, 

„în cântece de lăutari, în chiuit vesel şi poc- 
nete de pistoale... | 

O, 'cum i se ripeă inima de jale, cum se 
boceă, şi cum ar fi vrut să moară în ceasurile 
acelea; şi niminea n'o pricepea! Gândul ei | 
dornic străbate pădurea şi ese la luminiş, în 
valea Pleşăştilor, vede cărăruea albă care tac 
deadreptul prin curătură şi duce la căsuţa 
lor, vede salcia din poartă, coşerul din fundul 
ogriizii, “ciulinii şi” nalba de pe lângă gard, 

- câinele culcat. în pragul uşii, stâlpul lustruit 
din mijlocul tinzii, râşniţa din colţ, vatra de 
care se ţinea când eră mică; şi toate lu- . 
crurile de acolo i -se par vii, sfinte, pline de 
farmecul unei poveşti frumoase, pe care-a 
trăit-o şi în veci.n'are s'o mai uite. | 
„Mereu se întreabă; Oare ce face mama 

_ în vremea asta? Şi în mintea ci se deşteaptă, 
- cu toate amănunţimile, vieaţa, obiceiurile de 

acasă. Ce deosebiți i se. par oamenii de aici, 
şi locurile, şi copacii şi aerul. | 
“In'casă i-e urit, afară i-e -urit. Satul. € pus.” 

- într'o vale. umedă şi , întunecoasă, oamenii 
* 

- ap m . - - j i a
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- Sânt E uriţi şi răi, vitele slabe, porii strambi | 
“si chirciţi, apa sălcie.. | DE | 

--— Bună dimineaţa,. llinco !: 
"= Da... “când ai venit? PI 

Şi rumănă de bucurie se repede inaintea 
:  Hăcăului, c care stă la poartă şi nu 'ndrăzneşte 
„să intre. E Ghiţă, al! Popii.. Iri clipa aceea. . 

- Ilinca crede că: vede pe mă-sa, pe. tată-său, Se 
“hora din Pleşăşti, şi toată copilăria” ei. Îl pof-" . 
teşte în casă. E aşa de zăpăcită, în cât nici 

n'a prins. de veste că Ghiţă intrând, -a tras” Ea 
-  zăvorul la uşă; ea îi dă zor-cu întrebările * 
şi. nu bagă de seamă ce priviri de tâlhar şi. .- 
„de -ucigaş. s'aprind în ochii lui, şi “ce îm... 
prăştiet se uită, şi: cum îi tremură: buzele: 

„cândrăspunde. Cămaşa lui miroase-a Pleşăşti. 
Îi ia pălăria şi băţul, şi le ține în “mână, “cu 
„drag: sânt. din satul -ei. aa 
i linco,: îţi: mai aduci aniinte. de cnd. 

te-am. sărutat, atunci la horă? a 
Ilinca râde. EI a cuprinde cu braţul stâig Ă 

de mijloc, cu “cel drept de grumaji, şo să- ia 
rută, ca atunci la horă. 2 î a 

| — Şezi binişor.... să nu vie cineva.: 
„Șie ea săr ăcuţa, dă să se desfacă, dat brațele - 

N 
/
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lui o strâng şi mai tare, şi mai cu foc. Ilinca 
înţelege, Şi îmbrânceşte cu groază.. ma 
— Ce, eşti nebun? - 
“Saud bătăi” furioase în uşă, apoi un glas 

desperat: 
— llinco! fi-ţi-ar de cap .. . deschide odată! 
— Ără!... Soacră-mea! 
„Şi Ilinca se repede la ușă şi descue, Ghiţă. 

o smânceşte de coade strigând : «Nu descuiă RE 
„că se face moarte de om!»: 

“Rada isbeşte uşa de perete. 

-—— Ce cauţi tâlharule aici? 
” Şi vânătă, cu ochii holbaţi, se năpusti ca! 

o fiară, dar Ghiţă o îmbrânci cât 'colo, îşi 
îndesă pălăria” pe ochi, eşi bodogoninid, ș 
tuli pe cărare la deal, într'o hămăiali de câini, 

“ asurzitoare. 

—. Aşa? Va să zică de-aestea mi-ai fost 
“mătăluță ? Te'ncui cu: handralău, în casă... 
„— Da să'mi plesnească ochii, mamă... 
_— Taci, nu te mai- jură, căţea afurisită ! 

„Nu te pândesc cu ? De azi dimineaţă de când 
imi stai în prispă ş'aştepţi săi vie craiul. 
lasă că te .cuminţesc cu, — să vie Dinu, 
şom vorbi noi, jupâneasă llinco! Hei, acu 
plângi, ştim noi de astea, lasă, lasă! 

A. Vlahuţă, — Clipe de linişte, | G



2 a VLAUUTĂ 

"A doua-zi Rada;. eşi inairitea lui Dinu la 
- poarta - țarinei şi păn'acasă nui'i- -a mai tăcut. 
gura, şatâta a ştiut de bine să'i răscolească - 
“inima şi Să'i-o învenineze, în cât bietul Dinu, . 

"-cânda intrat pe poartă, nu mai vedeă înaintea. 
ochilor: lăsă boii în jug, şi ca un turbat se 
repezi în casă. Ilinca se bociă cu capul în 
pernă. Dinu o înşfăcă de coade. : 

— Nu“mă omori bădicuţă dragă, — stăi 
să'ţi spun... fie'ţi milă de mine, că. nu ţi- -am 
greşit cu nimic. N 
Dar el n 'aude; nu vede, e nebun; — cu 
stânga 0 ține. strâns de. păr şi cu driapta o 
loveşte peste ochi, peste gură — faţa Ilincăi 
e numai sânge. Rada în picioare, răzămată - 
cu spatele de uşă, se. îngâmță de bărbăţia 
feciorului şi întărâtă. cu vorba: | . 

| — Aşa, să se'nveţe minte... ibovnic i-a tre- 
. buit? Auzi nerușinata... ziuâ'nameaza mare!.. 
„Tot satul ştie... mai mare ocara!. 

IV 
a — - Auzi, fă Mărando, ce spune Safta lioaia, 
„că ci-c'a bătut pe Ilinca . noastră de-a fost... 

„.s'o: omoare. bărbătu-so. | 
"— Cum Se. poate... când 2
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— Săptămâna trecută... Ci -c'ar i prins 0 

soacră-sa cu, Ghiţă al Popii dela noi... Da 
stai, -femee hăi, unde-o porneşti aşa ca o 

furtună ? Mărando !... Vino înapoi c'om merge 
mâni împreună! Ţii... Doamne ce ţi-e « cu 

“nebunul... - 

Şi Vasile se uită lung după ca cum sue 

cărarea într'o fugă. Flueră necăjit, se scarpină 
în cap, şo lasă în plata lui Dumnezeu. 
“Soarele scăpără de pe deal, când Smaranda 

eşi din pădure. Ea o luă deadreptul prin 
"viile oamenilor. Niciodată nu i' se păruse 

„aşa de lung drumul la Mânzaţi. Gândurile | 
ei neliniştite se descărcau -în vorbe pe cari. - 

ca le rostiă tare, în neştire. Numai când 
ajunse la poartă, simţi cât eră de ostenită. 

i Întur un suflet alergase cale de. trei ceasuri... 
Ilinca mulgeă vaca... Dinu ţinea vițelul: 

.— Uite mama, zise Dinu. mirat. | 
“llinca trase şiștarul de sub ugerul vacii, 

îl: puse de-o parte, şi şterg gându şi mâinele 

de'pestelcă, alergă bucuroasă înaintea n mă-sei, 
care se uită neliniştită, când la fiică-sa, când 
la gineri-so, şi nu ştiă cum să'nceapă vorba 
— Ei, voi ce-aţi mai făcut 2: Cum aţi. mai 

- dus-o pe- aici?
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— Bine, slavă. Domnului... 
"— Da ce-am auzit? că -v'aţi sfâdit, că... 
— Noi? Vai de mine, cine ți-a spus? 

Auzi, Lincuţo, .ce-a mai scornit lumea ?... 
— Ei, -par'că mama crede, ştie ea că -noi 

trăim. bine. | Sa Si 
„Apoi llinca “schimbă vorba, întrebă de - 

tată-său, de ce mai e-pe-acasă. Smarandei 
“par'că i s'a 'mai pus inima. la loc. Spuse 
că-i-e foame. Dinu alergă la cârciumă s'a-. 
ducă. o. garafă de vin: A 
— llincuţo dragă, ia şezi colea, şi spune'mi - 

drept ce-a fost?..:.eu am auzit. că te-a. bătut; 
e adevărat? e 
— Da de unde,: mamă? „Ce-asculţi. d-ta” 

la vorbele oamenilor? - Ea 
„— Vezi, fata mea, că şi oamenii nu stâr- 

nesc. ei aşa, pănă nu'i ceva... uite cum ai 
slăbit; ai tu ceva .pe suflet, da nu vrei să 
spui. V'am văzut poarta unsă cu păcură. 

"Cine va făcut ocara asta? | 
—-Nu ştiu, mamă, că şi noi ne-am crucit 
“când am văzut... | E 
Şi nu vră Ilinca în ruptul capului să spue 
__mă-sei. traiul amărit pe care-l. duceă:cu băr- 

.
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batu-sâu. Aşa i-a fost ci partea; ce să „mai 
ştie şi părinţii? Destul sufere ea. 

“La masă Smaranda cinsti cu gineri-so, 
şi-l rugă, stăpânindu'şi. plânsul, să'i fie milă 
de fata ei, catâta aavut pe lume, şi când 

„se “uită la ea, şo vede cum. a slăbit; i-se 

rupe-inima. „- - 

—.D'apoi, a'slăbit că-i îngreunată, zise in- 

trând Rada, care-ascultase la uşă, — şi nu-i cu 

fecioru meu, s'o ştii asta, e cu Ghiţă al d-tale... 
fi-ţi-ar în Daftă. să'ţi fie, cuscră Smarândă, ci: 
mai bine nu ţi-aş zice... 
— Ta lăsă, mană, şi d. ta acul. 

— Tu taci din gură, prostule,-—te-a legat 
“muerea la ochi, de râd şi câinii de tine. Mi-e! 

“şi scârbă. să te mai văd... nu ţii ruşine, - 
coșcogemite omu, sajungă să-și bată mu- - 

crea joc de tine... -. 

— Da ce e asta, fată hăi? întrebă Sma- 
randa uimită ; se făcuse galbenă ca turta de 
ceară şi încremenise. cu. lingura în „mână.- 

Ilinca “pusese ochii în pământ, şi sta mută, 

âiurită de spaimă. Dinu iar începeă s'o creadă 
vinovată, şi iar simţiă că-i vine nebunie... 

— O auzi? se face că nu ştie, sfânta! Ehei,
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te-am aflat eu, leliţo, nu te teme, că nu-i: 
“Rada aşa de proastă, cum. chiteşti... . 
„= Linco! vorbeşte, mamă, pentru Dum- 
„nezeu, fă-mă' să pricep ce-i asta... - | 

— Of, mamă, eu am să 'nebunesc aici... îmi 
„Vine să iau câmpii... Şi puindu'şi amândouă 
mâinele'n cap, începu să plângă cu hohot 

“Şi să'şi smulgă părul: Smaranda nu mai putu. 
răbdă. - a i 
2 Lasă-l dracului, fata mamei, şi hai a- 
casă, dacă... ae 
 Nu-şi isprăvi vorba, că Dinu o şi plesni 
cu palma peste gură, de-o năpădi sângele; 
Ea. dete un țipăt, un răcnet ca de fiară, şi. 
se repezi cu unghiile să-i scoată ochii, dar. | 
căză ameţită de lovituri: Rada şi Dinu tă- 
băriseră pe ea şi'i cărau. la pumni, Ilinca 

„Strigă-afară cât o luă gura: Tâlharii, săriţi 
"oameni buni... omoară pe mama, săriţi C'o 
omoară! a 

Megieşii alergau zăpăciţi, ograda se umplea 
de, lume; copii speriaţi din somn, se ţineau * 

„ defustele mamelor şi plângeau, în uşă eră. 
-- 0 îmbulzeală de nu mai puteai străbate, şi 

în casă un amestec de strigăte pripite, ne- 
înţelese... - |
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Dar unde'i llinca?. Si 
Cine să se mai gândească la nenorocita Si 

de ca, în huetul şi bezna acestei nopţi în- . 
grozitoare! C'o hotărire de nebun, ea luă 
funia” din coarnele vacei, Îăciu un laţ, şi-l 

trecă pe după gât,. se urcă în nucul din | 
spatele casei, legă bine de o cracă groasă. 

„capătul celălalt al funiei, smânci de câteva 
ori 'ca să încerce nodul, apoi îşi făci cruce, 
îşi strânse laţul la gât, şi... îşi dete drumul 

în aer, ” Sa 
Biata Smaranda, cu părul smuls, se svâr- 

coliă în mulţime... o duceau la cumnată-sa . 
Catrina. Ia a 
— llirico! Unde'i lincuţa mea?... 

Şi glasul ei se depărtă, se pierdeâ în noapte; 
sfâşietor, sinistru, ca_un "bocet. de moarte. 
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Pon a plecat, bodogonind, la curte. Vrea - 
| să mai vad'odată pe boer, -vrea să | 

5 mai întrebe-odată, să”] roage frumos să'i 
deschidă şi lui capul, că el e prost şi nu se 
dumireşte în nici un chip, cum de nu se 
poate el mântui de datoria în care s'a în- 
curcat acum trei ani, când a luat de la curte 
doi: poli şi o imierţă de păpuşoi, ca să aibă 
cu ce'şi scoate -casa din iarnă. În mintea 
lui, ca. pe un răboj, stau însemnate. zilele 
de muncă, fălcile de arătură, de praşilă, de 
cosit şi de secerat ;: lanuri, nemărginite i se 
înpânzesc înaintea ochilor... ca un rob a 
muncit, şi el, şi nevasta lui, şi fata lui; şi 
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cu ce. sa ales? N'apucă odată să pue 
franc peste franc, că vătăjelul îi şi lipea bi-:. 
letul galben de la perceptor. Îşi face iar soco- - 

„teala; i se pare ciudat de tot: pe bună. 
dreptate, ar mai aveă de luat, iar. nu de 
dat. - Şi cu toate astea, când deschide bo- 
erul condica şi le: ia pe scris — ese altfel. 

Nu mai departe de cât azi dimineaţă : 
socotesc ei ce socotesc, boerul cu vechilul, 
și-l scot dator cu două fălci de arat, una: 

"de praşilă, şi îrcizeci “de”zile-cu-palma: 
„—.Ei, te-ai dumerit bade Ioane? 
— a Man dumerit... - . m 
— Aa"? 
— Aşaii, 

Dar când a ajuns acasă, şi-a făcut de - 
iznoavă socoteala, băbeşte, cum îl tae capul, - 

- şa văzut că nu'i aşa. . Sa 
— Du-te omule; şi fii mai cu inimă, nu 

te mai lăsă să te îmbolmăjască cu vorba. Ce. 
dracu, noi. beţivi: nu sântem, noi - trândavi 
nir sântem, şi nici cele. guri n'avem de ostoit, - 
o fată-i la casă, ş'aceea'i bărbat, — pe ce . 
'se ducetoată munca noastră 2. Gândeşte-te că 
mâine îi vadeaua birului, şi vine să ne îm- 
plinească, şi n'ai o para chioară, — are să
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“ me vânză şi cenuşa din vatră. Biata Dumana 
a stârpit de slabă, îi ies ciolanele prin piele ; pi 
azi dimineaţă - am desvălit bordeiu ca să'i: 

dau o mână de ogrinji; cu- ce-avem. so. 
"ţinem toată iarna? . m 

* S'ar întoarce el lon, de la poartă, dacă - 

nu „iar turui în cap vorbele astea ca. o da- . 
rabană. Rari, împrăştiaţi de vânt, ca nişte | 

flori albe scuturate din văzduh, cad primii 

fulgi de “zăpadă. Tot satul par'că doarme. 

Din când în când se aude -un muget . lung, | 
răsunător „ aproape jalnic în „muţenia tristă = 

a văii. «Acum, întrun noroc... ce-o fi o fi!» 
Şi iată'l iar pe badea lon, ca şi azi dimi- 
neaţă, stâlpit lângă uşă, sastisit, învârtindu-şi 

“căciula în mâini, neștiind cum 'să înceapă. 
— Ei, ce'i jalba...? - 

— Apoi, ce să fie cucoane.... iacă tot - 
cu socoteala ceea..... * 

“lon tăcu şi şi plecă ochii pe căciulă. Pri- 
virea aşpră, cruntă a boerului îi răcise inima. : - 
” — Cum? ce bâigui? nu te "'nţeleg. 
„—NVă sărut mâinile şi să mă iertaţi, cu- 
coane, da iacă, noi nu ştim carte, şi dacă i 

- aveţi bunătate să-mai socotiți € o dată datori ia -
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ceca.. că,-dă..: sânt un oh nevoeş...: şi-i 
"păcat de Dumnezeu: - 

— Aşa?.. Bine. . NE 
Şi boerul se .sculă, şi trase cu 'violenţă 

de cordonul împletit care-atârnă deasupra 
„Patului. Servitoarea intră speriată. 

— la chiamă pe Costachi. 
_- Boerul, cu mânile în buzunar se plimbă 
-_mânios de. cold colo. lon, cu ochii 'în: jos, 

îşi învârteşte, căciula, şi-şi adună în. gând 
munca făcută, banii primiţi. E o tăcere grea, 
apiisătoare, încărcată de nelinişte... Figura de 
măcelar a lui Costachi vataful. se arată în 
privazul. uşii. | Lc 
„—— Auzi că tot nu'i”dumerit. Ia .du-l la 

“canţelerie, şi fă-l să "nţeleagă odată! . 
Costachi făcu din cap semn lui lon să vie 

după dânsul. Şi, în cancelarie, îl întrabă 
scurt: Ce vrei? — dar nu'i lăsă timp să răs- 
pundă; în aceeaşi clipală îl plesni peste gură, 
del podidi sângele. După câteva minute 
de «răfuială», un argat îl scoase în brânci 
din ogradă, şi-i asvârli căciula peste poartă. 
„Bietul Ion, şovăind ca un om; toropit .de 
băutură, cu capul gol, cu părul smuls, des- 
făcut la” piept, cu cămaşa plină de sânge, o
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luă întâi spre. comună, dar pe “la jumătatea 
drumului se răsgândi, ş'o cârmi spre casă. 
Safta rămase încremenită când îl văzu. 
Mariuca începu să plângă cu hohot. 

— Da-ce-i asta Ioane? | | 
— Dă, nevastă, vezi şi tu ce.i.... Socoteala 

boerului, nu lar mai răbdă cel de sus! 
7 

Înoptează. La licărirea unui opaiţ tustrei, 
: Stau jos, în jurul unei mese mici, rotunde, cu 
picioarele „scurte. În ochii lor stinşi, pe feţele 
lor trase, e spaimă și disperare. Li-i frică 
par'că să se uite unul la altul. Oftând, Safta 
frânge în trei o 'bucată de mămăligă rece, 

„care se întinde. In mijlocul mesei e o strachină - 
pe fundul căreia a mai rămas o. âră de - 

mojdeiu, dar nimenca nu 'ntinge, şi nimenea 
“nu scoate-o vorbă. Vântul dudue în horn. 
Afară fulgueşte mereu. Vaca rage de foame 
în bătătură. Griveiu urlă” n poart ă, a jale şa 
pustiu. 
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Vei aveă vare vreme şi răbdare să citeşti | 
“până la sfârşit poliloghia” mea? lată ce mă 

întreb, hotărindu-mă să-ţi înşir aici, aşa cum , 
„mi-or veni sub condeiu, întâmplările” prin cari 
am. trecut, şi cari m'au făcut, în. cele din - 

urmă, să mă "nchid pentru totdeauna în acest. . 
„colț de .lume retras şi liniştit. Ş 

ŞI. mă mai întreb încă — adică te ntreb 
pe «d-ta: pentru ce ţineai așa de mult să Cu- 

„noşti viaţa mea? Erâ curiozitatea lacomă şi 
„ neastâmpărată a scriitorului care caută pre- 
„tutindenea subiecte ?... sau un sentiment mai 

| „delicat, de simpatie, de compătizmire incon-:
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ştientă, te face să bănuieşti, să presimţi “că: 
partea mea de: suferinţă :pe lumea asta a 
fost mai deosebită de cât a altora, şi că la. 
fundul vieţii mele s'au lăsat amintiri de acelea 

„cari n'au nevoie să fie puse în poezii sau 
în romane pentru a puteă interesă şi mişcă 
pe. cineva... A, să nu te-aştepţi la vr'o in- 
trigă, la cine ştie ce dramă grozavă şi emo- 

ţionantă. Nu, nimic din ce poate să-ți facă - 
părul măciucă nu mi s'a întâmplat. În viaţa 
mea s'a petrecut mai mult o dramă... cere- 
brală, cum îi ziceţi d-voastră, o dramă de a- 
celea cari se prepară şi se desfăşură încetul cu: 
încetul,. fără peripeții zguduitoare, fără dez- 
nodământ tragic, fără foc bengal şi treniolo 
la orchestră, o dramă de acelea cari te'nşală 

„Zi cu zi până 'ce te ostenesc, te store şi 'te 
usucă, de-ajungi un moment, când te. cu- 
prinde spaima şi desgustul de lume, de tine, 
de propria ta viaţa. Ş'atunci... dar să-ţi po- 
vestesc mai bine. : o 

Eram :de optsprezece ani când m'am în- | 
tors de la Paris, unde, timp de.şase ani câț - 
am stat în cel mai. scump: pension, toate 
au'-contribuit 'să “facă din mine o păpuşă, o 
fiinţă artificială, fără entuziasm, fără voinţă,
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fără nici: an sentiment omenesc. Peste su-: 
fletul meu curat şi sincer se. aşternuse un 
alt suflet, prefăcut, convenţiorial, străin de 
mine, care'mi porunciă cum să zimbesc, cum _ 
să richid din ochi, cum să salut şi ce să 
vorbesc. - | 

„ Pierdusem accentul tibi româneşti — îmi 
făceam o fală din asta — şi prin nimic nu: 
mai aparţineam ţării în care mă născusem. 
Şi tata, şi mama se uitau la mine ca la o 
fiinţă supranaturală, căzută din cer, Eram 
singurul lor copil. Şi eram frumoasă... O, 
e aşa de mult deatunci, în cât pot să-ți spun 
acest lucru fără nici o jenă. E 

Tată-meu — un fecior de popă dela țară — 
ajunsese, numai prin muncă lui, unul din - 
cei mai căutaţi avocaţi din. Bucureşti. Câştigă 
între 60. şi 80 de mii de lei pe an. Alergă 

“mult. Ar fi putut face avere. În amintirile mele 
“nu-l văd de cât cu geanla la subsuoară: Eră 
„mare, voinic, sângeros, cu nişte mâni de uriaş, 
şi cun mers greoiu — vorbiă însă aşa de 
blând şi de liniştit, şi nu ştiu ce aer de su- 

„ferinţă, de sfială şi de bunătate împrumută 
“ atunci figura lui, aspră şi „posomorită de obi- 

ceiu, că-ți deveniă simpatic şi interesant numai 
A. Viahţă.— Clipe de linişte, . . 3
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“decât. Şi omul acesta puternic, făcut pentru  * 
ca să lupte şi să birue, eră aşa de slab şi de 
laş în: faţa mamei, aşa de orbeşte supus 
capriţiilor ei, încât el n'aveă alt rol în casă 
decât de a procură bani. Mama eră deli- 
cată, anemică şi bolnăvicioasă. Originea ei 
aristocratică o făceă să se creadă nenoro-.- 

cită în tovărăşia unui om din: popor. Numai 

- lipsa de avere o scoborise aşa de jos.-Şi. 

“din. această umilinţă şi decădere, voiă acum 

să se ridice prin mine. Eu eram chemată . 
„să şterg pata ce ea pusese pe pergamentul 

- neamului şi să-i poleesc din nou blazonul 
şters. «Da, da Angelico, tu trebue să iei.un 

om de bună familie, ca să te poată face 
fericită...» -A, biata mama, câte baluri a 

mai dat, şi prin câte baluri m'a mai târit, 

în dorul acelui «om de bună familie» menit 
să mă facă fericită! . 

Intâi am crezut, adică mama a' crezut că-l 

găsise într” un muţunachi sclivisit, rahitic și 

clăpăug, care purta: monoclu, se numiă Al- 
fons, şi reprezentă ultima fază de degenerare 
a uneia din cele mai vechi şi mai aristocra: - | 
tice” familii din ţară. Aveă ceva parale şi * 
perspectiva unei moşteniri dela un unchiu
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internat într'o casă de nebuni.: Publicase 
un voluin de versuri proaste în limba fran- | 
ceză, şi se bătuse de două. ori în duel. 
Par'că-l văd, pipernicit, cu umerii ascuţiţi şi - 
cu cărare la ceafă, conducând, cu scălâm- 
băeri şi ţipete de clovn, cadrilurile şi cotilioa. - 
nele, şi din când în când întorcându-şi. 
faţa spre mine victorios, şi privindu-mă . 
lung cu nişte ochi... ah, ce ochi uricioşi, 
revoltător de. stupizi, aveă tipul acela de 
Săgăuţă când îşi luă “aerul de înnamorat şi 
se credeă irezistibil. Şi să fi văzut ce de 

„„.. colachii îi făceă mama, şi. cu ce priviri 
“ duioase, de binecuvântare parcă, ne învă- 
luiă,. când jucam cu el. O iarnă întreagă 
la cultivat. In fiecare Sâmbătă îl aveam 
la masă la noi. e | 

<Tu eşti prea rece, prea stai înţepată... 
de ce “nu-i vorbeşti?...» O, eram aşa de 
deprinsă acum cu lecţiile şi mustrările a- 
cestea ale mamei. & a 

In sfârşit, într'o seară am avut şieu un 
moment de bună şi mântuitoare inspiraţie. 
Cântam 'la piano o sonată de -Beethoven. 
Nepreţuitul Alfons îmi depănă la ureche. 

„Vechiul lui repertor de vorbe. dulci. Îmi
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ridic ochii spre el — nu ne-auziă nimeni 
— şi cun aer de profundă melancolie 
suspin : : a 

— A, dac'aş. şti să cânt cum, spui d- ta... 
ce! fericitaş fi... Aş da concerte, aş da 
lecţii, m 'aş, fâce profesoară, aş munci să-mi 
fac O carieră. - 
o O carieră. . cu atâta avere? Ce idee?. 

— Avere, noi 2 Pentrucă munceşte bietul 
tata, ca un salahor... E numai o aparenţă 
de bogăţie... Dar în ziua când va închide - 
el ochii, tot ce vezi în casa asta se va vinde | 

cu toba şi vom rămânea literalmente pe 
drumuri. Ş'atunci... negreşit... va trebui să - 
cos, să muncesc, să fac ceva ca s'avem ce . - 
mâncă,.. p- 

„ Deatunci bolnavul meu de dragoste s'a 
vindecat aşa de bine, că nici n'a mai dat 
pe' la noi. Am cunoscut apoi mai deaproape 
înalta noastră aristocrație şi... am sfârşit 

„prin a mă convinge că bietul Alfons „nu 
eră. cel mai de despreţuit. | 

Şapte ani am fost păpuşa celor mai scumpe 
şi mai obraznice croitorese din capitală, 
şapte ani: am lustruit „parchetele saloanelor 
cu pantofii mei albi şi cu trenele mele de



o sură n ! 101: 
  

mătase, şapte ani ma purtat mama, cu 
pieptul. şi braţele goale: pe dinairitea «boe-" 
rilor» ca pe un cal de rasă, pe care toţi 
îl admiră şi nimeni nu-l cumpără. Da, sim- 

“ţiam că sânt admirată. In lumea. lor de 
stârpituri sulimenite, de figuri de ceară şi 
de şolduri vătuite, trupul meu corect şi faţa 
“mea rumănă şi plină de sănătate aduceă - 

„ca o suilare nouă: de viaţă, ca un curent. 
- răcoros de aer curat într'o odae de spital. 

De la moşnegii căniţi şi ceremonioşi eari 
„mă 'fixau cu „nişte ochi mici, lacomi şi sti- 

“ cloşi de fiară flămândă îuchisă'n cuşcă, şi 
pănă la -băeţaşii cu glas şi figură de fată; 
“cari mă făceau să râd cu melancoliile şi de- 

- claraţiile lor stupide, şi'mi umpleau man- 
„şonul cu bilete de dragoste, toţi .roiau îm- 
„Prejurul meu _ca fluturii ameţiţi de lumină, 
privirile lor mă 'nvăluiau ca într'o atmos- 

. feră: moleşitoare, de fascinare, în: care "mi 
eră nespus de dulce să respir. Nu iubiam 
pe nimeni, dar îmi plăceă să “văd toată 
lumea aceea prosternată la picioarele mele, 
erau momente când mă credeam o eroină. 
de prin romane, de prin basme, —'mă sim- - - 
ţiam o divinitate tronând .de-asupra atâtor
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suflete, pe cari eu le mişcam şi le stăpâniam 
cun zimbet, c'o privire; şi farmecul acestei 
“puteri mă îmbătă. Cochetă, frivolă; orbită 
de vanitate, eram convinsă că chemarea 
mea pe lume e să strălucesc prin baluri şi 

"să cuceresc inini, numai pentru plăcerea 
"de a le cuceri. Dincolo de această chemare, 

nu mai vedeam nimic, nu mai gândiam 
nimic. . | | | 
„În vremea asta mi-au cerut mâna: un 
doctor tânăr, care astă- -zi e_ unul din cei. 
dintăi medici ai ţării, un moşier bogat, 
de care nam mai auzit nimic, un profesor . 

universitar, care a fost deatunci . de „două 
ori ministru, ş'un locoterient de roşiori care - 
„azi trebue să fie cel puţin colonel. Dar mama 
na vrut să mă dee. Nici.unul nu eră... de 

„familie. Pe un secretar de legaţie şi pe un 
-al doilea . Alfons i-am refuzat eu, pentru- că 
nu aveau destulă avere, și nici nuw'mi plă- 
ceau. De altfel nici. nu. mă prea gândiam 
eu la măritiş. Inima mea dormiă încă, cum 
dormiă şi conştiinţa mea despre lume. N'a- 

» „Veam nici o prietenă, şi nimeni nu'mi spu- 
_sese-o vorbă, care să mă deştepte la ade- 
vărata vieaţă, Mama eră. dozolată că. nu
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venise încă să mă ceară nici un prinţ, şi 
că pentru o aşa frumuseţă — cum eram eu 
— nici măcar două spade nu se încruci- 
şaseră pe câmpul de onoare... Doamne, de 
câte .ori nu'mi veniă să sparg geamurile 

. cupeului şi să ţip ca o nebună, când mă 
întorceam despre: ziuă dela bal şi'mi scotea 
sufletul cu ăceleași întrebări enervante, şi 

„cu aceleaşi mustrări că nu' mă gândesc la 
viitor, şi cu aceeaşi vecinică âmeninţarec'am 
să'mbătrânesc nemăritată ! A, dac'ar fi auzit 
adoratorii. mei, dac'ar fi ştiut ei în ce în- 
tuneric, în “ce urită proză. mă deşteptam | 
din fermecătoarea lumină şi poezie a ba- 
lului !. Erau momente când mi se făcea so- 
coteala gătelei de pe mine, ca unui ospăț. 
scump din care nimeni n'a gustat... | 

Într'o seară tata m'a chemat în birou. 
— Şezi, Angelico dragă, vreau „săi vor- 

besc... a 
M'arn așezat binişor pe scaun, în faţa lui. 
Întăi m'a privit lung, cu milă. Eră palid. 

şi grozav de abătut, — pentrii prima oară 
observam cât de tare slăbise în anii din urmă. 
Nu -ştiu de ce, mi-eră frică par'că să-l pri- 
.
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vesc în faţă. Mi-am lăsat ochii în jos. Sim- 
ţia un fior prin spate, şi mîinile mi- -erau 
reci ca ghiaţa. EI însuşi părea mişcat, şi 
glasu-i tremură puţin pe întăile vorbe. | 

— Eşti mare— acum, ai împlinit douăzeci” 
şi cinci de ani şi... pot să-ţi vorbesc... -Nu 
ştiu dac'ai stat vr'o dată să-ţi dai samă de 
ce fel de viaţă trăim -noi aici. Ai văzut, de 
când ai venit, că în casa asta Zoe e stăpână. 
Ea face ce vrea, ea .porunceşte. Eu mă supun 
şi tac. N'am avut decât o singură dorinţă 
mare — s'o' fac. fericită. Şi de aceea mi-am . 
plecat capul sub această robie voluntară, în 
care mi-am cheltuit, co: "încăpăţinare . de. 
nebun, toată energia, toate speranţele, toată 
dragostea mea de viaţă, tot ce-am avut mai 
curat şi mai sfânt în mine. A, mama ta nu 
m'a cunoscut, şi nu m'a iubit niciodată. 

Atâţia ani, n'a fost decât ca o-luptă surdă 
între puterea mea de muncă şi de îndurare, 

„ între ambiția mea de a. o face pe deplin . 
fericită, şi între nepăsarea, vanitatea şi veş- 
nica ei lipsă de încredere în mine. În mintea 

„ei de aristocrată eu n' am fost decât ţăranul 
menit să ducă! tot greul, să-fie prost şi să rămâe 
pururea slugă. Ş'am. vrut să-i arăt de câtă: 

N
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bunătate şi jertfă de sine e capabil ţăranul 
acesta: aşa de despreţuit. Fa a luat blândeţa 
şi supunerea mea ca o datorie. M'am făcut 
umilit şi slab în faţa ei, pentru că eu eram 
cel tare. Am luptat o jumătate de viaţă să 
înving disprețul ei. Şi eată că tot eu am rămas 
cel învins. A fost o lungă şi dureroasă. ex- 
perienţă, care m'a ostenit; nu mai am nici 
puterea, nici curajul s'o duc mai departe. 
Şi de aceea te-am chemat. Să-ţi spun, şi 
să te rog să m'ajuţi... vezi în ce hal am | 
ajuns... Trebus să renunțăm odată la viaţa ' 
asta de risipă, la luxul 'acesta care nu e de 
loc potrivit cu mijloacele noastre. Nu, draga | 
mea, nu-i de noi lumea âsta de irozi,-de 
trântori şi de fanfaroni, în care mama ta a 
ţinut cu orice preţ să ne ducă. E o atmos- 
feră grea, năbuşitoare, în care noi nu, putem. 
trăi. Vezi, şi tu ai slăbit. Ce rumenă erai 
când ai venit — ş'acum eşti aşa de palidă. 
Să eşim din infernul acesta, să eşim cât mai 
curând afară, la aer liber, să respirăm.., 

Tăci câteva minute, cu ochii în jos, ca şi 
cum ar fi vrut să lese timp ca să mi s'aşeze 
bine 'n minte câte-mi spusese. Apoi, ridi-
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cându-şi capul, mă privi ţintă 'n ochi, cu 
“aerul unui om care vrea să sugestioneze : | 

— Angelico dragă, să nu semeni cu 
“mama ta!... 
“Nu ştiu ce i-am răspuns. Eram aşa de 
turburată — simţiam că toate mi se răs- 
toarnă "n minte. * 

Când m'am văzut-singură. în “odaia mea, 
m'a  podidit plânsul. Erau cele dintâi lă- 

, crămi, decând mă întorsesem dela Paris. 
-Şi» ce bine-mi făceau ! Simţiam că mi se 
"duce cu ele toată greutatea de pe. inimă, 
tot întunericul de. pe suflet. Simţiam că se 
schimbă ceva în adâncul vieţii mele, şi că - . 
reese în lumină fiinţa mea de altă dată, 
că mă regăsesc. - 

- Bietul tata, cât a trebuit să sufere... O 
. vieaţă întreagă amăgită, stricată, batjocorită 

în iubirea. ei, în credinţele ei, în tot ce a - 
avut mai bun, mai. înalt şi mai sfânt în &a. 
“Cu răbdarea lui, cu blândeţea şi cu jertfele - 
lui a vrut să ostenească şi să birue incon- 
ştienta cruzime a mamei, firea ei capriţioasă 
şi pururea . nemulțumită; şa căzut el, os- 

„tenit şi biruit. 
N'ai „putut S'adorm până despre ziuă.
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Mă gândiam la ce viaţă falşă trăiam noi, 
la ce dureroase mizerii se ascundeau sub. 
aparențele acelea -de belşug şi de fericire 

“ încare ne îmbrăcam pentru ochii lumii, — 
şi mă întrebam, când şi. cum are să se is- 
prăvească . oare piesa asta sarbădă şi. fără 

noimă, în care noi — actori nenorociţi — 

eram siliți să râdem şi să ne batem joc 
„de propriile noastre suferinţi. Ideea că va 
„trebui să înceapă. un răsboiu pe faţă între 

mama şi tata mă-umpleă de grijă şi de 

spaimă. Ce-am să mă fac eu între aceste 

„două naturi aşa de deosebite, când se vor.. 
” desvăli şi vor intră în luptă? A, de ce n'am 
avut un frate? De ce, în atâţia anide... 
„sbucium zadarnic, nu mi-am ales un-om pe 

care să-l iubesc, un om bun şi vrednic, pe 

“al cărui piept să-mi pot răzema fruntea cu 

încredere,. cu siguranţa că are cine să mă 
apere-la- o vreme de vijelie! 

Urită, şi cumplit de încurcată mi se în- 
făţişă, acum toată viaţa noastră. Şi mă sim-” 

-ţiam aşa de singură ! Aveam sentimentul că 
rătăcesc noaptea printr'o pădure, din care 
mam să mai pot eşi nici odată.. | 
„_-Nenorocirile cari-au urmat au fost mai
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crude decât mi le închipuiam.. Să- ţi mai 
“înşir amănunţimile răsboiului ?.. La început 
au fost câteva zile de tăcere, e) tăcere de 
acelea mocnite, apăsătoare, cari prevestesc 
furtună. Pe fețele noastre eră o grijă, o 
tristeţă mută, parcă aveam un mort în 
casă: Într'o seară la :masă. — eram numai 
noi trei — mama. nu se mai putu ţineă, 
şi, cu aerul unei fiinţi gata de ceartă, întrebă : 

— Mă rog. a cui a fost.ideea... să nu... 
mergem la balul dela palat? - 
— A mea, îi răspunse tata repede, pri- . 

-vind-o ţintă în ochi. | 
—.E o hotărire... irevocabilă?. 
— Negreşit. Ea 
— Ce spui!" Şi nu sar „putea să ştim 

şi noi motivele?.. 
—. Mai întâi te- -aş.pofti să nu-ţi mai iei ae- 

rele astea de contesă, şi... însfîrşit explicaţii 
multe să nu-mi ceri.. „ Te-am lăsat destul 
să-ți faci, mendrele şi să- i baţi joc de mine." 
Află -că nu mai am nici răbdare, nici bani 
ca: să-ți mai plătesc fanfaronadele. Să faci . 

„bunătate să te potoleşti de azi înainte. „Să 
-te- -astâmperi de pe drumuri, să-ţi “vezi: de
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„casă, să-ţi coşi singură rochiile şi să aci ! 
economie. Cs 
— Ai inebunit se vede, 
— Obraznică'să. nu fii. Atâta-ţi spun... 
— Hm... tă miram eu să nu- ți dai 

în petec... 

— Aşa? Na... 
Se. repezi furios, îi dete două palme şi 

eşi: trântind uşa. 
Toată noaptea am stat .la capul mamei 

şi i-ain pus comprese. Așa urit ocără.pe 
tata, că nu-mi mai eră milă de ea.. Nici 
nu mai ascultam ce spune. Aţipiam din 
când în când pe scaun. Frânturi. de. visuri 
ciudate îini îufiorau mintea. Gânduri repezi 
şi neaşteptate îmi dădeau junghiuri prin 
ereer. Vedeam lume multă strânsă împre- 
jurul nostru să privească. Tata 'băteă pe. 
mama. Eu îl apucam de mâini plângând 
şi-l întrebam: Ce-i asta?.:. E rânjiă şi spu- 
neă “la toţi: «Asta-i revoluţia dela 48». 
Apoi îl vedeam mort, trântit afară cu ceafa 
în noroiu, îmbrăcat în' surian şi cu: nişte 
opinci sparte în picioare, şi mama-l bles- 

„temă, îl scuipă şi-l împungeă cu vârtul um- 
_brelei în obraz. Tresăriam îngrozită. Doamne,
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„ce noapte lungă! Mă simţiam moale, laşă, 
prostită. Aş fi vrut să închid ochii, s'adorm, 

"şi să'nu mă mai deştept. 
După trei luni de certuri şi de scandale: 

s'au despărţit. Eu am rămas cu tata. Ne-am 
mutat într'o căsuţă - retrasă, - la mahăla. i 
„Aveam o. singură slugă. Mă ocupam de - 
menaj. Erau zile de lipsă. Procese-nu mai ve- 

'niau. Tata aveă uneori ochii tulburi şi spuneă 
vorbe fără şir, cari mă spăimântau. Din zi în 

zi slăbiă, şi mânile-i tremurau, de nu-şi mai 
puteă face o ţigară. Singurul om care ne . 
mai veniă în casă, diri. vechile cunoştinţi, 
eră un transilvănean, Virgiliu Panţu, secre- - 
tarul tatei. Işi luase licenţa în drept, şi munciă . 
să-şi facă şi el un -locşor. printre avocaţii 

tineri. Fără să fie frumos, aveă o figură 
„inteligentă și simpatică, ş'o stângăcie copilă- 
rească în mişcări, care-i sta bine. Se uită el 
de mult la mine ci priviri de acelea lungi 
şi galeşe, în cari noi femeile citim mai lesne 
de cât într'o scrisoare; dar mândria, nepă- 
sarea mea, care nu eră nici de cum pre- 
făcută, îl ţinuse în respect. Intr'o seară — 

„cum stam numai cu el — îmi luă mâna şi 
mi-o sărută. Era aşa de mișcat, eram cu
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„însa-mi aşa de nenorocită, că m'am uitat 
„cu milă la el şi nu i-am spus nimic. Strân- . 
gându-mi mâria, şi cu lăcrimile 'n ochi, mi-a 
spus cum mă iubeşte şi cât a suferit. Şi, 
suspinând, m'a sărutat — cerşindu-mi un 
cuvânt, o licărire de speranţă. Unde mă 
gândiam cu ?.... Eram aşa de ostenită de 

„viaţă, mi-cră aşa silă de lume, de mine, de 
toate, că în momentul acela n'am simţit 
nimic din ce spun poeţii că se întâmplă în - 

| asemenea împrejurări. Şi cu toate astea, eră 
“primul om care 'ndrăzniă să mă sărute. 

„Peste-o săptămână ne-am logodit. Asta a 
fost cea din urmă rază de bucurie care-a” 
încălzit un moment viaţa așa de chinuită : 
— aş puteă zice” agonia tatei, căci -chiar a 
doua zi a căzut la pat şi în zece zile s'a. - 
stins. La îngropare au. venit câteva rude 
„de-ale tatei ; între acestea— m maica Fevronia 
pe care o cunoşti; ea a rămas cu mine. 
Am mai stat vro două luni în: “Bucureşti, 
Virgiliu veniă des. Mă deprinsesem cu el. 
Incepusem să .cred c'am să-l iubesc, şi c'am 
să fiu fericită. Intr'o zi a venit -la mine o 
nemţoaică tânără şi frumuşică. Eră foarte 
jenată. M'a întrebat dacă-i adevărat că m'am.
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„logodit cu Virgiliu Panţu. l-am răspuns că 
da. Ş'atunci a prins a plânge ş'a-imi spune: 
cum ea. trăeşte de opt ani cu .Panţu, cum .. 
are trei copii cu el, “cum a. fugit dela pă-. 

„rinţi, cum s'a făcut cusătoreasă, ş'a muncit 
şi la ajutat ca să 'nveţe... şi să nu ră 'ndur, 
să-mi fie milă de ea şi:de copilaşii ei. Mi- 

"am scos veriga din deget şi i-am dat-o, 
împreună cu câteva rânduri, prin cari—fără 
cea mai mică răutate — rugam pe logod- 

_nicul meu să fie om cinstit, şi să primească ' 
binecuvântarea mea, ca dela o soră. o 

A doua zi am împachetat tot, şam venit 
- aici; unde nv'ai intâlnit şi.de unde n'am să ! 
mai plec, decât în călătoria. din care -ni- 
meni nu se “mai întoarce. Sânt paisprezece 

„ ani deatunci. Multe-am mai gândit, Doamne; 
“în vremea asta, mai ales în nopţile lungi 
de iarnă, când sânt singură ş'aud cum se . 
ceartă focul din sobă cu viscolul dâ-afară, 
— şi prin atâtea schimbări a trecut sufletul .- 
meu, că une ori stau aşa şi mă 'ntreb: Oare 
câte vieţi am trăit? Şi tot cu îmi răspund: 
Una şi proastă! N 

Mult, nemăsurat de mult mi se pare de 
Când urcam sprintenă şi zimbitoare . dealui 
N
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vieţii. Mii de cărări şerpuiau spre luminoasa 
culme —și toate erau frumoase; încântătoare 
erau priveliştile, ori unde mă uitam, iar mai 
departe, dincolo de orizont, începeă farmecul 
ameţitor al necunoscutului. Unde-a rămas 

strălucitoarea culme? Când am trecut-o ? 
Acum mă scobor, mă scobor de mult. Şi 
nu-i de cât o singură. cărare, dreaptă, ră- 

„pede şi tristă. In faţa mea soarele asfinţeşte, | 
„valea se umple de umbră, toate se'ntunecă 

şi se şterg... Mi se par aşa de departe lu- 
crurile pe cari ţi le-am spus aici, că mă 

„întreb dacă în adevăr mi s'au întâmplat mie. 
„Ce viaţă goală şi anostă, nu-i aşa ? A, dacă 
„aş fi iubit, dacă aş fi cunoscut şi eu măcar 
o clipă farmecul acelui fior, îmi închipuiu 
că toate gândurile, toată viața: mea s'ar 
fi umplut de parfumul acelei amintiri, — 
şi moartea, moartea m'ar găsi zimbind. - . 

  
A. Vlahaţă, — Clipe de linişte. s



  

LA ARIE 

o căldură năbuşitoare. Ţărani des- - 
poiaţi, cu pieptul uscat şi păros, cu 
braţele negre, cu capul acoperit de 

pleavă, mişună, ca întrun infern, în norul 
de praf şi în urletul asurzitor al celor două 
maşini de trier. Unii cară clăile de pe câmp, 
alţii adună paele în şiră, alţii stau sus pe 
batoze, și hrănesc maşina, care le smulge 
snopii.- din mâini cu lăcomia furioasă a 
unei bestii hămesite, şi grâul curge aprins, 
arămiu, pe cele două guri ale batozelor ; 
femeile îl cară cu sacii la movilă, unde deabia 
il pot prididi în patru maşini de vânturăt.
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— Mai iute, mai iute, lleano, că doar 
nai ouă 'n poală, umblă mai dejgheţat 
că nc:apucă noaptea... Ei 

Şi Costachi se uită îngrijat pe cer. Din- 
trun nor depărtat s'auzi tunând, ca un 
sgomot produs într'o altă lume. O, mai e, 
măi e până 'n seară. Soarele-i deabia la 
amiază, şi acum, din creştetul cerului do- 
gorit, razele cad drept ca nişte săgeți de 
foc. Costachi, cu harapnicul pe umăr, se 
plimbă de colo până colo şi strigă la oa- 
meni. Sub pălăria lui de paie, cu borduri 
largi şi pleoştite, smolit la faţă, cu panta- 
lonii vâriţi în turetcile botforilor, cu că- 
maşa desfăcută la gât, scurt şi îndesat, ve- 

„chilul lui Leonida stă cu mâinile în buzu- 
nar, şi e încredinţat că dacă n'ar fi el acolo, 
ar încremeni toate pe loc. Sătenii lau po- 
reclit «Ghioagă»... de bun ce e. 

-— lleano! te ia uracu acuşi... 
Şi biata Ileana, neputând înţelege ce are 

Ghioagă de tot strigă la ea, oftează, tace: 
şi 'şi vede de treabă. Testemelul care-i apără 
părul de pleavă i-a alunecat pe spate, şi 
coadele lungi i s'au desfăcut, dar n'are 
vreme: să şi-le mai înnoade. Aleargă să-
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raca, de dă inima din ea, ş'o trec amețeli 
şi sudori de zăpuşală, de greutatea sacu- 
lui de pe umăr, şi de pruncul care mereu 
se mişcă, de viaţa nouă care .tresare în ea, 
căci e în a şaptea lună de sarcină. O, cu 
ce nelinişte îl aşteaptă, cu ce dragoste săl- 
batecă se gândeşte la el. şi numără zilele, 
şi cearcă să şi-l închipue cum are să fie; 
îl: vede -frumos, frumos cum nu s'a mai 
pomenit alt copil pe lume... Cum are să-l 
mai iubească, şi ce mândră are să fie cu 
el în braţe; şi când o îi necăjită, la el are 
să. se uite ş'are-să-i treacă, şi când o po-. 
didi-o plânsul de dorul lu Radu al ei, luat | 
la oaste, cu el are să se mângâie, pe el 
are să-l sărute... mânca-l-ar mama de frumos! 

' 
e : EA Ei se 

Ă, îi cam da ei în gând de ce se tot răsteşte 
aşa la dânsa turbatul de vechil. Vezi că 
ea a fost fată frumoasă, ş'a ştiut să-şi apere 
frumuseţea nepătată a trupului “ei fânăr. 
Un smoc de păr a adus acasă din barba lui 
Ghioagă, acum doi ani când s'a legat de ea, 
în lanul de lângă dumbravă, unde "'nadins 
o pusese-numai pe ea să secere. S'a lup-
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tat ca.o voinică, s'a sbătut ca o fiară în 
mâinele lui, şi nu s'a lăsat, — a scăpat 
sgâriată, bătută, cu trupul plin de vânătăi, 
dar cinstită. Pruncul tresare 'n ea, şi toate 
amintirile acestea îi amorţesc de-odată, ca = 
vibraţiile unei coarde pe care pui mâna. 
Îşi simte capul năuc de vuetul maşinilor, 
junghiuri ascuţite o tae prin şolduri, şi din 
umeri până în glesne i se lasă o greutate 
cumplită, doboritoare; deschide gura şi soarbe 
cu putere aerul cald şi plin: de praf. Se 
aude iar tunând, de astă dată mai aproape.. 
«Dă Doamie, .o bură de ploae!» 

— Cine-a ţipat aşa? Să 
Toţi rămân încremeniţi. A fost un răcnet! 

de fiară, un țipăt de acele cari-ţi înghiaţă 
inima când le auzi. . 
— Săraca! 
— Da ce-a fost? | 

„— Tu n'ai văzut?... Ghioagă, a isbit-o cu 
piciorul în pântece... Cum se. svârcoleşte 
săraca... Nu lar mai răbda Cel de Sus.: 

Câteva femei aleargă s'o ridice. Ileana 
7
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a geme vânătă de dureri, ochii ei cată în 
toate părţile rătăciţi, nebuni, îngrozitori . .. 
— Doamne, coane Costachi, -cum îţi 

vine să dai cu picioru "n pântecele femeii? 
Dacă leapădă.... n 
*— Îi fac eu altu n loc... | 
Şi Ghioagă îşi arată dinţii laţi şi galbeni 

„întrun rânjit de bestie, hidos. Apoi învâr- 
tind biciul: 
— Haide nu vă mai codiţi, râdicaţi-o de- 

aici... ştiu eu sclifoselile astea muereşii ... 
Hai, la treabă... că nu-i vreme. de moşit 
aici... Iute că ne-apucă ploaea! Acuşi vă 
croesc! o a 
„Două femei târăsc pe Ileana şo culcă - 
pe pae în dosul şirei. Un băeţel îşi împletiă 
o pană de spice. aa 

„— Ionel dragă, dă fuguţa la curte şi 
spune Marghioalei să vie iute, că-i fiică-sa 
bolnavă ... E 
Mama Ilenei spăla rufe la curte. 
Cerul se acopere de nori. O ploae to- 

renţială vine răpăind pe miriştea arsă, eat-o 
cum se apropie ca o perdea uriaşă. Ghioagă 
furios aleargă 'n toate părţile, arde cu biciul 
pe cine îi -ese 'n cale, şi strigă ca un nebun :
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— Indindeţi ţoalele pe grâu. 
Oamenii. zăpăciţi, orbiţi de ploae, 'dau 

unii peste alţii. În această harmalae, Mar- 
ghioala speriată întreabă mereu: «da undei 
fata mea ?» şi nimeni n'o aude, nimeni nu-i 
răspunde. ; 

Peste noapte Ileana a născut, în dureri 
îngrozitoare, o stârpitură, cu țeasta capului 
turtită. | 

„Şi două săptămâni nu i-a mai tăcut gura: 
«Daţi-mi copilaşul ... unde-i puişorul meu, 
mâncă-l-ar mama de frumos! »



    

  

    

IN STRADA 

— Taci,. că te-aude lumea. | 
— Las s'audă... uite-am să te spui, 

am să strig în gura mare, am să spui tot, 
să ştie şi lumea câte rabd... | 

Ne strânsesem ca la comedie. O femee 
"înaltă, slabă, cu părul cărunt, sărăcăcios 
îmbrăcată, eşiă din grădina Icoanei, ținând 
strâns de braţ pe un biet bătrân, pe care 
de-abia-l duceau picioarele, şi a cărui figură, 
nenorocită exprimă o suferință smerită, lașă, 
culpabilă; ochii lui căutau prosteşte la noi, 
-ca şi: cum ar fi împlorat ajutor. 

N: ţi-e ruşine, hodorogule...
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Şi eră o zi frumoasă de primavară — 
stoluri de rândunele, de curând sosite, sbu- 
rau neliniştite, gălăgioase — aripioarele lor” 
ascuţite sclipiau în bătaia soarelui, ăerul 
mirosiă a pământ ud, a iarbă proaspătă ş'a - 
flori de liliac. 
— Da, am să te spuiu, să te judece 'oa- 

menii de pe drum cât eşti de ticălos... nu 
ţi-e ruşine, om bătrân... Uitaţi-vă la el oa- 

-meni buni, are fete mari, trei fete nenoro- 
cite cari din zori până 'n noapte cos, şi eu 
toată ziua: zolesc la rufe, o rană mi-s mâ- 
nile, .şi noi ne lăsăm făr'o bucăţică de 
pâne în casă, ca să-i dăm lui cea de pe 
urmă para. De opt ani de când l-a dat 
afară de la primărie, pentru că se ţinea 
numai de beţii şi de ticăloşii, de opt ani 
într'o minciună mă duce. Icoanele din pă- 
rete mi le-am văndut; ziceă că-i trebue 
două sute de lei ca să-şi capete iar slujba, 
pe care n'a fost vrednic să şi-o ţie... Şi 
i-am dat, şi i-aşi fi dat şi sufletul din mine, 
— numai să-l văd iară căpătuit, să-l scap 
din cărciume şi dela cărţi, de unde 'mi veniă 
în ziuă buimac, bolnav, murdar... 
— Ei, lasă, lasă, destul acu... ce dracu...
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„— Aşa? De ce nu mă baţi? Bate-mă, 
na... A, am tăcut eu într'o părere... spune 
tu dac'a mai fost femee pe lume să rabde 

„câte-am răbdat eu... Că, dac'aş fi vrut, te-aş 
fi trimis c'o vorbă 'n puşcărie, sărace de 
tine. Hm! Suflet de câine ce eşti!... 
Adu-ţi aminte când eram bolnavă, când! 
era să nasc... şam spus Luxiţii să caute 
în ladă, sub pălămidă, că este-o puşculiță 
unde pusesem, -un an de zile, ban cu ban... 
şi ştii ce-a găsit în ladă!.. Cum nu ţi-a fost 
milă de nevasta ta? Nu ţi-am dat parale 
de câte-ori mi-ai cerut? Cum ţi-a venit să 
furi tot, tot ce putusem şi eu să'mi rup dela 
gură şi să strâng... Doamne fereşte, puteam 
să mor, şi nu eră un gologan în toată casa. 
— Lino, pentru numele lui D-zeu ispră- 

„Veşte... ce va să zică asta ? și bătrânul cercă 
să se smucească de la braţul! neveste-sei, 
dar ea-l ţini strâns. 

„_— Degeaba, nu te las, am să spuiu tot, 
tot, să mă răcoresc.. 

Bătrânul îşi lăsă capul î în jos, cu un aer de 
supremă desperare. Erani în strada Viito- 
rului. Acum  rămăsesem mai puţini. Din
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„când în când câte-un trecător se opriă curios, 
ascultă câteva vorbe, apoi îşi vedeă de drum. 
— Da, eu am fost o femee tare, că alta, 

în locul meu, zău dacă nu "nebunia... Apoi 
astă iarnă s'a legat de... fata lui... da, 
oameni buni, a vrut să-şi necinstească pe 

“fata lui, nenorocitul... Aţi mai auzit aşa ne- 
legiuire?. Of, Doamne, că nu-l trăsneşti 
odată, să nu mai văd păcatul şi ruşinea 
asta în ochi... A fost el vr'odată la bise- 
rică de când trăesc şi-l ştiu ? Intrebaţi-l... 
am auzit eu vr'o vorbă bună din gura lui? 
Uitaţi-vă, priviţi-l în ce stare e, deabia se 
ține pe picioare... eu îl spăl, eu îl hrănesc, 
eu îl îmbrac... şi el fură paraua dela mine 
şi dela copiii lui ş'o duce la țiitoare, ' da, 
oameni buni, are ţiitoare... adineoarea l-am 
găsit cu ţiganca în grădina Icoanei... Spu- 
neţidacă nu-i de împuşcat un asemenea om... 
— A... a... nu mă lăsa... nu'm.... | 
Atât putu bolborosi bătrânul ; holbând 

ochii speriaţi, întinse braţele înainte cu dis- 
perarea unui om care scapătă într'o prăpastie, 
şi căzu cu faţa 'n jos. Fruntea lui izbită de cal- 

" darâm scoase un sunet uscat, sinistru, mult 
mai înfiorător decât ţipetul nenorocitei femei,
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care se luptă acum să-l scoale, să-l râdice 'n 
"braţe... O, cu ce iubire-l imploră să se uite 

la ea, cum îi sărută fruntea plină de sânge, 
mânile, hainele, şi cum se blestemă şi se - 
plesniă cu palma peste gură... 
—  lartă-mă, lonică dragă, am greşit, am 

fost o rea ş'o ticăloasă... Oameni buni, să nu 
credeţi, n'a fost nimic adevărat din ce-am bâi- 
guit... eram năucă, nebună de alte supărări. 

Soarele eră la amiazi. Toată mahalaua se 
strânsese la casa spălătoresei. Bătrânul zăcea 
lungit pe prispă, un clăbuc de spumă-i în- 
cremenise în colţul gurii, sângele închegase 
pe fruntea lui vânătă, braţul stâng îi stă în- 
e pe piept, iar cel drept îi atârna în , 

; degetele lungi, discarnate, cu unghiile 
saltcne ca ceara atingeau pământul. De- 
asupra lui — sub streaşină — o rândunică îşi 
făceă cuibul. Lina, smulgându-şi părul, stri- 
gând răguşită «lăsaţi-mă», se zbăteă în bra- 
jele unei femei care-i spuneă într'una : «fii 
cuminte, soro», Cele trei fete umpleau văz- 
duhul cu bocetele lor sălbatece, sfășietoare. 
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n sfârşit ne cununăm. Lasă că, şi la 
S nuntă, parc'a fost un făcut să iasă 

toate- -anapoda : croitoreasa nu'mi a- 
ducea rochia, pe mine mă durea capu' de 

„nu- vedeam, femeea' din casă eră moartă 
beată, mama trăsniă şi plesniă, afară eră 
o vreme şun viscol mâniea lui Dumnezeu. 
Ba hop! s'aprinde ş'un coş dela bucătărie: 
eră o harmalae "n toată casa, de-mi veniă 
să dau dracului şi nuntă şi tot... Şi poate 
că mai bine făceam. La ofiţerul stării civile, 
altă belea — n'aveam marturi. A trebuit s'a- 
lerge Nicolă cu birja să caute pe la tribunal 
câţiva prieteni ; am aşteptat vr'un ceas pănă
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să-i aducă. La biserică popa făceă gură, că 
ce-am zăbovit atâta. Când m'am văzut acasă, 
mi-am făcut cruce. Zic: bine că s'a ispră- 
vit şi asta! Nicolă, de tot că să meigem 
undeva, măcar pentru vr'o săptămână, că 
ot a potrivit el aşa ca să n'aibă nici un: 
“proces în vremea asta... Da eu, par'că Dum- 
nezeu mă îndemnă, zic : Nu, ce să mai um- 
blăm noi pe drumuri, să cheltuim parale? 
Mai bine stăm locului. Imi făceam soco- 
teală : am douăsprezece mii de franci—din 
moştenire — îmi mobilez frumușel casa din . 
Batiştea, care, tot din pricina lui, îmi rămă- 
sese neînchiriată dela sfântu Dumitru,” că 
ziceă : Cum, o casă ca asta s'o dai numai 
cu trei mii de franci pe an? Vai de mine, 
da asta-i casă să-ți aducă cel puţin şease 
mii, las' pe mine s'o închiriez eu... Şi eu, 
proastă, m'am potrivit lui. Pe urmă, tot el 

a început cu planurile, cum o să ne mutăm 
„noi în casă, cum 'o să facem avere cu avo- 
“catura lui, şi "n sfârşit... unde mai eră chip 
să te 'nţelegi cu el? Că uite-aşa te 'ntorcea i 
şi te 'mbolmojiă cu vorba... Dacă vede el 
şi vede că nu-i chilipir de voiajuri, cum îşi 
pusese 'n gând, zice: ştii ce? hai ş'om
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merge numai pân' la: Braşov, stăm acolo 
trei zile, şi ne 'ntoarcem, ce-o să ne coste?... Bine, zic, să mergem, dacă ţii tu atâta. Da eu, îţi spun drept, maveam nici un chef. Şi ne ducem, dragă, la Braşov. Acolo, eră O vreme—să nu dai un câine-afară. Stam toată ziua 'n otel. Nicola se primblă prin casă. Altfel drăguţ, tandru cu mine, nevoe mare ; îmi spuneă că sânt: cea mai fru- 
moasă femee, că mă adoră, îi păreă rău că nu ne-am cunoscut 'mai de mult, păn'a nu mă mărită cu Grigore; "mă compară mereu cu nevasta lui dintăi — pe. care n'a mai putut-o suferi din ziua. în care n'a ştiut divorțată — şi "mi găsiă tot felul de calităţi... Din când în când se opriă la fereastră şi, uitându-se, pe gânduri, la vremea urîtă de- - afară, oftă şi zicea : «Ah, când mă gândesc ce frumos e acum la Nisa!.. Soare, toţi copacii înfloriţi, Fun miros de trandafiri de te 'mbată». Ce să-ţi mai spuiu? Cu una cu alta m'a scos. din. minţi, şam plecat la Nisa. «Ai să „vezi tu, Ninico, îmi spuneă când i-am dat banii să-i ţie la el, eacă ai să vezi că noi n'avem să cheltuim de-aici decât mult două mii de lei, din care-o să ne luăm şi mobile . 

A. Vlahuţă, — Clipe de linişte, 
n 
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” dela Veneţia. Acolo să vezi tu mobile. Şi 
le iai pe-un preţ de nimic.. 

Am ajuns însfârşit la Nisa, În ziua "nai 
„ne-am primblat peste tot locul; nu mă mai 

puteam sătură ; eră în adevăr o vreme de 

toată frumuseţa — şi Nicolă eră vesel şi 
drăguţ cu mine — îmi păreă bine c'am 

venit. Seara, eu nu mai puteam de os- 
teneală — umblasem toată ziua pe jos — la 
masă, moţăiam de somn, şi m'am dus mai 
de vreme să-mă culc. Nicolă a mai rămas 
să-şi bea cafeatia. M-am culcat, şam lăsat. 
lumânarea aprinsă, cu gând că trebue să 

vie şi el îndată. Se vede, osteneala dru- 
mului, aerul; nu ştiu ce naiba a fost de m'a 

toropit aşa, că doar am pus capul pe pernă 

şi nam, mai ştiut nimic, —puteă să vie 

cineva să mă omoare, Doamne fereşte, cum 

„eră uşa descuiată... A doua zi, când am: 

deschis ochii, soarele băteă în geam, lu- 
mânarea se trecuse toată, mă uit speriată 
în toate părţile — Nicola nicăiri. Îţi poţi în- 

„chipui groaza mea. Nu.ştiam ce să cred. 

Mă scol, mă îmbrac răpede, şi ies. Intreb 

pe chelner, pe portar, întreb la birt — aşi, 

„habar n'aveau, dădeau toţi din umeri. Aş-



„să ste lângă el, că doctorul le-a spus că . 
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tept, aştept un ceas, aştept două, se face 
ora dejunului. Mi-eră şi ruşine acum să 
mai întreb. Tocmai pe la două, când mă 
hotărisem să mănânc şi eu ceva, că NU: 
luasem nimic în gură, mă pomenesc cu Ni- 
colă, palid, nepieptănat, şi vânăt pe la ochi. 
Incepe să-mi spue cum s'a întâlnit cu nişte 
prieteni vechi din ţară, şi sa încurcat la” 
vorbă, cum deodată i-a venit rău unui prie- 
ten şi lau dus pe braţe acasă, șa trebuit 

poate să moară... ş'aşa m'a prididit şi ma 
ameţit cu vorba, că unde-am mai avut chip 
şi pas să-i zic ceva' atunci? Da ela băgat 
de seamă că nu mi-i inima la loc.. Toată 
vremea dejunului a stat cu ochii în far- 
furie, parcă se jenă să mă privească în . 
faţă. Tăceam şi eu... Par-că eram prostită, 
nu ştiu cum, că nu-mi venea. să-l întreb 
nimic. După dejun, eşim noi să ne prim- 
blăm puţin. Cura mergeam aşa, la un colţ 
de stradă, odată-l văd că se opreşte şi .se 

"uită lung la un balcon. Zic ; ce te uiţi aşa? 
Da el: aici am stat eu acum patru ani cu 
Didina.... Doamne, ce mai fată bună şi deş- 
eaptă eră Didina! Şi frumoasă coz. N'am
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văzut de când sânt aşa înger de fată... Uite, 

colo, la fereastra aia şedeă în picioare şi 
m'aşteptă; parc-o văd, cum îmi făceă be- 
zele drăguţa de ea, de departe, când ve- 

niam... “ 
„Am crezut întâi ca înebunit. Zic: care 
Didină ? Pe nevastă-ta o chemă Elvira. 

— Aşi, zice, ce are de-a face una cu 
alta ? Didina-i Didina, şi Elvira-i Elvira. Hei, 

„Didina — una e sireaca! S'o- vezi, ai zice 
şi tu: bravo fată! | 

Tac eu, da fierbeă sângele 'n mine. 
Mai mergem ca vr'o douăzeci de paşi, 

şi iar se opreşte: Eaca aici mâncam eu 

cu Didina. Bun restaurant, pot zice că e 
“unul din cele mai bune... A, ce vremuri 
erau pe-atunci! Şi ce fată eră Didina — 
tot să trăeşti cu aia! Sublimă fată! - 

N'am mai putut răbdă. Mă 'ntorc la el. 
şi-i spuiu verde: 

— la'n ascultă, stimabile, eu n'am -venit 
aici să-ţi baţi joc de mine şi să-mi trăncă- 
neşti mereu de Didinele d-tale. Să ştii că - 

eu plec — hotărită socoteală, — plec chiar 
astăzi; 'ei vreă să vii, bine—n'ei vreă, atâta | 

pagubă, mă'ntorc singură. M'ai înţeles?



“LUNA DE, MIERE 98 

— De 'nţeles, te 'nțeleg ci cu, zice, da vorba-i 
că astăzi tot n'o să putem plecă... 

— De ce? 
— Pentru... pentru-că m'a pus dracu șă 

joc. Ş'am dat la ruletă toţi banii... Da n'am 
văzut de când sânt aşa devenă ! 
— Cum! Da banii mei unde-s ? 
— Nuţi spuiu? la „Monaco. Ce vrei ? 

Dăcă nu-i şansă, nu-i.. „. degeaba. „Am. de- 
peşat adineoarea lui frate. -meu. să-mi _tri- 
meată .o mie de lei, — mâine trebue să-mi 
vie mandat telegrafic. Ş'om. plecă. Ce să 
facem ? Hei... să fie Didina !... Aia găsiă 
numai decât parale ; cu ea n aveam grijă... 

Fă-ţi idee,  mizerabilul, ce-mi propuneă. 
L-am „Ocărit, l-am blestemat, am plâns, 

de se uită lumea la mine ca la o: nebună. 
Aşi, el nici nu se sinchisiă, îmi vorbiă alte 
alea. Îţi închipui d-ta o asemenea canalie?... 
Par'că mă. luase de pe drumuri... În seara 
„aceea nici n'am mâncat. EI s'a dus, a Mân- 
cat —pe urm'a venit, s'a tolănit pe-o ca- 
napea... „şi puluiă din ţigară c'o „nepăsare, 
parcă nimic nu se ptâmplase. Eu de- abia 
mă potolisem. din „plâns. Zic: |
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—" Frumos ai început-o cu mine. Halal 
„Viaţă ! 

— Hei, zice, pe câţi n'ai ivârtit şi tu 
în zilele tale ! Lasă, că te ştiu eu ce poamă 
mi-ai fost... Cu mine să nu faci pe miro- 

nosiţa, că eu te ştiu, neică, te cunosc ca 

pe-un cal breaz. : 

Ş'a început să-mi spue tot felul de prostii 
i de vorbe urite. Ş'atunci, pe mine m'a 
cuprins ca o jale de halul în care mă ve- 
deam, străină, fără nici un ban şi batjoco- 
rită, şam prins a mă boci şa-mi smulge 
părul din cap. Lui i s'a făcut pe semne 

milă, ori numai aşa ca. să m'adoarmă, nu 

ştiu, ca venit lângă mine îmbunat şi m'a 
rugat să-l iert—şi eu, proastă, l-am crezut 
şi am iertat. a 

A doua zi, pe la zece, iar se face ne- 
văzut. Aştept eu până pe la trei şi, văzând 
că nu mai vine, mă duc la poştă, ş'acolo 
aflu că ne sosise o mie de lei dela mama 
şi că el îi luase de dimineaţă. Desperată, 
mă duc întins la Monaco. Acolo la Cazino 
mă 'ntrebau de bilet. «Ce bilet, domnilor ?» 
încep tu cu gura la ei, şi ca o nebună mă 
smâncesc din mâinile uşierilor cari voiau
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să mă oprească, îmi rup şi rochie şi tot de 
pe mine şi intru busna 'n sală. Ce să vezi, 
dragă? Nicolă al meu, între două madame, . 
jucă la afurisita aia de ruletă... Doamne, 
zău când mă gândesc prin câte-am trecut — 
mă mir cum n'am înebunit. Am eşit de- 
acolo cu scandal. EI pierduse tot iar, nu mai 
aveă decât doi franci. Pe drum după ce 

„mai contenesc eu din plâns şi mă mai ră- 
coresc, îmi spune : | | 

— Ai toată dreptatea, dragă, văd şi eu. 
“cam fost un ticălos, şi-s destul de pedepsit. 
Acum e vorba, cum ne 'ntoarcem noi în 
țară? Ca să mai scrim... Cui să scrim? Şi 
când să-ţi vie ?... Nu-i de cât un singur 

„mijloc : să ne prezentăm la direcţia cazinului, 
„să spunem că -tot ce-am avut am pierdut 

lă ruletă, şi să cerem să ne dea bani de 
drum până la Bucureşti. Să nu crezi că 
asta-i o ruşine. Aici aşa e regula. Se ştie : 
decavaţii au dreptul la bani de drum. 

La început, nici nu vream s'aud 'de-aşa 
"ceva. Pe urmă, dac” am. văzut ş'am văzut 
că alt chip nu-i, am zis: haide, să beau şi 
paharul ăsta! 
„De două ori am vrut să mă întorc dela ușă, 

> 
7
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aveam aşa o slăbiciune în tot trupul, mi se 
tăiau picioarele de pe la genunchi—ş'un nod 
parcă mi se puneă la beregată ; am stat puţin 

„ „pe-o bancă afară ca să'mi mai vie suflet. Cre- 
deam c'am să mor de ruşine. Mă gândiam a- 
casă, la mama, la lumea bună cu care eram în 
relaţie, la viaţa pe care am trăit-o... ah, cum 

„aş fi vrut atunci să se deschidă pământul sub 
mine şi să mă înghită. Când am intrat acolo, 
întâi n'am văzut nimic, am simţit ca o perdea 
pe ochi,. ş'am stat un moment cu mâna ră- 
zămată de scaun, până să-mi viu în. fire. A | 
început să ne întrebe și să ne cerceteze, 
vorbiă cu noi ca cu nişte slugi, ne-a pus - 
să iscălim nişte hârtii şi nişte condici, apoi 
a chemat un comisar şi, în faţa „lui, după 
ce ne-a făcut morală, ne-a numărat la fie- 
care în mână banii de drum în clasa a treia 
până la Bucureşti, şi. ne-a spus, răstit, că să 

„nu mai contăm pe alt ajutor dela ei, şi să 
plecăm numai decât... 

La gară, când ne-am socotit paralele, am 
văzut că ne înşelase cu şapte fanci. 

Ne-am luat două bilete: de clasa a doua 
până la Viena. Am răbdat de foame tot 
drumul. Un ban nu mai aveam să'mi cumpăr
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un corn. Şi ce drum lung! Credeam că 
m'are să se mai sfârșească. La Viena am 
tras la un otel pe care-l cunoşteam, de când 
eram cu bărbatu-meu dintâi. Acolo, altă ne- 
norocire : se desfiinţase restaurantul. M'am 
dus la stăpâna otelului, şi mi-a făcut un 
ceaiu, i-am spus că-s bolnavă şi n'am poftă 
de mâncare, mi-a dat, la ceaiu, nişte pesmeţi, 
şi de câte ori întindeam mâna să iau câte 
un pesmet, mă uitam cu frică la ea să nu 
mă vadă, să nu priceapă că mi-e foame... 

A doua zi-am primit dela mama două sute 
de lei, — îi cerusem cinci sute. Prima grijă a 
fost să mă ducla un birt, să mănânc bine. 

- Seara. am plecat. şi la Braşov iar am rămas 
fără parale. Am telegrafiat lui unchiu-meu 
şa treia:zi am primit o sută de lei. Uf! 
când am intrat la Predeal în ţară, mi s'a 
părut c'am învieat din morţi. Nicolă, cu cât 
ne-apropiam de casă cu atât deveniă mai 
gânditor şi mai morocănos. Da eu, acu, îi 
ertasem toate ; eram bucuroasă c'am ajuns. 

In sfârşit, aici, cum veniam dela gară pe 
strada Griviţii, odat' îl văd că pune. mâna în 
spatele birjarului, să oprească. Zic : ce vrei?
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Zice : mă duc puţin pe la frate-meu să iau ceva parale, până ne-om instală... 
— Lasă, că te'i duce pe urmă... 
— Nu, că-l scap... acu-i acasă... viu eu 

îndată. | 
“Şi şi sare din trăsură, ş'o zbugheşte pe 

strada Semicercului. e 
L'am aşteptat o zi, două, trei... pe urm! 

am început să cercetez, să-l caut cu poliţia. 
Vroiam să ştiu ce-i, ce gând are... 

Doamne, câte-a mai fost să trag — oiu 
spune şi morţilor! Insfârşit lam găsit într'o căsuţă mizerabilă din Mântuleasa. Stăteă to- lănit pe-o canapea; lângă el-— Didina legăna 
cu .piciorul o albie 'n care dormiă un copil 
mic. l-am dat cu tifla, şam plecat. Şi. nu | lam mai văzut de-atunci. Ce canalie! Şi mama care-avea: aşa încredere n el!.. 
— Ei, şacu! . 

_— Am dat divors'.. . Lasă-l, să trăiască 
cu Didina! | 

  

 



  

SCHIŢE 

„laltăeri dimineaţă, pe când mă du- 
ceam la şcoală, am văzut lume în- 
grămădindu-se la un colţ destradă, 

şi curios, m'am vârit şi eu în mulţime să aflu 

ce e... Un gardist ţineă în braţe un copil 
mic înfăşat într'o plăpumioară albastră. Era 
frig. Copilaşul, vânăt la faţă, cu ochişorii în-. 
chişi, plângea — un plâns năbuşit,; piţigăiat, 
ca miorlăitul slab al unui pisoiu flămând. 
Şi gardistul, încurcat, zăpăcit de viaţa asta 
nouă, gingaşe, necunoscută, pe care întâm- 

plarea i-o pusese pe braţe, îl legănă înce- 
tişor, ca să-l liniştească. 
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„— Ce e2 Fetiţă ori băiat? Intrebă o bă- trână sulemenită. | „— Fetiţă, Şi spune n bilet că-i botezată, o chiamă Dora... şi-i de două'luni... Vrej so iei d-ta? 
— Ba să mă ferească Dumnezeu ,., Şi bătrâna să depărtă bodogânind. 
Pe faţa gardistului eră o duioşie părin- tească. Copilul adorimise şi-şi țuguiă în somn gurița — visă că suge. | — Uite ce frumuşică e sărăcuţa... Zău, domnilor, de ce n'o luaţi careva? V'aţi face-o mare pomană, ş'aţi avea o mângâ- ere, mai târziu, când o fi şi ea mare... -— Pă dracu, Cine ştie ce căţea a le- pădat-o! .. | 

Lumea se împrăştie. Gardistul, cu o vă. dită părere de rău, «conduce la secţie» pe mica vinovată, care-a îndrăznit să vie, ne- poftită, la marele ospăț al vieţii. | 

„O, “nefericită mamă, cine poate să ştie ce s'a petrecut în sufletul tău, când ai pus cea din urmă sărutare pe. fruntea dulcii, sărmanei tale Dora !
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Il. 

“Uneori mă 'ntreb dacă nu cumva e a- 
mintirea vr'unui vis... Şi cu toate acestea, 

am văzut aevea lucrul ăsta. 
Intr'un castel vechiu, în mijlocul unui 

parc neîngrijit, mare şi întunecat ca un 

codru, trăesc, retraşi, departe de lume, cei . 

„ din urmă scoboritori ai unei glorioase fa- 

milii domnitoare. i 
Bătrâna castelană, căreia lumea îi zice 

«Domnița», are peste nouăzeci de ani; e 
mică, slabă, şi tremură din cap. Pe când 

vorbesc cu ea, intră şi fiică-sa, domnișoara, 

— o babă surdă şi idioată, c'o bolfă mare” 
în obrazul stâng; apoi cei doi feciori : unul 

cu picioarele moi din naştere, e purtat 

întrun fotoliu pe roate; e spân şi foarte 
gras la faţă, are şeaizeci de ani, ochii lui 

mici, stinşi, sânt aproape înecaţi de gră- 
sime ; celălalt — să juri că'i scăpat dintr'o 

casă de nebuni — o figură încruntată, de 

beţiv furios, cu nasul roş, cu ochii injec- 
taţi, cu barba încâlcită şi părul vâlvoiu, 
buza de jos îi atârnă vânătă şi monstruos 

de mare; când vorbeşte, bâlbâe, tremură
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Te a 

  

  

din mâini şi face spume la gură. A fost însurat. Are doi băeţi COCoOşaţi, palizi, cu urechile mari, bătrâni” deja la paisprezece ani... Şi ce tristeță mă cuprinde în' faţa acestor - fantome pocite, caricaturi ale chi- . pului omenesc ! Mă uit la portretele solemne cari-acopăr pereţii vastului salon, şi fără să „Vreau, mă gândesc la viața veselă, zgomo- toasă, la spiritul şi la frumuseţea cari-au strălucit odată între zidurile acestea, aşa de tăcute astăzi şi de întunecate, | Când am eşit din castel, afară, la lu- | mina binecuvântată a soarelui, m'am scu: turat ca de fiorii „unui vis urit, îngrozitor "de_urit! 

n. 
E o zi frumoasă de primăvară. E cald. O lumină limpede, fermecătoare, scaldă na- tura re 'ntinerită, şi dă un aspect nou, curat, înveselitor tuturor lucrurilor. Mă primblu „prin Cişmigiu. In aerul acesta sănătos, care „miroase a sevă şa pământ proaspăt, respir cele mai dulci amintiri ale copilăriei mele. Pe bănci retrase, sub ramuri încărcate de muguri, perechi tinere îşi şoptesc cuvinte
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de iubire ; "feţele lor visătoare, ochii lor,. 

galeşi şi înduioşaţi, strălucesc de-o fericire 

ce pare a nu mai ţineă de lumea asta. 

Când nu mai au ce'şi spune, îşi strâng 
mâinele, oftează, şi se privesc lung, cun 

zimbet aiurit, osteniţi parcă de atâta feri- 
cire. În clipele acestea, ei cred, de bună 

seamă, în vecinicia dragostei lor. Bieţii copii! 
Ca ei am iubit, şi ca ei m'am încrezut 
şi cu în statornicia inimii omeneşti. Ce 

mult e de-atuncea, Doamne!.. 
Păşesc gânditor pe aleele lăturalnice. Gră- - 

_dina e plină de soare. Departe, cântă o. 

flaşnetă — un cântec trist, milogitor — a 

foame şi a sărăcie. M'aşez pe-o bancă, 

subt un copac aproape înflorit... Intinereşte . 
iar moşneagul. De ce nu 'nflorim şi noi 

cu fiecare primăvară ! Mă uit în jos, şi 

văd la picioarele mele o frunză uscată... 
Aşa. e, aşa e. Eu nu-s decât o frunză 

în arborele vecinic al vieţei ! 

 



  

  

dă . MAMA 

NIZ e ce nu vrei să'mi spui şi mie, Di- 
s) nicule ?.. Tu ai ce ai... Nu mai 

râzi, nu mai vorbeşti ca "nainte, 

şi” uite. cum ai slăbit. Cum să nu mă 'm- 

grijesc şi să nu 'mi fac fel de fel de gân- 
duri când te văd așa!... 

— Da nu-ţi mai face, mamă, nici un 

gând... îţi spuiu că n'am nimic — de ce 
nu mă crezi? 

— Bine, maică, aşa să fie... 

Vru- să: mai zică ceva, dar simţi că o 

îneacă plânsul, — oftă, şi eşi din odae: bi- 
nişor, cu o evlavioasă sfială, ca şi cum 

A: Vlahuţă: — Clipe de linişte. - . 10
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S'ar fi păzit să nu strice somnul unui bol- 
nav iubit. 

Atâtă copil aveă Sultana, şi se uită la el 
ca la Hristos.: Săracă eră, dar îi făcuse 
Dumnezeu parte de-un, băiat şi bun, şi 
şi frumos, şi deştept. Când îl vedeă dimi- 
neața plecând «la lecţii — serios, chipeș, 
gătit «ca cel dintâiu boer» — rămâneă în 
uşă cu mâna la obraz, privind după el 

“mândră şi fericită, îl urmăriă cu gândul 
pe stradă, îl vedeă intrând prin case mari, 
pe unde neam de neamul ei n'a-călcat, îl: 
auziă vorbind cu oamenii de seamă... Mai 
visa ea, că Dinu al ei o să deă lecţii de: 
clavir la prinţese!.. Se poate, ia se prea 

„poate, ca el să fi îndrăgit vreuna din atâ- 
tea fete frumoase şi bogate, pe care le în- 
vaţă... Şi el e un băiat sfiicios. El e'n stare 
să moară şi să nu spue... Asta trebue să fie. 

Sultana adoarme cu gândul la mireasa 
lui fiu-său. 

In odaia -de-alături Dinu îşi copiază pe 
curat prima lui compoziţie, o «barcarolă», 

_pe care a dedicat-o Domnişoarei Eliza lo- 
nescu. Şi gândurile lui pornesc din căsuţa 
aceasta smerită şi sărăcăcioasă de sub Dealul
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Spirii—în Batiştea e o casă mare, un salon 

vast, cu mobile bogate, — o copilă sveltă 

frumoasă, cu ochii albaştri, de o nespusă 

eleganță în mişcări, se aşază la piano... El 
stă:în picioare,—mai mult o priveşte de cât 
o ascultă. Degetele ei moi, delicate, albe ca 
şi clapele pe care lunecă, pare că-i joacă : 
pe inimă, şi-l gâdelă. Elo admiră, o adotră 

“în nevinovata blândeţă şi cuminţenie a fi- 
gurii ei, în atitudinea. ei sfântă, în pieptă-. 

nătura ei simplă, în graţia cu care îşi înclină 

capul, în cârlionţii blonzi, fini, cari-i tivesc 
ca o umbră ceafa rotundă, fruntea netedă 

“ca marmura. Din când în când, ea îşi ridică 
„spre el privirea, de o dulce, visătoare me- 
lancolie : pare că-l simte, şi-l ceartă cu o 

drăgălăşenie de copil alintat, —el se roşeşte 

şi-şi pleacă ochii în jos... Dar un sentiment . 

de silă, de umilinţă și de ruşine aruncă de 
odată ca un văl de întuneric peste fericitele 
lui gânduri. o | 
“Intro zi Eliza nu putu veni la lecţie, eră 

bolnavă. Doamna lonescu îl pofti în salon 
şi-l rugă să-i cânte ei, să-i cânte ceva frumos, 
ceva sentimental, în sfârşit, ceva care -să 

mişte inima... Dinu nu "'nţelegeă nici vorbele,
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nici zimbetul nehotărit, nici căutătura cald- 
învăluitoare şi nici aerul neobicinuit de vapo-.. . 
ros pe care-l aveă Doamna lonescu în ziua - 
aceea. Se aşeză la piano, şi cântă o mazurcă 
de Chopin. D-na lonescu, în picioare, lângă 
el, îi puse mâna încetişor pe umărs din când 
în când se plecă spre el, îi căută privirea, şi-i 
mulțumiă, c'un zimbet recunoscător şi me-' 
lancolic. Dinu îi simţiă părul pe obraz; respi- 
rarea ei înfierbântată, nestăpânită, îl jenă; şi 
din toată această ființă grasă, sângeroasă, se - 

„exală un miros de mosc năbuşitor. EI în- 
țelese, şi se roşi ; dar în aceeași clipă D-na 
lonescu îi luă vederea şi răsuflarea... buzele * 

“ei fierbinţi îl sărutau pe ochi, pe gură, cu 
o pasiune smintită, care sfârşi prin a înibătă 
tinereţea curată şi timidă a lui Dinu, | 

A fost un vis urit, desgustător,. oribil. | 
se cutremură carnea de câte ori îşi aduce 
aminte. O, dacă n'ar adoră pe Eliza, în 
viaţa lui n'ar mai călcă în casa aceea. Acum 
mereu îl poftesc acolo la masă. D-l Ionescu 
e un om aşa de bun... dar ea, eae revol: 
tătoare. In vorbele ei, în privirea. ei păti- 
maşă, în toate mişcările ei libere, depravate, 
eră: parcă o sete bolnavă. şi insolentă de
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a-şi afişă căderea şi pasiunea la fiecare mo- . 
ment. Eră o tortură pentru Dinu viaţa 
aceea falşă, plină de temeri, de revolte şi 

"de remuşcări. Când se uită în ochii limpezi 
şi nevinovaţi ai Elizei, îi veneă să strige, 
să plângă cu hohot de mustrare, de laşitate 
şi de ruşine. 

Il, 

Dinu slăbiă, slăbiă văzând cu. ochii. De 
o săptămână nu mai eşiă din casă; ave 
friguri. În vremea asta servitoarea dela d-na 
lonescu veniă în fiecare zi să. 'ntrebe de 

el. Sultana o ispiti pe departe. Bănuise “ea 
de mult, acum credeă c'a înţeles tot. 

E Duminică, — o zi caldă de primăvară. 

Dinu s'a făcut bine, dar e încă slab şi nu 

ese din casă. Sultana se piaptănă frumos, 

îşi pune o rochie nouă de cit, și un tes- 
temel curat... «Ce-o fi o fi! capul solului 

nu se tae» — îşi face cruce, şi pleacă, 'în- 

trun noroc. 

O, cum îi băteă inima, când s'a văzut 

- în casa aceea mare şi bogată din Batiştea,— 
şi nu atât mobilele bogate au impresionat-o 
de-odată, .cât tăcerea .aceea misterioasă şi
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„ „severă, zidurile reci, şi mai ales ideea că, 
în ceasul. şi locul acela, aveă să se hotă- 
rască soarta copilului ei. Un foşnet de mă- 
tase... Doamna Ionescu apării în cadrul uşii. | 
— Eu sânt... mama lui Dinu, bâlbâi 

Sultana sastisită, şi dete să-i sărute mâna. 
— Aşa? îmi „pare bine, poftim şezi — 
cum îi mai e băiatului dumitale? 

— E bine-acum, mulţumesc lui Dunine- 
zeu, şi, să mă ertaţi, dac'am luat îndrăz- 
neala să viu... vedeţi, el e aşa de sfiicios, ar 
i în stare să moară şi să nu spue... că noi 
de... şi dac'am fost nişte oameni nevoeşi... 
da el a învăţat şi s'a ales... nu că-i copi- 
lul meu... acum îl cunoaşteţi şi d-stră... Şi 
aşa, mi-am zis, că de ce să nu viu eu, ca 
mamă, să vă spuiu, dacă el se ruşinează, 
că poato de... şi Domnişoara Po fi iubind, 
şi eu cred c'ar'fi o casă potrivită... 

— Nu te îniţeleg... ce vrei să spui? 
Sultana rămase un moment zăpăcită, 
O, de câte ori în' nopțile ei de neodihnă 

nu-şi repetasen gând vorbele-ucestea, şi 
adesea se pomeniă rostindu-le tare... - Ei 
nu i se păreau de loc greu de înţeles. 
Ş'a plâns biata femee, sub privirea batjo- 

4
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coritoare a acestei «cocoane mari», a plâns, 

şi i-a spus tot ce-o ardeă pe suflet, — şi-a 
deschis cu toată încredere ea inima ei bună 

şi naivă. 
— EI te-a trimes? N 
— Dinicu? Da unde-a vrut să-mi. spue 

vr'o vorbă despre asta? EI nici nu ştie 

cam venit aici.. 
'— Ar puteă să vie azi la noi? 

— Nu cred... e aşa de slab... 
— Atunci... Or... lasă... merg eu cu d- ta. 
Și se sculă să-şi: pue pălăria. In momen: 

tul acesta intră Eliza. 
— Ce. te uiţi? Sărută colo mâna... e 

mama lui Domnu Dinu, nu ştii? A venit 

să te ceară... Mai credeai tu aşa noroc?.. 
Eliza se uită nedumerită. Sultana îi zâmbi 

duios. | i 
— De, maică, norocu-i pentru amândoi 

| dac'o vreă Dumnezeu. 
-— Aşa-i, mai e vorbă?... Dar, să mergem. 
Nu trecuse un sfert de ceas decând 

Eliza rămăsese singură. Ea. nu ştiă ce să 
creadă... Eră nebună mă-sa? Ce ochi fu-. 
rioşi aveă când a eşit... Dar cum e cu pu- 
tinţă !... Servitoarea intră speriată. 

,
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— Domnu profesor... ! 
— Să poftească. 
Eliza deschise iute o carte. Inima îi bătea 

neliniştită. Dinu, palid, sfiicios, se opri în 
prag. 
—-Vă deranjez? 
— A... Di 
Şi Eliza se sculă şi-i întinse mâna. 
— V'aţi făcut bine? | 
— Da... Dar pentruce mă priviţi aşa ?. 
— m. Aţi făcut foarte rău c'aţi trimes pe 

mama d-voastră... aici. 
— 'Mama a fost aici? Când? 
— Adineoarea a plecat... O, a făcut foarte 

rău ca spus mamei... ceeace nu trebuiă 
să-i spue. | 
— Dar eu nu ştiu nimic! Şi Dinu rămase 

înlemnit, ca în faţa 'unui dezastru irepa- 
rabil. 

Eliza îl privi cu milă. Amândoi stăteau 
„jenaţi, neştiind ce să-şi spue, când uşa 
se deschise, şi d-na lonescu apăru ca o 
furie: «Du-te, Elizo, că am de vorbit cu d-nu 

„ profesor». 
_— Aşa, acum putem vorbi în linişte... 
şezi te rog. Ştii că viu dela d-ta?
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— Nu ştiu nimic. | 
— Mama d-tale a fost aici şi mi-a spus 

că iubeşti pe Eliza. E adevărat? 
“Tonul cu care făcuse această întrebare, 

aerul răstit, dominator cu care-l priveă, răni 
mândria lui Dinu. El se roşi, şi se stăpâni 
ca să nu răspundă o impertinenţă. 

— Nu-i adevărat.... şi nu înţeleg ce-a 
„căutat mama aci... E 

__— A venit să-mi ceară mâna Elizei... 

D-na lonescu avu un râs răutăcios, bat- 
jocoritor. 

— Ce? Vrei să pleci? . 
— D-ta ai poftă să mă umileşti — şi eu 

_nu sânt deloc dispus să rabd. 
„— Nu, nu te las să pleci aşa... U, ce: 

urit te uiţi la mine... mă sperii. | 

Ea-l apucă de mână şi-l privi în ochi cun 
aer dezolat ; glasul ei deveni duios, rugător. 

„_— Dinule, iartă-mă, am crezut că 'ne- 
bunesc când mi-a spus mama ta... De ce 
mă-'priveşti aşa Dinule, tu numai simţi nimic 
pentru mine ? 

„E îşi trase brusc mâna, ca şi cum l-ar 

fi fript, şi se înclină cu o ironică aparenţă 
de respect.
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— Sărut mâna doamnă ! 

— Te rog, un moment, Dinule... 
— Nu pot, îmi face rău, te urăsc ! 
Ea se făcu albă ca hârtia. | 
— Cum se cunoaşte că eşti din proşti... 
-— O, da! | 

„Şi eşi fără să se mai uite în urmă. In 
acest da, spus: tare, semeţ, cu o ridicâre | 
de cap teatrală, răsuflase tot necazul, toată 
mândria lui ofensată. 

Eră răzbunat. 

Cum îl văzu, mă-sa îi eşi bucuroasă'nainte. 
— Vezi ? ziceai că nu eşi azi din casă... 

unde mi-ai fost ? 
Şi se uită în ochii lui cu un aer nerăb- 

dător, şiret, misterios. 
A, cu ce mânie venise el acasă, cu ce 

sete de a mustră pe mă-sa pentru uimnilinţa. 
şi ruşinea la care-l expusese... | 

Revolta lui căută cuvinte aspre, crude, 
profund dureroase pentru a pedepsi, fără nici 
o milă acea înjositoare, neiertată «prostie» 
a mă-sei. Cum a putut ea să... oh, i se. 
urcă tot sângele în obraz, când şi-o închi- 
puiă smerită, naivă, prost îmbrăcată, făcând
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o figură nenorocită în casa acea mare, cu 

mobile scumpe cari-o intimidau, în faţa 

acelei parvenite înfumurate... Şi ce idee, ce 
nebunie să se ducă în peţit, să-l facă de 
râs... lubise cl în adevăr pe Eliza ?... Poate, 
o iubire delicată, discretă, mai mult un prilej Ă 

de gânduri frumoase, o poezie a inimii lui, 
a unui colţişor tainic din inima lui; el. nu 

i-a spus-o, ea n'a simţit-o, şi n'ar fi înţe- 

les-o, n'ar fi ştiut-o niciodată. 
Ş'acum, eată că, pe când mă-sa îi vorbiă 

mişcată ca de-o imensă, neaşteptată fericire 

pusă de ea la cale, inima lui se înduioşă de-o 
nespusă milă. Toată copilăria se treziă în 
sufletul lui bolnav. EI o ascultă cu răbdare 

până la sfârşit, apoi o privi lung, ochii i 
„se umplură de lacrămi; îi luă mâna ş'o să- 

rută de mai multe ori. 

— Ce bună, ce sfântă eşti tu măiculiţă! 
- Şi plecându-şi faţa pe mâna ei aspră, 

“plânse cu' hohot. 

 



  

DE LA ŞEZATOARE 
- 

=== eo e. CI ȘI 3 - 
i o seară liniştită de toamnă. Pe-un 

d ţol întins -afară, dinaintea coşarului, . - 
LEEA   ne-am strâns câţiva băetani din sat 

să mai râdem cu cele fete, şi fiindcă mânile - 
ni-s. slobode, desghiocăm bucuros popuşoii 

lui badea Neculai Pintea, că-i român de 

treabă şi-i săritor şi el la nevoile noastre. 
"— Şezi, mamă Dumitră, şi pune şi D-ta: 

mâna pe ştiuleţe, că de aceea-i șezătoare... | 

ori poate vrai să ne zugrăveşti ?: 
— Ei bată-te, că diştept te-ai mai ales... 

Fă mai hăis, Marando... la "'mpinge hobo- 
„rocu cela încoace, măi ţică... Incet, să nu 

dai de şugubină.
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— Da Nică nu vine? 
—, Îi de strajă la primărie. | 
— Auzi, mamă Dumitră, ce spune Ilie, 

că cică «la stejar» sânt stafii... 
— Apoi, or fi, dragul lelii, ce te prinde 

pe tine mirarea ? | 
— la: mai tăceţi mă, ce dracu vă tot. 

hliziţi ? Cum o fi stafia aceea, mamă Du- 
mitră 2... D-ta ai văzut-o vreodată ? 
-— Fireşte cam văzut-o. 
Ea râde şiret. Toţi tăcem chitic şi ne. 

uităm ţintă 'n ochii ei mari, buni şi isteţi; luna 
îi bate . drept "n faţă. Frumoasă trebue să 

„fi fost mama Dumitra în zilele ei. Ea ştie - 
bine ce vrem noi... şi-i place să povestească; 
mu cred să mai fie cineva pe lume care 
să poată “povesti ca ea: tot ce-auzim. din 
gura ei, ni se pare că vedem aidoma. 

— Îi cam mult de atunci. Eram fată aşa 
“ca de vr'o optsprezece ani şi slujam la 
boeru cel bătrân, în casele vechi... voi nu: 
le-aţi apucat; şi, dă, aveam şi eu, chipurile, un 
ibovnic în sat... Ce te uiţi aşa, piciule? Tu 
vezi-ţi de treabă, 'ce-asculţi aici la vorbele 
noastre ? Seara, după ce se culcau toți, 
eu mă duceam binişor în pridvorul din
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spatele casei, şi stam acolo la. tereastă, 
până când zăriam pe lon; el săriă gar- 
dul şi veniă tiptil prin fundul grădinii, ca 

să nu-l simtă câinii. Într'o seară, şedeam 
la fereastă şi-l aşteptam. Eră lună, şi um- 
bra casei se întindea ca de-aici până 'n 

poartă. Cum stam eu aşa, o dată mi s'a pă- 
rut' cam auzit ceva scârțâind : m'am uitat 

la cumpăna fântânei, crezând că poate 
bate vântul; da unde se pomeneşte? nici 
frunza nu se clătiă, — ş'atunci mi-am 
adus aminte că sub pridvor, chiar sub lo- 
cul unde stam eu, eră pivniţa... mai ştii? 

zic, poate umblă cineva la pivniţă; şi dau 
eu să mă uit, da cam cu frică... Doamne, 

uite parcă-l văd... un: «ciohodar» nalt, chi- 
pos, eşiă din umbra casei, și unde păşiă 
falnic... . 

—. Ce-i «ciohodar», mamă Dumitră? 

—- Ei ce să fie? Un ciohodar, un slujitor 
domnesc... Străluciau fireturile pe el, de-i 
luau ochii, şi parcă plutiă pe-o apă, eaca 
aşa mergeă de lin, — lam văzut bine cum 

„a eşit din umbră, şi de ce se depărtă. 
în bătaia lunii, creşteă tot mai înalt, mai 

înalt, până ce nu s'a mai desluşit dintre
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copaci... - tremuram .ca varga; nu ştiu cât. 
oi fi stat aşa, cu ochii ţintă îutr'acolo, că 
numai iar lam văzut întorcându-se încet 
din grădină; luna îi băteă în faţă şi ochii 
îi sticliau ca de mâţă, aveă o barbă lungă 
până la brâu, -şi mergeă drept, milităreşte; 
s'a abătut puţin la fântână, şi... a stat aşa 
în loc, parcă vroiă ceva, apoi iar-a por- 
nit, şi Pam văzut cum a intrat în umbră, 
am auzit uşa dela pivniţă scââârţ... încet, 
ştiam că e totdeauna încuiată... în seara 

aceea n'am mai aşteptat pe Ion, m'am dus 
să mă culc, și toată noaptea m'am gândit 
la «ciohodar» şi n'am închis “ochii până'n 
ziuă, de frică... - 
— A doua zi i-am spus boerului că au 

stafie casele, şi boerul a dat din cap, şa 
zis că ştie... 

— Şi oare dela ce să se tragă asta, 
mamă Dumitră? 

— Apoi, mă băeţi, când se ridică O- casă 
mai înainte vreme, se luă. umbra unui om 
şi se puneă în zid, ca să fie casa trainică... 
— Cum i se luă umbra? . | 

__— la. bine: veniă un.om bunăoară de 
se uită cum se clădeşte, ş'atunci. un meş-
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ler se dedeă binişor pe la spatele lui şi-i 
măsură cu sfoara cât i se lungiă umbra 

„pe pământ, —îi tăiă lungimea ş'o culcă 

"— Ei şi? 
— Şi omul acela până 'ntr'un an muriă - 

şi se făceă strigoiu, şi veniă în toate nop- 
ţile de-și luă. umbra de unde-a fost pusă, 

şi se plimbă în preajma casei, şi apoi iar 
îşi duceă. umbra la loc şi se făcea nevăzut. 

— Da eu am auzit că vine noaptea la 
om când doarme, şi-i suge sângele strigoiul. 

— Aş, astea's vorbe de-a oamenilor. 

— Şi nu mai poţi adicătelea să-l goneşti 
Ă dela casă? 

— Ba da, te duci la biserică 'şi desgropi 
mortul care se face strigoiu, şi-i baţi un 

țăruş drept prin inimă, şi numai aşa scapi 

de el... Hai, fetelor, sculaţi că-i târziu... ia'n. 

auziţi, cântă cucoşii. Ma 

A trebuit să le ducem noi pe-acasă, că 

li-eră frică. Şi mereu le speriam: «Uite stafia!» 
— Mâine seară — la părintele Vasile. .... 

da să ne mai spui, mamă: Dumitră. 

„— Las” că vă spui, n'aveţi grijă. noapte 

uşurică. . , IN 
, . 11 

AY atuţă. — Clipe de linişte. -
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Il. 

Scărmănăm lână la popa Vasile. Afară 
„a început să -bureze. In odae e cald şi mi- 

roase a fum şa cioban. Un purcel coviţăe” 
în tindă, şi dă mereu cu râtu 'n uşă.- 

— Auzi, mă Tărăboanţă, te cheamă frăţi- 
ne-tău. „ 

-— Ba pe tine.. 
Părintele, cu poalele antereului în brâu, 

se duce să-l gonească; purcelul se. pune de 
price. Părintele se supără. «Huidea,» şi-i. 
dă un picior. în pântece, s'aude un guiţat 
"ascuţit, şi. fetele se uită la Tărăboanţă. 

Mama-preoteasa a dat spuza la o parte, | 
şi pe-vatra dogorită a turnat o jumătate 
de căuș de păpuşoiu. Ne face cocoşi; grăun- 
jele pocnesc şi sar înflorite, albe. Băeţii s 'aţin 
să le prindă 'n gură. Părintele e trudit, se' 
duce dincolo să se culce, — bucuria noastră 
că scăpăm de el, că tare-i ursuz. Preoteasa 
a umplut sita de flori. Incepem toţi a ronţăi. 
— ŞI ai văzut mamă Dumitră ? 
— Văzut, zău. 

— Ăra, ia nu mai vorbiţi de necuratul. 
cruce de aur în casa asta! 

A 

Pi
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— Da nu-ţi mai face spaimă, 'coană 
preoteasă, ce-o să caute dracu în «casa 

“popii? ..» la şezi colea ş'ascultă. Ne 'ntor- 
- ceam într'o seară de la adunat, uite ţiu minte 

ca acum... Eră aşa într'amurg, da se vedea 
drumu bine, ştiţi, cum e vara, selasă noa- 

ptea târziu; noi, fetele şedeam în car, flăcăii - 

veneau pe jos; unul mână boii, altul cântă 
„din fluer; în urma noastră veniau droae; se 
auziau chiote, _râsete, băeţii plesniau din . 

bice, de clocotiă valea. Zău, când mă gân- 

“desc: parcă eră altă lume pe-atunci, şi 
lucrurile erau mai frumoase, şi oamenii mai 
veseli... Cum stam noi şascultam aşa, 

"duse pe gânduri, odat, auzim pe: Radu, 
răstindu-se la boi: «Ho, -boală!». — Drept în 

mijlocul drumului eră o căpiţă de fân. .: 

— Oare cine-o fi lăsat-o aici?. 
- Şi Radu apucă funia din coarnele boilor, 

„şi cârneşte hăis pe lângă şanţ: da căpija, 

_ţop înaintea lui. 
— Uite: mă, asta-i cu dracu, -. 

Şi doar numai cât ne-am: făcut; cruce, 

şi pe loc a pierit. Sc 

— Da taci, soro, că [i-s0 fi părut, - 
„„—— Stai- să vezi, —-mai mergem noi £ aşa,
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ca o  svârlitură de băț, şi ce să ne po- 
menim? O capră neagră — eşită ca din 
pământ — behăiă- şi se da pe lângă boi... 
— De, capra. dracului, unde te bagi ? 
— O fi cel împeliţat... | 
Şi iar ne facem cruce — şi cât ai clipi 

sa şi vârit în pământ. Când să intrăm în 
sat, numai eaca la. poarta țărnii un motan; 
da ce ochi! Uife, par-că mi-se pun cârcei 
pe la încheeturi, când îmi aduc aminte. 
Da Radu de colo: «dec, c'aista n'o mai fi - 
dracu, — e motanu' Marandei, îl cunosc 
doar», şi n'are de lucru, jap, o iuşcă peste 
coada motanului, ş'odat' a zbucnit o pară, 
da ce pară? ca dintr'o gură de cuptor, şi 
pănă să ne facem noi cruce, ne şi pomenim 
grămadă-i -n- şanţ. Zic: 
— Fie, bădică Radule, că ne-o făcuşi. 
laca n6- -ajung şi cei din urmă. 

— Cum dracu de vârişi caru'mn şanţ, 
fermecatule ? 

- Când le-am spus — au început şi ei a 
se minună şi a-şi face cruce. 

* — Să ştiţi mă, că asta nu-i a: bine, — 
„zice. moş Niţă a Safitii. 

Ş'âdevărat” că n'a. fost - a bine, parc'a 

7



DE LA ŞEZĂTOARE 165 
  

spus într'un ceas rău. In iarnă, aşa pe după 

Bobotează, se 'ntorceă Radu de la târg, şi 
înoptase — în dreptul Ghicanilor ci- că i-a 
eşit un bivol înainte, Va luat în coarne şi 

Ta buchisit, l'a buchisit, până l-a făcut una cu, 

“pământul. A doua zi lau găsit, da nu se mai 
cunoştea, om a fost, ce-a fost? Au săpat o 

groapă în marginea drumului, şi lau în- 
gropat acolo, fără popă, fără nimic — şi i-au 

infipt la cap o cruce de lemn care-a rămas 
şi azi, de-i zice la «crucea Radului». 
„— Mări, că multe-ai mai fost ştiind şi tu... 
— P'apoi cum te! chiteşti d-ta, coană 

„preoteasă ? Una-i Dumitra sireaca ! Eu, nu . 

“că mă laud, da când'eram ca fetele astea... 

„ frângeam, omu în două. 

Fără să vrem, ne uităm toţi la mânile puter- 

- nice ale mamii Dumitrii, care făcuse un . gest 
“hotărît, ca şi cum ar fi rupt în adevăr un om. 

Ce curioasă lumină i-s'aprindeă în ochi când 
vorbiă de tinereţele ei! Şi ce plăcere aveă 

ea să ne. spuie tot lucruri prăpăstioase.... _ 

— Hei, ce credeţi? Să vreau eu, m'aş 

face iar tânără, cum am fost... 

— Cum asta, mamă Dumitră ? 

„— "la bine... Aghiuţă ce-aşteaptă ? —
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Să-i vând sufletul, “şi să-mi “deă. pe '«Spi- 
riduş...» să fac ce-oiu vreă eu; da-pe urmă 
cum m 'ar.maijucă pe ceea lume!... Iaca vezi? * 

„Mai cu una, mai cu alta, scărmănară şi bieţii 
„băieţi. Acum să-i mai învăţăm doara toarce... 
Apoi :cu noapte bună, coană preoteasă |... 
„Afară eră întuneric beznă, stătuse ploaia, 
dar nici o stea nu se zăriă pe, cer. 

— Uite-aşa-i în iad, mă băieţi! 
Se auziau de ceea parte „cânii lătrând, 

fetele. se ţineau de, mână şi mergeau gră-. 
madă, ca oile, pe lângă noi. Năsdrăvăniile, 
auzite, ori noaptea, ne înfioră aşa cu mu 
țenia ei ? La toţi ne perise glasul. . 

, 

_În-momentul 'acesta caut să-mi. lămuresc 
figura mamei Dumitrii, număr în gând anii de 
când a murit, şi mi se pare că de-atunci am ? 
trăit o „mulţime de vieţi, şi că, din toată 
lumea aceea, eu singur am, mai rămas. 
: Dar ce frumos mirosiă iarba 'n şes, şi ce 
dulce sună clopotul dela biserica satului 
nostru ! A 
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ROBIA DURERII. 

ncă un Crăciun. Nici una din sărbătorile 
de peste an nu se'ncrestează aşa de larg 

şi de adânc pe răbojul vieţii mele, nici 

una nu mi-aduce atâta melancolie, atâtea amin- 

tiri depărtate, atâta dor de părinţi, de fraţi, de 

satul în care m'am născut, de copilăria mea... 
“Copilăria mea! Ce mult mi se pare de-atunci! 
Departe, într'o căsuţă veche, acoperită cu 

stuh, cu păreţii albi şi cu ferestre mici — 

acolo am iubit întăi, acolo mi-am lăsat cele 

mai frumoase gânduri şi cele mai scumpe. 

credinţi. Ca printr'o negură mai văd şesul 
alb de zăpadă, şi gârla 'ighețată, şi sălciile
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acoperite de promoroacă sclipind. în soare, - 
şi dealurile, frumoasele dealuri dela Pleşăşti, 
pe-ale căror nesfârşite troene ochii mei în- 
setaţi se perdeau, ca într'o lume de basme.:. - 
Toate acestea — numai acolo şi numai atunci . 
au fost, şi cu ele nimic, din câte-am văzut 
pe-aiurea mai târziu, nu se poate asemână. 
Ochii. .. nu mai sânt ochii de-atunci! 
Vremea a curs, şi mi-a întunecat vede- 

rea, şi mi-a turburat auzul, şi toate simţu- 
rile mele s'au învechit şi s'au discordat, şi 

„toate credinţele mele s'au sfărâmat şi Sau 
risipit. a Aa 
“O, mamă, buna şi sfânta” mea mamă, 

tu care ?n fie-care seară îmi luai mâna 
dreaptă - şi'mpreunându-mi - trei degete imi 
le duceai frumuşel la frunte, la piept, la 
umărul drept şi .la umărul: stâng, învăţân- 
du-mă să rostesc după tine; «In „numele 

„ Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului duh, amin»,. | 
iu singură ai puteă înţelege — dacă din 

„pacea'n care-ai adormit pe veci, ai mai putea 
privi, la noi — cât jat' şi ce cumplită pustiire 
a lăsat bântuitoarea vijelie” a vremii în sufle- 
tul copilului tău, atât de blând şi de curat 
odinioară! Nimic n'a mai rămas din învă-
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țăturile pe: care le-ai semănat cu-atâta grijă, 

cu-atât de frumoase speranţe. Pe unde erau 
flori odată, au răsărit ciulini şi mătrăgună. 

Ah, şi cât aş fi vrut să rămâiu bun, senin şi 
încrezător, aşa cum numai sub straja iubirii 

şi înţelepciunei tale am fost într'o vreme 
„depărtată. Am fost, şi azi nici nu mă mai 
cunosc! - | E 
Tu ai plecat, scumpă şi adorată mamă, 

tu ai plecat, șin locul tău a venit şi s'a 
aşezat lângă mine, şa pus stăpânire pe 

“mine, un demon care mi-a răstălmăcit toate - 

poveţele şi bunele tale învățături, şi m'a 
ademenit, şi m'a' înveninat şi m'a: strâns 

în mrejile lui, .ispititorul!. O, dacă l-ai fi 

auzit, dacă ai fi fost lângă mine s'auzi ce-mi 

'spuneă, ce lucruri grozave'mi spuneă. Dar 

tu ai plecat.' De câte ori n'âm întins bra- 
țele desnădăjduit, ca un copil rămas singur 
în întuneric,. şi te-am chemat — şi tu nu 

mi-ai răspuns. a 

Intr'o seară — mi-aduc aminte, 'eră tot 

aşa spre Crăciun — mă închisesem de vreme 
în odăița mea friguroasă. Făcusem lumina - 

mică la lampă, de frică să nu se'sfârşească 

gazul şi să rămâiu pe ntuneric. Nu mi-eră
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somn.. Zgrebulit în palton, cu pălăria“ în- 
desată pe cap, aşa cum venisem de la birt, 
stam la masă şi mă gândiam. Şi e/, tăcut 
îmi pândiă gândurile. Nu-l vedeam, dar îl 
simţiam lângă mine. Mă gândiam la marele 
poem de iubire şi de jertfă pe care blândul | 
Isus l'a cris cu lăcrimile şi cu sângele lui 
în cartea noroadelor. Vedeam pe «Fiul O-| 
mului» desculţ, cu capul gol, cu faţa "ndrep- 
tată spre cer, pururi scăldată 'n lumină, cu 

"ochii inspirați, străbătând câmpiile Galileei — 
şi valuri de lume în urma lui, în jurul lui, 
smulgându-i de pe buze mântuitoarele învă-. 
țături, cuvântul ce dă perduţilor scăpare, pu- 

„tere celor slabi, şi celor-orbi lumină. Toată 
„această minunată şi strălucitoare viaţă înce- 

pută în eslea de la Betleem şi sfârşită pe: 
crucea dela Calvar, desfăcută în tablouri mari, 
mi se desfăşură înaintea ochilor cu. o uimi- 
toare limpeziciune. Îl vedeam mergând — îi 
auziam glasul puternic, cald şi sonor, în frea- 
mătul mulţimii. Fie-care pas, fiecare gest, 
fie-care cuvânt al divinului propoveduitor mă 
umpleă de-o adâncă, misterioasă evlavie. 
Plângeam şi eu, îngenunchiat sub crăngile 

maslinilor de la Ghetsemani, — gemeam şi



- ROBIA DURERII , 171 
  

eu, urcând dealul Golgotei, sub greutatea 
crucei, pe care marele iubitor de oameni 
'aveă să-şi ispăşească păcatul de a fi făcut, . 

în larma nelegiuirilor, să răsune glasul drep- 
tăţii şi, din cenuşa Gomorii, să răsară sub 
acelaş soare o lume mai bună... 
— O lume mai bună?.. Crezi tu în a- 

'devăr, că dacă marele tău iubitor de oameni 
s'ar mai scobori odată pe pământ, ar mai 

cunoaşte urmă din ce-a zidit el? Crezi tu 
că astă-zi, după două mii de ani, venind 

să dea lumină orbilor 'şi. sănătate bolnavi- 
lor, -şi tuturor pace şi frăţie, n'ar îi din nou 
răstignit pentru aceasta? O, e aceeaşi lume 

şi aceeaşi robie a durerii, şi aceeaşi foame, şi 
aceeaşi ură. Ştii tu care-a fost cea mai mare 

minune şi .cel mai „strălucit moment de 
glorie în viaţa pământească a blândului tău - 

Isus?.., Priveşte ! 
In clipa aceea mi-s'a părut că o perdea 

uriaşă se dă la o parie. Uimitor de lumi- 
noasă eră priveliștea ce mi-se. desfăşură 
înainte — şi. glasul nevăzutului meu tovarăş 

„reîncepii : | a | 
_— Vezi tu, acolo'n fund, departe, mul- 
țimea aceea care clocoteşte ca o mare răs-. -
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colită de furtună? O vezi cum se rupe, 
„furnică şi se ngrămădeşte în jurul unui singur 
om? Vezi miile de braţe tremurătoare care 
se întind spre omul acela, a cărui figură 
străluceşte ca soarele ? Acolo-i „mulţimea 
fămândă, „pe care-o satură Hristos. “ bla- 
goslovind cele 5 pâini şi 3 peşti şi făcând - 
merinde pentru toţi hemesiţii. Acolo-i mi- 
nunea. cea mare de: lângă lacul. Tiberiadei 
— acolo-i. singura predică pe care-o as- 

cultă ş'o înţelege foamea. Nici odată nu l'a 

. 

iubit: şi nu Va 'sărbătorit mulţimea -ca în 
ceasul acela. E aceeaşi turmă de flămânzi 
care cereă împăraţilor romani „panem et 
circenses". E aceeaşi nenumărată gloată de . 
nevoiaşi şi de asupriţi care de mii de ani 
se roagă: «Dă-ne nouă, Doamne, pânea 
noastră 'cea de toate zilele ! a 

Ptiveşte cum îl duc în triumf pe cel 
care le-a potolit foamea !.. Şi. iată-i acum 

 învălmăşiţi, cum roiesc spre. porţile lerusali- 
mului, în mijlocul lor Isus călare pe măgar, 
şi mii de guri strigă: «Hosana, bine este 
cuvântat cel ce vine întru numele Dom- 

“nului W» Este o falnică intrare de cuceritor 
în Ierusalim, cetatea -'n care pier profeţii,
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după cun “spune tradiţia. Şi valurile: de 
lume se îndreaptă spre templu — au ajuns... 
eată ce îmbulzeală e acolo, şi ce. vraişte 
înspăimântătoare... vezi, butoaie răsturnate, 
bani aruncaţi pejos, stofe scumpe sfâşiate . 
şi tăvăliten picioare, oamenii trântiţi unii 

peste alţiiîn graba de a fugi... pricepice e: Isus 
cu biciul în mână goneşte pe vânzători din 
casa Domnului. Este cel dintâi act de vio- 
lenţă şi de autoritate, — cel dintâiu şi cel din 
urmă ... Isus nu mai'loveşte nici nu :mai 
dă mâncare mulţimei flămânzite — şi mul- 

ţimea-l părăseşte'n mânile fariseilor. Tradiţia 
„cetăţii în“care pier profeţii se împlineşte şi 
de astă dață... .. | 

Ş'acum, tu care-ai fost crescut în evlavie 

şi-n frica lui Dumnezeu, cugetă bine la 
aceste două momente: mari din vieaţa lui 

Isus, - gândeşte-te la imensa şi neliniştita 
gloată, care e pururea aceeaşi, şi pe care. 
„wo poate! stăpâni - decât foamea şi frica,- 

pâinea şi biciul, — singurele mijloace cu: 

care poţi dresă şi fiarele, — încearcă să 
măsori cu mintea adâncimea ameţitoare a -- - 
răutăţii şi perversităţii omeneşti, nestator- 

nicia acestei mulţimi. care: azi ţi-se închină
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şi mâine te ucide, şi vezi ce-ţi mai.rămâne din 
povejele cari: te-adormiau în copilărie şi din 
credinţele şi visurile cari te-adorm şi astăzi... 

Ş'am simţit în clipa aceea o durere, ca 
şi cum mi-ar fi smuls cineva cu cleştele o 
bucată” din carnea mea. Sânt ani de-atunci 
— mi se par sute: uneori — şi demonul 
acesta neadormit a.rupt mereu din mine, 
a rupt, de-n'a mai rămas decât... amintiri, 
îndoială şi frică. a 

Şi totuşi, imi-e aşa dor.de-o lume mai 
bună! . e



  

MOGÂLDEA 

JA TA m învăţat cu el în şcoala primară. 
= N Nu-imi eră drag, pentru c'aveă o fi- 

gură răutăcioasă şi pentrucă, de 
câte ori se uită la mine, se strâmbă: ceea. 
ce a făcut într'o.zi Să'mi pară grozav de 
bine când am văzut pe D-nu Udrea c'odată 
“mi'l înşfacă de urechi şi'] toarnă «la bancă». 
Turnatul la bancă eră teribil. Micul vinovat 
eră aşternut cu pieptul pe capătul băncii, 
un monitor îl-ţineă bine de grumaz, altul 
de picioare, şi «Domni» îi trăgeă cu varga 
la... spate, ca să goniască mintea la. cap. 
Uneori Domnu se, înfuriă straşnic de ţipe- 
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tele nenorotitului copil, ş'atunci vergile se 
rupeau una după alta, şi asta necăjiă şi 
mai rău... pe Domnu, vezi bine. 
— Cambur! să-mi aduci mâni douăzeci 

de nuele bune; să nu te mai văd cu pae 
de astea, că-i rup urechile. Îi înţeles? 

— Am înţeles! | 
Ş a doua zi-băiatul butnarului dela Podu- 

verde: — Camburachi gogoloș — veniă cu 
“ maldărul la spinare. | 

Ce ochi de drac împeliţat aveă Mogâldea ; 
şi ca .o viezure îşi -răsuciă capul, — o clipă. 
n'aveă astâmpăr. Băeţii îi ziceau «Michi- 

„duţă». Nu puteam pricepe unde dispărea 
el în „timpul recreaţiei; în totdeauna o sbu- 
ghiă' pe poartă cu câţi- va tovarăşi, şi când 
se întorceau, aveau şi ei un aer misterios 
şi. viclean... Ştiiarn că «tăta» lui Mogâldea 
e legător de cărţi, şi că şade peste druin 
de şcoală. Mai auzisem că «Michiduţă are 
dughiană în gârliciul unei pivniţi», dar 
fiindcă eu apucâsem din capul. locului să 
mă uit la el cu sfieală, ceea-ce, neapărat, 

îl făcu. să mă privească de sus, se stabi- 
lise dela sine între noi amândoi un fel de 

mică duşmănie, care ne îndârjiă şi ne strân-
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geă pumnii pe sub bancă, în aşteptarea 
surdă a: unei definitive încercări de forţe 
pe dealul Țuguetei. Nu ştiu de ce mi-eră 
frică de el, de şi eră mai mic decât mine. 
Îmi intrase'n cap c'are să mă umilească. 
Dar într-o zi.am repurtat o victorie, de care 
şi astăzi când mi-aduc aminte parcă mă! 
umple un sentiment de mândrie. D-nu Udrea 
ne esplicase «prinderea lui - Isus în grădina 
dela Ghetsemani». | | 
— Care ştie s-o spue şi el aşa ? 

Un moment de profundă tăcere. Eră pri- 
măvară; băeţii se uitau la un zarzăr bătrân, 
care înflorise de vreme. | x. 
— Eu... 
Şi mă scol, ridicând două degete; dar 

ce tare-mi băteă inima! |. | 
— Spune! A 
«Domnu» îşi lăsă plictisit capul pe mână; 

monitorul” dela banca întăiu îmi aruncă o. 
căutătură infernală. Imi dresei glasul şi 'n- 
cepui... - | - 

Frumos trebue s'o fi depănat eu — căci 
Domnul Udrea îşi ridică odată capul, şi-mi 
spuse un «bravo, piciule !» care-mi aduse 
tot sângele-'n obraz. | 
A. Vlahuţi, Clipe de Liniste, 12
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"— Spune-o şi tu, Tăbârcă | 
“Modestia la:0 parte... n'aveă de-a face. 
— Eşi afară, măgarule! a-ţi şi .carrafu- 

sele deacolo, spurcăciune! Treci piciule .în 
locul lui!.... Aşa! Şi poartă-te frumos. | 

Eată-mă-s . monitor. pe . banca -a VIl-a! 
Multe bucurii: am avut de-atuicia, multe 
emoțiuni mari şi fericite am apucat :în fuga 

„vieţii, dar fericit şi mândru'ca'n ziua aceea 
nu m'am simţit niciodată.. După. ce-mi . 

aşezai cărţile şi caetele în bancă, înaintai . 
binişor capul şi 'mi numărai supușii: erau 

"opt. Mă mai uitai odată bine: da, în celălalt 
capăt al băncii, care se chemă coadă... 

pricepeţi de ce, eră chiar e/— smolitul şi 
micul. Mogâldea. De astă dată nu se. mai 
strâmba la mine. e 

Mi se păru un an până s'aud clopoţelul. 
Aşa dar,  Michiduţă eră «în "şădă» la 

-mine.:- dimineaţa şi demeaza eu îl ascultam, 
eu îi privegheam caetele, eu îi puneam note 
la învăţătură şi la purtare, în catalogul meu, 
scris de «Moşu Petrachi». cu cele mai fru- 
moase litere. gotice, ce am.putut, să văd 

“vr'odată. Să fii student în clasa Il-a pri- 

mară, şi să ai— pe lângă această onoare 
.
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— şi opt băeţi în şădă, mi-se pare că e 
de ce să te fuduleşti.. Vă . puteţi închipui 
cât de adânc ofensat m'am simţit, când un 
ticălos de alviţar. mi-a strigat. într'o zi dela * 
spate : «Hei, mă băeţaş, îţi pică batista !» 
M'am întors fireşte, să văd ce e : îmi atârnă 
ceva, dar nu eră batista. Alviţarul pufni de 
-râs. Ce dobitoc... Să-şi bată joc de-un mo- 
nitor ! Dar şi mama, .zău, „pe semne. că 
nu mai ştiă altă „croială.. de. pantaloni ! . 

si 

+ — Hai, nu vrei. să vii cu noi ? 
—Unde?... 

— La mine... la dughiană... 
„- Ce limpede. mi s'aratacum în. minte... 
sânt două zeci şi şase..de ani... toate se 
dau la. o, parte... văd „căsuţa lui. Mogâldea, 
O .babă stă la fereastră. şi se' uită .cu drag 
la noi, o bură de ploaie ne lustrueşte ghioz- 
danele de glanţ, aud Clanţa dela portiţă, şi 
pe Michiduţă răstindu-se — eră la el acăşă: 

:.. — Da haide intraţi, ce dracu! Di 
„Şi mergem cu. toţii. în fundul ogrăzii,..o 

:raţă leşască fuge 'naintea noastră, măcăind, 
“speriată... Michiduţă scoaţe-o cheie din. bu-
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zunar, descuie lacătul, şi dă uşa la o parte. O 
ce minune! Cine l-ar fi crezut aşa de bogat?... 

Pe polii albe de brad, de o parte şi de 
„alta, în gârliciul pivniţii, toate bunătăţile 
„pământului... şi cu ce rânduială sânt aşezate! 

În cutioare de .carton: rahat, smochine, 
roşcove, halva, migdâle; cofeturi..: Ochii lui 

Michiduţă sticlesc ca de pisică. Ne-aşezăm 

jos: pe treptele gârliciului. | 
— Dă-mi de şase parale cofeturi de cele 
galbene... 

Pe tăviţi de mucava micul negustor îşi 

serveşte muşteriii cu o îndemânare, care mă 

uimeşte ; el cântăreşte tot ce dă: | 

— Da fu... ce vrei? spune. 

Eu mă uit ţintă, c'o poftă de care mi-e 

ruşine, la un boţişor de icre. negre, cât o . 

nucă, aşezat frumos pe:o frunză de viţă. 

Mă gândesc că n'am nici un gologan; şi-mi 
lasă gura apă. - . 

— Te cred, drăguță, dar sânt cam scumpe!.. 
Ai parale ? 

___De unde-a ştiut Michiduţă că eu poftesc 
la icre?.. Ş'apoi, de ce mi-o fi vorbind aşa 

peste.picior? Recunosc că el e.cel mai bogat 
şi mai fericit copil din lume, şi simt pentru
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el o admiraţie pe care 'mi dau toată osteneala 
so ascund, dar şi eu sânt monitor... şi 
mâine eu îl ascult, eu îi puiu notă... 

O, nelegiuit corumpător de suflete, ispită 
infernală ! SE 
"Cu vârful briceagului, trei frimituri cât 

grăuntele de pupoşoiu, numai trei frimituri,.. 
„uscate, pline de colb... N'am mâncat icre 
aşa bune de când sânt!..: Nenorocitule, îți - 
mănânci conştiinţa şi gloria ta de monitor! 

a: | ze 
— Banca a şaptea!.. Cum a mers Mogâldea? 

„— Bine, Domnule ! | 
— Ce notă i-ai pus la Geografie ? 
— Prima. , 
— Ce spui frate? la cşi Mogâldea la 

hartă, să văd şi eu minunea asta ? Ă 
In clasă s'a făcut întuneric... şi nam mai 

„ştiut nimic. Când m'am deşteptat, eram în 
genunchi la tablă, urechile îmi ardeau ca 
focul, Michiduţă din bancă se strâmbă la 
mine, iar eu aveam sentimentul că mor.
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j i u ştiu cum se pripăşise la fiţa Sma- 
ji randa, unde şedeam în gazdă, un 

țigănaș. slăbuţ şi perpelit, în care se 
* încheiă tot personalul de serviciu al casei. 
Ştiu însă că într'o iarnă fiţa - Smaranda -a 
plecat cu 'moşu Vasile să facă sărbătorile 
la o rudă chiabură din Plopana, şi pe mine 

“mia lăsat'cu lonică în bucătărie, pân” o veni 
cineva de-acasă să mă ia. Aveam la dispo- . - 
ziţia noastră o baniţă de făină de popușoi, 
un căuş de fasole, şi o traistă de nuci. lonică 

„eră de vârsta mea; amândoi la un loc am 
fi împlinit douăzeci de ani, vârsta unui flăcău 

4
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Eram dar destul de voinici, ca să ne facem- 
singuri mămăligă şi o fertură de fasole. Şi 
ne înțelegeam de minune şi la treabă şi 
la joacă. Ziua ne dam cu sania pe Dealu 
Țuguetei, seara spuneam poveşti şi puneam 
la cale ce-aveam să facem noi când om fi 
mari; uneori luam cu degetul negreală de 
pe gura cuptorului şi ne zugrăviam mustăţi 

şi barbişoane; râdeam să ne Pprăpădim; — 
într'un târziu ne apucă frica, lăsam tăciunii 
să se stingă, ne culcam frumușel pe rogo- 
jina care acoperiă cele patru scânduri ale 

: patului, şi ne vâram capetele sub lăvicer,, 
ca să ne încălzim. Bine, asta merge-o zi, 
două, da eu bag de seamă că vreinea trece, 
Crăciunul se apropie, şi cei de-acasă se vede 
c' au uitat că mai au un băiat. 
— Ce să fie asta, mă lonică? | 
— Poate că nu mai vine... Da'i departe ? 
Şi iată-ne făcând planuri, să ne sculăm . 

de mânecate şi s'o pornim amândoi la drum, 
cu săniuţa noastră. | 

Văd ca prin vis dealurile acoperite cu ză- 
„padă, copacii în promoroacă,. ochii îmi lu-.
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necă; e un joc fermecător de scântei pe ne- 
tezişul alb, poleit de soare ; şi în această imen-“ 
sitate pustie, pe un drum luciu ca oglinda, 
Ionică, înhămat la săniuţă, mă duce n goană; 
din când în când sare, şi mihonă ca un mânz, 
care sburdă. Apoi se face el boer, şi eu cal; 
la deal amândoi sântem cai, la vale amândoi 
boeri, și pe la amiază iată-ne ajunşi la Ple- 
şăşti. Bătrânul Dorogan mă cunoaşte de de- 
parte, şi'mi ese vesel înainte, îmi pune la- 
bele "n piept şi mă linge pe obraz... 

O, căsuţa noastră drăgălaşă, cu prispa ei 
lată de jur împrejur, cu straşina ei de stuf, 
în care aveam cuiburile mele de vrăbii, şi 
în care vara veniau albine şi'mi puneau miere . 
în trestii, şi mi-o despărţiau frumos în porţii . 
mici cu nişte căpăcele rotunde, tăiate din 
primele frunze de vişin! Dar dece pare ograda - 
aşa de pustie?.. Şi nimeni nu S'arată la 
fereastră! a a 

Nici nu ne mai scuturăm ciubotele de 
„omăt. Nerăbdători dăm buzna 'n casă. Țaca 
“Frăsina întinde foi de aluat, frate-meu Mi- 
halachi pisează 'miezi de nucă şi. zâhăr; 

când ne văd, se crucesc. 
— Cu cine-aţi venit?
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—— Cu sania noastră... Da unde'i mama? 
întreb eu îngrijat. 
1— Sunt. duşi cu toţii la Ziatanoae; fac 

sărbătorile acolo. . : . a 
Va să zică puteam eu să aştept. mult şi 

bine!.:. Ionică se uită cu sfială la lucrurile 
din casă. Pe mine. mă îneacă. plânsul, dar 
mă ţin. Mihalachi nu- -şi mai are .astâmpăr 
de bucurie cam venit. Lăsăm pe țaca Fră- 
sină să “mocoşească: singură la _turie, şi noi 
ne ducem -tustrei la bucătărie, unde baba 
Țăndăroae ni-așază frumos pe-un fund de : 

„lenin o strachină cu borş de cartofe,o bucată 
de -azimă,: perje afumate şi alte bunătăţuri 
de post—-căci e ajunul Crăciunului şi doară 
sântem creştini. Şi pe când eu şi lonică 
leorpăim flămânzi din lingurile de leriri, baba 
işi face cruce şi se minunează într'una de. 
vitejia noastră, şi parcă tot nu-i vine-a crede 
c' am făcut noi singuri atâta drum. «Doamne 
fereşte, vă puteă eşi o lighioae de lup în- - 

- nainte. .> -Mihalachi ne spune cum îi bate 
pe ei..la 'şcoala lui Angheluţă dela Chiţoc; 
este unu Bârzu, care îi arde cu varga -la 
tălpile goale, până.le dă sângele; asta se 

_ chiamă «la falangă». Frate-meu e cu doi



UN CRĂCIUN . - 157 
  

ani mai mare decât mine, nu poate să'n- 
„veţe, zice că'i «greu de cap»; şi e/ a venit 
pe jos, c'o zi înaintea noastră; e cel.mai: 

“horopsit şi mai nenorocit dintre noi toţi; 
nimeni nu-l iubeşte! şi mie. mi-se rupe: inima 
de milă când mă uit la el, şi-l: văd aşa: de 

- smerit, și ştiu câte rabdă! 

— Sculaţi;- băeţi, c'a venit Crăciunul. 
Mă trezesc, deschid ochii şi caut să mă 

dumeresc unde mă aflu. În odaie întuneric, 
— numai la vatră se vede o zare de lu- 
mină, aud pe cineva rupând vreascuri, dar 
nu desluşesc nimic; 
— Hai, sculaţi-vă, ca venit Crăciunul... 
Focul se aprinde cu pară, lumina bate 

în păretele din faţă, pe'care capul lui Mi- 
halachi se proectează mare cât un hoboroc. 
Scol şi pe lonică. Toate lucrurile mi se în- 
făţişează curios, parc' aş trăi: în basme. Şi 
glasurile noastre somnoroase : au un sunet 
neobicinuit. | | 
— A trecut miezul nopţii, acum putem 

să mâncăm de frupt. Păziţi voi focul, să se 
facă jăratic, că eu mă. suiu în pod..
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Şi Rână să ne desineticim noi bine, Mi- 
halachi. se şi întoarce c' o harchină de cos- 
tiță afumată, cu slănina şi cioriciul ei; şi 
o tae frumuşel bucățele într'o tigae, şi trage 
cărbuni pe vatră... j 
— la vezi, Alecule, că este o azimă în 

dulap, şi dă ş. o farfurie de-acolo, şi nişte 
furculiţi... să mâncăm ca oamenii, că doar 
îi Crăciunu... sătulu. Da ție poate că nu 
ţi-o fi foame, lonică. 
— Baa mi-i foame! | 
Afară se crapă de ziuă, iar noi înfulicăm 

cu lăcomie ; ne răzbunăm pe cele şease 
săptămâni de post. Țaca Frăsina doarme în 
etacul de alături, habar n'are de ce- se pe- 
trece ; chiar deşteaptă să fie şi tot n'ar simţi, 
pentru că'i surdă, săraca. Ne aşezăm tus- 

trei în genunchi. pe lada de la fereastră şi 
radem cu unghiile florile de gheaţă cari s'au 
pus pe geam ; în faţa noastră, răsare soarele ; 
troene mari acopăr câmpiile, gârla îngheţată 
bocnă străluceşte în curmezişul şesului. 
„— Mă Ionică, tu ai potcoave la ciobote:? 

-— Da de unde? 
-— Da ştii tu să te dai în călcăe pe ghiaţă?
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— Ştiu, cum să nu ; -şi puica... şi 'ntr'un 
"picior ştiu... C 

— Hai şi ne-om da... . - 

La întoarcere, rebegiţi de frig, ne abatem 
pe la Neculai Moraru, să ne mai încălzim. 
O droae de copii stau jos pe vine împre- 
jurul unei străchini mari, din care 'nfulică 
pe 'ntrecute turte cu julfă. Gahiţa ocărăşte 
de faţă cu noi pe badea Neculai Ca dat 
crâşmarului bunătate de porc, şi n'au bieţii 

„copii cu ce-şi «înfruptă gura» la o zi ca asta. 
EI stă smerit la vatră şi trage din lulea.. 
Pe noi ne ustură ochii de fum, şi nu ştim 
cum să ne luăm tălpăşiţa mai degrabă. 

- Țaca Frăsina ne-aşteptă cu masa. Ea trimite 
pe Ionică să mănânce cu baba la bucătărie... 
«noi, chipurile sântem boieri 1» 
„Eu îmbuc în silă. Mă umple dorul de cei 
cari lipsesc; simt, mai mult ca ori când, 
nevoia unei mângâieri, casa mi se pare 
pustie ; biata țaca Frăsina, e aşa de ursuză!.. 
mă uit la locurile goale dimprejurul mesei: 
aici stă mama, colo tata, dincolo soră-mea... 
Un moment mi se pare că-i văd. «Copil
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nenorocit, nu 'te iubeşte nimeni !» Ochii-mi 
se umplu de lacrimi. Mihalachi mă întreabă, 
cu milă, ce am: Ştiu eu ce să'i spun? Îmi : 
întorc faţa, şi'ncep să plâng cu hohot. 

 



  

CORIOLAN... 
7 - 

    5) anaite Coroianu. îi ziceă lui, de ! la 
părinţi ; dar într'o zi- d-nu Adrian 

NE „găsi cu cale Să deă și acestui şco- 
lăr un nume ceva mai roman... 

—"Vezi, să te “porţi frumos. şi să'nveţi 
bine... Coriolan a fost un generăl însemnat, 
să nu-i faci cumva numele de ocară....-- 
-* Mai târziu a aflat Pânaite că reputaţia 

” generalului nu eră tocmai aşa de -curată, 
cum 0 crezuse el la. început ; dar -asta nu - 
la împiedecat 'de loc pe-băiat de a-se purtă 
frumos şi: de a învăţă bine. A terminat cu. 
succes cele patru clase de la gimnaziul din . 
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Piteşti, şi fiindcă aveă un unchiu în comi- 
tetul permanent, judeţul i-a făcut o bursă 
de 60 lei pe lună şi Va trimes la Bucu- 
reşti. Pentr'un băiat orfan, care-a crescut 
în -nevoi şi-a fost. tratat ca o slugă în casa 
lui unchiu-său, aceşti 60 de lei pe lună eră - 
o bogăţie. In clasa a şasea profesorul de 
desemn i-a lăudat într'o zi talentul ; acea- 
stă laudă a deşteptat în inima lui Coriolan 
o lume de “visuri de mult tăinuite, şi la 
făcut mai pe urmă să părăsească liceul. şi 
să se înscrie la bele-arte. Stăteă într'o odăiţă 
de mahala. Petrecerile 'sgomotoase ale ca- 
marazilor nici odată nu lau ademenit. Pro- 
fesorii erau mulţumiţi de el; munciă cu 
toată pasiunea, cu tot focul .celor cari se 
simt chemaâţi. Îi plăceă să se plimbe sin-. 
gur, să observe, să cugete. Uneori i-se pă- 
reă că natura îi descopere numai lui ar- 

„monii de linii şi de colori, frumuseți pe cari 
nimeni nu le-a mai -văzut. La 92 de ani 
când a eşit din şcoală, i-sa părut stranie 
de tot întrebarea directorului, care se in- 
teresă ca un părinte de soarta elevilor lui: 
„— EI, ce-ai să te faci acum ?
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— Cum, ce-am să mă fac? Nu sânt... pictor? 
E] trăise deja, în visurile singurătăţii lui, 

vieţile de glorie ale atâtor mari. artişti, "- despre cari auzise şi citise prin cărţi. Direc- torul îl privi ţintă'n ochi, şi zimbi. 
— Ştiu, am trecut şi eu pe-aici. Şi eu 

când am isprăvit şcoala am crezut că glo-: ria şi fericirea m'aşteaptă cu braţele des- 
chise. Când am <şit în stradă cu batala- 
maua la mână, îmi închipuiam că toată lu- 
mea trebuiă să se uite la mine; şi ma. 
prins mirarea când am văzut că oamenii 
trec pe lângă mine aşa de nepăsători... Hei 
dragă Coriolane, ai talent, ai mare talent 
şi să dea Dumnezeu să fii mai norocos de 
cum. sânt de obiceiu artiştii; dar să ştii că 
lumea îşi are şi ea grijile ei şi nu prea ține so- 
coteală de. iluziile noastre.... de aceea, să 

“m 'aseulţi deocamdată -pe mine: sânt două. 
catedre vacante în capitală, să-te prezinţi 
la concurs, să-ţi ai mai întâi un locşor sigur, 

“un punct de razim, cum se zice, ş'apoi... 
vom mai vorbi. 

— Tot singur, tot singur şi gânditor... 
Cu aceste vorbe îl întâmpină într'o dimi- 
A. Viahuţă, Clipe de linişte, . . ” 13
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neaţă din lunie, la şosea, colegul lui de 
dăscălie, Nicu Busnea. Amândoi apucară 

pe o alee singuratică. Ce frumos mirosiau 
teii, încărcaţi de floare. 

Nici Busnea nu eră vorbăreţ, dar Coriolan 
prea eră morocânos din cale-afară. 

— Pleci undeva în vara asta ? 
— Nu. 

Busnea, după .vre-o două minute de 
aşteptare, reluă vorba ca şi când Coriolan 
i-ar' fi făcut aceeaşi întrebare. 

— Nici eu nu plec nicăierea. 

Şi fiind-că el îşi aveă motivele lui bine 

determinate, pentru cari «nu plecă nicăiri», 

se hotări să le împărtăşească şi lui Coriolan.. 

Unde poţi să mai găseşti liniştea ta de-acasă? 

Osteneala drumului, scumpetea de pe la 
oteluri, sdruncen şi bani cheltuiţi de geaba... 
Mai ales pentru el, care e însurat... Are căsuţa 
lui, are-o grădiniţă frumoasă, seara mănâncă 
afară. 

Stărui cam mult Busnea asupra fericirilor 
de cari se poate bucură cineva în căsătorie. 

Coriolan călătoriă cu gândul prin Italia. 

Soarele începeă să ardă, Busnea se „uită 
la ceas.



la mine azi... 
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— Sânt de-abia zece..... Hai să dejunezi 

După o lună, pe subt aceeaşi tei, acum scuturaţi de floare, -se plimbau într'o seară D-l şi: D-na Busnea şi, la vr'o zece paşi în urma lor, “Coriolan cu D-şoara Pompiliu, nepoţica Doamnei Busnea. Sup farmecul _unei, în răcoarea plăcută a nopţei, crengile copacilor păreau că se apleacă s'asculte şi ele la şoapta celor doi logodnici. O, acum | vorbiă Coriolan. In el se d şteptase o viaţă nouă, — iubiă... | 
— Când mă gândesc ce fericiţi o să fim... Şi mâna lui puternică strângeă nervos degetele ei subțiri. Matilda îşi apropiă în- cetişor capul de umărul; lui. EI îi spuneă cât a fost de singur şi de chinuit; simţiă o voluptate, acum când eră aşa de fericit, „să-şi aducă aminte de copilăria lui şi să-şi exagereze - suferinţile din trecut, pentru ca să deă şi mai multă tărie cuvintelor lui de iubire şi de recunoştinţă... Din când în când ei îşi apropiau buzele, ca şi când ar fi vrut să şi soarbă sufletul unul altuia : sărutări pasionate dedeau inimilor lor o “senzaţie de - lipsă de aer, o arsură năbuşitoare, de-o"
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“dureroasă voluptate. Viaţa de care-i des- 
-părţiau numai două săptămâni, li se păreă 
depărtată, ca într'o poveste. Sentimentele, 

gândurile, sunetul vorbelor lor li se păreau: 

nereale. Şi, ca şi cum ar fi căutat să se 
smulgă din ceea ce li se înfăţişă ca un vis, 
începeau .să se 'ntrebe despre lucruri străine 
„de impresiile momentului : câte ceasuri de 

lecţie. au pe săptămână — Matilda eră pro- 
fesoară la Azil — la câte ceasuri 'obicinuesc 
să se scoale dimineaţa ?... Coriolan îi vorbiă. 

„de tabloul lui «Deşteptarea României», un . 

tablou alegoric, la care lucrează de doi ani, 
—' mai aveă puţin la el, şi-l da gata. Eră 
sigur că va uimi lumea cu opera lui, dar. 
se jenă s'o spue. De câtva timp eră pre- 

ocupat de altele, nu se mai gândiă la ta- 

lentul lui cu încrederea şi entuziazmul de: 
altă dată. 

Toate visurile lui de glorie erau acum: 
pe planul al doilea. 

% 

Trecuse luna de miere. Matilda visase 
s'o petreacă în străinătate, dar ea s'a sfiit 

să spuie, şi Coriolan n'a înţeles. Noi aş-
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teptăm ca acei pe cari-i iubim să -simtă 
| gândurile noastre, să ne ghicească dorinţele 

cele mai secrete, — şi de câte ori ne vedem 
"amăgiţi, suferim ca de-o ofensă adusă iu- birii noastre. 

— Ți-aduci aminte... acum două. luni, 
când ne plimbam pe-aici... | 

Matilda se uită cu tristeţă la crengile 
„negre ale copacilor. Sub paşii lor foşnesc * 
frunzele uscate. Ei simt că se gândesc la 
acelaşi lucru, de care nu trebue să-şi mai 
vorbească. Tabloul lui Coriolan, marele lui 
tablou expus la Ateneu, a făcut o impresie 
dezastroasă : gazetele spuneau că e o lu- 
crare de nebun, lumea făceă glume pe so- 
coteala braţelor şi figurii «Romăniei». Intr'o 
zi pictorul avi parte să asiste la un început 

„de conversaţie, în faţa operei lui: 
— Uite mă, câta jamboane ! Şi ce aer de 

mitocancă furioasă... Vezi nenorocitul, strică 
bunătate de pânză — îi eşiau numai bine 
două cearşafuri de-aici... E un monstru, 

A aşteptat să'nsereze, ca să nu mai vadă 
nimeni când şi-o ridică de-acolo opera, la 
care muncise cu atâta pasiune, pe care-şi 
întemeiase atâtea visuri, şi care, în schimb,
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îi aducea batjocura lumii. Matilda se vede 
că n'a înţeles câtă durere şi umilinţă eră: 
în inima lui Coriolan, şi cât bine i-ar fi 
prins lui în momentele acelea un cuvânt 
de mângăere, de iubire... 

— Vai, dragă, unde să-l mai punem...? 

El o privi smerit, rugător, cu o căută- 

tură de martir. Teama de ridicol îl sili să-şi 
păstreze aparențele de linişte, — dar peste 
câteva minute simţi că-l înăbuşe covârşi- | 
toarea greutate ce-i sta pe suflet: femeea 
uriaşă, pe care cu atâta migală, o ridicase 

pe pânză, îl tortură, i-se înfățişă ca un 
monstru viu... Nici Cesar n'a fost străpuns 

„de mai multe lovituri de cuţit, ca biata 
«Romănia rediviva» a lui Coriolan. Matilda 
a plâns. La masă vroiă să-l judece, — el 
a rugat-o frumos să nu-i mai vorbească 

de tabloul acela, că-i face rău. Trecuse-o 
săptămână. Adesea ei rămâneau ceasuri în- 
tregi, fără să-şi spue vr'un cuvânt. 

— Ce -vreme posomorită, — nu ţi-e 

rece ? | 

— Ba da, să ne'ntoarcem. :
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Eră ceasul dejunului Le păreă rău că e 
Duminecă, şi vor fi siliți să stea toată ziua 
împreună. 

La masă, Matilda găseşte că friptura e 
„0 «bătae de joc». Coriolan tace, şi mă- | 
nâncă cu poftă. 
„— E curios, dragă, cum tu nu te în- 

grijeşti de nimica... ţi-am spus că nu-i de 
nici o treabă bucătăreasa asta. | 
— S'o schimbăm. De ce te superi? 
— Nu mă supăr, da-mi pare rău să te 

văd aşa de... nepăsător! | 
— Bine, poţi să-mi spui lucrul ăsta şi 

fără să te 'ngălbeneşti... a 
- Matilda îşi făcii ochii mici, şi-l privi cu 
dispreţ. Coriolan. îşi aduse aminte că ob- 

„servase de mai multe .ori la ea obiceiul 
„acesta de a-şi luă aere aristocratice faţă cu 
el, şi în momentul acela simţi o plăcere 

„s'o umilească. Dar el eră liniştit, şi nici 
prin gând nu-i treceă că discuţia ar puteă 
degeneră în ceartă. o 
— Vezi, dragă, bucătăresele bune au un 

cusur : cer leafă mare afurisitele, şi noi, del... 
sântem cam săraci. | 
— De ce nuţi-ai căutat o nevastă cu zestre? .
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— Pentru-că eu sunt foarte mulțămit cu” 

ce avem. 
— Dac-aşi fi ştiut una ca asta... 

- — Adică ce? Credeai c'o s'avem  echi- 
paje.? , 

— Credeam, vezi bine, c'o să trăim mai 
ca lumea... (Matilda se opri aci să răsufle, 

căci glasul îi tremură de insulta pe care 
voiă să i-o arunce)... nu ştiam c'ai să te 
faci de râs cu' operele d-tale... 
— Spui o obrăznicie, şi te iert, pentru-- 

că văd că nu eşti în toate minţile. 

El simţi că acestea au fost ultimele vorbe 
pe cari le-a mai putut spune 'cu linişte. In 

ochii lui eră espresia de sălbătăcie a omului 
furios, gata să lovească. 

„— ţi mulţumesc... eşti foarte generos. 

Matilda avă un zimbet hidos. Coriolan 
izbi cu pumnul în masă, strigă de mai multe 

ori: «Ce pofteşti ?» ş'o privi ţintă "n ochi. 
Ea nu se şperiă, şi — ca şi cum această 
întrebare răstită ar fi chemat un răspuns 
pe care şi-l pregătise de mai înainte în cea- 

surile ei de nemulţumire şi de decepţie — 
îi răspunse hotărit, apăsând pe fiecare cu- 
vânt:
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"— Poftesc să mă lași în pace... m'am 
„Săturat pănă'n gât... m'ai înţeles ?... Asta. 
poftesc. 

zestre. 

— Foarte bine! Aşa te voiu!.. Rămâi, 
puică, sănătoasă... 
„Şi Coriolan îi făcăi un salut ironic. Tri- 
mise să-i aducă o.birjă, îşi luă cufărul şi 
ce mai aveă şi:se mută la otel. 

- Când se văzi singur în odaie, stătu un 
moment ca să-şi deă seamă de ce se în- 
tâmplase; dar gândurile îi lunecau cu o 
repeziciune vertiginoasă ; aveă sentimentul 
unui Om, care-a căzut de la o înălţime 
mare. Aspectul mobilelor, aerul din odaie, 
îi făceă rău. Eşi în stradă să. respire. I-se 
păreă că oamenii se uită la el curios. Apucă 

„pe uliți mai retrase, şi umblă mult, aşa 
năuc, întrebându-se mereu : Ce-are să se 
întâmple? Ce are să zică lumea, când va 
află 2... ă | 

Une-ori simţiă că i-se face 'n minte o lu- 
mină extraordinară, ş'atunci par'că-şi gândiă 
„de-odată toată vieaţa, cu toate suferinţile. 

şi fericirile trăite până'n momentul acela. 

Casa în care şedeau eră a Matildei, de 

7
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Acum îşi aducea aminte cu un fel de ru- 
şine de munca lui entuziastă, de' iluziile cu 
cari se'mprietenise aşa de bine în ceasurile 
lui de singurătate. Ideea că e un om ridicul 
îl umpleă de o amară, distrugătoare silă de 
propria lui ființă. Figura Matildei, din pri- 
mele zile de iubire, blândă, delicată, drăgă- 
laşă, i se lămuri în închipuire; O. căldură. 
bine-făcătoare păreă că isvorăşte din ochii, 

- din zimbetul 'ei,. şi se. revarsă peste viaţa | 
lui ostenită. Acum pricepeă el cât a iubit-o, . 
cât o iubeşte încă, şi simţiă o plăcere crudă! 
„să se învinovăţească numai pe el, — se găsiă 

. 

prost, netrebnic, nedemn de o fiinţă superi- 
oară, cum eră Matilda. Viaţa fără ea, i se 
păreă pustie, imposibilă, — se opri în loc şi 
tresări, ca deşteptat dintr'un somn greu. 

Eră în faţa casei lui. Bucătăreasa. stă în 
poartă. | 

„— Ce face coconiţa? | 
— Nu'i acasă... a plecat de-atunci... 

şi văd că nu mai vine. Nu poftiţi s'aşteptaţi?: 
Coriolan treci înainte uluit. La colţul străzii 

întoarse capul, se uită în urmă, şi oftă... 
«De sigur ea e fericită c'a scăpat de mine. >



CORIOLAN 203 

A înserat. Afară e lapoviţă. Matilda se 
primblă prin odae nerăbdătoare. Din când 
în când stă, ş'ascultă îngrijată, dă perdeaua 
la o parte şi se uită pe fereastră. Nici odată 
nu S'a crezut capabilă de-atâta răutate. Beat a 
fost? Nebun' a fost? Cum a fost în mo- 
mentele-acelea? . . 

-. La o. jumătate de ceas după-ce a plecat 
Coriolan, şi-a venit în fire. A plâns şi s'a 

„căit amar de ce-a făcut. A trimis să-i aducă 
o trăsură, şa umblat din otel în otel, să-l 
afle, să-i cadă 'n genunchi, să-l implore s'o 
ierte... îl adoră. A găsit otelul, dar Co- 
riolan eşise, — i-a lăsat un bilet prin care-l 
rugă să'i fie milă de ea şi s'o ierte . -Ş acum |. 
îl aşteptă. o 

i Ce noapte inspăimâritătoare! O viaţă în- 
treagă de torturi a trăit în noaptea aceea, 
fără clipă de odihnă. Cum s'a luminat de 
ziuă a sculat pe bucătăreasă ş'a trimes- -0 să-i 
aduc' o birjă. | 

La otel i. s'a spus că «Domnul» nu s'a 
mai întors. 

In aceeaşi zi Coriolan a fost găsit spân- 
zurat de un teiu la şosea. 
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eniă de la ţară, din fundul unei plăși 
de pe valea Bistriţii, cu caeţelul lui . 
de versuri şi cu provizia lui de vi- 

'suri; veniă, bietul băiat, să-şi caute şi el 
„norocul şi partea lui de glorie, aici, în babi- 
lonia asta a noastră, unde se bat puterile 
şi se vântură destinele, aici în capitală, unde: 
se fierbe piatra cea scumpă. Aveă douăzeci 
de ani. Dulcii, fermecătorii douăzeci de ani ! 
Eră slăbuţ, şi subţirel îmbrăcat pentru 

îrigul de-afară. Ingână un nume şi, cun 
gest sfiicios de copil vinovat, îmi întinse 
caetul.- Il rugai să stea. Eu însumi eram
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mişcat... Cine ştie ? Poate că acesta-i poetul, 
pe care-l aşteptăm cu toţii de-atâta 'timp, 
cu-atâta dor, — poetul care. să deştepte în 
noi o lume nouă de gânduri şi de simţiri, 
poetul. care să încălzească . inimile noastie 
reci cu farmecul cântecului lui, şi să ne facă: 
mai buni, mai entuziaşti, mai oameni. Cine 

ştie ? : 

Citii în gând câteva pagini de la început. 
Ii simţiam privirile pe figura mea... O, dragul 
meu, raza de lumină, pe care-o cauţi cu 
atâta nelinişte, de aici trebue să plece, din 

caetul tău, — şi dacă tu nu vei fi apucata 
i-o da, degeaba aştepţi s'o vezi pe figura 
mea |! 

Şi- raza nu se arătă. 

-— Dacă-mi daţi voe... 

Şi, luând caetul, răsfoi nervos până-şi găsi 
bucata în care credeă el că şi-a dat măsura 

“talentului. 

— Asta... socot că-i ceva mai bunişoară. 

O citii. Aceleaşi versuri copilăreşti, aceeaşi 

țăcăneală de silabe, de sub cari nu tresăriă 

nimic. Dar cum să i-o spun ? Cum să-l fac 
să înţeleagă că drumul pe care-a plecat cu 

„atâta zor, cu atâta drag, nu-i drumul lui?
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Ş'apoi, îmi va iertă el vr'odată lovitura pe 
care sânt silit să i-o dau ? Toate le îngădue 
cineva la urma urmei. Te iartă să-l ne- 
"cinsteşti, să-l înşeli, să-l ataci mişeleşte în 
“stradă... dar să-i spui, când face versuri, că 

mare talent, asta e cea mai adâncă şi mai 
dureroasă ofensă — singura pe care nucţi 
va puteă-o iertă nici odată, nici odată! Şi 
cu toate astea trebuiă să-i spun adevărul, ne- 

aşteptatul, cumplitul adevăr... Mi se rupeă 

inima de milă, când mă gândiam din ce 
înălțime am să-l cobor, din ce visuri am 

să-l deştept. Dar n'aveam ce face! 

Incepui să-l descos. Şi-mi spuse tot, ca 

unui duhovnic. Eră băiat de ţăran. Părinţii 
lui trăiau. Aveă încă trei fraţi mai mari ş'o 
soră măritată — plugari toţi. El eră cel mai 
mic. Făcuse patru clase gimnaziale. De dou 

ani eră scriitor la suprefectură. Din leafă-şi 

cumpără cărţi, cărţi româneşti ; altă limbă 
nu cunoştea. Citiă, şi făceă versuri. Asta 
eră toată fericirea lui. l-a spus unul şi altul 
că-i păcat să se lese-aşa, că el are. talent,. 
şi-i bine să meargă mai departe. Şi s'a gândit 

-şi-el că... îi bine să meargă mai. departe. 
Și isa pus pe economie, şa strâns câteva



_ 

908 . A. VLAHUȚĂ 

i Li   

parale, şi, sfătuit de-un prieten bun, şi-a dat 
dimisia, ş'a venit la Bucureşti... 
— Ş'aici... ce să faci ? 
Mă privi lung, speriat, — înţelesei că lam: 

luat prea răpede. 
— Adecă, te 'ntreb, cu ce-ai să trăeşti 

aici 2 

— Poi, cu poeziile nu se poate ?... 
La rândul meu, îl privii lung. 
— D-ta ai citit pe Eminescu... 
„— De câte ori !.. îl ştiu pe dinafară. 
— Crezi c'ai s'ajungi să faci versuri aşa 

de frumoase? | 
—'O, nu, asta n! am gândit-o niciodată, 

dar... 

— Dă-mi voe. Eu admit Cai aveă un 
talent tot aşa de puternic şi de mare, cum 
l'a avut Eminescu. Ştii d-ta cum a trăit 

__ Eminescu ? 

— Cum ? | | 
— Foarte rău, — una din cele mai dure- 

roase şi mai nenorocite vieţi a avut sărmanul 
Eminescu. Şi ştii cum s'a sfârşit... sărac şi 
bolnav, într'o casă de -nebuni. Crezi că-i 
asta o soartă de invidiat! | 

— Atunci... ce să fac? -
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— Ce să faci ?.. Să te 'ntorci frumuşel 
"în satul dumitale. Să 'mbraci sumanul -pă- 
rinţilor şi fraţilor d-tale. Să munceşti ogorul 
alăturea cu ei. Să trăeşti: viaţa lor simplă, 
curată şi liniştită. Ai să fii cel mai deştept 
şi mai simţitor între ei. Or să treacă pe 
dinaintea d-tale întâmplări, nevoi, patimi 
şi nebunii omeneşti. D-ta ai să le observi 
ş'ai să le Ccugeţi pe toate. Ai să vezi pe 
țăran la bucurie şi la durere, la răbdare şi 
la revoltă, la câmp, la cârciumă, la biserică 
şacasă la el... Ai s'auzi cântece, tâlcuri, 
vorbe de spirit şi gândiri profunde, cum 
n'ai găsit şi nu vei găsi prin cărţi. Şi pe 
toate-ai să le strângi, ş'ai să le fierbi în 

"inima d-tale de poet, —şi când vei simţi 
că te ard şi nu le mai poţi ţineă, atunci, . 
vrând nevrând, ai să le scrii, ŞI cine ştie? 
Poate că din acest material pe care d-ta ai 
să-l culegi frimitură cu frimitură, va ieşi o 
poezie pe care n0i, orăşenii, n'o putem face, 

„Pentu că n'am trăit-o. Aici, în Bucureşti ?.. 
„Dar cel din urmă vânzător de gazete, cel din 
urmă derbedeu de pe uliţă, e mai deştept şi— 
pentru orice fel de luptă— mai bine armat 
decât d-ta. Ascultă ce-ţi spun — şi n'ai să 

A. Vlahuţă. — Clipe de linişte, „14



210 - - A. VLAHUȚĂ 
  

„te căeşti... Să vezi că mama Dumiitale are 
să te 'nţeleagă, ş'are să fie mândră şi fericită 

când îi vei spune "de ce te-ai întors, şi ce 
ai de gând să faci... 

Ce palid eră bietul băiat, când s'a sculat 
de pe scâun, şi ce măhnit a plecat dela mine ! 

Vor fi avut vr'un răsunet vorbele mele ? 
Se va fi 'ntors el între ai lui, cuminţit şi 
hotărît să lucreze'? Se pregăteşte oâre să - 

vie: odată. din satul lui cu: acea: poezie- nouă, 
după care mi se păreă. că-i scapără ochii; 
blânzii. şi visătorii lui: 'ochi, când: îi vorbiam 
de ea! 

— Ori poate, sărmană barcă, fără_lopeți; 
fără cârmă, s 'a scufundat. de-atunci în: zbu- 

ciutnatul ocean al: Capitalei, care ri momeşte | 
| şi utide atâtea: vieți. ameţite de visuri, i 

tâtea forţe rătăcite ! 
) . 

 



  

  

    

„TRISTEL NECUNOSCUTE 
———— 

= i cu toate astea nu-mi mai eşti. ne- ) cunoscută. Se 
„VW... Scrisoarea d-tale, şi mai ales «foi- ele», cărora aşa de sincer. şi de frumos te-ai spovedit, îmi spun destul, ca 'să ştiu “cui răspund. E 
A,:«Dinu:..» Dinu nu te-a. cunoscut, nu te-a priceput deloc; şi eu sunt sigur că." sufletul: d-tale ai fi găsit destulă mândrie ca să-l ştergi. de-acolo,. ca pe: un. cuvânt greşit, şi să treci nepăsătoare 'nainte,—dar la Vârsta 'n care te afli, inima are 'nevoe de tulburări, îşi prepară amăgiri şi-şi plăz- 
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__mueşte singură dureri, nerăbdătoare cum e 
de a îmbrăcă mai .curând viaţa largă şi 
serioasă a celor cari sufăr, şi de a o simţi 

bine în toate secretele, în toată bogăţia ei 
de. forme: Aşa“i, ciudată, firea asta ome- 

nească. Ce mult am vrea să fim mari, 
când sântem copii ; şi când ne facem mari, 

ce rău ne pare că nu mai sântem copii! 

Găsiai că prea zăboveşte ursita, ş'atunci 

te-ai grăbit să-ţi pregăteşti d-ta prima de- 
cepţie, ş'ai izbutit, ai izbutit să te 'ncredin- . 
țezi, că 'ntr "adevăr amorul 

«e un lung 
Prilej pentru durere, 

Căci mii de lacrimi nu-i ajung 

Şi tot mai multe cere».. 

Dar ce plăcut miros de flori, de iarbă 
de curând cosită, îmi aduc «impresiile» 
d-tale aşa de bine prinse, aşa de frumos 

spuse! Da, le-am citit, le-am citit pe toate, 

nu «în răstimpuri», ci dintr'odată, pe ne- 
răsuflate, aşa cum bei, cânt ţi-e sete tare, 

un pahar cu apă rece. 
Și, Doamne, cum te văd printre rânduri ! 

Un cap simpatic de copil visător, şi capri- 

țios nevoe mare, şi. nici odată de acord cu 
N
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lumea cealaltă. Aşi pariă că cei de-acasă 
te cred cam nebună. În ori-ce caz bucurie 
mare de d-ta n'au. Şi ţi-e urit de moarte, 
şi-ţi vine să plângi, şi te crezi neînţeleasă, 
nu-i aşa? Poate că eşti chiar. De-aci — acea 
tânguioasă întindere de braţe după o umbră, 
după alfăceva în sfârşit. De-aci, poate, pa-. 
ginile acestea aşa de muzicale şi de pa- 
sionate, pe cari — vorba între noi fie — 
«Dinu» nu le merită, şi nu va fi nici odată 
în stare să le priceapă. Pentru-că «Dinu», 
pe - cât văd eu, trăeşte pe pământ, — şi 
visurile d-tale din alte planete îi tulbură so-. 
cotelile lui de băiat practic. D-ta cauţi poezie 
în dragoste. EI, probabil, o îi căutând ceva 
zestre, în ori-ce caz o bună menajeră, care 
să-i cârpească ciorapii, să-i coasă nasturii 
dela palton şi căptuşala de la pălărie — lu- 
cruri puţin mai importante'n vieaţă, decât 
«brâul de dor» şi salba d-tale «de lacrimi», 
care nu-i îngădue nici măcar perspectiva 

„de a o puteă pune amanet la o vreme de. 
ananghie.. Me | 
Nu te supără de proza mea brutală şi 

“ntgustorească. D-ta culegi surcele, pe un- 
de-am tăiat eu lemne.. De-aci în colo ai de
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furcă... şi prea 'scrii frumos, ca să ştii şi 
să torci bine. Te citesc, te admir, şi clatin 
gânditor din cap, ca'un zodiaş, e care vede- -un 
semn 'rău... Prea multă delicateţă de siin- 
țire, prea multă poezie. Ştii d-ta poezia asta 
ce” greutăţi îţi atârnă de mâni şi de picioare | 
in alergarea vieţii ? Ceea-ce mă face. să te 
compătimesc — îmi dai voie să ți- -0 spun 
— nu e “durerea 'de care te văeţi ” acum, i 

ci talentul cu care ştii s'o exprimi așa de 
frumos, aşa de gingaş, că... par-că, pe de altă 
parte; mă “bucur de suferinţa d-tale. * 
"Decepţia de care-mi scrii e floare la ureche, 

Eu mă gândesc. la cele pe care nici du'le 
bănueşti încă: De acelea mi-e frică periir 
soarta -d-tale,'şi mai ales a talentului d- tale, 
pe care nu ştiu cu ce cuvinte să-l! întăresc 
şi să-l înarimez mai bine pentru lunga şi 
titanica luptă în “care 'se aruncă. «Dinu? 
A; «Dinu» : nu-i decât o palidă mostră din 
lumea în care intri. Ai săi] întâlneşti me- 
reu de-aci înainte, sub forme mai complexe 
şi maâi rafinate. Ai s'auzi din gura lui âce- 
leaşi vorbe de iubire, spuse cu mai multă 
căldură şi putere_ de . seducere, şi, din riou 
încrezătoare, ai. să-ţi culci iarăşi capul pe. 3 

II . i
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umărul lui, pe acelaşi umăr, pe care de-abia 
„se vor fi zbicit lacrimile d-tale. de ci, De 
câțe ori n'ai să tresari, crezând. că'n. sfâr- - 
şit ai descoperit pe «adevăratul Dinu»! Şi 
dacă aceasta poate să te mângâie, te pot 
încredință că nu eşti cea dintâiu _păcălită. 
Mii şi mii- de fete, de mii de ani îl visează 
şi-l tot caută pe” pământ, pe când el, se 
vede, nu-i decât în poveşti. Adorând pu- | 
rurea pe Hyperion, . strângeţi în braţe .tot 
pe şugubăţul de Cătălin. — Noroc că viaţa 
durează mai mult decât amărăciunea unei 
decepții, şi dincolo de cele mai crude îi | 

„mai întunecate dureri; ea tot ştie să . 
-mai arate câte-un punct luminos — farmec 
care ne momeşte, prilej de-o nouă amă- 
gire poate! Ş'aşa se vântură şi se prefac 

“toate. Speranţele. de -ieri — decepţiile de 
azi — amintirile de mâine. Şi dacă din 

„cât te-ai zbuciumat te poţi alege, la urma 
urmei, cu câteva pagini bine scrise, asta - 
încai ştii că rămâne, € o. parte curată, lă- 
“murită din sufletul şi din. „Viaţa. ta, care 
nare să se mai tulbure, nici n'are să se 
mai schimbe în veci de veci.
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Ş'acum, pe scurt, câteva sfaturi amicale : 
Schimbă-ţi pseudonimul, cultivă-ţi talentul, 
îmbrăţişază viaţa. c'o privire mai largă, pe 
o suprafaţă mai întinsă, pe care mica fiinţă 
a lui «Dinu» să se piardă. Şi scrie, scrie . 
înainte. o | | - 

 



  

  

  

    

LA BATRANEŢE 

e câteva zile coana Profira nu mai 
vede de loc. Două fete-a avut şi 
doi băeţi. I-a ridicat şi i-a căpătuit 

pe toţi, ş'a crescut şi pe 'copiii lor, şi pe 
copiii copiilor lor. La patruzeci .de ani a . 
rămas văduvă; averea eră încurcată, dar ea 

„. a fost femee vrednică ş'a luptat ca un bărbat, | 
şa strâns, şi le-a dat la toţi. Şi toţi s'au 
risipit în lume, unii își caută moşiile, alţii 
s'au statornicit pe la oraşe, numai” ea a 
rămas de strajă în vechiul castel strămoşesc 
de la Tatomireşti. Unde-i “zgomotul de altă 
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dată, larma copiilor, cari i ridicau casa 'n sus 
cu nebuniile lor? Ce tăcere. e acum ! | 

—: -: Casandro |... Aprinde lumânările. 
— Dai ziuă, nici n'a tocat, — Doamne 

zău, coană Profiră... De ce nu vrei mafa să 
mergem la târg, să te-arăţi la un doftor?... 

— Hei, dragă Casandro ! bătrâneţa nu 
mai are leac. Sânt optzeci de ani aceia |... 
„Casandra ese oftând. Coana Profira în- 
cepe iar să se plimbe în vastul salon. Din 
când în când se opreşte, ascultă muţenia 
casei, şi mereu s'apleacă şi pipăe cu mânile 
ei slabe, îmbrăcămintea roasă a mobilelor, 
de care s'au frecat patru generaţii. Când 
osteneşte, îşi iă mătaniile, se lasă moale 

„într'un. fotoliu, şi în țăcănitul boabelor: de | 
chihlimbar i se- pare că aude. cum picură, 
aceleaşi şi iar aceleaşi, propriile ei aduceri. 
amințe. 

E noapte, şi, plouă, plouă 'ntruna, de. 
două zile. Vântul. urlă pe la ferestre; tune- 
tele zgudue pământul. Lumânările s au trecut; ;. 
un căpețel de feştilă mai sfârâe pe. buza sfeş-. 
nicului. Bătrâna. castelană, se. primblă'n în- 
tuneric. De cât-va timp nu, mai are odihnă. 
Înaltă şi palidă, în lumina fulgerilor, ea pare.
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o fantomă. Dar ce zgomot e la poartă? Se 
opreşte ascultă : în 'huetul vijeliei. aude' n 

„adevăr un glas. Încet, ea bâjbâe uşa, care | 
dă n odaia. de- alături. 
— Casandro! scoală că strigă cineva la 

poartă. - Şi Pârvu doarme ca un butuc. -. 
A, mi se “pare ca deschis... ia taci... Pe 
ela scară; „aprinde şi du-te de vezi cinei. 

iubit, 'cel mai “stricat din: neam : un tânăr 
brun; slăbuţ, cu ochii mari, bulbucai, stânşi 
de. insomiile catenelii—cartofor pasionat; î în 
momentele de neagră disperare veniă la «bu- 
nicuţa» lui, care vecinic se plângeă c că mare, 
şi vecinic scotea de la. besectea şi-i "da «pa- 
râuă “de comând» "cum ziceă ea, puindu-i 
în mână fişicul de! galbeni... | «dar să ştii, 
că nu mai am», ( Gavrilă îl pipăiă în bu- 
ziinăr şi-i prubulută valoarea, după lungime 
şi greutate. | 
— De, unde vii „pe vremea asta? Eşti ud 

tot. . 

Şi Coana Profira îl sărută duios şi-şi purtă. 
| degetele ei tremurătoare pe figura neferici- 
tului tânăr, care începi, să plângă. când o 
văzu. că-i „oarbă...
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— Vai cum ai slăbit, Gavi dragă! Ce . 
„băiat năcăjit şi fără noroc . 

- Ea = 

— Dar n'am, nu “ajezi că nam?.., 
Cincizeci, îţi dau, — zău m'am mai mult. 
ŞI când mai vii îţi mai dau... ştii tu bine 
că bunică-ta tot pentru tine strânge... . 
„Bâtrâna stă în picioare lângă nepotu-său,. 

care-şi ţine coatele pe masă, capul în mâni, 
şi suspină, şi nu ştie ce să mai zică. Ea are 
“în mâna stângă un smoc de chei înşirate 
pe- O' verigă de argint, cu dreapta-l nete-. - 
zeşte blând pe creştet. «O, ce băiat năcăjit 
şi fără de noroc!» Şi glasul i se stânge într'un 
plâns uscat, i se rupe inima de milă. Vântul 
vâjie "n străşini, Ş'abate ploaia, valuri- valuri, 
isbind-o de fereşti. | 

— Auzi, ce vreme "i afară? Cum ai să te 
duci? 

— Măcar o sută dă-mi bunico, n'am să 
te mai supăr ... mă duc în toată lumea... 

Bătrâna clătină trist din cap: ochii ei morţi, 
fără căutătură, îi dădeau o înfăţişare stranie, 
fantastică. 

— Nu pot, crede-mă că n'am de cât cinci- 
zeci ; . .
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Şi mâna care ţineă 'cheile începu să”i tre- 
mure tare. 

— De ce nu mă laşi să văd? 
Nu, Gavrilaş dragă... lasă mamă, că eu 

tot pentru tine strâng... hai de treci din-. 
colo puţin... să caut... 

Il împingeă spre uşă. .El se prefăci că 
iese; deschise uşa 'mare, o închise iar şi-n 
vârtul picioarelor se dete la o parte, ţiindu-şi 
respirarea. Bătrâna bâjbăi patul din fund, îşi 
duse mânile încet spre căpătâiu, se aplecă jos 

şi trase binişor de sub pat o besectea veche . 
de mahon. Invârti cheia de două ori, şi spri- - 
jini capacul de piciorul patului. Ea n'aveă 

„decât fişicuri de-o sută, în unele galbeni, 
în altele lire turceşti... rupse unul şi începu - 

să numere... de-o dată simţi pe cineva 

aproape, după mişcarea aerului; cu iuţeala 

spaimei oarba îşi făcu, mâna roată şi dete 
de mâna lui Gavrilă... Gura i-se căscă mare, 
dar nu putu scoate decât un horcăit lung, 

sinistru... şi se lăsă încet pe spate, în somnul 
de veci. 

 



  

    

  

O DATORIE. 

ră tot acolo, pe terasa Quarnero, în 
fotoliul ei pe roate. In dreptul -ei 
dafinii înfloriţi îşi dădeau rămurile 

la o parte deschizându-i ca o fereastră- spre 
mare ; soarele-şi strecură razele printre Co- 
paci ; boabe mari de lumină jucăui pe pă- 

„ lăria ei'-'de paie cu borduri: lărgi, cari-i- um- 
briau faţa pănă la: bărbie. Eră linişte. Jos 
între stânci, se auziă plescăitul:. apei uşor; 
somnoros, în răstinipuri regulate, ca o' ră- 
suflare. Când mă văzu, figiiia-i palidă. se. 
rumeni: puţini. Imi întiiise” mâna:. 6' mână 
“mică şi rece, aşa de slabă că mi-a fost 
milă s'o strâng.
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— Nu te superi că te-am chemat... Şezi, - 
te rog... Innadins. mi-am ales locul ăsta. 
Imi tot închipuiam că poate se va oprici- 
neva să se odihnească pe banca asta... 
Apropo, spune-mi d-ta, da să-mi spui drept: 
Sânt eu așa de... hidoasă, încât să inspir 
groază la oameni ? 
— Ce 'ntrebare! D-ta... ştii bine că eşti 

frumoasă... Da 
— O, asta am știut-o, am fost... nu 

amestecă morţii cu viii... eu îți cer să-mi 
„Spui cum sânt, cum mă găseşti acum... 

—  Slabă, fireşte... | 
— De speriat... Nu-i aşa? . 
Ochii ei mari şi frumoşi mă fixau c'o 

privire de copil necăjit. | 
— Nu-i aşa, îi răspunsei zimbind. 
— Dar atunci, pentruce fuge toată lumea 

de mine?... Pentruce nimeni nu trece pe-aci, _ 
nimeni nu vine să steă pe banca asta?... Pentru 
ce şi D-ta te-ai întors ş'ai apucat pe altă alee 
când ai dat cu ochii de mine? „Pentruce 
adineaorea, când ţi-am întins. mâna, parcă 
ți-eră frică s'o atingi? Crezi că eu n'am
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băgat. de seamă?.. “Dacă până şi mama, 
mama mea fuge de mine. Ce ai zice când” 
ji-aş spune: că n'am, văzut-o, de: trei. „săp- 
tămâni? - e 
— Dar unde-i: mama - Dale? Nu-i aci ? 

„.— Aşi, se primblă, .pe la” Paris, pe la: 
Nizza, ce-i pasă? M'a lăsat în “grija /neno- ! 
“rocitei ăştia, care nu se pricepe:la nimic... 

+ o biată nemţoaică. mototoală şi mâncăcioasă, 
şi s'o uzi cum sforăe noaptea.... Nu ştiu 
de unde-o “fi colăcit-o mania. Am avut una 

„ foarte bună, o luasem din țară cu noi, dar: 
sa îmbolnăvit, şa. trebuit s'o trimetem, că-i.” 
eră frică să nu. moară pe-aici... Dar eu te.: 

“ţin, te plictisesc cu prostiile mele.. D-ta 
„poate vrei să te duci, să te primbli. Du-te... . 

— Nu, Domnişoară, din „potrivă — mă 
interesează tot ce-mi spui. Şi te rog să crezi 

„că te-ascult,. nu ca un spion de suflete ome- 
neşti, cum îmi spundai odată, ci ca un bun şi 
adevărat prieten. Scrisoarea D-tale —-cel puţin 
aşa mi-a plăcut să 'nţeleg — îmi dă dreptul de 

„a mă numără printre prietenii D-tale. - 
— Prietenii mei]... N'am avut. Am fost 

piea vanitoasă şi prea rea egoistă. A, dacă - 
ne-am mai puteă întoarce pe, unde-am trecut * 

A. Vralaţă, — Clipe de liniște. . , ! 15
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| odată!.... Mult am: trăit; şi mult ani gândit _ 
- de: când. sânt bolnavă. Ştii că. 'sânt luni, 

“ luni întregi de când nam mai vorbit .cu 
“nimeni? . Mi-eră.. aşa. silă de oameni, de. 

„zgomot. Am “stat trei luni la Sorento. Toată 
ziua mă uitam pe mare, şi- când s'apropiă | 

- cineva de, mine, închideam ochii şi mă fă- 

ceam că dorm. Deatunci a rămas “mama. 
- cu. credința că m'am tâmpit, că- nu mai 

- simt, nu mai cunosc nimic, — a spus:0o doc- 
torului, de faţă-cu toţi. Şi. eu am lăsat-o 

să .creadă. Mă simţiam aşa de bine singură. 

_Stăteam' ceasuri. întregi cu ochii închişi, şi 
mă gândiam. Mă gândiam la lumea care . 
se mişcă în jurul meu, la copiii cari alergau 

pe terasă, la cântecele vesele. și hohotele 
de râs. ce se ridicau .de prin boschete, la 
“copacii cari înfloriau, la toată bogăţi lia aceea . . 

„de viaţă, de_ sănătate şi de iubire, în mij- 

locul căreia eu mă vedeam murind. Şi nu 
ştiu cum, par'că 'nbătrâniam gândind. -Aşa 

mi se lămuriau toate 'n minte şi le judecam 

rece şi c'un fel de îndurare de mamă bură, 
„că nimic nu-mă mai tulbură. Ajunsesem. 

să-mi esplic cele iai mari absurdităţi, şi 

» să-mi se pară lucruri foarte fireşti. Mă 
A:
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. uitam, da. mama; cum: 1. îşi. făceă serinenle 

tineriă! sub. ochii mei; 0 o ascultam î în ce mod o 
- provocant., se tânguiă. doctorului, de viaţa 
„fi. necăjită, . lipsita , de : „orice: plăceri,..i i--ghi- 
„iam, „intenţiile în- fiecare . „gest, | în ficeare 
privire;, îi pipăiam sufletul în ficcare cuvânţ. 
„Ş'aveam. momente ; ;când,..nu: ştiu. prin ce. 
joc.. bizar. al. minţii, îmi închipuiam, că.eu 

"sânt mama ei, bătrână, şi ea:.e fata. mea 
care. iubeşte, şi vreă să- -şi beă, cu. “toată setea 
şi lăcomia; tinereţii, partea. ei: de fericire pe. 
“lumea: asta, Dăunăzi, „ întorcear. dela 

 Neapoli la Veneţia. Peste moapts, în. tren, 
mi-a venit rău.. Mă înnecarh,. nu mai. pu- - - 
team respiră.  Servitoarea a crezut că mor, 
şa: chemat pe mama, care "dormiă . în. “ca 
bina de- alătuiri. Atunci: am, înţeleş cât. de 
greu „şi: chinuitor trebue să fie să, călăto- 

“zeşti! C'un.om bolnav. Şi nu-ţi faci: idee : ce 
„milă: mi-a fost de mama, când am .auzit-o 
zicând:, „of, „Doamne, de s'ar “ sfârşi - odată! 
“Să fii bolnav, așa cum sunt eu, de-o boală 

„Care nu iartă, dar: care-i lasă _toată_jude- 
cata limpede, să .vezi bine că n'ai alt rost. .- Cata. lim 

Pe, lume, decât să simţi cum" în, jurul tău
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se pune ca o atmosferă: de durere, pe'care 
o porţi. pretutindeni cu tine şi în care“ ni-. 

_meni nu: poate intră fără să-şi piardă ceva 
din liniştea, din veselia, din sănătatea lui 
- sufletească; “ să-ţi” dai în fiecare moment 
„seamă de... repulsiunea pe care o inspiri, 
s'o 'vezi; oricât ar -vreă s'o ascundă, s'o 
“simţi în glasul care te întreabă, pe figura 
care- “ți zimbeşte, în mâna care-ţi potriveşte 
perna a 'spate, în mişcarea - cu care-ţi - în- 
tinde-o floare s'o miroşi, şi să înţelegi şi 

„hu în cele din urmă că singurul” bine. pe 
.. care lâi mai puteă face acestei. lumi, ar fi 

să moii, — iată, nu-i aşa? destule cuvinte 
pentru cari viaţa, porţia. ta: de viaţă 'să. nu 
ți se mai înfăţişeze ca o favoare, -ci ca.o 

“corvadă,: ca o belea, de care să nu ştii. cum 
„să te desfaci mai iute. 

In - noaptea aceea, m'am gândit pentru 
“priina oară la sinucidere. Dar eram aşa de 
ostenită, că nici cu închipuirea nu puteam 
prinde O hotărire. M'am 'deşteptat dimi- 
neaţă, 'amorţită. Eram singură, şi fereastra 
deschisă. - Băteă soarele... soarele Italiei !... 

--Mi-am întins faţa şi mâinele reci la razele 
ui, ca la o mângâere. Mi se părâă că e!
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„un mag, un doctor bătrân, de. prin basme, 
care s;apleacă. să-mi vadă boala, .să.mă |. 

_ atingă, şi să mă vindece...Şi una din razele . 
* soarelui S'apropiă de urechea „mea. şi-mi 
şoptia:;, Vezi; înadins ţi- au lăsat: „fereastra 
deschisă şau plecat, “crezând „că:pe. acolo 
are să vie moartea, ş'am; venit noi în locul 

"-morţii, am venit. să- “ți redăm-sănătatea și 
frumuseţea, noi care facem să răsară viaţa 
şi. veselia pe-unde trecem, noi. cari umplem 

lumea de. iubire,, de, flori. şi” de lumină. O 
| suflare.. nouă. mă: învioră, o. căldură întări- 
toare, îmi intră în sânge ; simţiam, - simţiam 
bine. că -se petrece o. minune, ceva. miste- 
Tios şi supraomenesc, .care:-nu;se. pate: 
„Spune, -de .care „poate .fac rău că-ţi vorbesc 
“d-tale,. care, fireşte, -n'ai. Cum „să pricepi „şi * 
să - crezi. ce-ţi. spun eu; astfel. de: lucruri 
cad. în.. domeniul .unui alt simţ,. pe « care 
nul dă. „decât . atingerea cu moartea...... .... 
La Veneţia am. ajuns bine, Am stat- acolo 

nouă zile. M'am primblat, pe: “propriile mele 
"picioare, prin piaţa San Marco, şi. porum- 
„ beii. au ciugulit.din palma mea _grăunţe.: Mă: 
“simţiam aşa de 'bine. Eram sigură că mă 
îndrept.. Când am întins întâi „mâna cu



307 A ALANUTĂ 19
, 

zi
 

găăiiiiţe;: jpăriasera în gâid? de -0 fi r0Ş BO: 
_rtămbelul': "câre-o luă primul: grăinită, : mă. 
 fae:biriei— şi. roş: a: fost. N'am “spus astă - 

la': riiriieni. IniVeniă - să: “ip: “de: “bucurie. E 
:“Tăcii işi: “dusă” pe gânduri, îşi: privi! mâi- 

riilă: “ca ide» ciaiă. “Apoi 'deodătă: îşi! ridică 
Ochii Spre? mini şi: 'mă ritrebă + a ae 
Al: fost-la: Monaco ? + mie 
Nu E Ea stii 

=: Hm i, vezi, cui joc lă ruletă,:joc:meieu, 
joc -Cu: pasiune, în- tren, “în pat; aici, “ziuă, 
noaptea, într” ună joc: La Sorento! nici: n'am 
peidut, :nici- Mâm câştigat: la: Veiăţia! am 
avut “o -şansă::; nebună; decând : am: "venit 
la Abazzia:. pierd, pierd mereu. 

“Afurisită ruletă. La urnia “urin6i : nici nu. 
poţi” decât :să “perzi.:. - când“ moartea-i- "ban: | 
cheruil; tu pontatotul- şi doctorii crupietii. = _— 
Adio. -Mă:-erţi “că te-am, cheimat;: ca: să: “i 
umplu sufletul cu: "uicruri. aşa de triste. 

“ Ş'âcum, tir mic coiision. Aici ai &pitaful E 
meu; făcut” de” inine. Când .vei- auzi. cam: 
murit, deschide plicul şi - publică „Statul, 
şi. câteva rânduri. și despre mine. îi: 
“Imi? “promiţi ? 
pr Dacă Hu: mor.'eu înnainte, 'daz:
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AC N cauti listată te rod - 
„.— li mulţumesc. Acum lasă-mă te rog, - 

_vreau să dorm. puţin. Nu. uită ce mi-ai -, 
promiș — adio.. | CI 

"Lam strâns mâna, întorcându- -mi faţa, — 
“ochii mi-erau plini de lacrămi. 

„ În: ziua aceea am plecat. E un an de 
atunci. i NE 

"N'am mai văzut-o, nici n'am mai auzit 
nimic, .de ea în vremea asta. Săptămâna 
trecută am aflat ca murit la: Miramare. 

Mi-aduc aminte, nu- -s decâtitrei ani decând 2 

o admiram la un bal, aici în capitală, - — 
şacum... îi transcriu epitaful: 

a | La oras liniştei de veci 
Lăsat-am visuri şi dureri, 

Şin straja zidurilor reci 

Cresc ilori din jalea mea de eri... 

| La ce v'aş mai aduce-aminte | 
- C'aşa de tânără m'am stâns ? Pa 

Viaţa mea e"n trei-cuvinte : | 

Am fost; am suferit, şam plâns.
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„] a 

trâna asta cu. doi copilaşi de mână, . 
"Ce slabă-i, săraca, şi de abia. merge. 

   entru a treia. oară. “întâlnesc a azi pe ba. Sa 

E îmbrăcată într'o. caţaveică din petici toată, i . 
„pe cap — o broboadă de lână gălbue, şi 'n 
picioare _târie rămăşiţile unor. foşti şoşoni. - 

-- Copiii, gătiţi în vechituri. de căpătat, palizi 
“la faţă, se uită cu ochii mari, speriaţi, pe la. i 
„vitrinile, pline de - jucării. | | 

O, ce milă mi-e de copiii săraci, cari n 'au- 
jucării de Crăciun, şi.cărora «anul nou» nu 
le-aduce nici. o bucurie. Şi totuşi nu-i 
aceasta. cea. mai tristă pagină din. viaţa lor! 

7.



. A. VLABUTĂ 2:54 

   
 iobibil” “ce” air ŞI ei a Văistă Toi 

. Imi văd “aşa de bine copilăria mea în. pri-- 
virea lor extaziată, în dorinţile şi privaţiile: 

“lor, în paloarea feţei şi în sărăcia îmbrăcă- 
„mintei lor. Şi merg după ei, lângă ei; viaţa 
"mea se amestecă 'n clipa-asta cu alor, bă-. 
trâna mi-e şi mie bunică. E o zi de moină, 
-parcă-i primăvară. Strada-i tixită de lume. 
Trăsurile, pe. două şiruri se mişcă încet, ca. 

“după mort. Prin” prăvălii 60 îmbtilzeală ş'o- 
„Zarvă ameţitoare. Se miră bătrâna de-atâta so-- 
dom... Ne-am oprit: în faţa unei vitrine mari, 
"—'1, “ce 'fruinos e! “bunicuţă... Eu aş vrea 

„să :am arapu ala: călare: pe “fap-.. *Da. tu Li- 
Zico,-tu-ce-ai vrea ? - m. . 
—- Eu 9... Stai să-ţi puiu... . Şi. Lizica :să 
uită. ameţită par'că i-ar- fi frică .să ia: aşa. 

„iute o hotărîre. :Sânt atâtea lucruri: frumoase, 
şi» toate-i plac, toate-fac să-i: bată inimioara, 
"de surpriză, de dorinţi cari-nu se-pot realiză.- 

— Eu vreau păpuşa aia mare- cu pălăria a 
roşie. DR a 

Şi -Lizica o “arată. cu, degetul. Un. popor: 
de păpuşi, :cu braţele întinse, cu obrajii -um- 
flaţi şi 'rumeni; par” a -privi- mirate la--noi, .
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-€u ochii: lor“de: mărgele. “În mijlociil lor, 6 
„ună: inai- marei: şi. stă: în . picioără,: şi “are - 
ciorapi; -şi:- pantofi de. lac,- şi-e.: gătită În 
rochie de mătasă... Pe: asta o:vrea: Lizica. -- 
_— Auzi, bunicuţă; lonel. zic&: că 'păpuşa 

„asta mare vorbeşte... Nu-i - aşă ci: ““păpuşile 
nu vorbesc? 

— “Haideţi copii nu vă mai uitaţi, că. 
| astea nu-s pentru: Noi. 

— Da „pentru : cine: s, “bunicuţă 3 
— Tai pentiti- cei. bogaţi! . 

— Da noi nu sântem... bogaţi? 
Şi se duc. Lizica: mai întoarce. „capul, ca 

să-şi ia adio. dela păpuşa ci. lar eu mă uit 
pe urma lor, gânditor... 
| Într'un fund de mahala: văd o cocioabă 

„veche, pleoştită; îngropată în pământ până 
în fereşti ; giainurile sânt murdare, sparte 
şi cârpite cu hârtie ; în lăuntru e o lumină 
vânătă, fumurie ; pe păreţii umezi sânt cârăe 
de ploae.. "O rogojină ruptă acopere singurul 
pat şi singura mobilă a acestei „vizuini, — 
la căpătâiu, lângă soba care-i mai totdeauna: 

„rece, sânt “aruncate vraişte ţoale” vechi, cari 
"miroase-a bolnav. , 

Acolo văd intrând pe «bunicuţa» c'o vâine | 
,
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la subțioară, Şi cu cei doi copilaşi, cari nu . 
- ştiu şi nu pot încă pricepe cum se face asta, 

că nu: sânt şi ei «bogaţi». Şi n'au de nicăiri 
nici-un ajutor, şi nu-i o mână de bărbat 
s'aducă o doniţă de: apă. 'n. casă.. 
“Şi-n mâine e. Crăciunul! -.:.. 

 



  

  

” soarele amiazi. Sântem. pe. “vartul 
&Ş Montiorului; Pe iarba subţire, cul- 

'cată de vânturi, ne desmorţim pi- 
cioarele după cinci ceasuri de călărie, şi, până. 
să se desfacă merindele, privirile noastre: 

-uimite, însetate de spaţiu, zboară, peste 
munţii a trei judeţe, în rariştea deschisă din - 

„toate părţile. Spre miază-zi, dincolo de valea, - 
“ Zbali, cad pete. de 'soare pe munţii Vran- 

; spre miază-noapte. Zboina frumoasă î îşi: 
înalță codrii întunecaţi; spre apus, Penteleul,. 
îşi 'desfăşură | bogatele-i păşuni ; -numai la 
răsărit  Sastâmpără clocotul pământului, ŞI
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„* 

înălțimile şe: pleacă, dand goană. “vederii pe 
valea netedă, fumurie” a Sitetului. | _ 

- Ne- -aşezâm la-masă. Nepreţuitul Jan-—pur- 
| tătorul de: țigări al d-lui Chircu, cum îşi zice . : 
“el n „picioare, c'un sdravăn stacan de ţuică 

în mână, ne hiritiseşte: «Ei, să trăiţi, cin-- 
stiţi boeri, „să vă văd spânzurați... de lariţul 
fericirii, şi umilaţi..: de poli imperiali!» Ion .. 

- Crăcan e scurt” şi uscat — tipul ţăranului 
român, hârsit de muncă şi de nevoi. Vioiu, 
“îndemănatec la toate. şi deştept, el e «mul 
„de casă» cel mai iubit al d-lui. Chircu, - şi 
„de pe valea Jiiiei nu se porneşte: escursiune, 
sau :vănătoare, fără Jan: Ca să nu ne strice 

“hatârul,; dă de: duşcă ş'al treilea: stacari de 
“ţuică, î işi şterge mustaţa cu mânica, .ş'im- 
pingându-şi căciula pe: ceafă,. se uită lă noi 
şiret şi. clatină din cap mijind a râs: «Adică, 
zău, să mă potrivesc eu d-voastră, ar ajunge 
picioarele. să-şi bată joc de mine. Noroc că-i 
aeru tare, şi suge pădurea, că din trei țuici 
de-abia. te-alegi cu una,— două parcă ţi-le 
suilă de la 'gură.. 
Ochii i se fac mici, mici, şi strălucesc ca 

“două “mărgele negre. Dragostea cu care-l 
ascultăm - îi: dă vânt şi spor la vorbă.
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Nici, odată n'am văzut un n țăran, mai  deş-. ” 
chis la .minte. In „capul lui. incult; ciocnirile 
cu lumea, încercările . vieţii,:au lăsat o: co- 

_moară :de observaţii, din cari. el; încetul cu - - 
încetul, şi-a. făurit o filosofie. a: lui, - Lin. sis- 
tem: de gândire propriu, la lumina: căruia a 
căutat, în “neştiinţă . de carte, „să-şi -deșcâl: 
cească singur. feluritele jocuri şi taine ale” 
vieţii. :.. Ta 

— «Hm... să mănânc eu puiu... Vi 
- „nerea?... Ei, da's la drum,.şi baba călătoare 

n'are. sărbătoare, Imi spăl-bine;gura cu vin, 
şi nu mai e nici un păcat. Numai de nu mar 

„află nevasta, că zice că-i moare vaca. Auzi 
prostie. Să moară vita, pentru:c” am. mâncat 
eu un picior de pui. Ai. dracului-popi, vezi 
ce le-a dat în. gând ! Noi: să postim. şi gă- 

"inele să le lăsăm .lor să le: blagoslovească.. 
“Când: eram frate la -Găvan — că eu de: 

"frica -sorţilor mă dusesem la călugărie — 
„găsesc. într'o dimineaţa pe, părintele . loil j ju- 
puind un .berbec în dosul stăreţiei; îl furase - | 
de cu noapte şi se zoriă Prea Sfantul să-i, 
facă de petrecanie — zic: nu-i - păcat, pă- 
rinte, — că-i | săptămâna Patimilor ? — Aşi,
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Să zice el, ce iese din gură supără pe Domnul, 
nu ce intră, 5 
"Da “câte icăloşii am văzut eu acolo, vă. 
spui “drept, m'am: speriat. Intre tâlhari de 
codru. să fi fost, şi nu vedeam nici n” auziam - 
atâtea... De la o vreme mi-am zis: mai bine 
la melitărie, ce-o -fi o fi. ŞI 'ntr'o zi, când 

„“erau-toţi. la mâncare, eu m'am suit pe gard. . 
"şi: m'am lăsat binişor cu capul pe lângă 

“par, de mi-a rămas comanacuil, ca o oală, 
în. vârful parului, —zic: nici te-am pus, nici te 
scot, —aici să stai, s 'aştepţi pân'oiu veni eu să. 
te iau; şi dus um fost. La cazarmă, n'am 
dat eu iute la brazdă. 'Ascultam, mă purtam 
curat: cizmuliţele. mele —— îmi suceam mus-. 
taţa'n ele. Numai cu abiţidaru ala—cine dracu 
l'a' mai stârnit — nu mergea de loc. Până pe 

„la al de B învățase eu,-cu chiu cu vai; 
da'ncolo ioc. Mă puneau ci pe cremene 
sfărmată... Puteau să mă pue şi pe foc.-Mă. 
luasem $ şi eu de gânduri. Zic: să ştii că ăştia. 
vor, să mă facă popă şi mai multe nu... 

In vară mi s'a făcut dor de munţi, ş'ani 
luat-o la sănătoasa. O croiam tot drept prin 
porumburile oamenilor. Când vedeam câte 
un Surtucar,: mi se părcă că, haiti... “ia 

 



JAN» - . 241 
  

după mine, „şi fugiam, nici glonţu: să nu 
mă prindă. Acasă, frate-meu : «Unde ţi-e 
biletul. de concediu ?» Eu... îmi luasem con- 
cediu de la sfânta raniţă. Şi mi-a deschis 
el: mintea de m'am întors; bodaprostii, e C'a- 

„jungeam .un tâlhar... acu poate: tăiam sare - 
la ocnă, în''loc: să vă tai d-voastră palavre... 
De la ce ține norocu, omului !» 

„Seara mânem în Jitia. D-l.Chircu' ne face 
plăcerea” de a pofti pe Jan la masă cu noi. 

„Jan îşi netezeşte mustaţa cu dosul mânei, 
S'aşează râzând şi-şi întinde şervetul pe braţe. 

«Mocanu 'n rând cu boerii !.. Adecă, zău, 
dacă învăţam carte, nu intram şi eu la buget? 
"Da mai bine că n'am învăţat, mă făceam. 
vr'un primar, şi'nfundam puşcăria. Pe urmă 
nici nu se. poate să se: procopsiască toţi. 
Trebue să. crească şi buruene pe pământ... 
Luimea gândesc c'a fost toată pădureaţă la 
început; şi mai cu răsad, mai cu altoiu s'a 
ales şi s'a făcut măr creţesc, şi drăgănele, 
şi caise, şi fel de fel de -bunătăţuri, care 
toate's din sălbăticime aduse ; ș'aşa-i şi cu 
dobitocul, şi: cu omul. D-voastră umblaţi 

A, Vlahuţă. -- Clipe de linişte „16
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“lumea toată, şi. tot pe moale dormiţi. Vara - 
âduceţi ghiaţă. să vă răcoriţi băuturile: şi 
iârna mâncaţi struguri copţi în geani. Vă 
doare: degetul -cel mic? Cinci doctori - sar 
să vă ia'-polul: Cucoănele-şi dâu : copiii “la 
doică” şi. "pleacă “la: băi, Lor: li-i: şi “ ruşine 

"să-şi crească pruncii. Nevasta mea ţine doi 
gemeni la sân, şi-i fudulă ca o preoteasă... 

Ce-ţi .fi zicând d-voastră de mine-aci: 
multe prostii mai toarnă şi mocofanu ăsta... 
Ba nu zăii, câte" ţări aţi văzut d-voastră, spu- 
rieţi drept; 'nu-i așa că -tot' pământul 'nostru-i 
mâi bun, şi-tot ţara noastrătimiâi: mândră. | 
„Aicea-s toate bogăţiile.: De-aceeâââu: Şi-un- 
blăt atâtea neamuri să pu mâna” pe "noi. 
“Da” nu ne:am dat. Şoimi: de muite,. dom- 
nule ! Eaca eu, —'am, n'am mămăligă, îmi 
plătesc birul, mă strâng bine la” opincă, şi 
la: 6 nevoe -mă: svârl în foc cu pieptul des- 

„chis.. Dumneata: te: mai. codeşti...- ai carnea 
moale..:: eşti trăit bine. Nu-i vorbă, zice 
unul şi- altul, om şi om, da greul tot eu 
îl duc.. D-voastră aţi venit în îprimblare pe 
la noi prin munţi, staţi o'zi:două,. ne'mai 
luaţi din purici, şi de-aici. cine ştie prin ce 
țări vă duceţi, ca să vă treacă vremea mai re-
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pede, că: vi. se .urăşte... Eu, în cetini am 
crescut, în cetini mor». o " 

Eră miezul nopţii, şi Jan tot vorbiă. Po- 
litică, -religie, moarte, cântec... nimic nu eră 
străin de mintea lui. Unde pot eu să le 
scriu cum le spuneă el! 
„— Multe-ai mai fost ştiind, mă Jane! 
— Hei, domnule, cât ai stat d-ta aici? 

Două zile.. Patruzeci să stai, şi n 'ai să afli . 
câte ştiu. eu.. “ 

A douazi, când plecam, Jan îmi strigă .. ? 
din poartă, fluturându-şi căciula : 
_—:Să.mă treci la nemoarte !, | 

Fi, dragă Jane, 'să scriu eu cum vorbeşti 
“tu—cu mâinele 'n şolduri am trece- amândoi 
la nemoarte ! 
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otirăm un dâmb, şi deodată satul ni 
se înfăţişă ca 'ntr'o panoramă. Ca- 

* sele albe, acoperite cu draniţă, ră- 
săriau vesele dintre livezi. Coperișul bisericii, 
sclipitor în bătaia soarelui, -păreă că arde. 
— Satul vechiu, zise Rareş, eră pus rău, în 

„nişte mlaştini, colo în vale unde se zăreşte 
un tufiş de sălcii. Am cam avut de furcă 
cu ei, până să-i mut pe toţi. Aici locul vine 
puţin înclinat, apele se scurg iute. Fiecare 

gospodar are douăzeci de prăjini împrejurul * 
„casei, şi la câmp. cinci fălci de sămănat, 
imaşul e deavalma. La noi nu-i dijmă, nu-i
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clacă, Am pe moşie, pân' acum, o sută! 
douăzeci şi opt de case; .fiecare. casă îmi 
dă patruzeci de zile pe an. Bine înţeles. 
că zilele acestea le dau oamenii când. pot, 
fără să se stinghirească dela munca ogo- 
rului lor; sunt. unii cari şi le plătesc din 
iarnă, cum e rotarul, butnarul şi alţi meş- 
teşugari. Ceea ce m'a interesat însă din! capul 
locului a fost să far din fiinţele acestea . 

«oameni». Şi încep să cred c'am izbutit. 
Nu mai am decât un singur beţiv în sat, 

şi e un an aproape de când furturi, bătăi. 
nu se mai pomenesc. Îmi pare rău că nu 
poți să stai două-trei săptămâni măcar, ca 
să cunoşti bine lumea de-aici şi să vezi şi 
d-ta ce poate-ajurige ţăranul nostru, când e 
tratat mai cu omenie şi când îşi bate cineva 
capul cu el să-l înveţe şi să-l pue pe calea 
cea bună. 

Intrarăm în sat. O alee largă şi dreaptă, 
din care plecau din distanţă 'n distanţă dru- 
muri regulate, împărțiă satul în două. Ca- 
sele erau la linie, şi zidite la fel. Rareş îmi. 
arătă una cu degetul şi 'mi.spuse că acolo 
stau părinţii lui. Soarele eră la amiazi. Copii
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în cârduri ieşiau de la şcoală. În dreptul 
„nostru se opriau şi salutau cu respect. 

Casa lui Rareş eră cu două rânduri. În 
scară ne-a întâmpinat o jupâneasă bătrână, 
îmbrăcată curat, cu faţa întinerită de- bunătate 
şi de veselie. Ne-am spălat: în pripă, zorii 
de foame. Masa ne-aşteptă în grădină, 

tr un umbrar de lilieci înfloriţi. . 
— Mă găseşti schimbat? mă 'ntrebă Rareş, 

văzând că-l privesc lung. | 
— Nu. Tocmai mă miram...... 
— Şi cu toate astea sânt doisprezece ani 

de- când nu ne-am mai văzut. Numai când | 
mă uit la copacii ăştia, plantați de mâna : 
mea, şi-i văd aşa mari, îmi dau seamă c'a 

_trecut atâta vreme la mijloc. Încolo mi se 
pare că eri am venit. Aici îmbătrânim anevoe, 
pentru că sântem cu toţii mulţămiţi, ducem 
o viaţă liniştită, muncim şi vara şi iarna, 
şi nici nu prindem de veste .cum trec zi- 
lele. lată, eu am patruzeci de ani, şi mă 
simt mai în putere de cât oricând. 
— Cum s'a făcut că nu te-ai însurat până 

“acum ? 

Rareş zimbi. | A NE 
— Ştiu şi eu ?... Prea mi-a fost dragă, 

,
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libertatea... Am. vrut să fiu în orice moment 
deplin stăpân pe viaţa mea, pe mine. Ş'apoi, 
la dreptul vorbind, nici n'am prea avut când -" 
să mă gândesc la aşa ceva. În vârsta... nebu- 
niilor, de la 18 până pe la 23 ani m'au 

„scăpat nevoile, zilele fără prânz şi . nopțile 
fără odihnă, încălțămintea spartă, petele de 
pe haină, năbuşitorul. miros al sălilor de 

„disecţie şi al spitalului. : - Si | 
Când am eşit doctor, m'au luat în primire 

grijile cele mari, neliniştea primilor paşi, amă- 
răciunea primelor: decepţii: Imi face rău şi 

„azi, când îmi aduc aminte, nu atât de greu- 
"tăţile prin cari am trecut, cât de mijloacele 
necinstite prin cari se ridicau mediocrităţile 
în jurul meu, de viclenia şi răutatea ome- 
nească, împotriva căreia a trebuit să lupt 
mult până să'mi. pot face şi eu un loc, într'o 
lume. unde toate locurile păreau a fi .ocu- 
pate.. Dar. nu m'am discurajat niciodată, şi 

nu: m'am plâns nimănui. Să 
Am răbdat, şi am muncit cu.o energie 

de țăran . încăpăţinat; şi când, în sfârşit, 
succesele au început să bată şi la uşa mea, 
le-am primit cu linişte, ca pe nişte oaspeţi 
aşteptaţi, c cari au zăbovit puţin pe drum, dar 

..
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cari, la. urma. urmei, trebuiau să sosească. 
„Nu m'a ameţit nici faima ce se făcuse în 
jurul numelui meu, şi care vindecă adesea 
mai bine decât reţetele mele, nici averea, 
destul de mare, pe care mi-am agonisit-o 
în zece ani de muncă, “Departe eră, ce-i 
dreptul, şi umilit locul de unde 'plecasem. “ 
Dar toată calea. asta lungă cu o făcusem : 

-pe jos, pas cu pas, nesprijinit de nimeni, 
privind -pururea înainte, lăsând în urmă, fără: 
părere de rău, copilăria mea lipsită de jocuri, 
tinereţea. mea lipsită de iubire şi de -petre- - 
ceri. Şi niciodată n'am fost ispitit să'mi dos- - 
tăinuesc cuiva visul, frumosul vis, pe. care 
de -atâta timp se sprijiniau toate. gândurile 
şi puterile mele, -visul pe care astăzi î încep 
să-l văd aevea. La 'ce aş îi spus? Eram 
aşa de sigur că nimeni n'o să mă înțeleagă ! ! 

Dar în ceasurile mele -de repaos închideam 
ochii şi mi-l împânziam” frumos, cu volup-. 
tatea unui avar care- -şi socoteşte comoara. 

De câte ori nu mi- am trăit în gând vieaţa 
asta de-acum ! Şi de pe cea mai luminoasă, 
treaptă a visului meu îmi plăceă să mă întorc. 
„şi să mă uit în urmă... departe, o, aşa de 
departe !... aşa de departe !... Mă vedeam
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sgrebulit în căruţa -dascălului Pintea; pe o 
dimineaţă rece şi ploioasă de toamnă. In 

„urmă mea rămâneă mama cu lăcrămile pe 
obraz, şi tata bolnav, şi toţi ai noştri săraci 
lipiţi pământului. Mai puteam „eu crede pe 
atunci, că într'o zi moşiea asta va fi a mea, 
şi că mă-voiu: întoarce ca. stăpân aici, aici 

* unde părinţii mei şi neam de neamul nostru - 
"au fost pururea slugi! Un singur gând însă 
ma urmărit mereu decând am plecat de 
acasă : să-mi pot scăpă părinţii din robia 
nevoilor. Mai târziu' gândul acesta a prins 
a se mai lărgi, şi u luă forma unui: plan 
hotărit.. A, dar iată, eu m'am întins.la 
vorbă şi... clienţii m'așşteaptă. Am. şi aici 
clientelă, — din fericire foarte puţină, din 
ce în ce mai.puţină. Haidem; o să vezi, 
în treacăt câteva locuinți, şcoala, oamenii 
de pe aici. “ 

* 

Drumurile drepte şi curate,. copacii puşi- 
des şi la rând de o parte şi de alta, gar- 
durile de nuele împletite frumos, casele 
nalte cu păreţii văruiţi, copiii frumoşi, vi- 
tele grase, aerul sănătos, toate-mi dădeau



DOCTORUL RAREŞ . | 251 
  

impresia că mă găsesc într'o altă țară, într'o 
altă lume. O nevastă cu pruncul: în: braţe, 
o bătrână cu. furca în cingătoare, o fată 
rumenă la faţă, cu ochii mari şi speriaţi 

„ca de căprioară, din orice casă un chip 
voios, strălucitor de fericire -şi de recunoş- 
tință eşiă înaintea lui Rareş; până şi co- 

„piii se uitau la el ca la un Dumnezeu. Fie- 
care gospodar aveă două odăi mari, podite 
pe jos, despărțite printr'o sală, care serviă. : 
iarna de bucătărie. Pe paturi erau aşter- 
nute scoarţe de lână. La ferestre perdele 
de pânză vărgată cu arniciu. Mai la fiecare 
sătean eră un războiu, unde :nevasta sau 

„fata ţeseă îmbrăcămintea casei şi a familiei. 
- Rareş, după ce-şi vedeă bolnavul, inspectă 

rufăria, paharele, prosopul, lighianul de 
“spălat. 
„Nu mă puteam sătură de a-l admiră, vă- . 

| zând cu ce dragoste şi bunătate părintească 
se îngrijiă de viaţa sătenilor lui; şi în adevăr 
reuşise să facă: din ei oameni, oameni cu- 
raţi, muncitori, cumpătaţi, sănătoşi şi cu: 
minţi. Şcoala, întreţinută cu cheltuiala lui, 
eră o mică fermă, din care băieţii eşiau, 
după cinci ani. de învăţătură, mai mult
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practică, cu toate cunoştinţile trebuitoare 
unui bun gospodar. Nici odată n'am văzut 
un colţ de lume care să-mi dee o aşa im- - 
presie de ordine şi de fericire. 

„A douazi. dimineaţă trebuiă să plec. Seara 
am stat de vorbă'n. grădină până târziu. 

— Vezi, îmi spuneă între altele, te mirai 
de ce nu m'am, însurat. Ce femee ar fi 

venit aici să muncească alăturea. cu mine, 
să meargă din casă'n casă, să steă de vorbă 
cu toţi, să vadă oalele în care îşi fierb mân- 
carea, şi scuticile în care îşi înfaşă copii, 
să steă la căpătâiul bolnavilor, să caute şi 

să lecuiască toate. rănile trupeşti şi sufle- 
teşti de cari suferiau bieţii oameni! E şi 
aceasta, dragul meu, o lucrare grea, pentru 
care ţi se. cere multă putere, şi multă răb- 
dare. Şi când. poporul, în legenda Curţii. de 
Argeş, spune că meşterul Manole a trebuit 

„să-şi îngroape nevastă şi copil. în zidurile 
minunatei clădiri, ca s'o poată isprăvi, cu. 
aceasta ne arată că opera -mare cere jertfe | 
mari, şi ca s'o poţi sfârşi trebue să-ţi calci 
pe_inimă, să te lepezi de toate slăbiciunile . 
tale. omeneşti, să te desfaci de tot ce e pă- 
mântesc, să devii zeu.. 

A
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A două zi, am. plecat, cu impresia că 
m'am plimbat câte-va ceasuri într'o lume! 
nereală, creată de propria mea fantazie. 

E un an de-atunci. Azi primesc: o scri- 
soare dela Doctorul Rareş. Se 'nsoară c'o fată 
din satul lui. 

 



  

  

ve 

"+ DUPA EMINESCU 

Cum zece ani —— eră tot. aşa prin 
Marte —. m'aiă- dus. într'o zi să văd 

_ -pe-Eminescu la ospiciul din: stradă - 
Plantelor, unde eră de: curând internat. * - 

M'a cunoscut, şi i-a: părut bine când ma 
văzut. Îmbrăcat într'un palton lung, şi tâ- 
rând în picioare nişte galoşi mari, vechi. şi 
sparţi, “se primblă. prin odaie, cu ' mâinile 
la “spate. M'a întrebat de prieteni, căinându-i 
şi vorbind de ci cu. milă, ca de nişte oa- 

„meni pierduţi, sau foarte' nenorociţi.. Arătă 
pentru unele lucruri de “nimic un interes şi 
O mirare exagerată.. Privirea îi eră dusă, 
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obrajii: palizi şi. căzuţi, glasul “trăgănat. şi “somnoros. Aveă mai mult: aerul unuii- om  „Ostenit din cale-afară.. Îmi spuse, cu un, ton 
“important, despre “un plan al lui de reorga- 
nizare socială, la care se gândeşte şi care-i dă 
nopți de insomnie şi dureri de cap ucigaşe.— Adusei vorba” de .poezii. Atunci, cu o bu- 
curie de creator, copilăreşte arătată, scoase din buzunarul paltonului un petec de hârtie, - 
şi aşezându-se pe scaun începi să citească... un şir lung de strofe de-o sonoritate şi de 
un efect ritmic fermecător. Rostirea lor îl 
încălziă, şi ochii şi glasul i se înviorau..Pe 
acel petec de hârtie nu erau scrise: decât 
două vorbe: gloriosul voivod. Ei improviză. 
Am ascultat uimit peste douăzeci de stroțe 
sonore, dar lipsite: de. sens. şi de. legătură; 
fiecare vers păreă rupt dintro poezie: fru- 
moasă.-Mi-aduc aminte că două vorbe : foc 
şi Qur reveniau mereu, mai în fiecare strofă... 
N'am putut rețineă decât aceste patru ver- 
suri de pe la mijloc, cari au un început de „înţeles: mistic: | 

"=: «Atâta foc, atâta aur, | 
Ş'atâtea lucruri sfinte 
Peste 'ntunericul vieţii 

” Ai revărsat, părinte...»  
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Dar în toată acea armonie de sunete se simţiă perfect tehnica maestrului, limba lui aleasă şi muzicală, care se -supuneă şi se mlădiă mecahiceşte sub ultimele tremurări ale. acelui suflet întunecat. Eră O : neobici- nuită frumuseţă de sunete în acea împere- chere bizară. de cuvinte, din care sburase „Pentru totdeauna ordinea şi suflarea unui înţeles. Atunci am înţeles adânc sensul în- fiorător al cuvintelor lui deodinioară : 

  

«Unde's şiruril& clare din vieaţă'mi să le spun? - Ah, organele's sfărmate şi maestrul e nebun! — » 
Şi când, ostenit de acest joc curios de Versuri sonore şi pustii, işi lăsă tăcut pri- Virea în pământ, figura _lui îmbrăcă iarăşi acea espresie de tristeţă vagă — umbra acelui apus dureros al conştiinţii, care-i de- deă în momentul acela înfăţişatea unui zeu învins, părăsit. de puteri şi umilit. Eu mă uitam. la: el, mi se rupeă inima de milă, şi nu ştiam ce să-i. spun. După câteva minute de tăcere, îşi împreună mâinile şi, ridicân- du-şi. aiurit- ochii în sus, oftă din adânc şi repetă rar, cun glas nespus de sfâşietor : «Of, Doamne, Doamne !...» Eră în acest suspin al lui, şi în desperarea cu care rostiă 

A. Vlahuţă, — Clipe de liniste Di
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aceste cuvinte, sinteza întregei lui vieţi, şi 

poate că, printr'o ultimă fulgerare de con- 
ştiinţă, a străbătut în clipa acea lanţul tu- 
turor suferinţilor prin cari trecuse din copi- 

„lărie.şi până în ceasul în care se află. M'a 
podidit plânsul şam plecat. De- atunci nu 

“Pam mai putut vedea... 
„Dar vorbele acelor strofe, particulara tă- 
"ietură a acelor versuri moarte, - mi-au rămas 

în cap,. şi de câte ori citesc câte-o poezie 
fără înţeles a vreunui tânăr, prea mult în- 
fluenţat de limba şi formele “maestrului, 
mă 'ntreb dacă .nu cumva autorul acelui 
svon de silabe n'a stenogrăfiat vreuna din 
acele capriţioase improvizații ale poetului... 

“În adevăr, ceeace va rămâneă pururea 

din Eminescu, în afară de frumuseţea gân- 
dirilor şi de adâncimea şi sinceritatea sim- * 
țirii lui,. ceeace va trăi în fiecare vers ro- 

mânesc ce s'a scris:şi se ya scrie dela 
Eminescu încolo, este acea jesătură, acea 

ferecare puternică a limbei renăscută sub 

condeiul maestrului, acea croială*mouă, par- - 

ticulară, a frazei, a 'dicţiunei, care a fost , 

platoşa inestricabilă a talentului său. Acei 
cari au ce spune, acei cari au destulă pu-
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“tere şi personalitate, pot îmbrăcă şi purtă 
înainte, armura grea şi -plasa de oţel: a 
eroului căzut;. toţi ceilalţi, pedestraşi slabi, 
soldaţi firavi şi fără chemare în oastea con- 
deiului, cari se îmbulzesc să se 'mbrace în 
zalele lui, -sânt osândiţi să fie sfărâmaţi sub 

„ greutatea acestei armuri de uriaş ! 
- Da, acesta este marele curent, care por- 

neşte, într'adevăr, dela Eminescu : farmecul 
particular al limbii, meşteşugul de a-şi sculptă 
versul într'o tărie de vorbe “vii, sonore. şi | 
sugestive, şi într'o bogăţie de:forme necu: - 
"noscute: până la el. a 
„Nimeni dintre scriitorii - români n'a ştiut 
să-şi toarne şi să-şi cristalizeze gândurile în 
forme atât de severe şi. desăvârşite, nimeni 
na ajuns la această fericită descărcare de 
emoţiuni, în versuri de o structură de bronz, 
dealungul cărora găseşti cuvinte neaşteptate, 
epitete curioase, cari-ţi evoacă imaginile cu 

“o preciziune şi cu o intensitate de haluci- 
“naţie.. EL. are împărecheri de vorbe, căderi 
de fraze şi de -rimc, ce-ţi dau impresia, 
fiorul unei explozii de lumină surprinzătoare. : 

Cum să nu te urmărească, şi cum să nu 
fii inconştient stăpânit de-această limbă nouă, 

N
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care 'palpită de-o tinereţe, de-o vigoare şi de 
un colorit aşa de uimitor! Din acest punct de . 
vedere, Eminescu exercită asupra tinerimii - 

noastre o influenţă aproape fascinantă, şi 
acei cari vor face mai târziu istoria litera- 

turei de azi, vor vedeă' mai limpede în ce 
relief de creator se ridică figura lui Emi- 
nescu, şi cât de adânci sânt urmele pe cari 
le-a lăsat vigurosul său talent î în viaţa limbei 
româneşti. - 

-Dar iată că această puternică şi firească 
înrâurire ce exercită poetul asupra tinerimii, 

a început să sperie pe unii, şi deja prind 
să se ridice glasuri de protestare în contra 
curentului, în care ne-a-aruncat, şi în contra 

admiraţiei pe care noi o dăm operelor a- 

cestui poet. | 
Se afirmă că poeziile lui Eminescu omoară 

_entuziasmul şi lasă în sufletele noastre o 

-“ drojdie de amărăciune şi de discurajare ma- 
ladivă; şi se arată ca victime ale acestui 

poet, “atâţia tineri începători, cari 'şi plâng 
viaţa lor nenorocită, şi blestemă mereu lumea, 

şi soarta, şi ceasul în care s'au născut. Ar 
fi, deci, această parte a curentului emines- 

cian, care ar înstrăină şi ar smulge din bra-
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țele - societăţii . atâtea forţe de vitalitate, o 
adevărată primejdie naţională, — căci dacă 
fiecare copil, de la vârsta de 16 ani, şi-ar 
pune'n minte că el e bătrân, ostenit şi -sătul 

“de lumea asta, dacă fiecare 'şi-ar zice .că 
suprema. fericire 'stă în odihna eternă, în | 
Nirvana budistă, am ajunge de sigur la des- 
fiinţarea oricărei idei de bine, de muncă şi 
de progres. 

Şi în contra acestui curent-—astfel privit, — 
în contra poetului mai ales, am aci o carte 
pe care nu o deschid, decât numai pentru 
a arătă doar ce forme şi ce proporţii cu- 

“rioase ia în capul unor oameni spectrul 
acestei presupuse primejdii naţionale. Cartea 
e tipărită la Blaj în 1891. Poartă titlul: 
Mihail Einescu. Studiu critic. Autorul nu 
găseşte de cuviinţă să'şi pună numele. Cu- 
prinde 210 pagini... Autorul ţine mult să 
dovedească tinerimei, că Eminescu e o «u-. 

„ditate. literară», un «maculator de versuri», 
care n'are nici gândire, nici simţ, nici limbă... 
nimic —nici'o umbră de talent, şi după 210 
pagini de asemenea osteneli, care pe une 
locuri iau tonul celui mai violent pamflet.
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la adresa poetului, iată cum îşi închee acest 
domn distrugătoarea sa operă. 

«Am finit pentru astă dată studiul nostru 
de faţă. Din. vr'o parte ni se va face poate 
imputarea că studiul (autorul ţine prea mult : 
la acest cuvânt) e prea lung. Stricăciunea însă 

ce a făcut deja în tinerimea noastră Emi- 
nescu, şi care o mai poate face şi în viitor, 

ne va scuză, credem, de ajuns. Cine n'a 

avut ocaziune a petrece în mijlocul tinerimei, 

nu 'şi poate face nici idee despre strică- 
ciunea aceasta.. Şi cum nu ? Când şi poe- 

„ziile lui de-o parte cuprind în sine atâta 
venin pentru tinerime, iară de altă parte : 

nici în viaţa lui nu este nimica demn de 
imitat pentru tinerimme. Căci ce poate fi demn 
de imitat în vieaţa unui aventurier care nici 

când n'a făcut un studiu serios şi sistematic, 

care...» trec peste rândurile cari urmează: - 

poetul e maltratat în nişte termeni prea. de 
mocan. Concluzia cărţii : | 

«Purtat'a bietul român în urma tristelor 
împrejurări ale timpului destule juguri. Pur- 

tatam noi jugul feudalizmului şi al calvinilor, 
«purtat'au fraţii noştrii de dincolo jugul Fa- 
narioţilor, purtatam cu toţii jugul limbei
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slavice. Aşa ruşinos însă ca jugul lui Emi- 
nescu n'a fost nici unul. N'a fost nici unul, 
căci în acela ne-au înjugat străinii, în al lui 
Eminescu însă ne-au înjugat Românii, cari 
sânt carne din carnea noastră şi sânge din 
sângele nostru. Viitorul le va răsplăti, dacă 
nu le-a răsplătit prezentele». | | 

Ă, ştiu foarte bine că n'am nevoe să apăr. 
„aci gloria lui Erninescu. Dar ceeace în această 
carte se dă sub o- formă aspră şi exage- 
rată, începe — în proporţii .mai rnici fireşte 
— să se formuleze şi în cercurile intelec- 

„tuale mai largi şi mai în vază. Nu vorbesc 
de acei câţiva nefcriciţi, cari nici odată mau 

“putut ceti o strofă de Eminescu, fără să 
devie palizi de invidie. Am văzut cu ce 
bucurie răutăcioasă întîimpină o revistă din 
capitală apariţiunea acestui... aşa numit 
studiu critic, felicitându-se că s'a găsit în 
fine un om, care să aibă curajul de a în- 
fruntă, în modul acesta, curentul de simpatie 
şi de admiraţie, format în jurul acestui poet, 

„“uzurpător de glorie»... A face un: panflet 
în contra unui: om, care-a: murit, a insultă 
şi a nu iscăli — admirabil curaj! De sigur 
că nu .părerea acestora ne-ar opri în loc.
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Dar mulţi,. chiar dintre admiratorii talen- 
tului lui Eminescu, găsesc că melancolia şi 
desgustul': poetului “a: copleşit şi-a îmbol- 
năvit o mare parte din tinerimea noastră, 

„şi decâteori cetesc 'o poezie pesimistă, zic: 
«lată “partea rea şi nefericită a operelor lui 
Eminescu. El a -creat, cu frumoasele lui 
poezii, un curent trist şi bolnăvicios, — ta- 
lentul lui periculos a infectat sufletul tine- 
rimii noastre. Nu mai auzi un strigăt de 

bucurie, un . cântec de tinereţe. Care cum 
se scoală imită pe Eminescu, spune că nu-i 
mai place nimic, e sătul de viaţă şi cântă 
deziluzia, desperarea şi setea liniştei eterne...» 
Este adevărat că astăzi se fac poezii, mai | 
mult pe subiecte. triste. Prin reviste, prin 
ziare, în cărţile de poezii, cari apar din 
când în când, vedem aceeaşi suflare de me- 
lancolie precoce şi maladivă; pare că toată 
originalitatea azi ar sta în căutarea cuvin- 

telor de amărăciune şi de deprimare su- . 
fletească — şi de lucrul acesta pare a suferi 
toată literatura dela sfârșitul acestui secol. 
Dar din capul locului, pentru a ne limpezi 
puţin drumul, trebuie să ţinem seamă că 
în stocul nostru de producţiuni literare sânt
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o mare parte de copilării; — imitații şi pla- 
gieri .şcolăreşti, care în adevăr au ajuns 
nesuferite prin: mulţimea şi artificialitatea lor. 

De câte ori. nu vi s'a: întâmplat să citiţi . 
o poezie, în care poetul, după ce se plânge 

“grozav de soarta lui crudă şi pururea 'pri-.: 
gonitoare, spune c'a îmbătrânit, că î-a albit 
„tot părul, şi nu mai aşteaptă în lumea'asta - 
decât un loc de repaos la cimitir. Şi peste 
câtva timp “constataţi cu surprindere, că au- 
torul acelor tânguiri e un sburdalnic co- 
legian, .a cărui figură rubicondă pare a vă 
spune, cun zimbet şiret, că nu pentru 
compătimirea : d-voastră erau scrise acele 
versuri. . Ia a 

Cauzele adânci, fundamentale, cari au 
“provocat, de-o samă de vreme, această tân- 

| jire şi tristeță :generală în 'vieaţă şi poezia 
contimporană, le-a studiat şi le-a expus cu 
o claritate şi pătrundere de vederi extra- 
ordinară eminentul nostru” critic Gherea. 

Dar în. poezia 'de azi, la poeţii noştri pe- 
simişti de după Eminescu, trebue. să recu-" 
noaştem că avem de-a face cun dezgust 

1 de viaţă susţinut şi închis mai mult în bătaia 
rimelor decât în” bătaia inimei.- -
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La aceasta, fără îndoială contribue mult 
şi îmbogățirea, dezvoltarea „particulară a 
limbii într'o astfel de direcţie: Un poet, de 

"Dună seamă trist, a fost silit să caute cu- ? 
vinte energice, forme variate şi neperitoare 
pentru exprimarea sentimentelor lui melan-" 
colice, — aşa încât cei cari Vin după el gă- 

'sesc de-a, gata un capital considerabil de 
“cuvinte şi de forme triste, cari constituesc 

în sensul acesta ca o hipertrofie în voca- 
bularul poetic. Şi e ştiut că limba, bogăţia 
de expresii; care la un poet format este 
oareşicum rezultatul puterii lui de gândire, 
aşa că imagina şi nevoia de. descărcare a 
simţirii lui poetice chiamă cuvântul şi se 
serveşte de, el, —la un poet neformat, la 

Y începători în genere, joacă un rol cu totul 
răsturnat: aci cuvântul porunceşte, el face... 
gălăgie. 

Este o vârstă, când toată lumea face 
poezii. Unii le scriu şi le păstrează pentru 
ei, alţii le publică şi-şi clădesc oarecari vi- 
suri de glorie pe ele, cei mai mulţi le-as- 
vârl cu jucăriile copilăriei. 

La vârsta, aceea însă ener gia sufletească, 
tăria emoţiunilor se descarcă iute, se îm-
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prăştie pe-atâtea căi cari mai târziu încep - 
a se închide: râsul şi plânsul facil, strigăte, 
neastâmpăr -de mişcări, comunicativitate şi 
expansiune de fiecare clipeală...; aşa încât, 
când un astfel de poet se închide în odăița 
lui, ca să facă şi el o poezie, chiar dacă 
e fixat asupra subiectului, chiar dacă are 

„de. spus ceva, acest ceva de Spus al lui se 
va evaporă sau se va schimbă foarte lesne, 
pentrucă la- el lipseşte acea acumulare şi 
condensare a unui şir de. impresii şi  ob- 
servaţii, cari să-l ardă pe. suflet, pe cari să 
le fi purtat şi să le fi mestecat multă vreme 
în tăcere, până când nu mai poate şi caută 
să scape ca de o greutate care-l'doare, ca . 
de-un păs care-l sufocă. Deci,. el s'aşează 
la masă, hotărit mai mult să fac'o poezie, 
decât să-şi descarce o anumită 'emoţiune ; 
işi ia condeiul şi o poză gânditoare, — dar 
în mintea lui, aşa de caldă şi de curată 
pentru orice imagini, în -loc să se fixeze 
cu claritate un chip, un peisaj, O atitudine, 
o trăsătură de adevăr, tocmai acum se face: 
un vălmăşag mai mare de idei nedesluşite, 
gândul lui se zbate şi s'asvârle ca un flutur” 
zăpăcit, aci pe-o floare aci pe alta, cearcă
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„să-se încălzească singur pentru vr'o idee 
care-i se pare mai de efect, şi în acest 
haos -al minţii lui răsar, ca: nişte licăriri, 

„ici. şi: colo cuvinte, cuvinte cari lau izbit 
prin raritatea şi sonoritatea lor, resturi din 
lecturile: lui de predilecție, — şi, de, vorbele 

sânt şirete: dacă pe noi, oameni în vârstă 

şi nu poeţi, ne momesc unele cuvinte şi 

ne: fac să spunem câteodată lucruri inutile, 

să construim şi să enunţăm o frază, numai 
aşa de dragul unei vorbe, — dar la un tânăr, 

şi încă la un tânăr poet, vă puteţi închipui 

„ce imperiu au asupra lui frumoasele vorbe 
cari i-au rămas în cap; şi-cu mult mai 

primejdioase şi mai perfide sânt rimele: 
c'o viclenie de sirenă ele aţâţă şi atrag - 

gândirea ca s'o oimoare, când aceasta nu 

are destulă forță de rezistenţă ! 

Şi ceată că, după multă osteneală şi multe 
rânduri şterse, tânărul recrut a isbutit să 

lege și să aştearnă un vers: vorbele s'au | 

aşezat la rând şi. sau mlădiat în cadență 
după o lege de armonie, auditivă mai mult; 

— acum poetul este angajat, dar pentru el 
prestigiul rimei întrece cu mult prestigiul 
ideei, logica ce sacrificată formei, — şi de 

SN
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aci încolo sonoritatea şi succesiunea ritmică 
"a cuvintelor dispun de mersul şi disciplina 

ideilor. Un cuvânt fruimos devine un ferment 
de gânduri, o rimă e sâmburele unei strofe... 

A" citit de curând pe Eminescu, i-au rămas - 
în cap frânturi de fraze, o familie de cuvinte 

cari esprimă tristeţa, deşertul vieţei şi dis- 

gustul de lume, — tânărul poet, în mod in- - 
conştient, va brodă cu aceste cuvinte un şir 

de versuri, în care neapărat se va plânge 
de dureri străine de inima lui, de suferinţi 

de la cari el n'a luat, şi nici nu puteă să - 

„ia, decât veştmântul— vorbele. Aşa că poezia 

„acestui tânăr. nu'i aparţine şi nu indică per- 

sonalitatea lui nici prin iondul, “nici prin 
forma ei esterioară. 

Altul, mai conştient de înrâurirea formelor. 
lui Eminescu, va caută în estravaganţa su-. 

biectului o notă de originalitate. Işi va în: 

chipui bună-oară c'a murit, — şi va căută 
cuvinte tari, brutal de materiale, ca să dea în 
mod plastic i imagini anormale, impresii ciu- 
date, pe care el negreşit nu şi le poate însuși, 
nu le întrevede decât fragmentar, în intenţia 
cuvintelor izolate, şi astfel va ajunge la ver- 

suri de acestea, (cer iertare autorului — nu-i 

7
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citez din toată poezia decât două versuri dela 
început): 

«Dintr'un june plin de viață am ajuns cadavru rece Şi cu viermi înfipți în carne îmi luai drumul spre raiu 1... 
"Aici cuvintele : cadavru, viermi înfipți, 

carne, prin tăria lor, au ademenit şi au sub- 
jugat de sigur nevinovăția poetilui, şi l-au 
făcut să spună, lucruri pe cari nu le-a simţit 
şi- nu le-a putut gândi. 

Se poate de aci vedea: întăi, prin ce proces 
„de fabricare, prin ce fel de operaţie intelec- 
tuală, ajunge un tânăr de aceştia să spună 
că “vremea şi necazurile au săpat pe obrajii 
lui sbârciturile bătrâneţii şi că i-a albit: tot 
părul — când mama lui poate n'are' nici un 
fir alb în cap, — şi al doilea, cât'de ne?un. - 
dată e spaima şi cât de puţin serioasă e 
părerea acelor, care iau astfel de produc- - 
țiuni drept sincere manifestări ale unor stări 
sufleteşti corespunzătoare. Adăogiţi la aceasta 
că, în genere, melancolia, tristeța este mai Yrinteresantă şi mai simpatică decât veselia. 
O figură palidă, un aer sfânt, suferitor şi | 
rezemnat îţi atrage mai lesne luarea aminte, 
şi “ţi inspiră, din capul locului, un interes 
şi 0 dragoste deosebită. De aci, întru-câtva, 

.
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căutarea :de care se bucură până şi printre 
| copii masca durerii, de aci stăruința unora 
„de a poză în victime ale timpului şi socie- 
tăţii în care trăesc. Dar între versul şi inima 
lor e o depărtate, de care ci singuri vor 
râde: mai târziu. 

- Nu, nu a pierit entuziasmul din gene- . . 
Taţia care se ridică,—şi ori cât de triste şi 
tânguitoare ar fi primele începuturi ale câ- 
torva poeţi, nu voiu puteă crede că un tânăr 
de 20 de ani, sănătos şi inteligent, simte 
în adevăr silă şi desgust de lumea şi viaţa - 
în care de-abia a intrat. 

E adevărat, sânt multe dureri în viaţa 
„asta, multe: nedreptăţi şi anomalii cari ne 
amărăsc şi ne revoltă, 

Dar de neajunsurile şi dezordinile vieţii, 
ori cât de multe şi. adânci ar îi ele, nu se 
poate pătrunde un suflet la o vârstă aşa de 

"crudă, şi, pentru ca să cânţi o emoțiune, 
trebue ca sufletul tău să fie covârşit de pu- 
terea acelei emoţiuni, căci se ştie că. poetul 
dă din prisosul inimii lui; ca să poţi turnă 
un Vers neperitor, trebue -să arzi -de-un 

„gând, de o simţire nestăpânită, care să spargă 
limitele obicinuitelor espresii şi să înbrace
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forma solemnă, haina de sărbătoare a:ver- 
sului. | 

Eată pentru ce aşa numitul curent emi- 
nescian în poezia. noastră actuală se măr- 
gineşte de o cam dată numai la O com- 
binare” de cuvinte şi de forme ale maes- 
trului, care a suferit în adevăr şi a gemut 

“pe coardele lirei: lui. Eată pentru ce ne 
şi lasă reci vaetele atâtor tineri, care se în- | 
cearcă a cântă dureri streine de ci pe forme 
împrumutate. 

Eminescu şi-a trăit versurile. Ele isvo-. 
răsc din adâncul vieţii lui, carem adevăr 
a fost nenorocită. | 

_ Când a murit poetul, toată presa noastră, . 
aproape toată suflarea cultă a ţării, adu- 
când omagii acestui mare talent, a deplâns 
viața nefericită şi sfârşitul dureros al poe- 
tului. Unii acuzau nepăsarea societăţii faţă 

„de cel mai bun şi mai distins fiu-al ei. 
Ş'atunci s'au ridicat câteva „glasuri şi au 
protestat în contra acestui curent de com- 
pătimire, şi s'a zis că Eminescu n'a su- 
ferit, că n'a fost de loc nefericit în viaţă, 
că aşa eră felul lui, nepăsător de el şi de tot 
ce'] încunjură, că el dispreţuiă ori ce ono-
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-ruri, şi că s'a împotrivit cu „energie când 
„a fost vorba să i se dea şi lui un bene- 
„merenti. Da. e drept,: Eminescu dispreţuiă 
onorurile. Dar ştiţi pentru ce ?... Pentru că 

“şi onorurile Pau disprețuit: pe cl, — şi ori 
ce suflet mândru plăteşte disprețul cu dis- 
preţ. Cine nu ştie că “aceste capriţioase o- 
noruri nu Pau îmbulzit de loc cât a trăit. 
Şi când nu eşti din aluatul acelor cari se - 
târăsc, ca să le aibă, şi când vezi câte nu- . 
lităţi- îţi trec inainte şi tu rămâi, rămâi 
vecinic în urmă, nu ştiu zău ce'ţi mai ră- 
mâne de cât disprețul, drojdia care se pune 
la fundul ori-cărui suflet amărit şi nedrep- 
tăţit, în astfel de împrejurări... 

Se mai zice—modul de a. iudecă astfel | 
e vechiu şi: ruginit din cale-afară—se zice 
că poetul... e poet, ce-i pasă lui? EI se 
hrăneşte cu aer, bunurile pământeşti nu 
sânt pentru dânsul, — el trăeşte cu mintea 
în, cer, locul lui e lângă Jupiter. 
„Ceea ce e adevărat, şi se poate afirmă 

în mod serios, e că un poet, prin dezin- 

2 

teresarea lui, prin, sfiala şi delicateţa lui de - 
suflet, e de ordinar dezarmat în societate 
şi în lupta aceasta pentru existenţă. - 

A. Vlahuţă. — Clipe de linişte , 1S
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Viclenia,. linguşirea, binecuvântata elasti- 
citate a şirei spinării — tactul vieţii, în în- 
felesul negustoresc al. cuvântului — toate 
aceste daruri preţioase cari scot din întu- 
nerec şi asigură succesul atâtor mediocri- - 
tăţi, poetului îi lipsesc cu desăvârşire, şi când 
e vorba pe: «cum îţi vei aşterne, aşa vei 

- dormi», e ştiut mai dinainte că el va dormi 
pe pământul gol!... Şi pe acei cari cred, că 
poetul. e pururea cu mintea 'n. stele şi nu 
bagă de samă cât e de păcălit în această 
socoteală crudă a vieţii, pe acei cari işi în- 
chipuesc că poetul nu: sufere de umilinţile 
şi rănile pe care i le face societatea în care 

„trăeşte, îi voiu rugă să mediteze asupra 
acestor câteva rânduri. dintr'o scrisoare, pe 
care Eminescu o adresă, în 1882, unui amic 

„al său: din laşi. Eminescu eră în Bucureşti, 
redactor la „Tinpul“ : Sa 

«Tu trebue să-ţi închipueşti astăzi, sub figura mea, un 
«om foarte obosit, de oarece: sunt singur la negustoria asta 
«de principii şi peste aceasta bolnav, care ar avea nevoie 
«de cel puţin şase luni de repaus pentru a-şi veni în fire. 
«Ei bine, de şase ani aproape, o duc într'o muncă zădar- 

«acesta, care cu toate aceste e singurul adevărat, de Şase 
«ani iam linişte, n'am repausul senin, de care aşi avea atâta
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«trebuință pentru ca să mai pot lucră şi altceva decât po- 

-«litică. Quelle vie, mon Dieu, quelle vie! . 

«Să pot zbură pe trei zile la laşi, tare-aş veni. Dar mai 

«mult de trei zile n'aşi avea, pentru că eu n'am vacanțe, ci 

«trebuie să trag ca catârii, greu la vale şi greu la deal. 

«Ei dacă ai şti cum salahoria asta în care petrec, împreună 
«cu boala şi mizeria, mă apasă ș şi mă fac incapabil de a voi! 

«Folosu! meu după atâta muncă e că sunt stricat cu toată 
«lumea şi că toată energia, dacă am avut-o vreodată,” şi 
«toată elasticitatea intelectuală s'a "dus pe apa Sâmbetei. 

Pe rămân cel amăgit în alacere, căci am lucrat din con- 
«vingere şi cu speranţă în consolidarea ideilor mele şi un |. 
«mai bun viitor. Dar nu merge. În opt ani de când m'am 
«întors în România decepţiune a urmat la decepţiune şi mă 

- «simt atât de bătrân, atât de obosit, încât degeaba pun mâna 
«pe condeiu să incerc a scrie ceva. Simt că nu mai pot, 
«mă simt că am secat moraliceşte şi că mi-ar trebui un lung, 
«lung repaus,. ca să-mi vin în fire. Şi cu toate acestea, ca 
«lucrătorii cei de rând din fabrici, un asemenea repaus nu-l | 
«pot avea nicăeri şi la nimeni. Sunt strivit, nu mă mai re- 
«giisesc şi nu imă mui recunosc... Aştept telegramele Havas, 
«ca să scriu iar, să scriu de meserie, scrie-mi-ar numele pe 
«mormânt şi n'aşi mai Îi ajuns să trăesc to, 

Şi cum. a L sfârşit şi cu ce s'a ales Emi- 
escu din atâta muncă şi zbucium... 

Un palton vechiu. peste cămaşă şi o' pe- 
reche de galoşi în casa de nebuni, iată tot 
ce-a avut în cele din urmă. Eminescu, în : 
schimbul. celei mai mari şi mai nobile jertfe
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sufleteşti, şi a celei mai curate glorii pe care 
o poate da un om neamului său!.. 

Şi ce-a venit după el?... 

Dar poezia, bolnavă, tristă şi nesigură de 
azi, îşi va găsi în curând drumul sănătos şi 
firesc, albia din care pentru moment e abă- 
tută. În totdeauna artiştii mari lasă după ei 

"ca un fel de zăpăceală de curent, 'ca o de- 
primare şi împrăştiere de forţe intelectuale. 
— aşa, valurile unui fluviu cari se sparg 
în căderea unei cascade, par un moment 
turburi şi nehotărite, până își regăsesc ia- 
răşi albia pe care se aştern, şi curg înainte. 
limpezi şi liniştite. Sar părea că geniile mari 
răpesc şi consumă în munca- lor forţa de 
creare a unei generaţii întregi, pe care 
o lasă apoi ostenită şi sterilizată pentru 
câtva timp. 

Eată. pentru “ce stagnaţia aceasta care a: 
rămas, în poezia noastră, după Eminescu, 
departe de a ne pune pe gânduri; — trebue 
să ne dea impresia acelor pregătiri de în- 
cordare, acelor. paşi pe cari îi faci îndărăt, 
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ca să-ţi iai vânt şi să te arunci mai sigur, * 

când vrei să sari peste un obstacol mare! 
De altfel, în toată Europa, poezia, lite- 

„Tatura în genere, se retrage tot. mai mult 

din faţa tablourilor naturei, pururea “nepă- 
„_sătoare şi. statornică în rotația fenomena- 
“lităţii ei, — şi se afundă tot mai mult în: 
misterele sufletului omenesc. Omul, mobil 

şi perfectibil, devine din ce în ce mai in- 
teresant: condiţiile de traiu, goana lui după 
fericire, patimile şi bătăile inimei lui încep. 

"din ce în ce mai mult să atragă şi să preo- 
cupe pe artistul modern. 

Aceasta e chemarea, acesta e viitorul poe- 
ziei- noastre !. Me 

Acum limba este pregătită:. ea s'a lă- , 
murit în focul durerii. Instrumentul perfec- 
ționat, larg şi bogat, aşteaptă, mâna orga- 
nistului ca să-i smulgă de sub clapele-i 
adormite, acordurile vii ale celor mai va- 
riate, mai calde şi mai atingătoare melodii. 
Şi maestrul va veni de sigur. Ce orizonuri 
largi, ce vaste probleme şi ce de subiecte 
virgine i se vor desfășură înainte! Sufletul 
lui se-va umple de seva puternică a vieţii 
timpului său; el va cătă blând şi iubitor
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în juru-i, şi va vedeă pe cei imiliţi şi-ne- 
dreptăţiți; vă pipăi rănile societăţii noastre, 
va. vedeă relele şi dezordinea lumii şi vieţii 
de acum, — şi nu va plânge lacrimi sterile, 
nici flu va blestemă, desperat, căci în el 
va palpită concepţia unei lumi mai bune; 
glasul lui va vibră de sentimentul adânc: 
al solidarităţii şi de însemnătatea: chemării - 
lui în mijlocul nostru. Versul lui va răsună 
ca o trâmbiţă de luptă — iar sub farmecul 
“cântecului său dătător de putere şi de lu- 
mină, inimile noastre vor tresări ca dintr'un: 
somn; şi cuvântul lui profetic, privirea lui 
inspirată ne va arătă, în faţa ochilor noştri 
estaziaţi, lumina uimitoare a unui ideal 
măreț, — un splendid, un grandios răsărit 
de soare, peste-o lume ş' viaţă nouă!” 
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