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CUCONUL IONIȚĂ HRISANTI 

Vara, în revărsatul zorilor, glasul cucoşului 

s'auzea, nu s'auzea la ceas hotărât, dar glasul 

lui euconu Ioniţă Hrisanti niciodată nu dădea 

  

greş, de îndată ce începea să se îngâne ziua cu 

noaptea și când, încă, nu se afla pe drum nici 

ţipenie de om... 
— Ştefane!... 

Şi dintr'un bordeiu de pământ, toemai din 

fundul ogrăzii largi, acoperite peste tot cu
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iarbă verde, măruntă și curată, Ştefan răsă- 
rea somnoros... Și scurt, gros, bătrân şi înde- 
sat, cum era, ai fi zis că mai degrabă se dă 
de-a dura, decât că aleargă iute spre cerdacul 
cu scări de piatră, de unde-l striga cuconul 
Ioniţă Hrisanti. 
— la dă drumul Gioenii, mă Ştefane şi 

seoate-i apă proaspătă ; vezi numai să fie teica 
curată. Îi 

Și până ce Ștefan să curețe teica, să scoată 
apă şi să dea drumul Gioenii, fata din casă 
aducea cafeaua. 
— Ia du-te'n poeată, fa Mariţă, zicea cu- 

conu Ioniţă, fetei din căsă, şi vezi de nu cumva 
s'o ouat vr'o găină, şi-mi adă ouăle 'ncoace. 

Și până ce Marița să se ducă 'n poeată, să 
vadă de s'o ouat vr'o găină şi până ce să-i 
aducă toate ouăle pe număr, cuconu Ioniţă, îşi 
mântuia de sorbit cafeaua, stând jos, pe scara 
de sus a cerdacului şi privind la îndeplinirea 
poruncilor sale. 
— Ia vezi, măi Ştefane, de prindeţi cu Ma- 

rița doi pui și-i daţi Smărandei, să-mi facă 
astăzi borș şi ciulama; numai vedeţi să nu 
cumva să-mi prindeţi pe porumbacu ori vr'o 
puică bogheță, că vă spânzur, auzit-aţi voi? 

Şi tot rostul gospodăriei, pentru ziua în- 
treagă, îl regula cuconu Ioniţă, de cu revăr.: 
satul zorilor; căci, peste zi, de dimineaţă pân? 
la prânz şi de după prânz până la masă, ori se 
ducea, la cafeneaua din uliţa mare, unde avea,
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partidă de concină cu domnul Ștefan, pisalt 

vestit la strana cea mare dela Sf. Gheorghe, 

sau cu Manuc, armanul, cel cu barba neagră şi 

lungă, ori, scurt, “sărea pârlazul din fundul 

ogrăzii şi trecea la Protopop, unde, de ase- 

menea, juca concina cu cucoana Mărioara, 

protopopoaea, femee vestită pentru înţelep- 

ciunea, gospodăria şi știința ei asupra Jocu- 

lui de concină... 
Se jura, nu-i vorbă, se afurisea, el, cuconu 

Ioniţă, că nare să mai joace concină cu cu- 

coana Mărioara... Nu trecea un ceas, şi numai 

ce-l vedeai pe cuconu Ioniţă Hrisanti, că sare 

pârlazul... 

Ta să vedem, cucoană Mărioară, ai să mă 

baţi ş'acu? Şi scotea din buzunar o păreche de 

cărţi nouă şi nejucate, aduse de-acasă. 

Degeaba.!... Cucoana Mărioara par'că avea 

spiriduş; gâcea fără greş, când avea cuconu 

Ioniţă în mână concina cea mare sau cea mică 

și aşa potrivea datul jos al cărților, că tot- 

deauna i le lua; cât despre spatii, euconu 

Ioniţă n'avea niciodată mai mult de șase, iar 

cucoana Mărioara niciodată mai puţin de 

şepte! Hazul cel mare, însă, era, când frații 

lui euconu loniţă rămâneau mofluji; și rămâ- 

neau mofluji mai totdeauna... La asemenea 

împrejurări, numai ce auzeai strigând pe Pro- 

topopul Gheorghe, bătrânul, care stătea răs- 

turnat în fundul patului. 

__ Brava! Mărioară! Brava!... Să-l rămâi
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pe cuconu Ioniţă, că tu eşti mai meşteră de- 
cât Domnul Ştefan şi decât Manue Armanu... 

Și bătând în spete, cu palma întreagă, taba- 
cherea, o deschidea, înfingea două degete în ea 

  
şi trăgea, cu vădită mulțămire, tabac pe nas, 
ridicând în sus sprâncenele-i 1 cu colţuri, dea- 
supra ochilor lui mici, albaștri, blânzi, buni Şi 
plini de o nevinovată viclenie... 

— Anaftima și afurisit să fie, cucoană Mă-



CUCONUL IONIȚĂ HRISANTI 11 

rioară, cine-a mai juca concina cu d-ta, zicea 

cuconu Ioniţă sculându-se de pe seaun roș la 

faţă şi mânios. 

— Ia nu te mai afurisi atâta, cucoane Io- 

niţă, zicea cucoana, Mărioara, cu anume zâm- 

bet pentru asemenea, împrejurări, că parcă te 

văd acu, sărind pârlazul iar înnapoi cu altă 

păreche de cărţi; ia vezi, mai bine, când îi veni 

de mai descarcă de greutate cel păr harbu- 

zese din fundul grădinii, c'are să cadă la pă- 

mânt, săracul şi-i pacat... 

— Pere!... ba ţi-i mai pune pofta ?n cui, cu- 

coană Măriorică.!... 

Sărea pârlazul şi se ducea acasă. 

Dar peste un ceas, numai ce-l vedeai pe cu- 

conu Ioniţă că se întorcea cu altă păreche de 

cărți şi cu buzunările doldora de pere harbu- 

rești... 
Chema pe cei șepte copii ai cucoanei Mă- 

rioarei şi le dădea la fiecare câte o pară... 

— Da mie nu-mi dai, cucoane Ioniţă? în- 

treba cucoana Mărioara. 

_— Dumitale?... din gardu Răzoaei !... 

Cucoana Mărioara tăcea şi nu zicea nimica... 

— Taca, aiste, zicea cuconu Ioniţă, scoțând 

din buzunar încă două pere ce-i mai rămăsese, 

am să le duc cucoanei Soltanei... Dar n'apuca 

cuconu Loniţă să sfârșească vorba, şi cucoana 

Mărioara i le şi ștergea din mână. 

— Mi le şterpelişi, cucoană Mărioară, mi le 

şterpelişi? Frumooooos! tare frumos! Afe-
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rim!... coşeogea protopopoae! zicea cuconu 
Ioniţă cu o prefăcută supărare. 
— Brava! Mărioară, brava! se auzea încu- 

viinţând protopopul Gheorghe, bătrânul, din 
fundul patului, să i le iei, că are o mulţime şi-i 

sgâreit... 
Şi spre a da o mai mare tărie încuviințării, 

trăgea tabac, râdicând în sus sprincenele-i cu 
colţuri... 

Şi concina se sfârşea iar cu anaftime şi cu 
afurisenii, iar cu cărți nouă şi cu pere şterpe- 
lite, iar cu brava şi cu tabac, iar cu sprincene 
în colţuri râdicate în sus... 

Ba, câteodată, cuconu Ioniţă, ca să facă, 

chipurile, în ciuda eucoanei Mărioarei, se pof- 
tea singur la masă; aceasta se întâmpla, de 
regulă, când, după miros, prindea de veste 
cuconu loniţă, c'are să fie la masă borş cu chi- 
tici de Bârlad, pe care cucoana Mărioara ştia, 
să-l pregătească cu deosebit meşteșug în oală 
de lut şi pentru care Protopopul Gheorghe, 
bătrânul, avea o adevărată patimă. 
— Mărioară!... numai ce-l auzeai strigând 

dela poartă pe Protopopul Gheorghe, bătrâ- 
nul, Mărioară!... 

Şi Mărioara știa atunci, că Ion, argatul, 
vine în urmă, din piaţă, cu chitici de Bârlad 

într”o basma roşie şi mare. 
— Doamne, frate, iar chitici, pe care sin- 

gură trebuia să-i strienească cu multă migă- 
eală, să-i spele în câteva ape şi să-i aşeze la
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foc în oală de lut, după regula borşului cu 

chitici. 

— Babă! striga Protopopul Gheorghe, că- 

tră o ţigancă bătrână, slujnică la el de vr '0 

treizeci de ani; babă! du-te și spune lui cu- 

conu Ioniţă că avem la masă borş cu chitiei... 

Şi începând a se desbrăca dela poartă de giu- 

bea, de poteap şi de colanul cel vişiniu de ca- 

tifea cu paftale de argint, ajungea în casă nu- 

mai în antereu şi cu capul gol, ştergându-şi 

sudoarea de pe frunte cu o basma de matasă 

înflorită şi mare... 

De altfel, poftirea lui cuconu Ioniţă era nu- 

mai așa de formă căci D-lui era, mai totdea- 

una, bob sositor la borşul cu chitici. 

Avea, însă, şi cuconu Ioniţă Hrisanti un 

mare necaz, dar un necaz, cu care, mai la 

urmă, se deprinsese şi nu-i mai înnoura de 

multă vreme, acum, fața lui veşnie senină. 

Era, chipurile, cuconu loniță Hrisanti în- 

surat, iar drept nevastă avea o femee posomo- 

rîtă, scurtă, groasă, cu nasul lung şi cu tulpa- 

nul veşnic adus peste gură. 

Ce făcuse, ce dresese cucoana Catinca, le- 

giuita, lui cuconu Ioniţă, că, dela o vreme, nu- 

mai ce prinse de veste, că legiuitul d-sale, a- 

dică euconul Ioniţă Hrisanti, e un bătrân fru- 

mos în puterea cuvântului ; nalt, drept, bine 

făcut şi chipeș la trup, eu musteața albă dar 

puternică şi cu îngrijire răsucită, cuconu lo-
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niță deșteptase bănuelile cam târzii ale cu- 
coanei Catincăi; iar când se mai uita cucoana 
Catinca în faţa lui cueonu Ioniţă şi o vedea 
totdeauna proaspăt rasă și albă cum îi coala 
de hârtie; când se uita în ochii lui limpezi cu 
căutătura veșnice deschisă şi veselă; când îl 
vedea îmbrăcat cu îngrijire şi dichisit, că esă, 
dar, niai cu samă, că sare pârlazul la Proto- 
popul Gheorghe, bătrânul; şi când mai ales, se 
uita cucoana Catinca în oglindă şi-şi vedea 
nasu-i lung și tulpanu-i tras veșnie peste gură, 
atunci se încredința numaidecât, că cuconul 
Ioniţă e un mare berbanţ... 
”— Da, bine, Ioniţă, îi zicea cucoana Ca 
tinea, în chip de mustrare, când ai să te mai 
strângi de prin cele măhălăli? Mai caută-ţi şi 
de casă, omule; nu vezi că ești bătrân? Ai să 
te taci de râsul lumii, Ioniţă. 
— Doamne, fa femee, îi răspundea cuconu 

Ioniţă amărit, ai ajuns în doaga cueoanei Uţa 
a lui Gheorghe Mititelu, Dumnezeu să-i erte 
pe amândoi; nu ţi-i rușine să vorbeşti aşa? 
Că doar eşti femee bătrână și ai fecior însurat 
şi fată măritată. 
— Da tu n'ai? Şi dacă-s bătrână, cine m”o 

"mbătrânit? Ia tu cu berbantlâcurile, tale... Ce 
socoţi că nu-ţi știu eu cotloanele? Bătrână!... 
da tu nu eşti bătrân? Berbant neruşinat!... şi 
încă mai ai obraz? 
— Fa femee, vino-ți în minţi şi nu vorbi în 

dodii, că râd slugile de ține... Mi -
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— Slugile! A! slugile? Apoi da, că tu-ţi 
toemești numai slugi de care-ţi vin ţie la so- 
coteală... Mariţo!... adă-mi cafeaua; Mariţo!... 
văesueşte-mi ciobotele... Mariţo!... șterge-mi 

straele... Mariţo |... dă-mi de spălat... Mariţo ?n 

sus, Mariţo ?n jos..., fără Marița, nu poţi nici 
Zi... 
— Nici noapte, o întrerupea cuconu loniţă 

izbucnind într'un hohot de râs din toată 
inima... fa Catincă, ia lasă gluma, ai înnebunit 
ori eşti în toate minţile? 
— Vra să zică, mă faci şi nebună? spune, 

încai, berbant neruşinat, să mă lege şi să mă 

ducă la Golia, ca să scapi odată de mine și 

să-ți faci, pe urmă, mendrele tale cum îi 

pofti... 
— Ba să faci bine să te duci tu la dracu 

şi mie să-mi dai pace, încheea, cuconu Ioniţă 

luându-și băţul şi pălăria şi eşind sau pe 

poartă, sau sărind pârlazul la Protopopul 

Gheorghe, bătrânul. 
Şi cucoana Catinca nu se duse nici la dracu, 

nici la Golia, ci găsi de cuviinţă, să se mute, 

mai bine, din casa cea mare într'un bordeiu, 

ce mai era tot în fundul ogrăzii, alăturea cu 

bordeiul lui Stefan; şi într?o zi, când cuconul 
Ioniţă Hrisanti veni acasă flămând ca un lup 
şi strigă să pue masa, Smaranda, bucătăreasa, 

i se înfăţişă și-i spuse, că i-a poruncit cucoana 

Catinca să nu facă mâncare în ziua aceia. 

— Cum aşa?,,. răeni furios cuconu Ioniţă.
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__.— Iaca aşa, răspunse cucoana Catinea toc- 

mai din fundul ogrăzii, unde stătea în uşa 

bordeiului scurtă, groasă şi cu tulpanul tras 
peste gură; iaca aşa; du-te, că doara hi având 
cine să te țină de mâneare prin cele măhălăli, 
berbantule şi mangositule; du-te că te-a hi 
aşteptând protopopoaea cu borş cu chitici; 

ţi-a bi,jăcut Petroviceoaea plăcinte; ţi-a hi 
pregătit Mironeasea alivenei; ţi-a hi fript Po- 
poviceoaea vr'un purcel la tavă; du-te şi te 

îndoapă la Soltana lui Ştefan cu rață pe cu- 

rechiu... du-te, ce mai cauţi la mine, bivol ne- 
ruşinat |... | 

Și în pomelnicul cucoanei Catincăi intrau 
toate femeile cele mai cinstite şi mai gospo- 
dine ale târgului, dar care, toate, aveau ma- 

rele cusur de a fi, dacă nu tocmai tinere şi fru- 
moase, dar, cel puţin, femei, cu care cuconu 
Toniţă avea obiceiul de a juca pârdalniea de 
concină şi cărora, din când în când, le ducea 
în buzunar, ca la nişte copii, câte două trei 
pere harbuzeşti. 
— Bine, bine, Catincă, dar, însfârşit, ce stai 

tu în ușa bordeiului?... Ce faci tu acolo? în- 
treba cuconu Ioniţă, amărit până ?n suflet. 
— Ce fae?... Da, tu nu vezi ce fac? Ia m'am 

mutat din casa ta şi de azi înainte pâne şi sare 
dintr'un talger eu tine nu mai mânânc. 

— Da ce are să zică lumea, fa femee? 
— Ce are să zică?... Uite!... și încă mai are 

obraz să întrebe ce are să zică lumea!!
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— Vino-ţi în fire, fa femee, şi nu te face de 
râsul lumii... 

— De rîs? Eu?... Hu îs femee cinstită, man- 
gositule, zicea cucoana Catinca, bătându-se 
mândră cu pumnul în piept, şi întoemindu-şi 
mai bine tulpanul „peste gură; mie nu mi-o 
scârțiit nime ușa până”n ziua de astăzi, cum o 

scârții tu la altele, berbantule! Eu îs femee 
cinstită, mă, s'o ştii tu asta dela mine!... 

Şi, în mod solemn și ameninţător totodată, 
ridica în aer, spre întărire, arătătorul scurt 
şi grăsuliu al dreptei sale de asemenea scurte 
şi grăsulii... 
— O! mâncaţi-ar câinii cinstea şi te-ar 

trăsni toaca sfântului Ilie din ceriu, viperă cu 
şepte limbi!... 

Şi cuconu Ioniţă intra în casă, iar cucoana 
Catinea în bordeiu. 

Şi din ziua aceia, nime nu mai văzu pe cu- 
coana Catinca ; cel mult, dacă Ștefan ori Sma- 
randa zăreau sara, prin întuneric, un fel de 
momâe mototol în ușa bordeiului cucoanei Ca- 
tincăi... 

Era toemai dumneei, care tupilată şi cu 
ochii când la poartă când la pârlaz, pândea pe 
cuconu Ioniţă când vine şi de unde vine. 

Şi din ziua aceia, cuconu Ioniţă îşi sorbea 
cafeaua. regulat, de cum se crăpa de ziuă, pe 

scara de sus a cerdacului, diriguind, pentru 
ziua întreagă, rostul gospodăriei sale... Şi gos- 

Viva) vor ori 
DBĂRIDRG up VIRR 110 o0s0k2 ep 3079000)



18 CATISTRAT HOGAS 

podăria lui cuconu Ioniţă Hrisanti era una din 
cele mai vesţite ale târgului. 

Şi altfel nici nu putea să fie: pentru cuconu 

  

    7 Se 

Ioniţă tot ce-l înconjura avea suflet şi simţire; 
cucoana Catinca ştiuse aşa de bine să-si 
crească copiii, cu atât venin ponegrise pe tata 
în ochii lor, încât se trezi cuconu Ioniţă, într”o 
bună dimineaţă străin în casa sa... Rămase 

e
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omul înmărmurit şi cu inima stărîmată, iar 
cucoana Catinca, cu cât îl vedea mai doboriît 
sub povara chinurilor sutleteşti, cu atât îşi 
simţea veninul mai îndulcit... decât, cuconu 
Ioniţă era din acei oameni aşezaţi la minte şi 
la simţire, care, pentru a potrivi măsura, 
aruncă tot ce găsesc în cumpăna amarurilor 
vieţii; şi cuconu Ioniţă aruncase tot ce gă- 
sise: cafenea, coneină, borş cu chitici, pere 
harbuzeşti, pârlaz, musteţi răsucite, eiobote 
lustruite, pe Marița cu toate ouăle din poeată, 
cu toţi porumbacii şi cu toate boghetele şi, pe 
deasupra tuturor, pe Ştefan cu Gioeana... Era 
o privelişte cu adevărat mișcătoare să fi văzut 
pe euconu Ioniţă cum vorbea cu vestitul său 
„porumbac“*, cum îl striga pe nume şi cum 
venea cucoşul de i se suia în braţe, iar „bo- 
ghetele“, nu mai puţin vestite, ciupeau gră- 
unţe din mâna lui... Când cuconu Ioniţă cură- 
țea vre-un trandafir de foile uscate, când tăia 
mlădițele netrebuitoare ale vreunui copac, fie 
cu foarfecele de grădină, fie cu cuțitaşul său 
totdeauna, nou şi cu plăsele de sidef, cu atâta 
gingăşie umbla pe lângă aceste fiinţi iubite lui, 
încât ai fi zis că le apără de vr'o durere... 

Nu rare ori l'ai fi auzit pe cuconu Ioniţă 
vorbind cu copacii din grădină, cași cu nişte 
buni şi vechi prieteni... lăuda pe unul c'a?nflo- 
rit frumos... mustra pe altul că la prins cu 
minciuna, deoarece i-a dat puţină roadă din 
multă floare...
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— Să te mai prind eu, măi vere, şi la anul 
cu oca, mică, şi numai să vezi tu ce mai scri- 
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Jăleală am să-ţi dau şi ce mai săpătură la ră- 
dăcină!! 

— lar v'aţi uscat? întrebă el pe o tufă de 
crăiţe ori pe una din vineţele, cu glas mişcat;
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dă... dacă sunteţi flori, ce-i de făcut? şi pe 
toate le curăţea cu dragoste de uscături... 

Dar dacă cuconu Ioniţă avea o „gioeană'f 

apoi, avea şi un „nepotif, pe Dumitru Dra- 
gOş... | 

Şi cine ştie dacă nu, în vederea Gioenii sau, 
mai larg, în vederea simţirii de milă ce avea 
el pentru toate fiinţele necuvântătoare, trimi- 
sese cuconu loniță pe nepotul său Dumitru : 
Dragoș în țara neamţului, ca să învețe dofto- : 
riceasca ştiinţă a dobitoacelor, după cum nu- . 
mea el veterinăria, sub cuvânt că în ţara acea- 
sta sânt mai de preț şi mai multe dobitoace 
de lecuit decât oameni... 

Dar să te fi păzit sfântul să fi atins pe cu- 
conu Ioniţă în slăbiciunile lui... că atât îţi tre- 
baia; şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ne- 
norocirile mari pot isvort adesea din lucruri 
de nimic... 

Iată pentru ce Dragoş era cât pe ce să-și 
peardă simbria ce-i dădea cueonu Ioniță pen- 
tru învăţătură în ţara neamţului, și să ră- 
mână, aşa, nici câne nici ogar. 

Şi aceasta numai din pricina Gioenei... 
Mă rog, venise, chipurile, Dragoş, după doi 

ani de învățătură, să petreacă vacanţa în țară, 
si stătea în târg la cuconu Ioniţă. Invăţase el, 

nu-i vorbă, multe lucruri de dobitoace de pe la 

Nemţi, dar acum învățase dela cuconu Ioniţă 

şi concina; şi nu rare ori i-ai fi văzut pe a- 

mândoi jucând concina în cerdac, cu cafelele
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din nainte. Ba se zice chiar, că Dragoş izbu- 
tia din când în când să-l rămâie pe cuconu 
Ioniţă; dar atunci cuconu Ioniţă, în loc de a 
se mânia şi afurisi, după cum făcea cu cucoana 
Mărioara protopopoaea, dimpotrivă, se simţia 
mândru şi se măgulea de ştiinţa temeinică a 
ucenicului său nepot asupra jocului de con- 
cină. 

Numai cât fiecare gologan are turana și 
izicul său; şi de unde, până acum, căzuse go- 
loganul tot cu turaua'n sus, se întâmplă, în- 

tr'o zi, să cadă gologanul şi cu izicu'n faţă!... 
Şi aceasta toemai într?o dimineaţă, când, 

după ohbiceiu, Ștefan dăduse drumul Gioenci ; 
prin ogradă; îi curăţise el teiea, nu-i vorbă, 
îi scosese apă proaspătă, dar Gioeana, în loc 

să bea apă ca alte dăţi, acu, din potrivă, părea 
că se fereşte de teică, şi nici macar botul nu 
voia să şi-l moaie; în schimb, însă, mugea în- 
nădușit, scurma pământul cu copitele de din- 
nainte, punea capul în piept şi, eu ochii în- 
cruntați, se repezea să iea în hiolă când gar- 
„dul, când fanarul din ogradă, când vr?o găină 
ce-i trecea pe dinnainte... Însuşi Cuconu Io- 
niță, care se dusese până aproape de ea, ca 

s'o vadă mai bine ce are, deabea scăpă din 
coarnele ei, suind repede scările de peatră ale 
cerdacului. 

-- Ce are vaca, măi Ştefane, întrebă el pe 
argatul din ogradă; de când face ea marafe- 
turi de-aistea?
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— Dă, eucoane Ioniţă, asară era liniştită; 

acu dimineaţă nu'ş ce i-o venit; ştiu eu ce să 

aibă? 
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— Ce iarbă i-ai dat asară, măi Ştefane? 

— Ce iarbă să-i dau, cucoane Ioniţă?... co- 

situră din grădină, de care-i dau acu de-o 
buca'de vreme. 

Tae
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— Dumitre, strigă deodată cuconu Ioniţă, 
măi Dumitre ia seoală-te, bre, şi eşi pân 'afară. 

Dragoş, care nu se sculase încă, îşi aruncă 
ceva pe el şi eși afară. 
— a vezi, măi Dumitre, ce naiba are pâr- 

dalnica as? de vită? 
Dragoş, dădu să scoboare seara, dar iute o 

sui înapoi, căci Gioeana era cât pe ce să-l um- 
fle în coarne. 

Stătu un moment în capul scării şi cercetă 
cu ochiul omului de ştiinţă toate mișcările şi 
apucăturile vacii. 
— Ce are, măi Dumitre?... 
— Ce să aibă, moşule? hidrofobie... 
— Ce are mă?... Ce spui tu că are vaca 

mea? 

— Hidrofobie moşule. 
— Ce mâncare nemţească-i asta, mă Du- 

mitre? Nu poţi tu să-mi spui pe moldoveneşte 
ce are vaca mea? 
— Ti turbată moșule, 
— Apoi spune aşa, bre, nu-mi vorbi mie 

păsărește ; apoi ia vezi şi-i dă ceva să-i treacă. 
Dragoș se scărpină în ereştetul capului şi 

nu zise nimic. Fii, ce stai?... Hai, serie ceva 
pe rețetă s'o trimet pe Ştefan la spiţerie. 
— Apoi, moşule, orice i-oiu seri, îi degeaba, 

hoala, asta nu are leac... 
— Ce spui tu, măi Dumitre?... Cum n'are 

leac? Adică vrai să zici că vaca mea are să 
moară?
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— Apoi dă, moşule, ce-s eu de vină, dacă 
nici o doftorie nu-i vine de hac boalei aiştia? 

— Bravo!.. Aferim!.. vra să zică eu să 

cheltuese cu tine un amar de bani prin ţara 

nemţească, ca să te fac doftor de dobitoace, 

şi vaca mea să moară sub nasul tău?.. Bravo!.. 

Aferim!.. halal doftor!.. 
— Dă, moşule... dădu să întâmpine Dragoş. 

— Ştefane!... răeni cuconu Ioniţă furios şi 

tăind lui Dragoș vorba din gură; Ştefane!.. 

Acu să-mi scoţi pe Gârneaţă din pământ şi să 

te înfățoşezi cu dânsul aici, hai, cât te văd... 

venit-ai?.. 
Şi Ştefan scurt gros, gros și bătrân, cum 

era, începu să se dea dura spre poartă. 

Cuconu Ioniţă rămase primblându-se poso- 

morît prin cerdac, iar bietul Dragoş nu se 

pricepea, ce să facă cu întreaga lui persoană. 

— Bravo!.. Aferim! halal!.. se auzea zi- 

când eneonul Ioniţă din când în când, cașicum 

şi-ar fi vorbit lui însuşi. 

Şi cu paşi mari se plimba prin cerdae re- 

pede şi mânios. Iar bietul Dragoș, deşi era 

o matahală de om mare și lălâe, se făcuse, to- 

tuşi, mie, numai cât un purece și stătea ghe- 

muit pe scara, de sus a cerdacului cu capul 

între mâni şi cu nasul în pământ. 

Şi în mintea lui îşi făcea, poate, socoteală, 

bietul om, că tot viitorul îi atârna acum dela, 

o pârdalnică, de vită, căreia-i venise gustul să 

turbeze, iar doftoriceșştii ştiinţi a dobitoacelor
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să nu fi descoperit până în ziua aceia vreun 
leac pentru pustia as” de boală nemţească, 
poreclită hidrofobie... 

Dar, mai la urmă, era vina lui? 

Aşa-l; decât, vezi d-ta, bătrânii sânt nă- 

tângi; ei ştiu una şi bună: „am eu odată nepot 
trimes pe socoteala mea în ţara Neamţului, 
ca să înveţe leacuri pentru dobitoace?... Am... 

Ei, apoi atunci, vra să zică, să moară vaca 
mea sub nasul lui de fel de fel de boale nem- 
țești“€ |... 
— Bravo!.. Aferim!.. Halal de doftori.. Şi 

cu pași mari se primbla cuconu loniţă prin 
cerdac repede şi mânios... 

Iar bietul Dragoș... 
Și Ştefan întră pe poartă însoţit de un moș- 

neag lung și drept ca un brad. Opincele-i nouă 
din picioare, iţarii lui curaţi, cămeşa-i albă 
ce bătea la genunchi, barba lui sură şi puter- 
nică, pletele lui stufoase, ce-i cădeau restirân- 
du-se pe umeri şi pe spete de sub pălăria-i 
largă de Braşov, chimiru-i lat de o palmă 

domnească, de care atârna tot felul de bri- 

cege, de stricnele, de suvace şi de andrele, îi 

dădeau o înfăţişare deosebită şi, dela întâia 
ochire, pricepeai că e un om de o breaslă mai 
ceva decât cea hotărâtă ţăranului îndeobşte. 

Acesta e Gârneaţă, nălbar vestit pe vremea 
aceia până pe departe, în împrejurimi. 

Când tu să străbată Gârneață ograda spre
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cerdac, unde nu se repede odată gioeana şi, 
cât pe ce să-l umfle în coarne... 
— Ho! boală!.. strigă Gârneaţă cu glas de 

tunet. 
Şi se feri într?o parte. 
— Sărut mâna, cucoane Ioniţă, zise Gâr- 

neaţă, apropiindu-se de cerdac și luându-și 
pălăria din cap. 
— Să trăești, Gârneaţă; ia vezi, bre, ce 

naiba are Gioeana iasta a mea. 
SS 

Gârneaţă băgă de samă, cum se repede la 
gard, la fanar, la găini, cum răscoleşte pă- 
mântul cu copitele de dinainte; cum mugeşte 
înnăduşit; cum ceată îneruntat... 
— Băut-o apă azi, cucoane Ioniţă? întrebă 

Gârneaţă. 
— De unde, bre? Nici n'o atins-o măcar 

cu gura; ba, când vede teica, fuge de-și 

scoate ochii. | 
— Apoi îi turbată eucoane Ioniţă. 

— Ei, şi are vr'un leac, măi Gârneaţă? 

— Da cum să n'aibă, cucoane loniţă? la să 

se răpadă iute Stefan pân” la spițărie și să 

iee de zece parale putoarea dracului și o pI- 

mătate de ocă de vin alb; sare și en lighean 

mare cu jaratec s'a hi găsind la D-ta; și păn 

s'a întoarce Ştefan, să-mi dai o trânghie 

lungă, numai să fie tare. 
Dragoş se desmeticise şi se uită nedumerit 

la Gârneaţă, măsurându-l eu privirea de sus 

până jos.
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I se dădu lui Gârneaţă o frânghie. O meşte- 
şugi el, cum o meșteşugi; îi făcu un laţ la 
capăt și se luă cât colea după Gioeana; iar 
când îi veni la îndemână, îi aruncă laţul în 
coarne, se dădu iute după fanar, trase la el, 
Gioeana se dădu după frânghie, că n'avea 
încotro şi, când o apropie cu capul de stâlpul 
fanarului, înfășură stâlpul repede en frân- 
ghia și ţintui pe Gioeana cu capul lângă stâlp. 

Mugea Gioeana înnădușit, scurma ea, pă- 
mântul cu copitele, dădea ea să se repeadă, 
dar toate opintelile ei erau zădarnice; Gâr- 
neaţă o cetluise de nădejde... 

Sosi şi Ștefan dela spițărie. 
Se aduse sare, o oală nouă şi un lighean 

mare cu jăratec. Iar când desfăcu Gârneaţă 
hârtia adusă de Ștefan dela spiţărie, maba- 
laua întreagă strănută şi iute își astupă nasul. 

Turnă praful în oala cu vin și, desfăcând 
dela chimir trei andrele lungi şi ascuţite la 
vârf, le vârt în ligheanul cu jaratec. Iar până 
ce să se înroşească andrelele în foc, desprinse, 
tot dela chimir, un căluş, îl vârt Gioenii în 
gură, îi căscă gura, îi apucă puternie limba 
cu mâna stângă, i-o scoate afară până a- 
proape de rădăcină şi, luând pe rână andre- 
lele înroşite în foc, îi fripse căţeii de turbă de 
pe dosul limbii; îi frecă limba cu sare, îi suci 
capul în sus şi-i turnă pe gât vinul amestecat 
cu... praful adus de Ştefan dela spiţărie. 

După vr'o zece minute deslegă pe Gioeana
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dela fanar şi-i dete drumul. Gioeana seutură 

de câteva ori din cap, eaşicum ar fi voit să 

alunge o ameţeală şi, E alte câteva minute, 
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începu a paşte iarba verde de prin ogr adă. 

— Fi, Gârneaţă, întrebă cuconu Ioniţă, ce 

zici? are să-i treacă?.. 

_— Ce să-i treacă? cueoane Ioniţă, că doar
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i-o trecut. Dă pace vitei că nu mai are nimic. 
Cuconu Ioniţă scoase două sferturi de ir- 

milie şi le dădu lui Gârneaţă. 
— Și cum ziseşi, Dumitre, că se chiamă pe 

nemţeşte pacostea as' de boală? întrebă cu- 
conu loniță pe Dragoș, după ce plecă Gâr- 
neaţă. 

— Dă, moşule, noi îi zicem hidrofobie. 
— Ei, şi, adică boala asta nu are leac pe 

acolo, pe la Nemţii tăi? 

— Dă, moşule, în medicina veterinară nu 
se cunoaşte nici un mijloc de lecuit hidrotobia. 

— Bine, Dumitre; iaca de-mi perea Gio- 
eana, eram hotărât să-ţi taiu simbria şi să nu 
mai cheltuese degeaba cu tine; da, fiinde”o 
scăpat, apoi ai să te duci iar înapoi să-ţi mân- 
tui învățătura, dar cu o toemeală: să stărui 
tu pe-acolo pe la Nemţii tăi cei învăţaţi, să-l 
tocmească pe Gârneaţă dascăl mai mare pen- 
tru lecuirea, dobitoacelor, acolo la şeoală, unde 

' te procopseşti tu... 
— Mariţă, strigă cuconu Ioniţă, iar vesel 

ca, totdeauna; Mariţă!.. două cafele!.. 
Și peste câteva minute, moşul şi nepotul îm- 

păcaţi, jucau concina sorbind din cafelele fer- 
binţi cu căimae turcesc... 

Iar sara la „butuc“ Tudorică Maslină, mi- 

titel, spân, sbârcit, cu glas subțire și mucalit 
cum era, făcea pe toată boerimea strânsă îm- 
prejurul lui, să se tăvălească de râs pe soco- 
teala Gioenei şi a leacurilor de turbă, pe care
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le împărțea gratis la toată boerimea din ju- 
rul său... 

„Butucul“* era un butuc de stejar ca toţi 

butucii, rătezat la înălțimea unui seaun; atâta 

numai, că nu se ştia nici când, nici de cine, 
nici pentru ce trebuinţă fusese el înfipt pe 

marginea de pe dreapta a şoselei, cum mer- 
geai la deal, dincolo de şcoala de fete a 
Cernătoaei şi cam în faţa caselor lui Gheor- 
ghe Bora, cel cu albeață pe un ochiu şi fratele 

vestitei Marița Borocea, care, în fie ce Dumi- 
nică, se înfiinţa spre închinare în fruntea lu- 
mii adunate la biserica Sf. Gheorghe, cu fustă 

verde, cu polcă roşie, cu pălărie albastră, cu 

cortel galbăn şi cu zulufi lungi de jur împre- 

jurul capului. 
Acolo, la „Butuci se strângea dimineaţa și 

peste zi toată boerimea târgului şi numai 'To- 

derică Maslină avea dreptul să stea Jos pe 

„butuci“ şi să spună ghidușii; acolo la „bu- 

tuct“ s?a închegat la 1857 sâmburele Unirii, al 

căruia suflet a fost Protopopul Gheorghe, bă- 

trânul, cu toate amenințările lui Nectarie 

Hermeziul, Episcopul de Roman, că-l dă a- 

fară din slujbă, precum l'a şi dat. 

—— Iaca, mă Braune, zicea Todirică Ma- 

slină, adresându-se către o tânjală de om 

lungă, slabă şi cu niște favoriţi roşii și mari; 

iacă, tu de ce nu chemi pe Gârneaţă să-ți frigă 

şi ție căţeii de sub limbă? Ori du-te la Raco- 

viţă, la spițărie şi mănâncă şi tu, măcar de
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zece parale, ce-o mâncat Gioeana lui cuconu 
Toniţă, că doar tu eşti turbat măi Braune. 
— Măi Toderică !.. 

  
— Ce, măi Toderică?.. Da alaltăeri, când 

alergai ca un paraleu în butea ta lustruită şi 
cu harmasarii tăi cu hăţuri de mătasă, roşie, 
nu m'ai stropit de glod de sus până jos, de-o
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trebuit să dau lui Nuhăm doi fifirigi ea să-mi 
curăţe straele? Ce? măi Toderică. Fă mai bine 
cum te învăţ eu şi nu tot lua lumea în coarne 
ca Gioeana lui Hrisanti. 

— Mă Toderică!.. 

— Da, da, cucoane Lascare, glăsuia deo- 

dată toată boerimea, cu Protopopul Gheor- 

ghe, bătrânul, în frunte; da, Toderică are 
dreptate, de ce l-ai făcut să cheltuiască doi fi- 

firigi, că doar bietul Toderică-i om sărac. 
Toderică Săndulescu, poreclit „maslină““ 

după, înfățișarea lui, era unul din bogătașii 
sgârciți ai târgului. 
— Da... da... să ştiţi că-s om sărac; da ce? 

mă videţi voi pe mine cu buteă lustruită şi cu 
harmasari de Misir, ca pe Lascar Braun? Am 
eu palate roşii şi mari, cât un rateș, ca Petrea 
Anastasiu? Inşăl eu lumea cu burneni și cu 
leacuri băbești, ciim o înșală Racoviţă? Ce? 
sânt eu măcar Potropop, ca să mă înnăduşe 

gâştile, cureanii şi fel de fel de peșcheșuri?... 

Se înţelege că-s om sărac; iaca, un rând de 
strae am şi eu mai curăţel, și tânjala as” de 
Lascar Braun şi pe-acelea și-o pus ochiu... 
— Da... da... încuviință toată boerimea în- 

tr'un glas; 'Toderică are dreptate, el îi om 

sărac... 
— Să ?nţelege că am dreptate; da acu nu-i 

vorba de asta; vorba-i de cine dă adălmaşul; 
că, uite, cu doi fifirigi le-am făcut chiar nouă, 
şi trebuese udate numaidecât.
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— Popa dă adălmaşul, popa plătește 
gloaba, strigau toţi, care din cotro. 

Pudorică Maslină sărea ca o ţareă de pe 
„butuci“ şi, în frunte, eu toată boerimea după 
el, o pleca pe şosea la vale, spre Protopopul 
Gheorghe, bătrânul. 
_— Bai, eucoană Mărioară, că-ţi vin musa- 
firi, striga cuconu Ioniţă dela poartă de s'au- 
zea la stânga până?n fundul ogrăzii la Vuci- 

tici şi la dreapta până la Eni Șărban de-ală- 
turea; sai de bate?n sită şi ?n covată, că-ţi so- 
sese musafiri. 

Şi cucoana Mărioara se ivea de după colţul 
casei cu mânicile răsirânte şi cu pesteleă cu- 
rată pe dinnainte. 
— Brava! Mărioară, strigă vesel Proto- 

popul Gheorghe, bătrânul, cum o zărea; şi, 
scoţându-și poteapiul, își ştergea fruntea de 
sudoare cu basmaua-i de matasă înflorită şi 
mare... Brava! Mărioară, tu eşti cea mai har- 
nică şi mai frumoasă... Ia să ne dai ceva să 
mâncăm. 

— Doamne, frate, numai de năzbâtii te- 
apuci, de, bine, ce de mâncare să vă dau eu la 
un sat de oameni? 

— Dă, dă, nu te mai face şi D-ta atâta, cu- 
coană Măriorică, că doar te cunoaștem noi, 

da? cozonaci Imi Vodă cine î-o făcut? şi nouă 
n'ai ce să ne dai demâneare?... 

Cozonacii lui Vodă erau mândria cucoanei 
Mărioarei şi una din rarele glorii istorice ale
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târgului, care număra pe cucoana Mărioara 
între gospodinele sale. 

Oricum, dar cucoana Mărioara, protopo- 
poaea, trecea cu drept cuvânt, de cea mai gos- 
podină şi mai harnică femee de pe meleagu- 
rile acelea, pănă?'n depărtare; şi când noul 
Domn, în trecerea lui spre laşi, poposi, odată 
şi stătu la masă la Isprăvnicul Alexandrescu, 
cucoana Mărioara, mai dinnainte vestită, tri- 

mise câţiva cozonaci pentru masa domnească. 
— Ma roe, ce asta? întrebă Vodă, când 

văzu înnaintea tacâmului său un cozonac ru- 
măn-auriu şi înnalt de trei palme domneşti. 

— Cozonac, Măria, Ta, pâne... zise isprav- 

nicul Alexandrescu. 
— Cossonac... pâne?... 
Şi gustă din cozonac. 
— A!.. pun pâne la Tumnefostră... tare 

pun!.. Asta una trimete la Pucureşti... tare î 

pun!.. 

Şi cozonacii cucoanei Mărioarei ajunseră 

la Bucureşti, pe masa domnească... 

Şi când cuconu Ioniţă atinse pe cucoana 

Mărioara la cozonaci, asta însemna ce'o atin- 

sese la slăbiciune. 
Atâta-i trebuia cucoanei Mărioarei!!... 

Atunci s?o fi văzut pe baba Maria, măruntă, 

cu picioarele goale, cu fusta scurtă păn” la 

glezne şi sprintenă cum era... 

Umfla o mână de grăunţe şi esia afară... 

— Pri... pui... pui... pui... puiiiii! Tiiiiică, 

tieă, tică.
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Şi puii veneau să ciupească grăunțe din 
mâna ei... 

Haţ... şi prindea puiul. 
— Pui, pui, pui, pui puiiiii! Tiiiiică, tică, 

tică şi haţ... Şi haţ şi haţ şi haţ... 
Aşa că, după un sfert de ceas, o frigare 

lungă şi plină de pui cu mânile în şolduri şi 
cu măruntaele la subţiori se rumenea sfârâ- 
ind, în preajma unei stamboale de jaratec, 
pe vatra cea mare din bucătărie. 

Brânză, smântână şi ouă proaspete, câte o 
învârtită de mere ori de nuci, avea mai tot- 
deauna cucoana Mărioara la cămară; sardele, 
masline, păstrămuri, icre negre se găseau ele 
destule şi oricând fie la Bârlădeanu în capă- 
tul din jos al uliţii spre Precista, fie la Ghiţă 
Țigănescu, zis mai pe urmă Radovici, în ea- 
pătul din sus spre Sf. Neculai. 

Masa se și punea în grădină sub o alee 
lungă de aluni despărțită în faţă, prin o că- 
rare, de altă alee întunecoasă, dar de dracilă... 
Și fiindcă era spre sară, cucoana Mărioara, 
spre mai multă lumină, lipea prin crăngile 
alunilor o mulțime de lumânărele de ceară 
albă, afară de cele două lămpi mari, ce ar- 
deau pe masă. 

Dar lipsea cuconu Ioniţă... 
— Da ce s'a făcut cu Hrisanti? întreba 

Protopopul Gheorghe, bătrânul. 
Nu ştia nimeni ce se făcuse. 
Trimetea să-l caute acasă; cuconu Ioniţă, 

paci!...
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Se repezea Ion, argatul, păn” la cafeneaua 
din ulița mare... ia-l pe cuconu Ioniţă, dacă 
ai de unde... 
— Măăăă!... da ştii că nu-i şede frumos lui 

Hrisanti, bagă de samă Protopopul Gheorghe, 
bătrânul, cam supărat. 
— Dac'oiu face şi eu, unde, dracu, să fie 

cuconu Ioniţă, adăoga, mirat, Costache Ra- 
coviţă, spiţerul. 
— Ei, daţi-i pace lui Hrisanti, zicea Necu- 

lai Vucitici; se vede că nu vra să bee din adăl- 

maşul straelor lui Toderică, şi pace bună! 

— Nu te teme, Neculai, striga cu glas ascu- 
țit Toderică Maslină din fundul divanului, 

unde stătea răsturnat; nu te teme, cuconu 
Ioniţă are să vie toemai la pont; voi nu cu- 
noaşteţi pe Hrisanti. 
— Măi 'Toderică, tu ştii ceva; ai pus, se 

vede, vr”o drăcie la eale cu Hrisanti şi taci 
chitie, blăstămatule, strigau toţi, care din 
cotro. 

— Ba eu nu ştiu nimic; știu atâta că Hri- 

santi are să vie toemai la pont, că, doar cu- 
nose eu ce madea-i Hrisanti; vorba D-voastră, 

trebue să plănuiască el vr-o drăcie. 

In adevăr, când venea baba Maria să pof- 

tească la masă, numai iaca şi cuconu Ioniţă 

că intra pe uşă. 
— Da unde fuseşi, cucoane Ioniţă? — între- 

bau toţi din toate părțile. 
— Da fusei până colea, la hică-mea. Sova. 

stiţa, că uitasem să-i spun ceva.
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Și se așezau toţi la masă: Protopopul 
Gheorghe, bătrânul, în capătul dela deal, cu- 
conu Ioniță. în cel dela, vale... Racoviţă, Leo- 
nida, Petrea, Anastasiu, Şendrea, Eni Şăr- 
ban, Iosofeseu, Vueitici, Lascar Braun, Tode- 
rică Maslină, Juvara, Vasile Motăş, Petrache 
Ciucă... 

lar cucoana Mărioara, cu pestelcă curată pe 
dinainte și cu părul în conciu, umbla împre- 
jur şi priveghea să nu lipsească nimănui 
nimie... 
— Brava!.. Marioară, tot tu eşti mai har- 

nică şi mai frumoasă, striga Protopopul 
Gheorghe, bătrânul, toemai din fundul alu- 
nilor, scoțându-si pe farfurie ochiuri cu mă- 
măliguţă caldă; brava!... da tu nu mai mâneca, 
că ţie nu ţi-i foame; ia, vedeţi boeri D-voa.- 
stră, pe Mărioara asta a mea? ea nu mănâncă 
niciodată, deaceea-i așa, de harnică şi de fru- 
moasă. 
— Doamne, frate, da tacă-ţi odată gura și 

caută-ţi de mâncare, zicea, cucoana Mărioara, 
căutând să arunce un văl de supărare peste 
un zâmbet de mulțămire. 
— Brava!... Mărioară... 
Și sub „brava“ Protopopului Gheorghe, 

bătrânul, se ascundea toată firea lui veselă Şi 
bună și toată nevinovata lui viclenie. 

Cuconu Ioniţă care gustase câteva masline, 
își turna un pahar de vin, îl ridica în dreptul 

„ luminii, îl cercetă în zare, gusta din el şi 
aștepta o clipă ca să-i simtă aroma... --- ...
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— Da mare hatâr ai tu, mă Toderică, la 

Protopopu; uite, el ştie că tu eşti om sărac 

şi, ca să nu-ţi păteze straele, ţi le udă cu vin 

negru de Coasta-Lupii, din viile lui Meran, 

vechiu de cinci ani, să trăeşti, măi Toderică, 

şi să porţi straele sănătos, zicea cuconul Io- 

niță ridicând paharul. 

Toţi își turnau vin şi ridicau paharele. 

— Să trăești, Toderică!... 

Ca dela întâmplare, cuconu loniţă tuşea 

puternic... 

In aceeaşi slipă, ca de sub apăsarea unui 

resort, isbucnea, din fundul întunecos ul aleei 

de dracilă „Marşul lui laneu'* cântat de un 

taraf întreg de lăutari... 

— Brava!... Hrisanti, striga vesel Proto- 

popul Gheorghe, bătrânul; tot tu ești mai 

şmecher; bine-ai făcut de n 'ai uitat să spui 

Sevastiţii, ce'aveai de spus. Brava! Hrisanti; 

ia dă-te la faţă, Purueană!... 

Și taraful de lăutari, în frunte cu Buruiană, 

căpetenia lor, un țigan mărunt, îmbrăcat bine 

şi curat, ciupit puţin de vărsat, dar frumos, se 

ivea de sub aleea de dracilă şi intra sub aluni. 

— Sarutam mâna, parinte, şi la D-voastră 

cinstiți hoiari, zicea Buruiană, luându-și că- 

ciula și ploconindu-se pân” la pământ. 

— Da, bine, mă baragladină, de unde răsă- 

rişi şi ce cauţi tu aici? întreba Costache Raco- 

viţă, spițerul. 

— Apoi să trăiţi, cucoane spiţarule, și sa-
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rutăm tălpile la Maria Voastră, ia umblam și 
noi după leac de saracia şi daca nu-l găsim la 
şpițaria, mai dam și noi pela potropopia... 
— Brava Racoviţă; ia trage-i spițăriului 

un cântec, mă Buruiană; da aşa, mai pe nem- 
țește, ştii, tu... poruncia protopopul Gheorghe, 
bătrânul, din capul mesei. 
Burueană dădea din seripcă câteva acor- 

duri uşoare tarafului, făcea în aer la dreapta 
şi la stânga semne cu areușul, iar când îl sco- 
bora în jos, cădea drept pe struna trebuitoare 
a seripeei şi tot taraful, ea un singur instru- 
ment, începea cunoscuta arie a valsului nem- 
țese în trei paşi: 

„0 du liber Augustin... 

Se stârnea un hohot de râs colosal. 
Toemai atunei aducea baba Maria şi punea 

pe masă două farfurii rotunde şi mari pline 
cu „minciuni: ... 
— Ia gioacă, babă, striga din capul mesei 

Protopopul Gheorghe, bătrânul... 
— Aăăăăăăraa, părinte!... 

+ — Gioacă, babă, pe nemțeşte!... 
— Ia lasă, frate, femeia ?n pace să-şi caute 

de treabă, zicea cucoana Mărioara eu veşni- 
cu-i zimbet de supărare mulțumită... 
— Gioacă, babă... 
Baba Maria n'avea încotro, şi măruntă, cu 

picioarele goale, cu fustă scurtă păn” la 
glezne şi sprintenă cum era, punea mânile "n
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şolduri şi începea să se învârtească în legea 

ei, după tactul muzicei... juca, chipurile, pe 

nemţeşte. 
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— Brava, bață!... 

Paharele se iapleau şi se deșărtau, vântul 

bătea peste farfuriile pline, Burueană trăgea 

de prăpădea pământul, clocotea grădina în-
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treagă şi mahalaua până?m depărtare de râs 
şi de veselie... 
— Cucoană Mărioară, da nu ți-i sonin, c%o bătut douăsprezece la foişor, întreba cuconu Ioniţă pe cuccana Mărioara, 
Cucoana Mărioara pricepea cum stă luerul, 

se scula frumușel dela masă, îngrijea să se scoată din pivniţă vin de-ajuns, aducea pe masă ce mai era de adus şi pleca să se culce... 
Cheful, cu toate dichisurile, ce i le dădea vinul vechiu şi negru de 'Coasta-Lupii şi de Chiseu-Corbului, începea din minutul acela. 
— "Ține șleahu, măi țigane, şi mai lasă cea cărare, că cele sfinte nu se spurcă, striga, a- 

proape de sub masă, Toderică Maslină... 
Era așa de mititel, că numai capu îi răsărea pe deasupra... Si trăgea Buruiană de prăpă- dia pământul... Cânta lui Racoviță nemțeşte, lui Petrea Anastasiu greceşte, lui Vucitiei bulgăreşte, iar Protopopului și lui cuconu Ioniţă, care fusese în zilele lui pisalt de strana mare la biserica din Condrea, le trăgea câte un aghios, de-ai fi crezut că pusese ţiganul pe 

seripcă toată slujba bisericească. | 
— Pe şleah, măi țigane, striga din nou 'Po- derică Maslină, nemulţămit,.. 
Și numai unde n?o întorcea Burueană pe una curat țigănească !]... 
Iar Protopopul Gheorghe bătrânul, care era de o castitate proverbială, tăcea și lăsa să-și meargă lucrurile cursul lor...
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Numai câte un „hm'* scotea din când în 

când şi, bătând la spete tabacherea, cu palma 

întreagă o deschidea, înfigea două degete în 

ea şi trăgea tabac pe nas, ridicând sprince- 

nele-i în colţuri deasupra ochilor săi mici, al- 

baștri, buni şi plini de o nevinovată vielenie... 

Tar dacă i-ar fi venit cuiva în minte să facă 

o revizie pe la gardul dela vale, ce despărţea 

grădina Protopopului Gheorghe, bătrânul, de 

a lui euconu Ioniţă, ar fi zărit printre nuele 

o momâe scurtă, groasă, cu nasul lung și cu 

tulpanul tras peste gură, stând tupilată și îs- 

codind, cu ochi aprinşi ce se petrecea de iasta- 

laltă parte, sub aleea de aluni... Era cucoana 

Catinea, leginita din bordeiu, a lui eneonu 

Toniţă... 
Iar când începea să se crape de ziuă, numai 

ce se înfăţoşa ori Ileana dela Barcea, ori baba 

Maria cu un teanc de farfurii adânci şi cu lin- 

guri de baefong frecate curat, iar, în urmă, 

Ion, cu un castron mare plin eu borş de 

curean... 

Un ura îngrozitor zguduia din temelii ma- 

halaua întreagă, seripeele somnoroase se deș- 

teptau, naiul ciripea ea o mie de privighetori, 

cele trei strune ale cobzelor pânticoase scân- 

teiau sub pana de gâscă a unor țigani cu de- 

gete osoase și luagi, iar trâmbiţoiul cel mare 

rupea zgomotos aerul în răstimpuri scurte, 

dese și răgușite...
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— Ciocârlia, Buruiană, se auzea strigând 
unul dintre meseni. 

Tot taraful amuţea. 

Buruiană pleca urechea pe gâtul seripcei, 
ciupea cu unghiea strunele pe rând, le urca 
glasul ori li-l cobora, slăbind ori întărind 
cuele, după cum îl povăţuia meșteșugul, făcea 
în aer cu arcuşul semnele reglementare cătră 
taraf... 

Burueană era vestit pentru cântecul cio- 
cârliei. . 

Și areușul îi cădea spre gâtul seripeei, pe 
struna cea subțire, drept la locul trebuitor... 

De unde n'ai fi putut spune, dar din aer, 
din depărtare, de undeva, se ridica, domol, 
deocamdată, simfonia de pretutindeni a re- 
vărsatului zilei... Pe o cobză suna un clopot 
de biserică, pe alta talanga unei turme ce 
pășea greoae la păscut, de pe gâtul celorlalte 
scripee sufla în surdină, cu freamăt de frunze 
vântul ușor al dimineţii, iar undele fugătoare 
ale pâraelor se îngânau în murmur depărtat 
cu pietrele, peste care căleau; nici greerul cu 
şuer tremurător și ascuţit, nici cosașul răgu- 
șit nu lipsea din această simfonie colosală a 
dimineţii... din trâmbiţoiul cel mare ai fi zis 
că isvorăşte mugetul unui taur sglobiu, elari- 
netul se schimba în trișcă ce cimpoiu, flautul 
în bucium de munte; iar de pe scripea lui Bu- 
rueană și de pe naiul lui Mâţă, care împrumu- 
tau suflet din sufletul sfânt al cântătoarei zo-
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rilor, se desprindea, peste tot şi peste toate, 
ciripitul ciocârliei pe mii de glasuri diseor- 
dante şi fantastice, dar totuşi duioase şi ar- 
monice... Apoi treptat simfonia se stângea și 

glasul ciocârliei murea într'o singură notă 
gingaşă şi nesfârşit de dulce în înnaltul tărit- 
lor, în însuşi sânul lui Dumnezeu. 

Cântarea se sfârşia. 
Taraful amuţia. 
Burueană era transfigurat... 

4 

Insuşi Tudorică Maslină scotea din tainele 
adânci ale buzunarelor sale o jumătate de 
soreovăţ; şi îi dădea drumul în seripea lui Bu- 
rueană... carboavele, irmilicii și galbenii ce- 
lorlalţi curgeau gârlă pe acelaşi drum... 

— Na, măi baragladină, zicea Costache Ra- 
coviţă, dând drumul câtorva galbeni în seripea 

lui Buruiană, na şi nu mai umbla pe la spiţa- 

ria după leac de sarazia.! 

— Sî traeşti, si traești, cucoane spițarule, 

şi de unde dai înnapoi sî nu mai iai; sarutam 

tălpile la Maria Voastră și să ne dea Dumne- 

zeu sanatate şi nouă şi Mariei Dumitale... 

Se sculau toţi dela masă şi eşeau din gră- 

dină cu lăutarii după dânşii, iar când treceau: 

pela fereastra cucoanei Mărioarei, Burueană 

se oprea şi, după porunea tuturor, îi mai tră- 

gea un taxîm, în închinarea haharelor şi în- 

tr'un năprasnic „ura““ al tuturor.
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Bate vântul vălurele 

Pe de-asupra casei mele... 

Şi toți se împrăştiau... 

. . . . . - . - Lă . . . . . » 

. . 

Şi vântui a bătut peste. tot şi peste toate... 
şi sub valurile vremii toate s'au înmormân- 
tat... 

Și sub ţerna rece a pământului zace, pentru 
veșnicie o lume care a fost şi care nu va 
Fi... 

Şi în locul unor oameni turnaţi dintr'o bu- 
„cată pe ecalupuri gigantice, a răsărit o lume 
sfrijită de oameni mărunți cu suflete de mo- 

"zaic şi prin a căror alcătuire trupească te 
- prevezi ca prin sticlă |... 

Unde mai e Protopopul Gheorghe, bătrânul, 
cel cumpătat la fire şi cântărit la minte, a că- 
rui bunătate fără de margini şi cinste fără 
prihană în zădar căuta să se ascundă sub pri- 
virea-i plină de o nevinovată viclenie? 

Unde e cucoana Mărioara, protopopoaea, 
cea, înţeleaptă „ca un proverbi! şi harnică ca 
o albină, eu mânecele veşnic răsfrânte, eu pes- 
telea-i curată pe dinainte și cu părul în con- 
ciu?... 

Unde e cuconu Ioniţă, cel care aşeza vorba 
în sfat, cum așezi piatra în temelie și care, cu 
seninul veșnic pe față. şi cu tăria de mucenie
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în suflet ştia să înfrunte cu piept biruitor 
amarurile vieţii?... 

Unde e Burueană, fizanul cel mititel, cu 
două suflete: unul în trup şi altul în seripeă?.. 
Baba Măria, măruntă, cu picioarele goale, 

cu fusta scurtă până la glezne şi sprintenă 
cum era, a plecat, şi ea pe lumea cealaltă... 

Unde sânt toţi şi: unde sânt toate? 
Prin aleea de aluni, acum trece drumul 

mare... 
„Butucul““ a căzut jertfă dreptarului dru- 

murilor. 
- Vânturi străine şi de pretutindeni au suflet 

- și pulberea uitării s'a aşternut groasă peste 

icoanele trecutului... 
Și, totuşi, multă vreme încă, trecătorul ce 

“s'ar fi mânecat pe drumul larg şi drept, ce 

pleacă dela foişorul înfipt în inima târgului și 
tae de-acurmezişul spre gară, ar fi văzut, de 
cum se crapă de ziuă şi la ceas hotărît, pe un 
bătrân, ce stătea gârbov şi neclintit pe o bancă 
așezată de întâmplare toemai pe locul, unde 
a'tă dată fusese aleea, de aluni, privind, parcă 
mirat și străin, la lumea ce i se strecura gră- 
bită pe dinnainte în sus şi în jos... 

Toţi i se închinau, descoperindu-și capul, 
căci toți îl cunoșteau. 
Răspundea şi el tuturor cu o înclinare u- 

şoară a trupului Antreg răză:nat, eu ajutorul 
amândurora mânilor, pe capătul încovăet al 
unui baston roșietie de trestie de mare.
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Și pe toţi îi petrecu mirat cu privirea până 
departe, căci nu mai cunoștea pe nime. 

Intr'o zi clopotele dela Precista, dela Sf. 
Gheorghe, dela Sf. Neculai şi dela biserica lui 
Tudoran, din Bulgari, umpleau aerul cu gla- 
sul lor jalnice şi tânguios... 

Murise cineva... 
Iar în dimineaţa următoare, pe banca, unde 

altădată, fusese aleia de aluni, bătrânul gâr- 
bov şi neclintit nu se mai văzu... 

Cuconul Ioniţă Hrisanti 'păşise cătră Dom- 
nul.,.
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Dacă din zaplazul împrejmuitor numeri 
spre dreapta paisprezece scânduri, începând 
dela, portița cu streşină a părintelui Savas- 
tian, apoi dai de o şfoară cu nod la capăt, ce 
esă din lăuntru spre afară, prin o borticică 
dată cu pretearul, după grosimea şforii, drept 
în mijlocul scândurii a, cincisprezecea... 

Tragi de sfoară, şi, după ce pleci capul ca 
să nu te loveşti de sus, şi, după ce ridici pi- 
ciorul, ca să nu te împiedici de jos, apoi, din 
câmpul neted şi gol, intri de-adreptul şi cam 
lăturiş, prin 6 portiţă îngustă, numai de lăţi- 
mea a trei scânduri, în schivnicia părintelui 
Tovinadie. O punte de scânduri vechi, așezate 
pe pământ, șerpuieşte fără sfârşit prin o 
mare de verdeață şi-ţi arată, dela capul locu- 
lui, drumul tăinuit spre o aşezare omenească. 
In adevăr, după ce te strecori printre două 
ziduri de haragi ţapeni, ce se încovoae, totuși, 
sub greutatea stufoasă a curpenilor puternici, 
fie de fasole urieșe cu frunza lată şi verde, fie 
de mazăre încâleită, cu foile mărunte şi bro- 
ticii, după ce laşi în urmă și pe dreapta un 

4 
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codru întunecos de cartofe gigantice, iar pe 
stânga o pădure înaltă, străvezie şi mirosi- 
toare de cimbru, mărar și petrenjel înflorit, 
trebuie, din nou să-şi pleci capul, spre a te 
turişa pe sub bolta de crăngi păn” la pământ 

a unui nuc centenar, ce geme sub greutatea 

| roadelor sale, şi, numai după ce ai scăpătat la 
lumină, de ceia parte, răsare tupilată şi sfi- 
oasă, din privazu-i de verdeață, chilia albă și 
curat văruită a părintelui Iovinadie; iar nu- 
cul ce străjueşte în preajma ei, privighează 
asupră-i cu puternica oerotire a ramurilor 
sale urieşe răsfirate în toate părţile... 

Puterile vântului înalt se cern prin frunzi- 
şul lui mirositor şi ajung jos îmblânzite, do- 
moale şi numai potrivite, spre a clătina mola- 
tec şi a lene, oarecum, creştetele albe ale ro- 
inanițelor sau spicele mlădioase ale suleinelor 
aurii, ce alcătuese pajiștea îngustă din faţa 
chiliei... Arşiţa zilelor de vară nu străbate 
până la răcoarea vie a umbrelor lui şi, prin 

„negura frunzişului său posomorît, numai luna 
"nopţilor fără de nouri dacă'şi mai trimite câ- 
teva din razele sale piezişe, nestatornice şi 
“argintii până pe păreții albi și tieniţi ai locu- 
inţii de sehivnie a părintelui Iovinadie. n cer- 
daeul strimt de sub streșina tupilată, pe o mă- 
suță veche de brad, stă veşnie deschis ceaslo- 
vul și mai vechi încă, temeinice legat în piele 
groasă și cafenie şi cu sfințenie păstrat în cu- 
rățenie de oetogenarul călugăr; în el părin-
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tele lovinadie își găseşte zilnic şi la oricare 
ceas liniştea şi mângâerea suiletului său fără 
de pată, de multă vreme acum şi pentru tot- 
deauna, despărţit de cele lumești. Inalt odată, 
greutatea anilor l-a îndoit sub povara lor şi 

cu greu îşi mai poate urni părintele Iovina- 
die, de ici până colea, pe picioare făr” de pu- 
tere, trupul său slăbănogit; barba-i albă şi 
curată îi umple peptul, iar privirea lui isto- 
vită şi străină parcă de cele pământeşti, se 
pare veşnic aţintită spre zarea îndepărtată a 
unor alte lumi. Dimineaţa, când își spală, cu 
mâni tremurătoare, fața-i albă de sfânt, în 
lumina curată a răsăritului, înseși picăturile 
de apă străbătute de soare, ce cad mărunte pe 

pământ, au în ele ceva din nevinovăția picătu- 
rilor de rouă... Cu un peptene străvechiu, din 
care numai câţiva dinţi rari au mai rărmnas, îşi 
dă frumos şi neted peste cap cele câteva şu- 
vițe de păr albe cruţate pe vrerhuri, îmbracă 
rasa-i sărăcăcioasă dar curată, îşi pune co- 
manacul şi intră în chilie, pentru a-şi face ru- 
găciunea de dimineaţă... Drept pe picioarele 
lui slabe, cu eapul descoperit, cu cruci smerite 
şi largi îşi şopteşte, în cuvinte numai de Cel 
a tot puternice auzite, rugăciunea sa ferbinte 
în faţa, icoanelor Prea-curatei cu pruncul în 
braţe şi a coborîrei Duhului sfânt, în care se 
vdee străjuind de sus și peste toate ochiul 
mistic în trei colțuri al lui Dumnezeu... Apoi 
esă afară și, transfigurat oarecum, calcă mai
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cu temeiu pe picioarele sale slabe, se aşează 
înaintea mesei cu ciaslovul, pe un scaun 
vechiu, cu speteaza rotundă de lemn şi, cu o 
mână mai puţin tremurătoare, deschide cu 
mare evlavie sfânta carte la zăloaga a treia, 
alcătuită, ca și celelalte, din o tasma îngustă 
de lână neagră. Vârsta i-a slăbit auzul şi de 
aceia ceteşte tare, pentruca, înseşi cu ure- 
chiile sale, să audă dumnezeeştile cuvinte ale 
prea măritorilor şi de D-zeu iubitorilor pro- 
oroci și mucenici... Şi cine ar putea cu atâta 
râvnă și osârdie ca părintele Iovinadie, să în- 
suflețească cuvintele sfinte ale vechii cărţi! |... 

Și cu glas tare ceteşte la zăloaga a treia: 
„Domnul au împărţit şi întru podoabă s'au 

„îmbrăcat; îmbrăeatu-s'au Domnul întru pu- 
„tere și s'au încins, pentru că au întărit lu- 
„mea, care nu se va clinti; gata este scaunul 
„său, Doamne, de atuncea şi tu din veac ești; 
„Tridieatu-s'au râurile, Doamne, ridicat-au 
„râurile glasurile sale; ridicat-au râurile va- 
„lurile sale cu glasuri de ape multe; minu- 
„nate-s împărăţiile mării, minunat este întru 
„cele înalte Domnul; mărturiile sale s'au în- 
„eredinţat foarte; casei tale, Doamne, se cu- 
„vine sfinţenie întru lungime de zile... Și 

„lumini tainice, lumini din ceruri se pare că 
încing fața. și capul întreg al părintelui Iovi- 
nadie..... și, pentru o clipă, iluzia unei au- 
reole..... Și când toaca, cu glasul ei de oţel 
ascuţit, sau clopotele cu glasul lor de tuciu
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răsunător şi greu, vestește pretutindeni cre- 

dincioșilor ceasul de închinare, părintele Io- 

vinadie, care, fiind prea bătrân, nu se poate 

duce la biserică, se adună, ori de unde ar fi, 

în sfânta sfintelor chiliei sale şi, înaintea ieoa- 

nelor şi înaintea lui Dumnezeu unuia, fără 

mărturie străină, îşi face singuraticele sale 

rugăciuni de cuviință. Un lucru, totuşi, te lasă, 

nedumerit, când, anume, şi ce mănâncă părin- 

tele Iovinadie?..... 

Ai putea să-l pândeşti de dimineaţă pân” în 

seară şi nici o îndeletnicire omenească n'ai fi 

în stare să prinzi la €]..... S'ar părea că are 

pudoarea lucrurilor pământeşti. Sânt zile, 

însă, când chiar părintele Iovinadie îşi aduce 

aminte, că trebue, câte odată, să dea şi el Che- 

sarului ce este a Chesarului..... E sfânta zi de 

Probajini, care dă deslegare de peşte întregii 

suflări omeneşti, şi părintele Iovinadie îşi a- 

duce, de asemenea, aminte, cu prilejul acesta, 

că este om și el; numai eât la dânsul Imerurile 

se petrec cu totul altmintrelea..... Cu ceva îna- 

inte de ceasul prânzului, părintele Iovinadie 

aşază cu chibzuială între filele cuminţi ale 

ceaslovului zăloaga de tasma neagră, închide 

ciaslovul cu îngrijire, îl ia cu evlavie si îl duce 

pe măsuţa din chilie; iar în loc, pe măsuţa din 

ceardae, aşterne o feţişoară de masă curată 

şi groasă de cânepă în patru ițe, pune dea- 

supra şi unul peste altul două talgere de lut 

roş cu flori albastre de zmalţ pe margini,
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scoate de undeva o furculiță cu trei dinţi, un 
cuţit pătat de rugină şi o lingură veche de tisă 
roşie cu coada săpată în formă de şopârlă, le 
aşază pe toate cam în cruce la dreapta talge- 
relor și masa e gata. Sună clopotul de tra- 
peză... Peste puţin, însă, pe puntea de scân- 
duri, de printre zidurile de verdeață se aud 
apropiindu-se paşi grăbiţi de ciobote greoaie 
cu poteoave de fer la călcăe şi, de sub bolta 
stufoasă a nucului se iveste, plecat înainte şi 
cu câte o strachină în fiecare mână, F'ratele 
Vavila, însărcinat la zile mari să aducă pă- 
rintelui Iovinadie mâncare dela Arhondarie. 

— Domnul!..... răspunde grav părintele Io- 
vinadie. Și Fratele Vavila, punând pe masă 
cele două străchini şi a patra parte dintr?o 
pâne neagră, cu aceiași grabă dispare sub 
bolta nucului și aceiași paşi se aud depărtân- 
du-se grăbiţi pe puntea de scânduri vechi din- 
tre zidurile de verdeață. In o strachină e borş 
de peşte proaspăt, în alta ihnea de peşte să- 
rat, amăgită cu câteva măsline... E sfânta și 
de Probajini..... Ca şi cum s'ar pregăti pentru 
o faptă de mare însemnătate, cu cinste şi eu 
bună cuviință se aşază părintele Iovinadie la 
masă pe scaunul său vechi cu speteaza ro- 
tundă de lemn; își face cruce, îşi netezesște 
mai frumos cu mâna părul peste cap, instine- 
tiv, ba cu un fel chiar de sfinţenie începe a 
lua din mâncările îngăduite de bineenvântata
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şi sfânta zi a Probajinilor.A Nu prea tae cu- 

țitul, căci rugina şi vechimea i-au ros ascuţi- 

şul; cu toate acestea, părintele Iovinadie, ca 

şi cum s'ar afla în faţa unui act religios în- 

grădit de anumite regule, nu-și îngădue de 

a rupe cu mâna din patrarul de pâne neagră; 

şi cu aceiaşi băgare de samă soarbe, cu mâna 

tremurătoare, borşul din lingura veche de 

tisă roşie, cu care ar sorbi din linguriţa de ar- 

gint sfânta împărtăşanie ; fureulița nu poate 

prinde din peşte mare lucru în vârful celor 

trei coarne ale sale, cu toate acestea părin- 

tele Tovinadie nu împunge de două ori pentru 

o dată... Privindu-l cum mânâncă, ai zice 

că-şi face mai mult o datorie, decât că-și as- 

tâmpără foamea, care pentr u dânsul se pare a 

fi un lueru necunoscut; iar după ce a gătit 

gustarea, ridică de pe masă, strânge pentru 

sară ce a mai rămas, îşi face către răsărit în- 

chinăciunea, de mulțămire către Dumnezeu şi, 

fiindeă masa a fost prea îmbelșugată, apoi 

părintele Iovinadie își îngădue luxul nevino- 

vat al unui seurt repaos..... răzămat cu cotul 

pe masă şi cu capul pe mână, rămâne câteva 

minute nemișcat și ochii lui, care de obiceiu 

se par a privi spre zări necunoscute, se piro- 

nese de astă dată asupra nucului străvechiu, 

ce stră jueşte peste cuprinsul său întreg de la 

cer pân” la pământ..... 

— 'Prebue să ţii mult la nucu! $f. “tale, pă- 

tinte Tovinadie? l-am întrebat într'o zi. Se 

vită ln mine ea trezit dintr'un Vis...
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— Mii drag, fiule, mi-i drag..... sub dânsul 
m'am trezit și sub dânsul am de gând să în- 
chid ochii, dac! a vrea D-zeu... Când bate 

  Ji   
vântul în frunzele lui mi se pare că aud gla- 
suri din ceriu. După ce voiu închide eu ochii, 
dea D-zeu să mângâe și pe alţii cum ma mân- 
gâiat pe mine în calea grea a singurătăţii... 
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înfățișării omeneşti; privindu-l prin geamul 
strîmt şi însufleţit numai de lumina slabă a 
unei candele, cât de drept şi de nemișcat stă 
cu mânile împreunate spre răsărit şi cu ochii 
pironiţi în sânul adânc al lui Dumnezeu, o 
taină neînțăleasă ţi se pare că aruncă peste 
întreaga lui fiinţă licăririle eandelei mute ŞI 
o putere peste fire ai zice că se desprinde din 
încremenirea, estatică a trupului său... Cel ce 
n'a căleat în calea păcătoşilor îndreaptă că- 
tră a tot puternicul, din inimă curată şi suflet 
sdrobit, rugăciunea sa ferbinte pentru cei ce 
nu mai sânt, pentru cei de veacuri adormiți 
întru Domnul, pentru el şi pentru toți cei ce 
ea și dânsul, în curând vor păşi pe calea, celor 
drepți..... 

Și rugăciunii sale, clopotul cel mare al mâ- 
năstirii îi răspunde din întunerec cu glas pu- 
ternic şi rar și se cutremură liniştea adâncă a 
văzduhului de noapte.



GHEORGHE PANU 

AMINTIRI RĂZLEȚE 

— Bine, măi Guţă, îi ziceam eu, pe când 

barbele noastre erau aproape cărunte, bine, 

măi Guţă, cum se face că noi toţi, care mai 

  

trăim, am păstrat fiecare câte ceva din pe- 
cetea, pe care copilăria o pusese pe chipurile 
noastre, şi numai tu singur, ca şi cum ai le- 
pada o haină, te-ai desbrăcat de înfăţişarea, 

pe care o aveai în Academie?
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Mă uit la tine şi nu te mai cunosc; uite, eu 
te ţin minte cu picioarele drepte, ţapene şi cu 
mult mai lungi decât bustul; şi aşa de otova, 
erai tu pe la spete, încât ar fi zis cineva că eşti 
bătut cu lopata. Cam ghebos, nu-i vorbă eşti 
şi astăzi, dar, în şcoală, aşa ţineai tu capul în- 
desat între umere, aşa de plecat mergeai îna- 
inte, încât avea aerul că yrai să dai novolă în 
fiecare moment; şi, dacă mai Bit Tă socoteală 
faţa ta verde, de palidă ce era, privirile tale 
negre, ascuţite şi veşnic cercetătoare ale ochi- 
lor tăi neastâmpăraţi, nasul tău aruncat cu 
lopata, şi buzele tale groase, veșnice umede și 
senzuale; dar, mai cu samă, părul tău alba- 
stru, de negru ce era, şi care veşnice sta a răz- 
boiu, deşi veşnice căutai să-l pui la ascultare 
cu mâna ta mare, groasă și cu degete ascuţite 
la vârf, apoi în zadar ar mai căuta cineva în 
Panu de astăzi, pe Guţă Panu de acum patru- 
zeci de ani. 
— Fii, şi, adică, tu momiţoiule, n'ai putea 

să-mi spui, ce-ai făcut cu fruntea ta cea de 
două degete şi cu părul tău de pe tâmple, ea- 
re-și dădea mâna cu sprâncenele? De unde, 
dracu, ai găsit tu faţa asta de arie, pe care ai 
spânzurat-o deasupra nasului, în loe de 
frunte? 

suo Și ceasuri întregi stăteam cu Panu ade- 
seori și ne treceam în revistă viaţa, de şcoală. 

anone Și ne-aduceam aminte de toate... 
Ne aduceam aminte de Lambrior...
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— Ori de ce, măi Guţă îi zicea Columb lui 

Lambrior Scârliţ-Basarab? Bine, că te po- 

reclea, pe tine „motan“ şi pe mine „momi- 

țoiu'* asta o mai înţeleg; cel puţin tu aveai în 

figură ceva, care sămăna a mâţă, precum şi eu 

ceva, care aducea a momiţă sau a urangutan; 

tu mai cu seamă — îţi aduci aminte? — cum 

lăsai să-ţi crească unghiile, ca arme de 

luptă?... mâţă în regulă!... Dar Lambrior, 

„Scârliţ-Basarab'* ?... Mă rog tu, care eşti mai 

tare în istorie şi în Basarabi, ce mâncare să fi 
fost, oare, „Scârliţ-Basarab“' ? 
— Basarab... dă... Basarab; da „Scârliţi* 

eu cred că trebuie să fi fost în mintea lui Co- 
lumb un fel de onomotopee... „Scârliţi“ !... Nu 
ți-aduci tu aminte ce lung era Lambrior, ce 
subțire, ce mâni ciotoroase şi ce picioare lungi 
și haitişe avea?... „Scârliţi!... Ar sărmana, 
parcă, a ceva sucit, haitiş, subţire, ciotoros şi 
ung... 

Şi ne aduceam aminte de Dimitrescu, astăzi 

„Coeoi€. 
— Da Dimitrescu?... Iţi aduci tu aminte ce 

leneş era? Cum umbla el cu capul veşnice plin 
de puf; ce mititel, slab şi gălbăgios era? şi ce 

păr scurt şi creţ avea?... 
Iți aduci aminte cum îl scula nebunul de 

Scheleti pe la miezul nopții din pat, de-l pu- 
nea, să facă şmotru ea, la cazarmă, şi cum bie- 
tul Dimitrescu făcea în crucea nopţii şmotru 
de frică?...
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Și râdeam, noi oameni bătrâni, pe socoteala 
lui Dimitrescu, ca şi cum ne-am fi aflat în dor- 
mitor şi am fi asistat la şmotrul lui Dimi- 
trescu... 

Și cu toate acestea, Dimitrescu cel mititel, 
slab, gălgăgios, cu capul plin de puf şi cu pă- 
rul creţ şi seurt, era, desigur, cel mai inteli- 
gent dintre noi toţi... mai inteligent, chiar, 
decât Lambrior şi decât Panu... 

Oricând te-ai fi uitat la el, îți făcea impre- 
sia că doarme; un singur lucru, însă, nu dor- 
mea, în el niciodată: ochii; avea, precum, de- 
sigur, trebuie să fi având şi astăzi, niște ochi 
mici şi cenuşii de o strălucire stranie şi de o 
intensitate de viaţă extraordinară; pe Dimi- 
trescu rar îl vedeai cu cartea ?n mână, căei, 
mai la urmă, nici cu prea avea cărţi de şcoală; 
totuşi era, între cei dintăi; era un mister cum, 
când şi pe ce învăţa el; iar în chestiune de ma- 
tematici, era aproape genial... Cum de-a ajuns 
el Filozof şi Pedagog, e deasemenea o mare 
taină... 

Și stând aşa cu cafelele dinainte, fie la Bu- 
curești în casă la Panu, fie la Piatra, în casă 
la mine, ceasuri întregi şi până neaptea târ- 
ziu, răsfoiam viaţa noastră de şcoală... Şi nu 
scăpa de sub revista amintirilor noastre nici 
Vaian cel mie, seurt, gros, murdar şi gras, cu 
şuba lui albastră blănită cu oae şi căruia Co- 
lumb niciodată nu-i zicea pe nume..... | 
— Măi „piftică“ îi zicea Columb, cârd nu
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ştia lecţia la Latineşte; măi piftică, am să-ţi 
pun palium-ul în cap şi am să te vâr cu capu'n 
sobă... 

Şi, odată, când Vaian n'a știut lecţia la la- 
tineşte, Columb i-a pus palium-ul în cap şi l-a 

  

vârât cu capu” sobă.. Iar după aceia Vaian a 

ştiut lecţia... 
— tit... mă, magarule, cum face Deus la 

vocativ, mă întreba câteodată Panu lără de 

veste, uitându-se ţintă înainte, fără a privi la 

mine. 

— Dee răspundeam eu după un moment de 

trudă înadins a memoriei mele, cu seotocirea,
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/ 
parcă greoaie, prin calabalâcul sărăcăcios al 
latineştii mele. 
— Tâît... mă Gheorghe... Gheorghe!... mă 

Gheorghe, răspundea Panu furios, ia stăi mă 
Gheorghe... ia stăi... dă-te jos, magarule, dă-te 
Jos... că-mi feșteleşti trăsura... 

Adică ce era? 
Stoica, profesorul de latineşte dela cursul 

superior, stătea toemai la Socola şi, prin ur- 
mare, venea totdeauna la şcoală cu trăsura; 
şi avea Stoica o trăsură veche, jerpelită, mare 
şi hârbuită!... Cea mai hârbuită, mai mare, 
mai veche şi mai jerpelită trăsură de pe faţa 
pământului... Şi avea Stoica niște cai albi, 
înalţi, bătrâni şi slabi!... Cei mai slabi, mai 
înalți, mai bătrâni şi mai albi din câţi își 
poate cineva închipui. Cine nu cunoştea tră- 
sura și caii lui Stoica, şi cine nu stătea în loc 
să privească cât de înțelept mergeau totdea- 
una la pas caii cei slabi şi înnalţi a lui Stoica! 

Ei bine, într?o zi ploua strasnie şi era o glo- 
dărie pân” la genunchi... Şi Stoica venia, bine 
"nţeles, cu trăsura la școală. Pe lângă nemăr- 
ginita lui bunătate de inimă, Stoica mai avea 
încă o însuşire cu mult mai prețioasă şi rară 
de tot: deși, adică, el niciodată nu privea de- 
cât drept înainte cu ochii lui mici, negri şi ne- 
astâmpăraţi, era, totuși, în stare să vadă ce se 
petrecea, la spatele lui... cu atât mai uşor ceia 
ce se petrecea la dreapta sau la stânga; și, 
cum mergea trăsura lui Stoica în pasul înţe- 
lept al eailor, pe uliţa mare, mai sus de Pe-
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trea Bacalu, numai iaca şi Dancu, cel ghebos 
şi lung dintr'a V-a, că eşise de-acasă şi venia 
la şcoală zgribulindu-se spre a se feri, oare- 
cum, de biciuirea ploii şi călcând pe note prin 

  
marea de glod... Şi macar că Stoica privea 

țintă înainte, îl şi zări, totuşi, la stânga, pe 

marginea uliţii. | 

— Tâsâ.. mă Gheorghe... mă... mă... mă 

Gheorghe, ia stăi. Şi Gheorghe opri caii. 

L3
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— Mă... mă... mă, magarule, strigă Stoica 
cătră Dancu, scoțând capul de sub poelit; mă, 
magarule, vino'ncoace și sui în trăsură ; nu 
vezi că plouă? “ 

Și Dancu se sui în trăsură, lângă Stoica. 
Trăsura porni, dar nu ajunsese încă pe drept 
Petrea Bacalu și, numai deodată, cum stătea 
Stoica în trăsură drept ea lumânarea, ŞI pri- 
vind înainte, fără a întoarce capul: 
— Lt, mă, magarule, cum face Deus la 

vocativ? întrebă pe Dancu. 
Bietul Dancu, care nu era prea tare în ex- 

cepţii latinești: 
„— Dee, răspunse el după o scurtă gândire. 
— TÂâât,.. mă... mă... mă Gheorghe, strigă el 

către vezeteu; mă Gheorghe ia stai. 
Şi Gheorghe opri caii. 
— Dă-te jos magarule, dă-te jos că-mi feş- 

telești trăsura, zise Stoica lui Dancu fără a 
se uita la el. 

Și bietul Dancu se dete jos şi tot prin glod 
veni până la şcoală; iar cel întăi lucru ce-l 
făcu intrând în clasă, fu să caute în Grama- 
tică, tot a lui Stoica, cum face Deus la vocativ. 

Și când eu, când Panu ne aduceam aminte 
de câte una..... 

Nu scăpa din amintirea noastră nici Cori- 
van, căruia noi îi dedicasem două versuri: 

Măi monsere Corivan 
Parcă ești un rangotan!
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Nici Aroneanu „Rops“, cel cu picioare 
lungi şi cu cipicile totdeauna văesuite de stră- 

luceau ca oglinda şi pe straele căruia, să fi 
dat un galbăn, n'ai fi găsit un gunoi cât un 
vârt de ae, macar. Singur Aroneanu a fost în 
stare să răstoarne din temelie toată logica lui 
Tit Maiorescu, director al Academiei pe acele 
vremuri. : 

Ne dusese, adică, Maiorescu, la un zintăiu 
Maiu, tocmai la Socola, la vie la Malgou- 
vernâ; dar era o glodăraie pe uliţi, de nu 
ştiai încotro s'apuci ca, s'o nimereşti; iar când 
intrarăm pe Podul-Lung, trebui să sirăbatem 
un adevărat ocean de glod aşa de subţire, în- 
cât ţi se părea că-i lapte acru bătut cu lingura. 
Ajunserăm eu chiu cu vai la vie, la Malgou- 
vern6; dar toți eram plini de glod pân” la 

urechi... Singur Aroneanu n'avea un strop fie 
pe ciobote, fie pe pantaloni. 
— Da pe unde-ai venit d-ta, Aronene? — îl 

întreba, Maiorescu, privindu-l mirat de sus 

până jos. 

— Pe drum, Domnule Director, cu băeţii. 

— Atunci se vede c'ai zburat pe deasupra 

glodului, de nu ţi-ai feştelit de loe nici boti- 

nele nici pantalonii. 
— D'apoi, Domnule Director, interveni 

Alex. Enacovici dintr'a VIl-a, unul din cei 

mai inteligenţi şi mai îndrăzneţi elevi din 

Academie, puneţi-l D-voastră să treacă pe Jos 

peste Marea Mediterană, şi eu pariez că n'are
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să-şi ude nici măcar tălpile ciobotelor. Nu ve- 
deți ce picioare lungi are? 
— Hi, da, zise Maiorescu și uitându-se la 

picioarele lungi ale lui Aroneanu, în cazul a- 
cesta, lucrul se explică, — e, totuși, extraordi- 
nar. 
— Rops!... Rops!... Rops!... strigarăm noi 

toţi, care dincotro. 
— Ce e asta „Rops*? întrebă Maiorescu în 

general pe băieţii strânși împrejurul lui. 
— Așa-l poreclese băeţii pe Aroneanu, 

Domnule Director, lămuri tot Enacoviei. 
Și Maiorescu care era foarte prietenos cu 

hăeţii, lăsă, de astă dată, la o parte gravitatea 
filozofică şi, potrivit preseripțiunilor pedago- 
gice, râse din toată inima cu toţi băeţii în cor. 

lar când ne aminteam de isprăvile lui Mo- 
țăt dela Târgul-Oenei, cel mai blastamat din- 
tre noi, ne tăvăleam de râs ca, copiii. 
— Îţi aduei aminte, măi Guţă, de Grigoriu 

„Hero“? 
Și de se întâmpla să fie Panu cu cafeaua? 

gură, mă împroşea, fără să vrea, de sus până 
Jos. 

— AI dracului de prost mai era, bre. 
Cu alte cuvinte, Grigoriu „zero'“, era su- 

pleant de partea ştiinţifică; și fiindcă Pan- 
grati, un excelent profesor de matematici, nu 
era, în acelaș timp şi un Hercule de sănătate, 
apoi absenta de multe ori, și Grigoriu, prin 
urmare, îi ţinea locul; era totuşi o mare deo-
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sebire între Grigoriu şi Pangrati: aşa cum 
era Pangrati cu barbişonul lui mare şi neîn- 
grijit, cu mustăţile lui uriaşe şi nepeptănate, 
cu paltonul lui blănit cu bibire, îmbrăcat nu- 
mai pe stânga iar cu poala din dreapta veşnie 
târâindu-se după dânsul; aşa cum era el de 
neîngrijit în îmbrăcăminte... chiar aşa cum 

Vodă-Cuza, coleg de şcoală cu Pangrati, îl ca- 
lificase cu prilejul unei vizite la Academie, 
unde Pangrati era şi Sef Pedagog... 

— Ce mai faci tu, măi bucătarule, strigă 

Cuza-Vodă văzându-l; și lepădând pentru o 
clipă oficialitatea şi măreţia donmească îl a- 
pucă pe Pangrati pe după gât; un moment 
Domnul țării şi Şef-Pedagogul Academiei for- 
mară un grup în care nu stiai ce să admiri 
mai mult: fireturile de aur ale lui Vodă-Cuza 
sau paltonul târâis al lui Pangrati?... 

Iar noi, eare înlemnisem en fureuliţele în 
vestita friptură cu sos a Academiei — căei ne 
aflam la masă — arm învățat în o clipă lucruri, 
pe care într'o viață întreagă nu le poţi în- 

văţa..... 
Fi bine, asa cum era Pangrati, dar ne era 

drag și sorbeam lecţiile lui; chiar eu, cel mai 
prost la matematici, îi urmăream explicările, 
și, Incru nemaipomenit, mă trezeam câte o- 
dată că știam cum se înmulţesc între dânșii 
doi monomi, bine înțeles că fără coeficienţi şi 

fără exponenți... 
Ei, Grigoriu era altă socoteală; cl avea
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nişte talente, de care Pangrati era lipsit: Gri- 
goriu avea patima equaţiilor: seriea eguaţia 
la capătul de sus din stânga al tabelei şi lucra, 

MU] mu N, 

  
şi rajiona şi înmulţea şi împărțea, până ce 
umplea, toată tabela cu cifre, litere, plusuri, 
minusuri și cu tot soiul de semne matematice; 
iar când ajungea jos, la colţul din dreapta a
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tablei, numai ce trăgeu un = cât se poate de 
gros şi de maşeat şi pe urmă un O; deci toată 
lucrarea era egală cu zero; prin urmare şi noi 
îl poreelisem „zero'* ; iar Moţăt se hotărî în- 
ir'o zi să-i serie diploma pe spete... şi i-o seri- 
sese: se aşeză cuminte şi frumuşel în capătul 
băneii, adică la locul, unde Grigoriu urma să 
stea întors cu spetele spre a lucra şi, în timp 
ce Grigoriu era absorbit în soluțiunea equa- 

ției sale, care numai decât trebuia să iasă 
egală cu zero, Moţăt începu şi el a înșira cu 
ciudă, în rânduri foarte geometrice la „zero'“ 
pe spetele lui Grigoriu ; şi când Grigoriu puse 
la colţul din dreapta şi de jos al tablei —0, 
puse şi Moţăt jos la poala paltonului lui Gri- 
goriu — 0... Şi ce hohot de râs homeric nu se 

ridică în cancelaria profesorilor, când Grigo- 

riu intră foarte grav cu spetele pline de 

„zero“€... O zi de carceră, oprire dela masa de 

seară... Dar cei păsa lui Moţăt de toate ace- 
stea? parcă nu conrupeam noi pe Conoehi, ţi- 

ganul de la sofragerie, cel cu capul mare și 

creţ, de ne dădea friptură şi pâne ea să du- 

cem lui Moţăt? 
Şi când era vreo treabă grea de pus la cale, 

tot Moţăt ridica greul. A rămas pentru tot- 

deauna, clasie modul, cum a izbutit Moţăt să 

alunge din dormitorul nostru pe pedagogul 

Gehini, cel cun ochi, dar care vedea cu el mai 

bine decât Argus cu o sută, și să aducă în 

locul lui pe Petrăchel C'rupenschi, care, când
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i se înegrea colţunii ori batistele, singur le 
spăla în dormitor, într'un lighean, ş'apoi le 
întindea pe paturile băeţilor ca să se usuce..... 

  
N'aveai cap de Gehini să fumezi un capăt de 
țigară în secție, n'aveau cap băeţii să aducă 
din târg câte ceva şi să facă masă mare între 
ei, nu era chip să intre Lambrior în dormitor,
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să-și isbească căciula de pământ şi să strige: 
— Măi băeţi, vroiţi să intre veselia? 
Și să înceapă el a spune la ghiduşii, în care 

era un adevărat maestru ; ba n'aveam cap nici 
măcar să ne luăm la bătaie, în urma vreunei 

înflăcărate discuţiuni de principii, ce se încin- 
gea între noi... mă rog, nu puteai răsufla de 
Gehini; dar desperarea e inventivă şi Moţăt îi 
găsi leacul... Intr?o Duminică se duse el la 

spiţerie și se aprovizicnă cu o mare cantitate 
de Asoa toetida, un praf, care în popor are un 
nume nici toemai ştiinţific, nici toemai literar, 

dar care în schimb, îți cârneşte nasul din loc 
si te doboară la pământ... Iar seara, când veni 
Gehini să se culce, îl izbi în nas — nu-i 
vorbă — un miros cam neobişnuit, dar totuşi 
se culcă și stinse lumânarea... Noi, cu oghealu- 
rile până peste nas şi horcăind cor, deși eram 
cu toţii treji, aşteptam desnodământul..... 

Se suci Gehini, se învârti, mai pufni, mai 
scuipă, iar se întoarse, iar se suci, iar pufni 
si, în cele din urmă aprinse lumânarea... Se 
uită, cereetă «nb pernă, ridică oghealul, ridică 
salteaua, se uită cu lumânarea sub pat, cer- 

cetă, tot, eu lumânarea, prin prejur... nimic... 

se culcă iar... ţi-ai găsit!... după două minute 
iar se seulă, iar aprinse lumânarea şi reînoi 

cercetările mai cu deamănuntul... dar... trudă 

zădarnică ! Iși luă deci papucii îi picioare, pal- 

tonul în spete și plecă din secţie... iar noi de 

sub oghealuri începurăm a pufni de râs pe în-
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fundate, şi, când crezurăm noi, ce Gehini s'a 
depărtat, un imens hohot de râs sgudui secția 
întreagă... A doua sară, așa, a treia dease- 
menea, iar a patra sară ne trezirăm cu peda- 
gog nou, adică cu Petrăchel- Crupenschi... 
Apoi, ca răsplată, puneam mână dela mână și 
cinsteam pe Moţăt cu bragă, alviţă și simiţi, 
trei lucruri după care el umbla lipeă. 

Câteodată ne aduceam aminte şi de partea 
serioasă a vieţii noastre de şeoală, atât numai 
că această parte serivasă se alcătuia, mai 
toată, din păruelile tot aşa de serioase ce se 
încingeau între noi pentru apărarea, din par- 
tea fiecăruia, a principiilor sale ştiinţifice, fi- 
lozofice, dar mai cu seamă religioase... 

Nemurirea sufletului, existenţa lui Dumne- 
zeu, autenticitatea minunilor, învierea morţi- 
lor erau atâtea subiecte a căror discuţiune se 
sfârșea mai totdeauna, cu păruială. 

Eu, spre pildă, care, încă din clasa IV-a ce- 
tisem pe Volney din scoarță în scoarță și o 
mare parte din Voltaire, eram adept al cere- 
dinții că toate relegiunile au la bază frica de 
necunoscut, că Crist e o simplă născocire, sau, 
cel mult, o copie sarbădă a lui Crişna și că Fe- 
cioara Maria nu e decât o Minervă oarecare; 
în schimb, însă, după o teorie a mea, eram 
partizan hotărât al învierii morţilor, și eram 
în stare să dovedese lucrul matemnaticește cum 
și pentru ce, Lambrior era când pentru, când 
contra nemuririi sufletului; cât pentru exis-
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tenţa lui D-zeu, Panu o contesta cu desăvâr- 
şire; destul ca, dacă nu ne puteam convinge 
unul pe altul pe cale de argumente, apoi ne 
convingem, tot unul pe altul, prin păruială; 
şi chiar acest soiu de convingere încă se 
schimba, şi el după împrejurări: de cumva, iz- 
butea Lambrior să te înşfăce de mijloc în ele- 
ştele neînvins a mânilor lui ciotoroase şi lungi, 
apoi se sfârşia eu toate argumentele date şi 
erai silit să admiţi numai decât sau eternita- 
tea sau nimicirea sufletului după moarte. 

Panu era mai slab, dar ca chestie de preve- 

dere, îşi lăsa să-i erească unghiile nemăsurat 

de lungi; şi, când la unghiile lui mai adăoga 

și iuţeala extraordinară pe care o avea în 

toate mişcările, apoi trebuiai numai decât să 

tăgădueşti existenţa lui Dumnezeu sau, cel 

puţin, să te duci la infirmerie, la baba Zoiţa, 

ca să te lecuiască cu ceva alifii dle urmele ar- 

gumentărilor lui Panu; cât despre mine 

eram tare în general și numai când nu era alt 

chip de convingere, numai atunci se puneau 

cu mine la argumentat pe terenul păruelii; 

decât, fie Lambrior, fie Panu eşeau din mâi- 

nile mele cu părul vâlvoiu și cu spetele dara- 

bană. Dimitrescu nu se amesteca niciodată în 

discuţiile noastre, nu că n'ar fi putut să ne 

ţină piept pe terenul pur intelectual, dar, mie 

şi slab cum era el, ce-ar fi făcut când treaba 

ar fi ajuns la păruială? 
De aceia păzea el totdeauna o prudentă re-
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zervă. Și doar ştiau pedagogii, ştia directorul 
de toate păruelile noastre, dar nu ne pedep- 
sea, fiindcă toate aveau la bază râvna salu- 
tară de a ne lumina unul pe altul!... De altfel 
Dimitrescu era cel mai inteligent dintre noi, 
Iambrior cel mai temeinic în cunoştinţi, iar 
Panu cel mai destoinie în literatură; cât des- 
pre mine, cu eram pur şi simplu poetul elasei 
și făceam admirabile şi admirate poezii, pe 
care, mai târziu, le-am aruncat în foc, ca fiind 
niște monumentale prostii... Şi... drept să 
spun, îmi pare rău..... mi-am aruncat în foc su- 
fletul meu de altădată!... 

Şi... Şi mi-adue aminte şi acum, pare/ar fi 
fost eri: stăteam într'o zi de vară şi mă ju- 
cam cu copiii mei mici în cerdaeul larg al ca- 
selor mele din Piatra, când văd pe cineva in- 
trând pe poartă cu un geamandan în mână... 
Era Guţă Panu. 

- — Da ce vânt, măi Guţă? 
— Merg la București, răspunse el punând 

veamandanul jos în cerdac. 
— Cum?... asupra examenelor? — Panu 

cra profesor. 
— Fi, ia nu mă mai deseoase şi tu atâta; 

hai mai bine în târg să-mi iau niște gulere, 
nişte manșete, nişte legători de gât, niște col- 
țuni şi o pereche de botine. 
— Ce dracu, măi Guţă, pleci la Buenreşti 

fără colțuni și fără ciobote?...
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— Haide, hai, nu mai lungi vorba, că n'am 
timp; ţi-oiu spune pe drum. 

Imi luai pălăria şi eşii cu Panu. 
— Ei, ce e, măi Guţă? Ce cauţi tu la Bucu- 

reşti? 
— Ce să caut? O venit Brăteanu în Iaşi, o 

trimis după mine să mă cheme la dânsul şi 
ini-o zis să-mi fac peamandanul numai decât 

și să plece cu el la București şi, uite, am ple- 
cat, fără să-mi pot lua macar cele trebuin- 
cioase. 

— Da ce Brăteanu acum e'n Peatră? 
— Am venit cu el, şi peste două ceasuri 

plecăm. 

Panu intra în lupta mare a vieţii.



  

CUCOANA MARIETA 

| sasea Alţi oameni, alte timpuri!... 
Iată pentru ce nu găsi nimeni nici prea mo- 

Je, nici prea necuviincios pe Andreiu, nepotul 
„, Căpitanului Enache, când într'o sară, sosind 
de pe coclauri la moşul său, Căpitanul, umplu 
aşa, fără de veste şi cum se afla de pe drum, 
ușa salonului plin de lume, cu persoana sa 
bărboasă, colbăită, nepeptănată, cu umbra 
neagră a imensei sale pălării, eu cele două o- 
pinci dela picioare nu mai puţin imense şi cu 
înfățișarea de broaşte strivite, iar, peste tot 
şi peste toate, cu vestita sa manta, care ar fi 
putut sta cu cinste şi pe umerii de stâncă ai 
Paraghiei..... Cine nu cunoaşte pe Andreiu, 
nepotul căpitanului Enache !... 

Cuconul, mai cu samă, îşi dădeau ghionturi 
pe ascuns și vorbeau pe şoptite în de ele, când 
îl vedeau. 
— Doamne, dragă, mai văzut-ai tu de când 

eşti, un om aşa, de sucit şi de hursuz ea, nepo- 

tul ista al căpitanului? Eu, una, drept să-ţi 
spun, nu-l pot suferi... 

Și legându-se în cumpănă pe seaun, își fă-
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cea vânt a lene cu evantaliul, uitându-se neho- 
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Şi, odată cu vorba, îşi întoemea, în oglinda 
din faţă, cu degete albe şi iuți, un zuluf îndă- 
rătnie şi negru, ce-i tot cădea în jos pe frunte 
şi nu se astâmpăra binişor la locul lui. 

Ba, câte odată, se găseau şi cucoane mai în- 
drăzneţe, care să-l dojenească în faţă, cu gând 
de a-l mai ciopli şi a-l mai scoate din hursuz- 
lucul şi obişnuita lui mojieie. 

Doamne, domnule Andreiu, îi zicea din 
când în când câte una dintre ele „adică de ce 
n'ai fi şi d-ta om ca alţi oameni?... Nu ştiu 
zău, te faci, ori ești din firea d-tale așa hur- 
suz?... 

— Şi dacă-s hursuz, cuconiță dragă adică 
ce treabă ai mata cu mine numai decât? Ia, te 

rog, să mă laşi în pace cu cusururile mele, 
după cum te las şi eu în pace pe mata cu cusu- 
vurile matale... 
— Să mă erezi, domnule Andreiu, răspun- 

dea cucoana punându-i uşor şi prietenește 

mâna pe umăr, să mă crezi, că de s'ar găsi 

cineva, care să-mi spună cusururile în față, 
eu nu m'aş supăra, cum te superi d-ta; ba, din 
potrivă, m'aş bucura şi i-aş mulțămi... 
— Bu nici nu mă supăr, nici nu mă bucur şi 

nici nu-ţi mulţumesc, răspundea Andreiu cu 
cea mai mare nepăsare; atâta numai pot să-ţi 
spun, că mata, cuconiţă dragă, n'ai dat încă 
peste cineva, care să-ţi spună verde, în faţă, 
toate cusururile câte le ai, şi... slavă Domnu- 
lui! eşti plină de cusnruri, ca oaea de curnuți, 
fie vorba între noi...
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— Domnule Andreiu, îl întrerupea cucoana 
retrăgându-și mâna, şi acoperindu-şi gura cu 
ea, în semn de mirare, domnule Andreiu, dar 
ştii că eşti cam... 
— Obraznie... ştiu; dar fără vicleşug la 

vorbă. 
— Vicleșug, nevicleşug, ia te rog să-mi 

spui, cam ce atâtea cusururi ai găsit, adică, 
d-ta la mine?... 
— Mai multe decât la toate cucoanele de pe 

fața pământului... Mai întâi, te superi de ade- 
văr, al doilea, ia, te poftese, uită-te puţin în 
cea oglindă... 

Și luându-o la braţ, cam cu de-a sila, o du- 
cea dinaintea oglinzii. 

- — Ia uită-te, urma Andreiu arătând cu de- 

getul în oglindă, adică cei doi ochi de colo, 
care nu ştiu ai cui or fi, în loc dea se părea 
rupți din albastrul cerului, nu puteau ei să 

bată, ceva, mai în floarea frunzei de varză? 

Și în loc de a fi așa de ucigași și plini de pă- 
cate „precum sânt, nu puteau ei să fie nevino- 
vaţi şi blajini, eam așa „de pildă, cum ar fi 
doi ocki de capră moartă?... Genele!... pentru 
ce, mă rog, numai decât, gene aşa de lungi, de 

mătăsoase şi de negre? Nu cumva s'a gândit 
cel ce ţi le-a dat, să îngroape, sub umbra lor 
stifoasă, sufletele tuturor prostilor, ce s'ar 
uita în ochii d-tale?... 
— Ia, te rog, lasă-mă... 
Și, cu o mişeare aproape nesimţită, voea 

6
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să-şi scoată mâna-i mică de sub braţul vânjos 
2 lui Andreiu. 
— Mă rog... mă rog... încă n'am sfârşit eu 

UI | 
| Cr di 

tf 

| p p | 

| 

/ (| 
/ 7, 

NUI A 
(MA     

cusururile, zicea el strângându-i mai tare sub 
braţ; vezi că te superi?... Şi ai atâtea cusu- 
ruri!... Mai multe, chiar, de câţi curnuţi are o 
blană de oac, care umblă prin pârloage...
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— Domnule Andreiu, da ştii că ești?... 
— Nesuferit şi obraznic... ştiu... mi-ai mai 

spus-o odată; totuşi ascultă... N'ai putea 
să-mi spui d-ta, eam ce Soare ţi-a fost tată şi 
ce Auroră ţi-a fost mamă, de ţi-a pus pe cap 
așa, fără cumpăt, tot aurul şi toată lumina 
razelor lor?... 
— Mă rog mult mai ai? 
Și iarăși dădea să seape de sub braţul lui 

Andreiu. 
— Să râzi o leacă, o ruga Andreiu ţinând-o 

pe loc. 

Și cucoana, ca sugestionată, râdea... 
— Vezi? urma Andreiu, numai cât se uită 

cineva la dinţișorii d-tale cei albi şi mărunți, 
ȘI se și simte muşeat de suflet; bine înțeles, 
că acel cineva n'am fost, nu sânt şi nici n'am 
de gând să fiu vreodată eu... 

Cu o mişcare iute şi nervoasă lovea uşor 
peste față pe Andreiu cu toată lărgimea des- 
chisă a evantaliului său şi, smuneindu-şi re- 

pede mâna-i albă şi mică de sub braţul lui, 
fugea, fără să zică nimic, şi se răsturnă mo- 
latee pe canapeaua din fundul odăii. 

Şi, lucru de mirare !... mai pe urmă cucoana 
noastră îşi sehimbă eu totul socotinţa şi nu 
mai găsea pe Andreiu nici obraznic nici hur- 
Suz..... 

Cu cucoanele, însă, bătrâne, care făceau pe 
tinerele, Andreiu era crud şi vielean..... 

. - . . . - . . . . . .
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Căpităneasa de gazdă, cucoana Savastiţa, 
cam de plop a lui Andreiu, o femee mică, 
uscățică și nici toemai urâtă şi nici tocmai bă- 
trână, zmunci lui Andreiu pălăria din mână și 
mantaua din spate..... 
— Ce, dracu, Andreiu, zise ea dându-le Mă- 

riucăi să le ducă încolo, mai de-oparte, ia mai 
lasă la naiba, din cele obiceiuri şi apucături 
ale tale, mai ciopleşte-te o leacă, măi băete... 

Și Andreiu, prinzându-şi mătușa în brațe 
o sărută cu zgomot pe frunte... 
— Da obiceiul şi apucătura asta, zise An- 

dreiu, privind-o în ochi şi fără a-i da, încă, 
drumul din braţe, ce zici mătuşică dragă, so 
las la naiba? 
— Fugi, lasă-mă că mă umpli toată de eolb, 

zise ea zmuncindu-se ca o zvârlugă şi scăpând 
din braţele lui Andreiu; ţi-ai găsit s'o scoată 
cineva, cu tine la capăt... la, mai bine, du-te şi 
tu şi joacă ceva cu cele fete; nu sta degeaba... 

Şi petrecerea întreruptă pentru o clipă își 
urmă cursul mai departe: care jucau maus, 
care preferans, care pichet sau concină, care 
santase, care lansehenet... In fundul salonului. 
o elae de duduei stăteau în cere pe seaune și 

jucau ceva. 
— Mă rog dudueilor, zise Andreiu, intrând 

fără ceremonie și oprindu-se drept în mijlocul 
lor ţanţoș şi cu mânile în buzunare, mă rog, 
este poroncă de la mătușica, Căpităneasa, să 
vă jucaţi toate cu mine.
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— Iul... se auzi ţipând uşor una mai spe- 
rioasă... 

Şi câteva din ele dădură să se scoale de pe 
scaune şi s'0 plece. 
— Mă rog, mă rog... să nu dezerteze nici 

una de la post că am ordin de la Căpitan s'o 
aduc între spăngi la urma ei, ori de unde 
ar fi... 
— Da ce?... Noi sântem soldaţi?.. protestă 

glumeţ una, mai îndrăzneață. 
— Răeani, duducă; pân! la soldaţi mai va. 
— Serios?... 
— Aşa de serios, încât să faci bine, fru- 

moasa mea nedisciplinată, să te scoli de pe 
scaun şi să-mi stai smirnă înaintea superioru- 
lui, căci am să-ţi dau ceva ordine. 
— 'Trăiţi!... zise ea sculându-se iute în pi- 

cioare şi stând dreaptă şi țapăn în faţa lui 

Andreiu; trăiţi, don!... 
— Sergent, complectă cu glas aspru AÂn- 

dreiu. 
— "Trăiţi! don Sergent... 
Şi ridică soldăţeşte la tâmplă tot latul mâ- 

nii, cu palma-i mică şi trandafirie spre afară. 

— Da ce faceţi voi aicea, măi Andreiu, în- 
trebă căpitanul Enache, care se apropiase ne- 
simţit şi privea la isprăvile lui Andreiu. 

— Trăiţi don Căpitan, răspunse el salu- - 

tând milităreşte, ia şmutruluese iste fete... 

— Bine, să mi le dai la raport pe cele ne-
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disciplinate; şi foarte grav, plecă în altă 
parte. 

Şi smotrul se sfârşi cu gajuri, eu „poşta, 
merge“ cu „adevăr şi minciună“, cu prăji- 
turi, cu ciocniri de păhăruţe pline cu vin, cu 
râs, cu gălăgie şi mai la urmă de tot, chiar cu 
vorbe înțepătoare şi cu prietenii stricate între 
duducei... 

ȘI nici nu se putea alftel: Andreiu era unul 
și duducile erau o elae... 
— Bine, Andreiu, îi zise Căpităneasa a- 

cestuia, după ce toată lumea se împrăștie, da 
ce făcuși tu Tincuţii, de-o eşit fata aşa de su- 
părată?... - 
— Eu? Ce să-i fac?... Nimic. Ce vrai să-i 

tace eu cu casa plină de lume?... N e-am jucat 
de-a „adevărul și minciuna“ Şi, când mi-o ve- 
nit mie rândul, i-am spus că-i urîtă şi fru- 
moasă; treaba ei, dae'o luat pe „urâtă“ drept 
adevăr şi pe „frumoasa“ drept minciună. 
— Doamne, Andreiu, tare mai eşti mojie... 

Drept răspuns, Andreiu o prinse în braţe și o 
sărută pe frunte. 
— la astâmpără-te, zise ea, apucându-l cu 

o mână de ureche și cu cealaltă lovindu-l uşor 
peste obraz... 

Și fiindcă nu se mai zmunci din braţele lui, 
o mai sărută încă odată pe ochi... 
— Da, ştii, zise ea desfăcându-se însfârşit 

din braţele lui Andreiu, ştii că avem musafiri 
dela Iaşi?
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— Ce musatiri? 
— Pe eueoana Marieta B... 

— Cucoana Marieta B...? N'o cunose. 
— Cum n'o cunoşti? Cucoana Marieta B... 

ai mai văzut-o mi se pare, odată la noi. 
— Poate, dar nu-mi aduce aminte; prin ur- 

mare n'0 cunosc. 
— S'a culcat mai de vreme, că era obosită 

de drum; de aceia n'ai văzut-o "n iasară. 

— Să doarmă dumneei sănătoasă şi să se 
scoale şi mai sănătoasă; da tu-mi spui lucrul 

aşa, mătuşică dragă, ca şi cum cucoana Ma- 
rieta dumitale mar interesa. 
— Ia'n ascultă, Andreiu: cucoana Marieta, 

măcar că-i bătrână, dar cam face pe tinerica 
și-i cam plac băeţii aşa ca tine; şi cum te ştiu 
eu, tare mă tem să nu faci vre-o una de-ale 

tale; caută şi-ţi vâră minţile'n cap, că cu 
cucoana, Marieta, o*mplineşti numai decât. 
— Eau? 
— Ia, sama să nu fii mojie... 

— Da curte am voe să-i fac, mititica, mea 

mătuşică? 
— Numai să nu fii mojie. 

— Da, de ţi-a plăcea cum m'oiu purta, ce-mi 

dai? 

Și plecându-se spre ea, voi s'o sărute. 

— Of! tare mai ești obraznie, fugi încolo, 

zise ea, împingându-l usor și ferindu-și puţin 

capul într”o parte.
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A doua zi la prânz, Căpitanul Enache sosi 
de la cafenea, vesel că fusese biruitor — se 
vede — în vr'o luptă de concină sau de san- 
tase... 
— Savastiţă! strigă el de la poartă, Sava- 

stiță! ia vezi să pue masa "n grădină, şi mai 
repede, că mi-i foame. 

Și, până ce să se aşeze masa sub nucul cel 
mare din fundul grădinii largi, Andreiu şi 
moș Enache se războiră cu biruință schimbă- 
toare într?o luptă de santase, în care Căpita- 
nul Enache trecea drept mare meșter. 
— Buni patruzeci şi fora! strigă Căpitanul 

Enache într'un rând, arătând din mână, fără 
să dea, jos, riga și dama de cupă; am trei, că 
n'ai prins nici o carte şi eşti capot... 
— Capot, musteciosule erou de la Smâr- 

dan! Capot... ei şi, adică ce mare treabă? ai 
trei şi pace bună... 
— Trei, ca să ştii tu, puschiule, cu cine joci. 
— Bine, bine; da Tureilor, peste Dunăre, 

lot așa le strigai: „Buni patruzeci şi fora““? 
ori mai zvârleai cărţile din mână şi umpleai 
cu ele cele tufe? 
— Mă, Andreiu, am să-ţi rup urechile. 
— Bine; da păn'mi-i rupe urechile ia Spu- 

ne-mi, te rog, ce mâncare-i cucoana Marieta, 
musaiirul d-tale de la Iasi? mi-a spus mătu- 
şiea de-o cucoană Marietă... 
— Ei, și ce ţi-o intra ţie-n cap, numai de- 

cât cucoana Marieta? Ce mâncare să fie? Ta o



CUCONUL IONIȚĂ HRISANTI 89 

babă nebună şi nimic mai mult... îi stup de 
bani și socoate că cu bani îşi poate întocmi 
zbâreiturile... o babă nebună, care tace feţi- 
şoara de optsprezece uni. 
— Ştii că m'am hotărât să-i tac curte? 
— Nu mă miră de loc, că doar, tot aşa ai 

mai făcut tu şi cu cucoana, Tarsiţa ş'ai întors 
capul babei de-o râs târgul o lună de zile... 

Masa era gata. 

Inainte însă, de a se aşeza la masă, Andreiu 
zări pe cineva venind spre nucul din fundul 
grădinii, unde se aflau, de o cam dată, numai 

el cu Căpitanul. 
— Nu cumva aceia-i cucoana Marieta, mo- 

șule? îl întrebă el pe Căpitan. 
— Ba chiar dumneei, răspunse Căpitanul; 

hite-o ce sprintenă vine, parcă-i o tetişoară 
de optsprezece ani... 

Și de s?ar fi oprit lucrurile numai la atâta, 

i s'ar fi putut cânta cu drept cuvânt: 

Ploricică de pe șes 
Te-am îndrăgit după mers; 
Că ţi-i mersul legănat 
La inimă m'o secat... 

Dar cucoana Marieta avu nefericita idee 
de a se apropia şi de a saluta, pe Andreiu 
mai cu samă, după aceea formulă proprie fe- 
meilor din lumea înaltă, în puterea căreia se 

cere, ca trupul să stea țapăn, când salută și 

numai capul singur să unduleze molatee şi
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ușor înainte și înapoi; ochii, deşi istoviţi de 
bătrâneţă, să îmbrace un soiu de melancolică 
şi visătoare morbideţă ; gura, deşi desfiorată, 
să se contracteze, totuși, într'un imperceptibil 
zâmbet grațios, încet şi totodată protector, 
zulufii, rău boiţi, deşi negri-roşii pe deasupra 
și suri la rădăcină, să se ţină totuşi, mândri şi 
neclintiți, la treapta lor înaltă de eterică au- 
reolă; iar evantaliul, care singur cunoaşte 
limba, tainică a inimii femeiești, să stee ne- 
răbdător şi gata de a comite vr'o indisere- 
țiune. 

Pe cât se putea da cu socoteală, aşa pe dea- 
supra cucoana Marieta trebuia să fi jucat 
cotradanţ cu Ruşii lui Chisselef, după pacea 
dela Adrianopol! .. 
Cum, însă, Andreiu era, politicos cu toată 

lumea, când voia şi când, mai ales, îşi eroea în 
minte vr?o poznă, şi, de oarece Căpitanul 
Enache nu-l prezentase, apoi făcu un pas îna- 
inte şi, cu înclinare reglementară și, tot odată, 
cea mai graţioasă din lume: 
— Doamna mea, zise el, ertaţi, vă rog, oa- 

recare neajunsuri... Căpitanul nostru nu prea 
cunoaşte regulele subţiri ale aristocrației, da- 
ți-mi voe, prin urmare, să mă prezint An- 
dreiu... 

Această intrare în materie plăcu cucoanei 
Marietei; așa cel puţin, trebui să socoată el 
după surâsul grațios, cu care ea-i”'ntinse ari- 
stroeratiea-i mână, spre a i-o săruta.
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Ii sărută mâna. 
Păcat numai, că lui Andreiu nu-i plăceau 

parfumurile şi cucoana Marieta era asa de 
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parfumată, până'm vârful unghiilor, încât: 
ucise într'o clipă, cu molatecele sale violete de . 
Parma, mirosul rustic şi bărbătesc al nucului, : 

sub care se aflau.
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Sânt trei lueruri, trei pacate femeești, s'ar 
putea zice trei crime capitale, pe care Andreiu 
nu le putuse erta niciodată în viuţa lui, cu- 
coanelor de tot soiul şi anume: sluţenia, bă- 
trâneţea şi parfumurile... Ei bine, cucoana 
Marieta se face vinovată în ochii lui Andreiu 
de toate aceste trei crime de înaltă trădare 
către seesul său; trebuia, deci pedepsită şi... 
o pedepsi. 

— Sânteţi dela Iaşi, domnule, îl întrebă ea 
cu glas subţire şi mlădios, după ce se aşează 
la masă lângă dumneaei. 
— Nu, doamnă, nu sânt dela Iaşi şi, drept 

vorbind, nici n'ași putea spune lămurit de 
unde sânt... 
— Cum aşa? 
— Foarte simplu, doamnă; eu sânt de ni- 

căiri şi de pretutindeni, ca ori ce fantastic, 
care călătoreşte veșnic şi care-şi petrece viaţa 
numai pe coelauri... 

De felul meu, sânt, chipurile, avocat; dar 
dispunând de mijloace de traiu, am legat la 
gard toate codieile de legi și m'am lăsat sol- 
dat pe cursul fanteziei mele; îmi petrec viaţa 
călătorind prin lumea întreagă. 
— Da? făeni ap cu oarecare măreție ani- 

nându-și șervetul în guleraşul bluzei... Soco- 
team să sânteţi dela Iași... 

Și cu vădită desamăgire, înfipse furculiţa 
într?un picior de puin cu smântână. 

Căpitanul holdi la Andreiu niste ochi de
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taur şi cât pe ce să zgudue masa şi pe toţi cei 
dinprejur cu rugetul de leu al râsului său... 

Andreiu îi făcu semn să se stăpânească şi 
se stăpâni. 
— 'Trebue să cunoaşteţi multe limbi, dom- 

nule, îl întrebă din nou Cucoana Marieta us- 
cându-și grațios şi repede, cu șervetul, roua 
ce-i lăsase pe buze vinul turnat de Andreiu 
în paharul dumisale. 
— Desigur doamnă, răspunse acesta, afară 

de limba franceză, noi. turiştii sântem ţinuţi 
să cunoaştem şi limbile orientale, altfel n'am 

putea vizita locurile, unde vechea omenire a 
lăsat cele mai adânci şi mai măreţe urme des- 

pre trecutul său; cunosc limba arabă şi ceva 

sanscrită; discifrez cu mare ușurință hiero- 

glifele egiptene și cunciformele asiriene şi ba- 

bilonene... | 
Şi căpitanul boldi iarăşi la dânsul nişte 

ochi de taur, dar se stăpâni. 
Mătuşiea zâmbea și-și căuta de mâncare. 

— Va să zică D-voastră aţi voiajat mult?... 

Sânteţi un om fericit, domnule. 
Şi melancolia visătoare, ce o cuprinse, n-o 

împedecă totuși de a desface delicat și după 

toate regulele, cu degete resfirate și subțiri, o 

aripă de puiu fript... 
— Fericit, doamna mea, n'ar fi toemai cu- 

vântul, care să zugrăvească starea mea sufle- 

tească... viaţa are ascunsuri triste peste care, 

de multe ori, sântem nevoiţi a arunca o haină
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de sărbătoare, ţăsută din aur Şi petre 
scumpe... Cât despre voiajat... 

O! da!... In această privință aş putea da 
înainte lui Cristofor Columb, Marco Polo, 
Vasco de Gama, Bartolomeu, Diaz... 

Căpitanul nu mai putu răbda... 
— Da, mă rog, cine-s toţi marțafoii aiștea 

măi cumnate?... 
— Ce te amesteci moşule, unde nu-ţi fierbe 

oala? Cine-s?... Cene să fie?... Ia niște marța- 
foi, ca toţi marţafoii... Ce mă stingherești, mă 
rog, dintr'ale mele? Mai bine ia dă cel măr 
încoace... nu acela... celălalt, c'am să curăţ 
pentru cucoana Marieta... Ce naiba, moşule, 
te ştiam că poţi câteodată să fii şi mai puţin 
cazon. 
— Ha!.. ha!.. ha!.. făcu cucnana Marieta, 

râzând din toată inima. 
Și de-ai fi lăsat la o parte pe Ruşii lui Chi- 

selef, ai fi crezut că râde vesel o fetişoară. de 
șaptesprezece ani. 
— Știi că ești nostim, domnule? încheia ea, 

întorcând spre Andreiu capul cu zulufi cu tot 
și înfășurându-l într?o privire, în care regu- 
lamentul organic n'avea nimic a face. 
— Semne răle, cugeta el; are să se schimbe 

vremea... 
Oferi cu graţie cucoanei Marietei o fălie de 

măr curăţit în vârful euţitului. 
— Oh!... merei bien!... zise ea, înelinându-şi 

ușor și grațios capul, în semn de mulțămire ;
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şi luând delicat cu vârful a două degete fălia 
de măr, mușcă din ea cu o gingăşie de doi- 
sprezece ani. 
— O să staţi mai multe zile în oraș, dom- 

nule, îl întrebă ea privind aiurea şi gândi- 

toare. 

Căpităneasa îşi făcu treabă şi se sculă iute 
dela masă, neputându-şi stăpâni râsul. 
— Depinde, doamnă, răspunse Andreiu, 

turnându-şi un pahar de vin; aştept nişte 

scrisori dela o societate de turiști care actual- 
mente se află în Cairo, acele scrisori au să 
mă hotărască de plee sau de mai rămân. 
— Bine, zise ea, bătând repede şi nervos 

cu evantaiul în podul palmei, bine, dar viața 
aceasta, a d-voastră trebue să fie obositoare 
de tot... ar trebui să mai aveţi şi zile de o- 
dihnă... | 

— Viaţa încă nu mia obosit doamna mea, 
zise Andrei, dând alt înţeles vorbelor sale; 
sânt încă prea tânăr, pentru aceasta; când 

însă, e vorba de odihnă, apoi ered că toemai 

aceasta mar obosi. 

— Daţi-mi voe să nu vă înţeleg; ecia ce 

spuneţi e un non-sens. 
— De loc, scumpa mea doamnă... pentru un 

om, care, până la vârsta de douăzeci și opt 

de ani, a străbătut India de la Ceilan la Be- 

nares, Arabia de la muntele Sinaia până la 

Meca și Medina ; care a dormit pe ruinele Pal-
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mirei și ale Balbecului, care a străbătut Egip- 
tul de la gurile Nilului până la Cataracte. 
— Apoi pe mine să mă ertaţi, că am ceva 

treabă, zise căpitanul sculându-se de la masă; 
să ne fie de bine, şi ertaţi. Savastiţa, ia să vii 
să-mi scoţi din ladă cele hârtii. 
Andreiu rămase singur cu cucoana Marieta 

sub nuc. 
Greul începea de aici. 
— Și ziceaţi?... 
— Ziceam, doamna mea, că, pentru un om, 

care, până la asemenea vârstă, a străbătut în 
lung și în lat jumătate din globul pământese, 
odihna, dacă nu e ceva necunoscut, e, în tot 
cazul, ceva ridicol. 
— Trebue să fi avut multe aventuri în vo- 

iajurilor d-tale cele lungi?... 
— Aceasta se înțelege de la sin6, doamnă: 

0... de câte ori n'am fost în primejdie de a fi 
sfâșiat de lei, mâneat de tigri sau înghiţit de 
vr'un boa-constrietor!... Mă înfior ș'acum, 
când îmi aduc aminte... 
— Aveţi dreptate!... Intâmplările de felul 

acesta sânt înspăimântătoare și amintirea lor 
e dureroasă; dar, de multe ori, sânt răsplă- 
tite prin alttel de întâmplări mai puţin gro- 
zave şi mai puțin înspăimântătoare, a căror 
amintire e plăcută, zise ea cu înțeles şi repede 
cu evantaliul în podul palmei. 

Cucoana Marieta, nerăbdătoare, intră de-a 
dreptul în materie.
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— A! dacă nu mă înşel, faceţi aluziune la 
aventurile mele galante?... 
— 'Toemai, zise ea zâmbind și făcându-şi 

vânt cu evantaliul fără să aibă nevoie. 
Pericolul era iminent. 
— Cât pentru aventuri de soiul acesta, 

scumpa mea doamnă, zise Andreiu cu o pre- 
făcută modestie, n'am prea avut parte. 

Mutra mea, ertați-mi expresiunea, m'a apă- 
rat sau, mai bine zis, mi-a făcut şotii întot- 
deauna. Q!... câte desamăgiri, câte dureri 
n'am întâmpinat eu de pe urmele nefericitei 
mele mutre!... 

Intoarse capul și-l privi zâmbind. 
— Ha!... ha!... ha!... izbueni ea de-odată în- 

tr'un râs din toată inima. Şi bătând din palme 
cu evantaiul cu tot. 
— Ştii că eşti nostim?... 
Și cucoana Marieta avea dreptate; Andreiu 

era cam nostim; cel puţin, aceasta era şi so- 
eotinţa mai multor eucoane de pe vremuri. 

Ori cum, dar Andreiu, de astă dată, începu 
a se căi... 
— Cine dracu, mă puse pe mine — se gândi 

el — să mă dau drept iubitor de tot soiul de 
ruine, să știu turcește, să am a face cu lei, cu 
tigri şi eu șerpi, să dorm prin ruine cu șoa- 
recii și cu broaștele Balbecului și ale Paimi- 
rei, şi mai cu samă, să vorbesc rău de natura 
mea?... Căci femeile, ori cât ar fi ele de bă- 
trâne, prin sălbătăciune numai decât, pentru 

?
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orice soiu de oameni, fie ei chiar turişti, care 
se abat din linia comună a celorlalţi muritori 
şi care, pe deasupra, mai au şi nepreţuita în- 
suşire de a fi de două-zeci şi opt de ani. 

Hotărît, pericolul era iminent şi trebuia 
numaidecât înlăturat. 
— Dar cum? se mai gândi Andreiu să mă 

seobor eu, în ochii cucoanei Marietei, de la 
treapta înaltă de turist, la acea de simplu mu- 
ritor, după cum sânt? Să mă lepăd eu de hie- 
roglifele de cuneiforimmele și de piramidele 
mele?... Să încetez de a mai fi stâşiat de lei şi 
de tigrii sau înghiţit cel puţin de vr'un boa- 
constrictor? Să nu mai dorm eu cu şoarecii ŞI 
broaștele Palmirei şi ale Balbecului, numai 
spre a face pe cucoana Marieta să nu se mai 
uite aşa de galeş la mine? Cu neputinţă!.. 
Odată turist rămân și pace bună, de-aşi şti, 
chiar, că cucoana, Marieta şi-ar boi mai straş- 
nic zulufii și sar scălda cu strae cu tot într'o 
mare de parfumuri... Foarte bine, dar cum 
să înlătur primejdia?... 
-— Doamna mea zise el sculându-se de pe 
seaun după cea mai desăvârșită regulă de 
bună cuviinţă; dați-mi voe să mă retrag; am 
de expediat o corespondenţă grabnică pentru 
Constantinopol; nu lipsesc, totuşi de a re- 
greta, că sânt silit, pentru moment, să mă 
despart de plăcuta d-voastră societate; sper 
însă, că o să vă mai văd... 

Şi-i oferi braţul.
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Atâta mai trebuia !... 
— Malţumese, 
Și sculându-se molatie de pe scaun îi luă 

braţul. 
— D-voastră, turiştii, zise ea făcându-şi 

nervos și repede vânt cu evantaliul, sânteţi 
niște oameni nesuferiţi... 
— De ce doamna mea? o întrerupse An- 

dreiu eu mlădierea de glas cea mai sentimen 
tală din lume. 
— De ce!... 
Şi întoreând spre Andreiu capul cu zulufi 

cu tot, îl privi erud. 
— Privirea d-voastră, scumpa mea doamnă, 

mă face să bănuese, că v'am jignit cu ceva; 
de e vr'o greșală la mijloe, vă rog să primiţi 
scuzele mele. 
— Domnule, să lăsăm greşelile şi scuzele 

la o parte; m'am hotărît să te pedepsese cu 
totul pentru altă ceva... 
— Să mă pedepsiţi?... dar pentru ce anume, 

scumpa mea doamnă, şi în ce chip?... 
— Pentru ce, ai să afli mai târziu; în ce 

chip, însă, o să afli numai decât; mâni sânteți 
încă aici? 
— Cred că da. 
— Fi bine, dorese de mult să fac o excursi- 

une prin pădure şi încă n'am găsit pe cineva, 
care să mă acompanieze. 

— Cred bine, cugetă Andreiu. 
— "Tot zici d-ta, că odihna te obosește; vei
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fi aşa de bun să mă însoţeşti? Aceasta ar fi 
pedeapsa. 

Idila se ivea la orizont. 
— Dacă numai astfel, doamna mea, ştiţi să 

pedepsiţi, apoi atunci îmi pare rău că n'am 
comis faţă de d-voastră mai multe greșeli; 
totuși sânt nerăbdător să-mi cunose vino- 
văţia. 
— Da... da... e o mare vinovăţie la mijloe 

din partea d-tale, am să ţi-o spun mai târziu, 
dacă nu cumva ar fi de prisos... 

Şi îl privi galiş în ochi şi rugător oare 
cum... 
— Dracu mă pusese... își zise Andreiu în 

sine... 
— Numai nu uitaţi, domnule, că eu sânt 

foarte matinală zise ea, când fu pe punctul 
de a intra în casă. 

Şi, depărtându-se puţin din faţa lui An- 
dreiu, eu o de la sine mişeare şi cu un zâmbet 
din cele mai îngerești, îi întinse până la gură 
mâna-i parfumată. 
— Nu nitaţi, doamnă .că sânt turist, şi că, 

pentru specia aceasta de oameni, odihna e 
ceva necunoscut, răspunse el sărutânduii 
mâna cu o prefăcută căldură. 

Se mai uită încă odată înapoi la dânsul; așa 
trebue să se fi uitat Hero la Leandru. 

Şi dispăru în odaea, d-sale. 
— Ei, ei!... acu i-acu se gândi Andreivi, în- 

trând în casă, unde căpitanul stătea lungit pe
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pat ca o tânjală, cu faţa?'n sus şi cu ţigara?n 
gură, 

— Da bine, mă Andreiu, zise el întorcân- 
du-se pe o parte şi răzămându-se într'un cot, 
bine, mă minte ai tu să te-apuei de?ntors capul 
babei ?... 
— Mâni, vestitule și musteciosule erou dela 

Smârdan, eu şi cu baba facem o excursiune în 
pădure. 
— Măi Andreiu, când, dracu, ai să te mai 

laşi tu de blăstămăţii? 
— Îndată ce m'oiu retrage la pensie cu 

gradul de căpitan. 
— Ce grad, ce pensie, ce căpitan, spune An- 

dreiu? întrebă mătuşica Savastiţa, care in- 
trase tocmai atunci pe uşă şi prinsese cele din 
urmă vorbe ale lui Andreiu. 
— Intreabă-l şi tu să-ţi spună, zise Căpi- 

tanul, întorcându-se cu faţa la perete, spre a 

dormi; hai cărăbăniţi-vă de aici, că mi-i somn. 
De ce căpitan, de ce pensie spuneai tu, An- 

dreiu? îl întrebă din nou mătuşiea, când fură 
amândoi în altă odaie. 
— Inchipueşti-ţi, mătuşică dragă, că moş 

Enache vra numaidecât să fiu cuminte şi să 
mă las de blăstămăţii!... 
— Ei şi?... 

-— Bi şi!... Spune tu, dacă asta se poate? 
„. — Da cum să nu se poată? Uite, asară de 
pildă, cuminte-ai fost, să mă ei tu pe mine?n
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braţe şi să mă săruţi pe față eu toată lumea? 
frumos ţi-a şezut? 
— Fără îndoială că frumos, nu cumva n'am 

voe să-mi sărut eu mătuşele mele când vrau 
şi cum vrau?... Cine ce treabă are cu ele?... 

Și împresurând-o cu braţele pe după gât, o 
sărută pe obraz. 
— Şezi binișor... fii cuminte. 
— Mâine dimineaţă, mătuşică dragă, plee 

în pădure cu cucoana Marieta ŞI, fiindcă nu 
mi-i un fel de mătuşică, apoi să dai poruncă 
lui Gogearău, ţiganul tău din ogradă, să se 
țină de ea și de mine cât colea ca la cincizeci 
de paşi, da nu cumva să ne peardă din ve- 
dere; să-şi facă treabă prin pădure, cum a 
ști el și să se ţină de noi; da nu cumva să se 
dea dus, chiar de l'aş bate; auzit-ai mătuşică $ 
că de unde nu, apoi să ştii că nu te mai sărut 
niciodată. 
— Ofl... ce mare pagubă... Ei fi socotind... 
— Așa-i mătuşică e'ai să trimiți pe Goge- 

rău? 

— Am să-l trimet, răspunse ea scurt; și 
plecă din odae. 

A doua zi, cucoana Marieta fu mai matinală 
decât Andreiu, când acesta întră dimineaţa în 
grădină d-neei îl aștepta sub nue. 

Imbrăeată într?o rochie scurtă în floarea 
celui mai închis albastru, strânsă pe talie de 
un colan negru cu paftale de argint în partea 
de dinainte; cu sinurile sugestiv împinse în
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sus de un corset cu teluri de eriţă, cum se 
purta pe vremuri; cu zulufii tot negri roşii, 
dar boiți proaspăt şi, de astădată, până la 
rădăcină; cu câteva şuviţe de păr tot negri- 
roşii lăsate slobod, pe ceafă, în voea suflărilor 
molatece de vânt; cu picioruşul d-sale grăsu- 
liu strâns în nişte pantofiori de marochină 
neagră cu reflexe aurii; cu un săculeţ plin cu 
nimicuri femeeşti pe o mână, cu umbreluţa în 
alta; cu o pălăriuță aproape băeţească pe cap, 

cucoana Marieta era gata de drum... De-ar 
fi văzut-o cineva pe la spete, i-ar fi dat cinei- 
sprezece ani, vârstă, pe care, desigur trebuia 
s'o fi avut pe timpul Ruşilor lui Chiselef. 
Laară în grabă cafeaua cu lapte şi plecară. 
— Cunoaşteţi drumurile prin pădure, dom- 

nule, întrebă ea pe Andreiu aninându-se cun 
intimitate de braţul lui stâng. 
— "Ţineţi mult să mergeţi pe drumuri cu- 

noscute, doamna mea? o întrebă el afectuos; 
în cazul acesta nu ne potrivim de loe în gus- 
turi. 
— 01... Nu... îngăimă ea; de cât... 
Și îndeplini reticenţa strângând uşor de 

braţ pe Andreiu, cu oarecare îngrijire vecină 
cu frica, 
— De cât?... o întrebă el zâmbind şi pri- 

vind-o pătimaş printre zulufii negri-roșii, de 
sus în jos, 
— Mici teamă să nu rătăcim... 
— Da?... şopti el pasionat.
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Și plecându-se pân” în dreptul feţei sale, o privi arzător în ochii ei istoviţi. 
Cucoana Marieta se mulțumi să-i răspundă cu o privire de bolnăvicioasă şi molatecă vo- luptate, fără să zică nimic, 
— Sânt în viaţă, doamna mea, urmă An- dreiu pe un ton aforistie şi meditativ şi în- 

dreptându-se de cum stătea plecat, sânt în 
viaţă rătăciri de acelea, care prețuiese mai 
mult decât drumul cel mai drept la Paradis... 
Și, mai la urmă, pentru ce, adică Paradisul 
pământesc ar fi, el, aşezat tocmai în văile de- 
părtate ale Casemirului asiatie şi nu s'ar 
găsi, mai de grabă, cu toţi îngerii lui, în văile 
munților acestora?,.. | 

Uite, doamnă, eu, care am străbătut în lung 
și?n lat mai toată bătrâna Asie, vă mărturi- 
sesc, că, niciodată, n'am fost mai fericit acolo 
decât aici; şi de mi-ar fi permis să spun tot 
adevărul... 

Și îndeplini reticența strângând uşor, cu 
dreapta, mâna mică și înmănușată a cucoanei 
Marietei, care răsărea grăsulie şi rotundă 
deasupra, încheeturi braţului stâng al lui An- 
dreiu. 

T se păru că-i răspunde, la această galante- 
rie, cu o strânsoare de braț uşoară, nervoasă 
și tremurătoare... 
— Ce mizerabil sânt... cugetă el... 
Intorcând, însă, înapoi, zări pe Gogerău cu
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o traistă în gât şi cu o săcure pe mână, că se 
ținea, de dânşii cât colea. 
Acesta îi dădu curaj şi se hotărî să rămână 

mizerabil pân” la sfârşit. 
Cotiră la dreapta pe cursul unui pârău. 
— Mergem departe? întrebă sfios cucoana 

Marieta. 
— Mergem tără sfârşit, doamna mea, căci 

adevăratele fericiri nu se pot găsi decât la 
capătul nesfârşitului... 
— Și e departe capătul nesfârşitului d-tale 

domnule turist? 
Ași fi curioasă să ajung și eu odată până 

acolo, zise ea cu glas mlădios și buze subţiri, 
răcorindu-și grațios faţa cu evantaiul... 
— Depinde, doamnă, după cum merge ci- 

neva spre țintă mai repede sau mai încet. 
— Da?... să mergem atunci mai repede. 
Şi se atârnă molatie şi greu de braţul lui 

Andreiu. 
„— 0! 0.1... eugetă el, dar asta-i chiar re- 

pede de tot; cel puţin Gagearău de n'ar merge 

prea încet... 
Intoarse capul şi se uită îndărăt. 
Gagearău se ţinea de dânșii cât colea, cioc- 

nind cu săeurea în câte un copae, din când în 

când. 
— Şi pe d-voastră, doamnă, nu vă mişcă de 

loc priveliştea fermecătoare, cu care dimi- 
neața îmbracă munţii și pădurile?... Eu, unul. 
care am trăit o mare parte din viaţa mea la
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) . . | sânul nevinovat al N aturii, am prins o nemăr- | ginită dragoste pentru ea... 
O rază de soare, o suflare de vânt, un elăti- 

nat de frunze, o picătură de rouă, un fir de 
!iarbă mângâet de vânturi uşoare, un fluture 
! ce se îmbată de aer Și lumină, mă mişcă şi au, 
în sufletul meu un răsunet de poezie mai 
'dulee, mai curată, și mai nevinovată, decât 
toată literatura, poetică la un loc... 
— Aţi cetit pe Lamartine. 
— Apă cu zahăr, doamnă. 
— Daț... 
— O singură strofă îmi place din tot La- 

martinul d-voastră. 

| 
l 
4 
i 
i 
i 

O! temps, suspends ton vol, et vous, heures 
[propices, 

Suspendez votre cours, 
Laisser nous sausurer les rapides delices 

Des plus beaux de nos jours!... 

Gagearău se ţinea de dânşii cât colea, cio- 
cănind cu săcurea prin copaci. 
— Mă simt obosită; n'am putea să stăm 

undeva la umbră? zise cucoana Marieta pri- 
vind galiș pe Andreiu. 
Desnodământul fatal se apropia... 
— Cum nu, doamnă?... uite, în umbrișul cel 

de colo, zise el arătând spre dreapta un loc 
potrivit pentru odihnă. 

| Şi-i răsăriră în minte chipurile antice ale 
“Y| lui Aeneas și Didona... a
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Se aşezară la umbră. 
— A... făcu ea de-odată, spărietă. 
— Ce e, doamna mea? se grăbi s'o întrebe 

Andreiu, cuprins, el însuși, de o spaimă pre- 
făcută. 

— Cineva... 
— Doamna mea, zise Apdreiu cu glas întu- 

necat și plecând cu desnădejde capul, nesfâr- 
şitul nu mai are capăt. 
— Dar, însfârşit, n'ai putea să-l întrebi ce 

caută pe aici?.., 
— De sigur, doamnă, o să-l întreb şi o să 

caut, chiar, vreun mijloe spre a-l depărta. 
— Ei! omule... Ei!... prietene!.. strigă An. 

dreiu cătră Gagearău; ia fă-te 'neoace. 
Şi-i făcu semn cu degetul. 

Gagearău se apropie, își luă căciula din cap: 
și aştepta. 

—- Da cu ce treabă pe-aici, prietene? 
— Apoi, crestam seminceri, să ertaţi. 
— Ce seminceri, bre? 
— Apoi, îi dat pe-aici parchetu'n tăere şi 

însămnăm copaci, care trebue să rămâe de 
sămânță. 
— Al... înțeleg; şi mulți copaci ai de 

crestat? , 
— Apoi toată pădurea de la Doamna și 

până la Calu-Iapa... 
— Ce bâigueşti tu, bre? Ce cal? Ce iapă? 
— Apoi aşa se cheamă locurile pe-aici, cu- 

eoane.
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— Și 'neotro's caii şi epele tale, bre? .. 
— Apoi eolo, hăt, departe, zise el arătând 

cu mâna spre stânga, se cheamă Calu-Iapa, 

  
iar aici, de unde staţ dumilorvoastră, începe 
Doamna, aşa se cheamă locurile pe la noi. 
— Fi-ţi-ar caii şi epele afurisite, da?n altă 

parte nu-ţi găseai de crestat copaci? Numai
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decât pe Calu-lapa? Ai să sperii cu săcurea 
ta ghionoaele şi veveriţele... 
— Apoi, dă, dacă aşa avem poroncă, zise el 

sucindu-și căciula între mâni. 
— Na, bre, zise Andreiu, scoțând din pungă 

câțiva gologani; na, du-te şi bea şi tu la 
crâşmă o garafă de vin, că-i fi ostenit. 
— Foarte mulțumim dumilorvoastre, cu- 

coane, da n'om putea, că, uite, amu trebue să 
cadă sivicultorul, și apoi vai de noi, dacă nu 
ne-a găsi la crestat copaci. 
— De ce? Nu cumva are să vie şi silvicul- 

torul pe aici?... 
— D'apoi?... L-am lăsat la cantină cu ne- 

gustorul care-o luat pădurea. 
— Să fii şi tu şi silvieultorul şi negustorul 

tău afurisiţi... haiti!... cară-te dinaintea mea. 
— Apoi ne rugăm de ertare, cucoane; dă, 

dac'aşa avem poruncă... 
Gagerău plecă, dar rămase pe-aproape, cio- 

cănind cu săcurea prin copaci. 
Tăcut, posomorit, Andreiu plecă capul în 

Jos, fără să zică nimie. 

Cucoana Marieta cu privirea perdută în ne- 
sfârşit, își făcea repede vânt cu evantaliul. 
— Doamna mea... 
— Când plecaţi? îl întrerupse, întorcân- 

du-se aşa de repede spre Andreiu, în cât i se 
cutremură zulufii. 
— Cred că o să mai stau câteva zile. 
— Să mergem, zise ea, sculându-se sveltă
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şi luându-l de braţ, ca şi cum ar fi voit să-l ri- 
dice de jos. 

Plecară înapoi spre casă. 
— Mâni mergem în altă parte, nu-i așa? 

zise ea privindu-l galiș în ochi, 
— 01... da... răspunse el scurt şi întunecat, 

căutând a da întregei sale stări sufleteşti o în- 
fățişare de desnădejde; da!... o să mergem în 
altă parte... oh!... când oare vom ajunge la ca- 
pătul acestui nesfârşit?... 

Și cel mai mare tragedian n'ar fi putut să 
dea o întonaţie mai desperată acestei ultime 
propoziţiuni... 

— Ei, lasă... se grăbi ea să zică, mergem 
mâni în altă parte; şi... 

Dar un „şi“* sub care se ascundea o nesfâr- 
sită comoară de negrăite fericiri... 
— Mare mizerabil mai sânt!... cugetă el. 
Sosiră acasă. 
Spre seară, Andrei ceru de la mătuşica un 

plic și o hârtie de scrisori; ba găsi la ea și 
câteva picături de parfum; parfumă hârtia şi 
începu: 

Scumpa mea doamnă! 

„Nimie nu e mai amăgitor și mai nestator- 
„nie decât fericirea... E mai ușor să prinzi cu 
„mâna o rază de soare, să oprești în loc o su- 
„flare de vânt, să întârzii, din zborul etern. 
„pasul fatal al timpului, decât să poţi hotărt 
„„pe această fantomă strălucită, ce se nume-
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„şte „Fericire“, de a zăbovi o clipă, spre a 
„mângâea un suflet desmoştenit... Aceasta e 
„povestea eternă a celor mai mulţi şi, pentru 
„moment, propria noastră poveste. O depeșă 
„grabnică mă cheamă, pentru poimâni, la 
„Buda-Pesta şi trebuie să plec... Plecând însă, 
„due cu mine cea mai plăcută amintire şi spe- 
„rana, în acelaşi timp, că vă voiu revedea 
„curând la Iași. Iar locurilor, pe care le pără- 
„sese cu altă părere de rău, le veţi zice din 
„parte-mi din când în când; 

Qu il soit dans ton repos, qu'il soit dan tes 
[orages, 

Beau lac, et dans l'aspeet de tes riants 
[eoteaux, 

Et dans ces noirs sapins, et dans ces rose 
[sauvages 

Qui pendent sur tes eaux! 

Qu'il soit dans le zephyr qui frâmit et qui 
[passe, 

Dans les bruits de tes bords par tes bords 

[r&pâtâs, 
Dans astre au front d'argent qui blanchit ta 

[surface 
De ses molles clartâs! 

Que le vent qui qui gemit, le roseau qui sou- 
[pire, 

Que les parfums legeres de ton air emblaum€, 
Que tout ce qu'on etend, Pon voit ou l'on 

(respire,
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Tout dise! „ils ont aimâ!* 

Era să sublinieze 

„Un mizerabil““ 

Dar se răzgândi şi subsemnă: 

„Cu cea mai desăvârşită afecţiune'“ 

„Andreiuf... . 

Lipi frumuşel şi cu îngrijire plicul, serise 
adresa: 

D-nei Marieta B. 

Loco. 

Lasă mătuşicăi scrisoarea spre înmânarea 
la destinaţie; iar a doua zi, în revărsatul zo- 
rilor, călare, precum venise, apucă fără ţintă 
drumul printre munţi, 
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