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PREFAȚA 

Casa editoare Socec & Co. a bine voit să 
scoață, în a doua tipăritură, lucrările literare ale - 

“scriitorului bucovinean Em. Grigoroviţa. . 

„Astăzi, când norocul mare al neamuliu a făcut, 

ca fărișoara aceasta, atât de mult iubită și cân- . 
tată de noi toți, să se alipiască la: trupul ţării” 

- mume, scrierile sale, descolbuite, sunt necesare din 

un îndoit punct de vedere. Pentru noi, cei din-re- 
gatul vechiu și din celelalte ținuturi, ca să cunoaștem 

-mai de aproape viața, sufletul și limba acestor 
frați buni; iar pentru ei, desrobiţii, să-și arunce 

ochii descețoșaţi pe diiioasele pagini, smulse din tre- 
cutul țării și -al neamului lor şi să-și formeze -. 

graiul. din pârtia, trasă cu multă destoinicie de un | 
vrechiee reprezentant al lor. : 

. Grigorovitza a fost bucovinean de băștină, 

niscai în Storojinej, din tată învăţător - român. 

Și-a iubit fărişoara lui. cu o duioșie rară. A inurit 

în împrejurări tragice, înnainte de începerea răz- 

boiului desrobirii. Cauza gestului său desnădăjduit a 

fost datorită stării nervoase, înrăutățită prin unele” 

decepţii de ordin pur familiar și gospodăresc, ce-l
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surveniseră, în ultimul timp, peste altele de natură 
“profesională. 

A avut un suflet curat bucovinean și cinstit ro=.. 
mânesc, a 
Atât debcamdată. Cu alt prilej mai miult 

Pa 

Mihail Lungianu 
” 1923, Octombrie 9.



„AMINTIRI și SCHIŢE: 
de EM. GRIGORO VITZA 
  

O carte nouă, apărută zilele acestea, în 
câmpul literaturii!. 

O carte 'n vălmășagul celor apărute zilnic, 

unele bune, — și acestea de multeori trec ne- 
băgate ?n seamâ.—altele: rele, înconjurate. de 

surle şi trâmbife, se poate clasifica fără nici 
o rezervă în rândul celor bune. 

Autorul, un modest și excelent pr: 'ofesor; 
„nu-și adună pentru prima oară în această, 

carte,paginile literare răspândite prin reviste 
răzlețe; d. Grigorovitza ne este prieten ve-! 
Chiu; celor cari avem obiceiul, ca în clipele de 
răgaz, se deschideri o car te de literatură: 

Autorul câr fii despre: care vorbesc în 
aceste rânduri, a mai dai liter aturi ui încă 10 

“vite cu măestrie locuri. oameni și. pre. 
Jurăii din «Țara. fa gilor», locul. de Nes 

  

tere al d-sale.. Iau Pt 
A, cit 

“Mi aduc aminte, că, reîntors di, Bitotina, 
acum câtea timp, mi-a căzut îni mână: car eu



s 

„Cum a fost odată“. Am găsit aci descrise .. 
cu atâta frumuseţe, locurile pe unde umblasen 
și eu, încât entuziasmat am scris o dare de 
seamă, care mi-a atras din partea. d-lui 

- Grigorovitza mustrări părintești, nu fiindcă 
spusesen lucruri nedrepte... Ain înfeles a- 
tunei mai mult, ca ori când, „ce. "semnează 
a fi modest. a „o 

* Ă -_ 

În” „Amintiri. şi schiţe» l-am g găsit pe d. 
Grigorovitza același povestitor, care te far- 

„mecă prin frumuseţe, te 'nlânfueşte de la 
mceput pân “la sfârșit. Dacă cuniva ai. 
inceput să citeşti o bucată este peste putință 
ca să lași cartea din mână până ce n'o 
isprăvești de citit în întreagime. “ 
„Tată de pildă ce: plastic! începe bucata 

5 Smintit“, o poveste jalnică 'de tot : 
„In satul Gilănești, lângă drumulețul, ce. 

da spre vadul Sucevei, se cedea, până nat 
anii. trecuţi, o rămășiță de casă, cu gurile 
de la ferestre afumate, având în loc. de 
acoperiș numai capite de grinzi şi costoroabe 
părpălite, semn că fusese totul mistuit de 
un nemilos pojar. De se ntâmplă, să dai 
priii locurile acelea 'de vr'un om şi-l în- 
trebi ce-i. cu jariştea de lângă drum, îţi 
spune” ndătă, că a fost gospodăria lui 
Ion Smintitul, care a dat al. Singur! foe - 
casei şi sa dus în daune”
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“Ce tristă este jjonestea- acestiii * om, care, 
„Ori decâte ori întâlnia pe cineva; ostia „cu 
ochii pururea păenjenifi de lacrănii»: „Mila , 
lui Dumnezeu, oameni buni“. | 
 „Ce-l adusese pe bietul om în starea aceasta 

- Este întrebarea pe care şi-o puneori şi cine. 
Jalea şi durerea care-i străpunsese ca 

-o suliță sufletul la vestea, că băiatul lui a: 
murit în războiul cu Italienii, iar fata „după. 

care flăcăii. satului se uitau tot mai mult», 
„pe care o porecliseră „privighetoarea Gălă- - 

. neştilor», singura lui mângiiere, i- a răpus-o 
holera. 

Aceiași duioşie o găsim şi'n » Dezertorul“ 
(pag. 97) un soldat rus, care, fugind din 
“armată, să pripăşise la curtea din Storojinej, 

a boierului Nicolaie Flondor. . 
„Acolo i':se dă un cal şi O căruță, ca să 

care cele necesare pentru curtea boerească. 
In acest timp se 'ndrăgostește de o lipo- 
vancă văduvă, se căsătoreşte cuea,dar se 

„vede că lui Ivan nu-i. era scris să aibă no- 
roc deplin pe lumea asta. | 

Că or'o cinci ani, după ce 'se așşezase. 
gospodar. fruntaş, în satul lipovenese la 
Climăuţi, i-a murit Natașa, femeia sa, de 
o boală molipsitoare Şi 'ndată după dânsa 
i-au murit şi cei doi copii, ce-i avură 'mpre- 
ună, şi, de supărarea cea cumplită, dându-se 
— se vede treaba, —iar la befie, s'a stricat 

? -
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omul de tota. Și bietul Ivan este găsit mai 
târziu spânzurat în pădurea boerească. : 

In „Duduea Pulheria“ zugrăvește cu naialt 

realism o. dudue "mbătrânită, căreia-i plăcea 
mult să se ocupe. cu facerea dulcețurilor, 

a compoturilor și şerbeturilor. „Șmil - miere 

„murate“ este o bucată de unde se revarsă 

ironii fine, iar „ Voi prieteni“ şi celelalte ne . 
“dau. iarăşi nota duioşiei. 
Așa cum este, cartea d-lui Grigorovitza Ă 
se apropie, în mare măsură, de povestirile 

lui Creangă. Este o carte care poate să stea în. 

"n mâna ori cui, o carte, care va rămâne în 
literatură: ! 

SI A I. Irimesea-Cândeşti 
„Viitorul“ =. - Ia
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DUDUEA PULHERIA” 

— Vail!ce tot ieşi.cu gâtul gol pe afară, incă 
pe. tricul lăsat cumplit?» Aşă o proboziă 
mama pe prietena noaştră, răzășiţa de la. 
Broscăuţi, ce coscă la noi, în târgul Store- 
jineţului, zestrea unei. nepoţele a sa, por- 

nită pe măritiş. Duduea Pulheria insă, — că- 
reia cunoscuţii apucaseră să-i zică aşa, măcar 
că era fată bătrână de vr'o 'şesezeci de'a- 
_nișori, — nici că vroiă să audă de .cele zise, 

- ci,:cu o brobodică 'n vârful capului — și asta, - 
mai mult ca să-și acopere şuviţele brumării 
“de păr,-ce-i mai rămăseseră, — se avântă -cu 
gâtul: gol prin omătul scârțâitor, colo, subt 

. scoruşii din marginea grădinii, de "mprăştiă, 
pe măsuța anume așezată, sămânţa de câ- 

„nepă pentru musatirii sburători. 
“Era o slăbiciune a bătrânei fete, să ademe- 

-. niască bietele păsărele, încercate ca .nicodată 
de frigul lungii ierni, să vie până subt fe- 
veştile casei și se„:bucura,: ca o nebună, 

„când le vedea sosind în sbor, una-câte una, 
+
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ca, să culeagă cu cioculeţul ospăţul pregătit. 
Și veniă apoi mulţumită de ișprava “sa, în- 

“ gheţată ciocan. în casă, şi fuga mare ștergea 

aburiala de pe geamurile ferestrei dinspre 
grădină, de unde priviam cu toți piţigoii,. 
sticloţii şi gușăroșii, cum se aruncau lacomi 

asupra seminţelor. Ba, de astă dată, veniau = 

şi păsări ceva-mai măricele, cu;pene albăstrui 

şi mătăsoase, având un fel. de. coif roșu ”n 
„cap si "'nghiţiau- cu nesaţ'din cânepa arun- 

cată.:Și ne spuneă duduca, că asta e semn, 

că şi'n depărtări ar fi iarnă grea, că doar. 
„ nu de geaba se isprăviseră așa curând cior- 
“chinele sângeratece din vârful .scorușilor, pe 
cari Dumnezeu anume le lasă iarna, ca mân- 

care pentru sărmanele. păsăruici.. 
Decât spunându-ne -.despre. aceste toat, 

"iată că- o frântură de tusă uscată îi-tae du-. 

duci vorba, şi mama iar o0.ia la ceartă, că 

„de ce nu- şi pune un tulpan pe umeri, când 

iese pe. afară. Dar duduea nu 'so. lasă, și.o 
“aud, ca şi cum ar fi fost ieri,.cum îi intor- 

ceă mamei vorba, asă, -cu . colțişorii. de la- 

crimi în ochii ci luminoşi. şi veseli, zicând : 
— Ei, și ce ar îi, dacă m'aşi şi *mbolnăvi şi . 
aşi muri? Par'că cine are să mă plângă, sau 
are să-și bată “capul, să -mă .pomeniașcă? 

Atâta rău. pe lumea asta“... 
„.— Ei, vezică nu-i aşa, dudue! Că. de murit, 

dă, chiar ai şi murit, .Nu. de. răcială —:Cezi. 

anti te
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drept, —.ci:de. „bătrâneţe, Și nici m'aveă alitel 
cum. să fie, că, de 'trăiai până astăzi, erai N 

babă de .o sută de ani şi mai bine. Decât de 
pomânit, tot are să, te pomeniască cineva, și 

uite, nimene altul «decât eu, băețelul de odi-. 
nioară, pe “care l-ai alintat “si răsfățat cu 

poveștile frumoase, ce-mi sună, şi astăzi încă 
- prin.minte, încăt mă păleşte. uneori dorul să, 

le scriu» . | 

“Ce suflet de femeie, bun-şi curat, eră du- 

duea Pulheria. Par'c'o văd şi acuma înna- 
intea mea, cu ochii ci mici, albaștri și cu zâm= 

hetu-i ncistovit, care. până şi n ceasuri, când 
işi plângea amărăciunile vicţii, tot. nu se ri- 

sipia de pe buze. Am apucat-o cam trecută 
dar nu ştiu ce-mi spunea, şi-mi” zice par'că 
şi acuma, că trebue să fi fost într'o vreme 

foarte - frumoasă. Și ce adeveria, oarecum 
lucrul acesta, eru glasul ' “acestei fiinţe, un . 

olas, cum n'amauzit, cum nu voiu întâlni 
nicicând în lume. Un .glas, nu ştiu. cum 

“7'să zic, ruginit, dar argintiu şi îinnădușit, ca - 
* sunetul unci. campane ascunse, undeva, în 

tufișuri... un glas unic între glasuri omeneşti, 

- încât să-l cunosti și dcosebeşti intre mii și 
mii. « 

'Era sora unei boernas de viță veche, Iorgu - 

'Stâreea, după-:nume, -pe care-l socotiau oa- 
- menii-răzes. între răzeşii satului: Broscăuţi, 

aproape lângă târgul. Strojineţului, deși se ;:
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deosebiă. in multe de ceilalţi locuitori de 
baştină răzășească, de pe acolo. Avea bă- 
trânul, ce-i drept, o sfoară de moşie nu prea . 
mare, dar era bine așezată şi o lucrau niște - 
vecini de ai săi. De aicea si. pricina că se 
*nvălmăşise cu dânșii, încât treceă și el ca” 

„răzeș, deşi toţi îi spuneau boerule şi cucoane 
Torgule. Nevasta.ii murise demult și avuse 

numai cât un copil cu ea, o fotişcană ce era 
cam de vr'o 13 ani, când am pomenit-o. 

Căci şedea la părinţii mei în gazăă şi um-e 
"bla la tâtăl meu la scoală. 

Norocul cuconului Iorgu, că avea pe lân-. 
gă dânsul şi o soră mai mare a sa, pe du- 
duea, Pulheria, — precuni am. început să vă . 
povestesc — care, pe urma unor împrejurări 

vitrege,. ma tot _vroit, odată cu capul,. să se 
mărite şi a, dovenit mamă dre captă a copilei 

„părăsite. Ea grijia de altfel şi de gospodăria 
„destul de întinsă a bătrânului, și acesta, mai 

muit de. îndemnul şi cu ajutorul ci, îşi păstra, 

în multe lucruri, infăţișarea de bucăţică de 

boier și-om de neam. Că nu veniă — ţin min- 

te bine — decât în butea sa, cam hârbuită.! 

de vremuri, dar trasă de niște cai frumoși, 
la noi, la târg. Și nu se pomenia odată mă- 

"car, să vie, mai ales când era însoţit de du- 

ducea, și să intre'n casă cu mâna goală, semu, 

“că ţinea să cinstiască pe cei ce-l cinstiau. 
Nu mai ţin minte cum sa sorocit: căsăto-
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ria tincrei fete, a cărei zestre se cosea "i casă 
la: noi, în timpul când începe povestea mea. 

„dar atâta știu, că bătrânul Stârcea a muri 
"câţiva, ani după aceea, cum se zicea, mai mult 
de inimă rea, din pricina unei neslăbite lă-. 

„comii a ginerelui său. lar,duduea Pulheria, care 

nu se 'ndură să părăsiască, aşă— deodată, locul 

„Iei de copilărie, a vândut partea ci de Pământ 
„la oameni și sa mutat în cele din urmă la noi, 
la târg. Aicia a stat un an şi mai bine, după 

care au venit, de au luat- -0, niște rubedenii de 

“ale ei, în Moldova. In timpul acela însă am 
avut prilej s'o cunoaştem cu toții și mai bine. 

Că luase casa 'ntreagă 'n stăpânire, spre 
bucuria mamei, care ținea mult la această 
fiinţă harnică şi deşteaptă. Cât cră însă de 
iscusită 'n lucruii de ale gospodăriei, am 
văzut și eu, petrecând în vacanţă pe acasă, 

Ce avea în deosebi duduea Pulheria, ca dar 
moştenit — se vede — de acasă, «de la părinţii 

„ei, eră adică indeletnicirea-i iscusită in copturi, 
/- mezeluri, dulceţuri, murături, sărături și alte 4 

lucruri de felul acesta. Decum incepeă- firea 
să-și aducă! roadele sale de tot soiul, porni 

si truda duduei să 'nzestreze casa cu lucrurile 
== cele mai gustoase și căutate.. Știu, că tocmai 
ÎN 
== 

sa fost întâmplat, cum că din pricină de boală 
să fie închise scolile Cernăuţului de la Rusalii 
și până spre sfârşitul lui iunie așă, „că am 
tot stat. acasă, d; nță ?n. alta,    
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8 “Em: Grigorovitza: 

“Și am văzut, mări doamne, isprăvi. de ale 
duduci, de se cruceă mama. Nu ziceă îirisă 

"nimica, fiindtă o procopsisc duduea cu borcane 

de dulceaţă, de toate neamurile, de nu mai 
_incăpeau. prin cămară, şi prin cele guri de 
„> sobe ascunse. _ 

- Eră meşteră duduea în de alde teobi de 

“zăhărială, lucru marc, -și o văd par'că şi 
„acuma, cum 0 luă de la *'nceput, adică, cu 
ivirea celor dintâi fragi şi căpşune, aduse de - 
-ţigăncile Crivei. Locul îndemânatec însă, un- : 

- de-și așeză ca meşteşugul, cră foişorul de 
- mesteacăn, închis de aluniș 'des, tocmai în 
fundul grădinii. Acolo mă chemă, de nc- 
aşezam. lângă cazanul mic, pus pe pirosteie. 
Și în. vreme ce fierbeă apa limpede și 'n- 
cepeăm Sarunc într'iînsa bucăţile de zahăr 
„cântărite cu socotială, dududa, Pulheria, luă, 
din mânile. hargatei, cu un pahar măsurat 

_dinnainte, frăgăria curățată frumos şi o 
"potriviă pe tipsiilo “cântarului, ca să iasă 
“tocmai pe tocmai, adică atâtea, fructe, atâta. 
zahăr. Intre acestea foculeţul de subt ceaunul 
de alamă pâlpâiă vesel, și duduea mai dă prin 
topitura, de zahăr câte o răsucială cu polonicul. 

Insfârşit, părându-i-se că siropul e destul de: 
legat, lua sahanul cu fructele cântărite şi le 

scufundă, cu băgare «de. samă în zăhăriala, 

fierbinte, ce le mghiţiă lacom, ridicând pe
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deasupra. volburi din ce în ce mai spumoase. 
Şi nici nu eră bine golit: sahanul, că iată 
ceaunul, pornit pe clocot năprasnic, şi aici” 
'ncepcă iscusinţa duduci. .Că-mi -prindeă cu : 
uh linguroiu spuma lrandafirie şi. o puneă 
De talgerul, ce-l ţineam. eu deagata, ia stânga 

„* Asta, vedeţi, -eră trufanda, -la. care: 

aveam eu dreptul cel d'întâi. Și în vreme ce 
talgerul sc umpleă; grijiam: cu o lingură 

“mai mică, să se tot-goliască, până în cele 
din urmă se potoliă, clocotul, se subțiă spuma 

- cea dulce şi vedeam pe duduea ştergându-şi 

"+-cu mâna slobodă sudorile de-“pe frunte, do- 
' vadă că lucrul eră ca şi isprăvit. 

: IN timpul acesta doica noastră, care se pri- 
cepeă şi ca puţin la fiertul dulceţei, aşeză 

Ss 

_în rând gavanoasele:) smălţuite, în cari. . 
deşertă apoi duduea dulceaţă cu polonicul, 
din ceaunul tras de -la : foc, cu aceeași bă- 

gare de 'samă, limpezind, unde vedeă că 
„trebuie, chiagul fragilor fierte şi potrivind 
amestecul după chibzuială. Apoi, le duceă . 
doica gâvanoasele ? n casă, de le? îșiră, aș 

deschise cum erau, pe o poliţă.'n cămară, 
- unde trebuiau să se răcoriască bine, căci, 

„dacă, le-ar fi legat cumva îndată pe la” gură, 
:/dulceaţa să, zăhărisiă. Şi până la legat, adică. 

până'n sară, mai eră o.trebuşoară, şi aicia. 
-eueram meșterul. Ji făceam adică duduei, cu - 

1) borcanele, 

- 

7
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un vârf ascuţit de tăciune, pe -o bucată. de 
“mucava, un chenar rotund de flori și ţăr- 

ţamură, după care potriviam altele pe hârtie 
curăţică albă, tocmai cum trebuiau să tie puse 

la gurile gavanoaselor. Pe 'nsărate duduea - 
lega: apoi vasele, unul-câte unul, cu aţă pes- 

triţă, adusă dela spiţerie și nu uită să "nsemne 
„cu plumb roșu, pe o' margine, soiul dulceţei 
si ziua când sa făcut. 

Si nu treceau nici două săptămâni, că veniă 

„apoi rândul dulceţei de trandafiri, care eră 
“insă, cevă. mai migăloasă. Cum naveam în 

“ orădină la noi decât numai câteva tute de 

voze, anume pentru rostul acesta, —la cari li 

şi zice trandafiri de dulceaţă, — trebuiă să 

mă duc eu prin locuri,pe unde ştiam că sunt, 

şi-nai dela, curtea boierului de alături, mai 

dela alţi vecini, -adunam două-trei coşuleţe 

de frunze. Decât frunzele trebuiau și ele 'ntâi 

pregătite pentru treaba fiertului și asta. eră: 
„o istorie "ntreagă. Pe masa lungă din Cer- 
dacul casei se asterneă o față de masă albă: 

zi. duduea *ntrun capăt, iar mama "n celălalt, 
„alegeau din: grămada. bobocilor mirositori 

“ făile neofilite, şi cu forfecuţa le - rătezau pe 
dedesupt, curățându le bine de nodurile gal- 

bene ale floarei. lar, când lucrul acesta. curat: 

femeiesc cră.gata, straturile de. frunze alese: 
se presărau cu sare de. lămâie Și trebuiau. 

“apoi frământate *n covăţele, până se făceau 

- hoţ. După asta veniă socotiala și-:cântăritul,
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care se făceă — ţin minte. bine — potrivind 

din boţurile de trandafir câte patru loturi 
“teunză, la cât un funt de zahăr. Și de aici 

plecam în urmă. drept: la foizorul de subt - 

aluniz, unde ceaunul eră şi aşezat şi se um-. 

pleă cu apă măsurată bine, adică un pahar 
mijlociu de fiâcare funt, până se ridică la 
trei sferturi. Apoi, câte pahare «le apă, atâtea; 
grămezi de zahăr de câte un.funt și alături tot: 

atâtea, boţuri de frunză sărată de câte patru 

loturi — socotială cu” rost, nu şagă — care 

de se greşia, cra dusă naibei dulceaja. Dar. | 

se făceau toate fără smintială. şi dijma mea 
-la spumă dulce şi-imbătător de: mirositoare ; 

jeşeă şi ea de minune. Numai că gavanoasele-“ 

trebuiau de data asta întâi afumate cu pu- 

cioasă, incolo însă aceeaşi rânduială. lar pe: 

la aprinsori dulceaţa sta legată bine la locul, 
al doilea, pe poliţele din .cămara. :de iarnă: 

După trandafiri, veniă smeura, veniau ci- 

vezele, întâi cele mici păsărești, apoi cele albe. 

mari, cumpărate dela. Lipoveni, și în urmă. 

“cele negre amare. La aceste ştiu, că .n'aveau. - 

voie să lipsiască sâmburaşii albi, aruncaţi în. . 

elocotiala fierturii dulceţei, de unde se ridicau 

apoi ei. singuri, ca niște stele argintii, peste SI 
chiagul intunecat al beltelei. 
Veniă după asta slăvita dulceaţă de. coa= 

căză, care îi da de hac la 'ntreaga suflare:
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muierească. din casă, ba chiar se maia- 

dăogau la astfel de zile“ încă şi câteva fete 
*.-din “scoală, chemate aşă, în ajutor. Că tre- 
„buiau boabele acestor fructe întâi. curăţite 

“. frumos cu acul, de seminţele din lăuntru. Și: 

asta dură cu zilele, mai ales că duduea Pul- 

heria nu se mulțămiă numai cu dulceaţă 
de coacăză  măruntă roșie, dar făcea dul- 
ceaţă şi din coacăză mai mare, albă. Asta, 
însă se găsia numai cât la un răzeş bogat 
din Broscăuţi, la care trebuia trimisă, în a- 

. dins, sluga cu trăsura.. * 

Cea. mai migăloasă și aleasă dulceaţă eră 
„însă, pentru. duduea, dulceaţa de miez de nucă, 
“la care ţin mai ales răzeşii lucru mare. Se 

 culegeau nuci de cele mari de tot, câtă vreme. 
învălișul lor cel verde este încă una cu mic- 
zul, şi se curățau numai cu mănuşi pe mână. 

= Asta.din pricină, că boiă neagră mai trainică 
: pentru mâni nici că este pe lume, şi—dă — 
-se feriau toți.de peliţa dracului. Miezul tre- 
buia, apoi spălat în cinci—şese apeşi în urmă 

* bine opărit, până se ferbei». cu: anume mă- 
sură, adică tot cât patruzeci de nuci „la un 
funt de zahăr şi un pahar mare de apă. 

 Dedât şi dulceaţă mândră şi oustoasă ca 
_asta rar-întâlniai. Că era, numai cât aromă 
„Şi melisă săibuie, dei venia chiar săţi lingi 

" buzele: po 
L.a sfârşit. se- mai iorbeă încă un i de
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dulceaţă, care trecea, însă așa mai mult de 
doftorie. Asta era dulceaţa, de coarne, la care 

' tinea, mai ales tatăl meu, în vreme ce noi,: 

copiii cam fugiam de ea, fiindcă cra acrie. 

“ Săraca, duduca Pulheria, câte leştia, ea? 

Ași putea, tot să vă.spun -şi să nu mai is- 
prăvesc, dacă aşi vrea să 'nşir câte le mai . 

- făcea biata. Că n'avea odihnă un ceas. Dar. 
la fiertul majunului sau povidlei — cum ji 
mai zice: pe la :noi — 'cinc, credeţi că .aveă - 

“ cuvântul cel mare? Dar la tăiatul şi muratul cu- . 
rechiului şi la pusul căpăţânelor și scrijelelor în |, 
putini anume ? Dar la înfundatul castraveţilor 
şi la făcutul murăturilor mărunte? Ce meșteșu- 
guri şi chiţibușuri, cu reţete cunoscute numai 

E cât duduei singure! Decât ce . folos, că nu 
avurăm partesă mâncăm împreună, din toale 

aceste bunătăţi, dătorite hărniciei şi iscucinţei 
duduci Pulhevia, căci ne-a părăsit, tocmai. 

când ne fusese mai dragă. 7 

„Eră târziu vara,.așă cam pe la, sfântul Ilie, 

adică spre toamnă şi duduea, care robotise 
la niște pelteli de gutui timpurii, se pregătiă 

_acum de cea mai de samă ispravă, de-mu- 

ratul _ râşcovilor. Aştia sunt, — poate aţi 
auzit, — nişte bureţi, cari crese numai prin 

sunt înzestrați: cu -o aromă acrie foarte 
“plăcută. Puţini oameni le ştiu rostul acestor 

pădurile cetinoasc, între brazi şi molizi şi . 

„roade dumnezeeşti şi mai. puţini ştiu să le” 

*
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potriviască, ca. să poată să fie ţinute -peste 
iarnă.. O friptură de găinuşă sălbatecă. -cu 
râșcovi trecea, în' ochii izgumenului de: la-mâ- 
năstirea Putnei, — pe la care ne abăteam de 

multe-ori, — ca mâncarea cea mai făimoasă. 
în lume, şi făcea, cum: spunea €l, mai mult . 
încă de cum farfuria de linte, pentru care 
s'a dat vândut Esau fratelui său Iacov. Spălatul 
şi opăritul râşcovilor ţineă, ce-i drept, cu zilele, 
până se 'ncepea în cele din urmă cu muratul 

lor în putini de'mnainte pregătite. Și mi le aşeză 

"duduea Pulheria cu mâna ei, straturi — stra- - 
turi, punând printre bureţii lucii. şi zămoşi 
tot-felul de mirodenii: ceapă tăiată în făli- 
oare subţiri, frunză de dafin, piper alb şi vlă- | 

stăraşe” de stejar și... câte numai ştiu. 
Decât iată, că în toiulacestei isprăvi, îi vine 

"duduei o scrisoare «din Moldova, tocmai de 

„pe la Huşi, cu peceţi stăcojii şi cu două semne 
de cap de bou, și, — cum să vă spun —, îi în- 
toarce capul, ii răsuceşte inima, de nu mai: 

ştiă femeia ce-i cu dânsa. Că a citit-o şi răs- 
citit-o seri întregi, mai singură, mai cu tâlcul 
tatălui meu, de a plâns în urmă nenumărate 
rânduri de lacrimi, decât toate numai ca să 
se zăpăciască şi mai cumplit. Aveă pe acolo 
în Fălciu, niște rude după mamă. Trăiă adică, 
cum se vedea din-scrisoare, o. soră a răpo- 
satei, care, pe cât înțelegeam, se bucură „le 

»arecare stare, ținea însă, la rândul ci, -
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poţi şi nâpoate ?n casă, ce stăruiau într'un 
glas cu mătușa lor, ca să vie verişoara, Pul- 
'heria la ei, la moşie... şi câte şi câte.  - 

Ce să, mai zie! Știut este, că omul astâmpăr * * 
"nu găseşte, până nu-l strânge Dumnezeu. Și 

_ duduei atâta-i trebuiă, să se creadă dorită 
şi iubită departe, colo, întrun colţ de pământ. 

“- necunoscut, dar căutat cu visul, prin. faptul; 
„că-şi ştiă acolo mormintele strămoşilor. Cam 

cinci săptămâni în-urmă, după un schimb de 
“scrisori tot mai aprige, ne-am pomenit cu ” 
unul. din acei verişori moldoveni, în contoşci 
cam purtat, dar de croială oarecum boie- 
rească. Și ne-a ademenit-o “pe duduca, asă - 

"încetul, cu vorba şicu povaţa, de sa dat pe 
brazdă și după două zile-sa şi hotărit de 
plecare. Am plâns cu toţii, mai ales mama, 
A petrecut-o tata până la hotar,la Mihăileni, 7. 
şi dusă a fost pe totdeauna duduea Pulheria. |
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A trecut un Sfert de veac, dacă nu mai 
mult, că mă găsiam protesor la curtea unui 
boier, unde mă învoisem să pregătesc un co-. 
conaș răslățat pentru intrarea la academia -- 

„ toreziană. Și așă lot dăscălind băeţelul de bun 
neam pentru ziua cca mare, ce-l aşteptă - la 
școala sa, în vreme ce și cu. mă gândiam.. 

“la ispitirea cetă mai arcă, ce aveam să o: 

dau singur în colo la Cernăuţi, mi-a trecul 

iarna, par'că nici! nu fusese, 

“ȘI totuși, iarnă grea și cunplit de geroasă, 
ca accea nici că-mi aduc aminte să fi apucat 
vre-o dată. Atât că în traiul cu tot felul de 
îndemnări, ce le aveam la casa. boiere cască 

greul vieţii de afară nu mă prea atingeau, | 

doar în primblările,. ce le făceum cu sania 

prin imprejurimi, dacă- -mi mai veni o-su- 
Aare de ale celor ce-și duceau zilele in nevoi 
şi greutăţi. Până şi serile lungi, —când școla- 

„Pul meu se alintă în saloanele “mamei sale. 
- Și eu îl mai slăbiam cu "nvățătura mea,—am..
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avut parte să le petrec în ticnă. şi plăcere 
ncuilată. Căci aveam la curte un prieten vred- 

nic și bun,. pe care-l voiu fineă de- asemenea - | 

minte întreaga, mea viaţă. . 

Eră îngrijitorul pădurilor întinse -ale boe- 
rului meu, adică ober-ferşterul curţii, — cum 
ii spuneau toţi, — om. mai În vârstă ca, mine, 

de soiu german din Boemia, umblat prin lume 

"si oţelit în: meseria, sa. prin scoală şi practică 

„ îndelungată. Numele nu-l voiu spune, fiindcă, 
trăeşte incă şi astăzi și poate” sar supără, 

„auzind că i-am dat în vileag istoria, pe carc 
vreau Să v'0 por estesc și care il priveşte de. 

aproape. C6 ne împrictenise pe amândoi a.. 
fost mai ales singurătatea, în care ne arun-- 

"case soarta, apoi însă şio apropiere dela unul. : 
la altul, cum se întâmplă că leagă de multe- 
ori inimile omenești, prin tot felul de firede 

“înrudire sulletească, de .cari noi muritorii nici. 

nu ne dăm bine sama. . - 
Curțile boierului erau aşezate pe un Înce-. 

put de vale, strâmtorată, jur împrejur de 
“munţi înnalți şi păduroși, ce se 'nehegau de-: 
-adreptul cu codrii de brad şi molid ai Car- 
„paţilor. Din ci se coboră. apa albastră, şi 
“zburdalnic de iute a Siretelui, cotindu-se spu- 

mos în albia ci strâmtă, cu zor năprasnic) 

să străbată la largul şesului apropiat. Clădirea 
dinspre drumul mare, despărțită printi”un 
gcamlâe lung de sălașul, unde stau stăpânii. 

2.
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curţii, cuprindea, pe lângă odăile multe de: 
musafiri, și locuința mea, de unde nu aveam: 

de cât să trec un colţ. de curte, ca să a- 
„jung la casele de afară, unde eră stăpân și 
gospodar, înzestrat cu toate, amicul meu v- 
ber-ferșterul. Când nu eră el la mine, eram 

cu la dânsul, și aşă ne desprinsesem să ne 
vedem mereu, încât în zilele sale de vânătoare. : 
sau de cercetări prin codrii munţilor, adică 
când se 'ntâmpla să nu ne 'ntâlnim de loc, nc 
tânjiau- inimile de-opotrivă de. greu. 

De câte ori nu ne-simţiam ţinuţi să luăm - 
parte la. mesele și petrecerile aduse: prin tot .: 
felul de prilejuri ale casei, ne făceam şi noi - 
sfinte 'sărbători, petrecând, “fie la mine la. 
curte, fie ?n casa, ferşterească, seri de ade- - 
vărată pomenială. Amicul meu ținea o mul- 
țime de gazete şi de foi străine, din. cari . 

| culegeam. la noutăţi de.tot felul. Și tot 'citind - 
împreună, ni se înteţi iă sfatul şi mai mult, și 
„dele o vreme *'ncepeă vorbăreţul ober-ferşter - 
să-mi povestiască, multele întâmplări din anii 
„săi de pribegie prin țări străine. Și aveă, nu 
„tiu cum, un dar iscusit să spue şi să descrie: 
toate, câte le văzuse și păţise, de credeam că. 
sau petrecut chiar înnaintea, ochilor mei. 
„Aşi nea trecut iarna cu citirea și cu: po-. 
vestitul ȘI prin răstimpuri, adică, de câteori - 
se *ntâmpla, că vânătorile mari, ce se făceau: 
la 'Gurle, să mi-l înstrăineze pe. prietenul”
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nedespărţit, când se făcea să lipsiuscă - vin, 
că ne înprictenisem pe viaţă şi de: binele. 

Dar iată;.că. în toiul. acestei pr ietenii. tot mai 

stră nse, sa ivit o ntâmplare >, ce ne-a pus pe 

amândoi în. suferinţă mare şi neasteptată: ȘI. 

ora cât pe ce să-mi smulgă pe nedeslipilul. 
meu tovarăs din surghiunul plăcut .la cur- 
tea, de care. vam. aminti, și chiar din 
viața, acea sta. „7 E 

Mergea spre =fintele Pasti, Numai “căteva . 
zile ne -despărțiau de săptămâna Patimilor 
si inviorătoarea primăvară işi arăta in toate 

„chipurile puterea ei năprasnică, topind scu- 
“ file de zăpadă zi de oheţus din culmile mun- 

ților, de se revărsau in chip de puhoaie șo- 

potoase din înnălţimea lor, spre albia umflată 

„și turbure a Siretului. - - | 
Dând vacanţă timpurie - şcolavului Meu, 

care avea să 'nsoţiască pe mamă-sa la orâș 
la Cernăuţi, m'am așezat cu toătă 'ndemiă- 
narea la amicul meu acasă. Atât numai că 
eram îngrijat de neastâmpărul, ce vedeam 
că-l mistuiă de câteva zile încoace. Apele, - 

venind tot mai mari, rupseseră câteva poduri, 

şi oamenii din cele două sate ale moşiei 
se băteau pe căratul lemnelor, cu- cari a- 
ve au să.se dureze trecătorile noui, plănuit 
de meşterii dulgheri, chemaţi în grabă. din 

târg. | 
Dar mai eră şi altceva, ce-l rodeă pe ober
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forşterul” nostru, lucru, care lan aflat abia 
*ntr”o sară, dela el însuşi. Aveă adică, un'câne 

“de vânătoare de' mare preţ, po. care i-l dă- 
ruise un magnat, venit la, curte în ospeţie. Eră 

Și câne de. soiu,bine- 'nvăţat,. la care țincă. 
omul ca, la, un'odor. li ziccă „Nero; şi cra, 
'— îl văd ca astăzi —, peste tot galben ca so- 
franul, având numai pieptul alb şi pe spinare 
tot aşă o dungă, ce. păreă, „Gil desparte m 
deuă. 

Nici dimineaţa, nici a. “prânz, "Nero, după 
cum spuncă nevasta berejnicului curţii, ce ?n 
&rijiă pe la casa, ferșterească, nu atinsese 
“măcar mâncarea, ce i s-a dat. In zădar îl în- . 
“demnă acum stăpânul : său însuși și-l alintă în 
toate chipurile să, *mbuce cota din mână, câ- 
nele nici se urniă din bârlogul lui. Ober-for= 
şterul, cam nerăbdătâr de fire, „vroind să-l 
scoală cu sila afară din coteţ, s'a, pomenit 
spre marea sa mirare, că i-a arătat cânecle 
chiav- dinţii și, cum încercă acum în tot felul 
să-l tragă afară, — să vadă. de nu. cumva 
avea vr'un beteșug sau altcova—, s'a ales de- ” 
odată cu o mușcătură ziravănă. Deşi nu-si . 
puteă de loc lămuri, că ce să nibă animalul, 
l-a lăsat totuși în pace, a proptit cotețul bine 

"si a 'nceput cu multă grijă să-şi spele mâna. 
" "nsângerată; făcându-și în urmă câteva ca- 
“iaplasme cu cârpe muiate în arnică, la care . 
lucru încă Pam ajutat eu, așă, „pe cât mă 
pricepeam. E 

„10929.—Grigorovitza, Amintiri şi Seniţe. _ a
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Toată sara n'am stat de. vorbă decât asu- 
pra lucrului ciudat cu: Nero și din toate ispi- 
telile, făcute slujitorilor din curte, nu icșeă 
pic de lămurire, că ce să fi păţit Strmanul 

-Gcâne. A doua zi desdimincaţă însă, când s 
dus neliniștitul vânător pe la coteţul desmier. 
datului său tov arăs de pădure, a găsit coteţul 

- deschis, iar Nero nicăirca. Toată căutarea și 
„iscoada după urma fugitului erau degeaba. 
Perise- ca- "n pământ. 

1 

“Era Sâmbătă înnaiîntea loriilor, când Pam. i 
lăsat pe prietenul meu, dus pe gânduri si am 

"= plecat să petrec sărbătorile Paştilor la părin- 
„ţii mei. I-am. zis rămas bun în chipul cel mai 

vesel, doar-doar' îl voiu învioră cu. vorbele 
- mele, decât faţa sa era, — îmi aduc'aminte —, 
ca schimbată. Se petrecea cova ?n- adâncul 
năcăjitului om. Decât cu habar n aveam ce 

- hotărire straşnică se zămislise "n sufletul său. 
Trebuia să aflu lucrurile mult mai târziu, 
când orice mângâiere și sfat erau de prisos, 
Iată cum s'au perindat în adevăr clipele chi- 
nuite_ale sărmanului ober-feşter. 

Credinţa omului, că drăguțul său de Nero 
eră muşcat de un cânc turbat și tur 'başe acum 
el însuși, i se "nrădăcinase atât de cumplit în 

„în minte, încât s'a "mpăcat repede cu soarta sa 
nefericită și stiindu-se ?n ghiarele unci morți . 
sizure, Sa pus cu sufletul șdrobit pe rândui- 
rea lucr urilor, ce aveau să se iviască din firul
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s6artei nestrămutate. Ştia din 'cele auzite "de 
_pe la oameni, precum și din câte le citise prin 

cărţi, că turbarea se arată negreșit la.nouă 
zile și 'ncepe. cu. ferbinţială năprasnică, cu 
dureri de cap şi cu sete mare. Ziua a noua, 
straşnica zi în care. avea să i se împliniască, 

sorocul nenororocitului său st: ârșit, cădea deci 

Sâmbătă, în ajunul Invierei,: care în anul 

acela, ca prin întâmplare, veniă odată cu In= 
vicrea, la catolici, Și iată ce a făcut sărmanul 
om. - 

De Duminică şi pană Marţi saia a pus la 
cale toate trebile de ferşterie, adică. socotelile 
pădurilor, ale fovesteielor şi Ierătorilor, dara- 

verilă cu arendaşii jidovi: și tot-tot ce ţinoa * 
de seama „lui şi Miercuri dimineaţa a plecat 

"- la târgul Vijniţei. Aicia, la dregătoria ţinutu-. 
„lui, si-a făcut testamentul şi l-a "'ncredinţat, 

notarului judecătoresc. A mers apoi la hise- 
“rica papistăşă a târgului, de sa spovedit - și 

. 

"mpărt țășii, după legea saşi, mânăâiat în su- 
flot, că şi-a pus la Togulă cele col mai legau 

de.viaţa pământească, sa 'ntors a treia zi 

înnapoi, la moşie. , 
Ober-fersterul aveă ? n ţara LBocmiei, de unde 

eră de loc, o mamă bătrână şi o soră văduvă, 

ce trăiau împreună cu o nepoţică, luată de 

suflet, întrun orăşel mai Tic. Astora, li-a făcut 

ispititul om. o scrisoare: lungă, arătându- le 

toate, cum au. venit și i trimiţându- le-şi un iz
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vod amănunţit. asupra, tuturor lucrurilor, ec! 
le avcă el la-curte și cari crau să le cadă 

- moştenire dreaptă, împreună cu'-hanii puși 
în testament și meniţi.a sluji odată do zestre 

"nepoțelei nevrâstnice. Câte lacrini ferbinţi va. 
„fi vărsat ispititul om, scriind aceste lucruri, - 
numai Dumnezeu cel îndurător ştia, - 2 

„ Apoi Sa apucat. de. altă ispravă, cam tot 
atât do dureroasă. S'a pus bietul adică, să-i 
scrie şi o epistolă de rămas bun boierului său 
şi asta trobuo să-i fi venit cumplit de greu, 

| după. cum am putut vedcă din însăși scrisoa=: 
rca, mult .încercatului om, pe care am citit-o 

“în urmă cu toții. Septesprezece. ani îi fuseso el 
- acestui blând și nobil stăpân nu. numai slu- 
jitorul cel mai -credincios, dar. și prieten de. 

„casă adevărat şisfetnic-scump Ia ceasuri grele. 
„- Prin hărnicia, neamţului acestuia boierul îşi 

“ ridicase—ce-i drept.—proprictatea la o stare : 
'nfloritoare, pizmuită, de. toată boierimea ?n- 
vecinată.: Decât nici stăpânul 'nu. uitase de -. 
preţuitul său ajutor şi-l făcuse — la “rândul 

- său — om cu stare. "Căci prin chivernisiala, 
sa, și prin cumpătate . în toate, ajunsese și 
ober-ferşterul aproape om -bogat. Și. acum 
trebuiă, să, se" despartă; de-scumpul său oblă- 

„duitor, fără, să-i mulţumiască. Și lacrimile îi - 
răzbiau din ochi cu șiroaiele, la, fiecare Cu- 
vânt, ce-l aşeză suspinând pe'hârtie. . 
Dar cu asta se făcuse Vineri seara și Sâm-
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pătă desdimineaţă, dapă o noapte ncdormită, Ă 

obor-ferşterul meu s'a gătit, ca de vântoare, 

şi cu ceva merinde ?n geanta sa de piele şi 

cu pușca, atârnată pe. amăr, a intrat întâi în 
curtea boieicască, unde a dat: în scamă vă- 

tafului cheile căncelareiei ferştereşti' și seri- 
soarea pecetluită -pentru Doier.: Apoi a apucal 

drumul mare şi intrând pe rând la preotul 

si apoi la învățătorul « satului, în casa cărora 
petreceam adeseori. împreună, și-a luat rămas 
bun, ca pentru -scurtă vreme, subt cuvânt, că 
nu se 'ntoarce decât după sfintele sărbători. 
in urmă a dat şi pe la poştă, ce se află “la 

- capătul | drumului mare 'şi aicia a trimis scri- 
soarea acasă, în Boemia, lundu- și ziua bună 
„şi dela postmaistrul, fost ofițer. în” vremuri şi 

cu care de asemenea ne „aveam , „amândoi 
foarte bine.  -* 
"Sus, în creasta, şirei,, muntoase a Suhăului, 

se resfaţă, o poiană lunguiaţă, pe.a cărei col- 
țişor de miazănoapte pusese: boicrul'să-i facă “ 
o casă de vânătoareîn lemn de molid, 'cu cei-: 
dac lat împrejur, de unde puteai să priveşti în :- 
valea Siretului, ca, şi în -cea a : Ceremuşului. 

“n lăuntrul casei 'se. găsiau - de. toate,, adică, 7 

cum s'a zice, puteai sa huzureşti zile : ntregi, i 

„căci erau mai multe mcăperi, pentru boieri 
şi pentru slujitori şi în una din odăi se gă- 
siau dulapuri mari, ferecate, pline cu tot felul 
de lucruri trebuincioase. lar. în pivnicioara
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de subt podeala linăei, Sar fi aflat chiar — 
„ aşă-mi spuneau întrun rând berejnicii curții, 
— până şi polobocele cu viu .de Odobeşti. Că 
şi făceau boerii noştri oasneţi, la vânătoarea 
de căprioare pe la Simedru, nu odată chef : 
şi veselie acolo, in creștetul munţilor înnalți, 
de “se miră lumea, când zăboviau şi nu se 
ntorceau cu zilele pe la curte. 

- Aicia la foisorul din Poiana Corbului, cum | 
ii ziceau oamenii căsuţei din culmea Suhei sa 
-ureat ober-ferșterul nostru, luând drumul cel 
mai scurt, tot. pe poteci cunoscute numai de 
dânsul, ca să nu-l prichiască nimeni. o 

Și deşi cam lungă și obositoare, calea spre . 
sira muntoasă îi păruse totuși astăzi, nu știn- 
cum, scurtă. Că se 'mprimăvărase, de timpuriu, 
şi, măcarcă cră abia, Săptămâna Patimilor, 
firea se grăbise oarecum cu verdeața, încât ce- 
tinișul cel întunecat al pădurii se arătă parcă 
tivit de covoarele luminoase și pline de brân- 
duşe mirositoare - ale veselei. poieni. Și sa 
oprit urgisitul om înnaintea casei umbrite de 
brazii 'nnalţi de prinprejur şi, parcă nu ştiu | 
cum, nu-i veniă: să se apropie de treptele. 

| pridv orului lat de la intrare. Ise- părcă că 
stă 'n fața unei biserici, în care se ascundea 
cripta mormântului, pregătit pentru dânsul, 
și gânduri negre se sbăteau în sufletul său, 
Vrăzdal de ispita soartei. crude. 

“Erau ceasurile troi după. amiază, când. a
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sosit amăritul om -la “locul: ce și-l otăsise 

pentru. aşteptarea sfârsitului zilelor sale și - 

atât se deprinsese cu gândul morţii; încât a 

simţit oarecum un Bor de mulţumire, că nu, 

so mai găsiă în. apropierea oamenilor şi nici 

nu ştiă macar cinevă, unde eră şi pentruce 

dispăruse asă, pe nestiute, dintre cei care-l cu- - 

noşteau. De aici şi până “la moartea adevă- 

xată co mai eri? O zi, sau două, şi... toate. 

aveau să se isprăviască... lar el eră să fie 

sters repede din rândul celor” vii şi uitat de _- 

cei trăitori. Una, îi mai .vămâneă; ccasul cel 

cumplit al icşirei sale din nădejdea ce: mai 

licăriă ?n sufletul său,. că poate- poate totul 

nu fusese decât o 'ncercare dela. Dumnezeu. 

-Decât în faţa primejdiei și grijii ce-l mistuiă, 

ca să nu cadă pradă chinului straşnic, ce n- 

soţeşte moartea prin turbare, ober- ferşterul 

știa. ce pregătiri tvebuiă să facă. ! | 

A descuiat cu sânge rece ușa intrării dela 

tinda foisorului, a intrat: încet şi dând obloa- 

nele mari la o parte, a lăsat să intre lumina 

soarelui cald în toată voia. A așezat pe masă 

lungă, din odaia întâia mantaua și sacul cu 

merinde, a aninat în cui pușca sa cu două: 

țevi şi. cuțitul vânătoresc,. cu care fusese ?n- 

cins, şi, arucându-se pe unul din jeţurile largi 

din jurul mesei, a scos ccasobnicul din bu- 

zunar și a cercat să- -Și numere ătăile vânci 

dela mână. 
ț
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| Oricât: de nferhântată-i eră mchipuirea, 

minularul nu arătă decât ce  puteă, Ss, arate 
"la-un om sănătos. Ştiă ober-feşterul, că -cră.. . 
„ziua a noua şi se apropiă izhucnirea sem-. 

nelor intrării n“ stare de: turbare şi cine eră. .-: 

șă-i scoală asta din minte? Și dacă se iviă. 

durerea d6 cap'cu friguri şi ferbinţială, știa. 
ce aveă şi trebuia să 'nceapă ? Fără neastâm- 
păr a scos omul la gândul acesta din, cureaua. 

„sa punga de piele, în care sticliă mânerul 
„„argintit al revolverului englezesc... Trebuiă... 

să ntâmpine el însuşi moartea prin moarte. 
Și "n: așteptarea lucrului, a prins cu un sus- 
pin adânc, ca și când şi-ar fi luat rămas bun 
dela, ultimul prieten, să cerce cartuşele şi 
trăgătorul armei, dacă sunt cum lrebue: 'și 
a așezat însfârșit instrumentul ucigaș pe masă. 
alăturea. de ceasornic. : - 

Acrul bălsămiu din poiana mflorită, dela., 
tufele *mmugurate 'de prinprejur, umpluse 0- 
dăile și o moliciune, neînțeleasă dar. binefă- 

-. cătoare s'a fost lăsat peste omul istovit de 
gândurile cr âncene, de obosială și de nopţile: 

| nedormite ale săptămânii din urmă. li veniă 
„parcă să se scuale şi să se primble pe afară. 
„Dar sa lăsat în neştire,-lin, pe speteaza moâle: 
a jelțului 'nnalt. Și, cu gândul îndepărtat către 
cei din patria sa, colo departe, înduioşat de 
vedenia. bătrânei. sale “mame, la! care-l tot 
duceă. de un timp încoace amintirea, a trecut.
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? în nesitaţire dulec, cu " lacrimile: stăvilite” 

“pleoapele *nchise, în lumea, visurilor, cuprins, 

de un somn îndurător. 
Cât va fi stat năcăjitul om „asa, atipit, nu, 

pot să vă spun şi cine ştie. dacă somnul nu! 

ar mai fi prelungit înnainte, de nu se-"ntâm- 
pla..ceva neaşteptat, Se lăsase de mult noap-, 

te peste munţi şi văi şi prin pânza subțire 

aburelii calde, ce se ridica din pământul îm- 
primăvărat, se iviă n roşață aurie o ju- 

“mătate -de lună peste broboada ncagră'a 
molidișului de prinprejur. Prin tăcerea tainică, 

“ numaisșopotul argintiu al părâiaşului de mun- 
te.din dosul casei se *ngână cu foșnetul surd 
al cetinișului atins de feamătul vânticelului . 

de miez de noapte. Și! farmecul. acestei li- 

“niști dumnezeiești părea că „vestește şi mai 

Duduea Pulheria _ a 

mult sfințenia sărbătoarei, co se apropiă de. E 
Jocaşurile omeneşti. - 

Jos în vale, cu tot ceasul târziu; voghiau. 
„sătenii şi, din casă în casă, se răspândiă li- 

căriala luminilor, ce se. tot îmmulţiau şi ?n- 

„__hegau, făcându-şi drum din toate părţile, 

“spre biserica, - satului, înconjurată de pala 

roșiatică a unui foc uriaş, aprins de norodul 

arlunat, Se pregătiau cu toții de Inviore.. 

Pe poteca de munte, ce ducea către povâr- | 
„mişul culmei Suhăului; dinspre vâlea, de din- 
colo a Ceremuşului, 'suiă, cu paşi grăbiţi un. 
„oră înnalt, în pori țărănesc, ci cu căciula lungă 

7 
7
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“ țurcănească, dată 'nnapoi și, de povara unui 

- zmog zdravăn'de piei de mici, aninate de- 

țava, puștii, ce o.avea pe după umăr, iși ster= 

. gca acum fruntea asudată. Avea omul arabă 

N 

mare nici vorbă. se vedea asta bine „după 

mersul său întins. Ce-i împedica însă paşii 

săi pripiţi, erau :cci doi. câni de vânătoare, 

-. pe cari îi ţineă legaţi de.o cur ca subțire şi 

ii tot îndemna la ascultare; de câte ori ve-. 

„dea, dobitoacele, dându-se ; la dulmecare şi 

_lătrat, o 

„Şi a ajuns omul cu însoțitorii săi lăcuţi 
în capătul pocnii și acum. da să treacă pe 
lângă casa vânătorească, când a: băgat de- 

odată de samă, că uşa dela intrare se află. 

deschisă, Pironit; ca “de un lucru neinţeles, 'a 

stat berejnicul boieresc, —, căci după traista 

de piele neagră, i se. vedeă,. slujba, — o", cli- 

pială ca, trăsnit în fața cerdacului și abia 

apropiere. 
O-bubuitură de jăcăluş. a pătruns, atunci 

D 

potoliă câinii, ce -prinseseră a hămui pe 'n-- 

“tundate, ca și cum simţiau, om străin, prin 

„văzduhul tăcut-al nopţii :şi nnălțându- și 2g0-' 

“motul dela biserica din vale spre. piscurile 

muntoase, păreă că despică cu răsunetul in-. 
„zecit de tare ponoarele. codrului, dezteptând 

pe adormitul” ober-ferșter din somnul: său a- 
adânc. Acesta a sărit iute: din jăt, - drept în 
picioare. și a dat busria spre ușă. N'a, ajuns
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însă nici bine pragul, când iată că-i s'au nă- 
pustit în -preajmă cânii lui Andrei berejnicul:. 
cu urlet şi lătrat fioros, în vreme, ce acesta 
însuși smulsese pușca din umăr şi o aţintiă 
spre omul din ușă. - 

O clipă numai, o clipă: ce cuprindeâ zeci de 
“nţelesuri, a urmat- și ober-fersterul nostru, 
în faţa sperialului berejnic, a 'nţeles tot. Cine 
l-a făcut însă să răsulie din greu, ca pe unul 

„întors de-pe lumeă cealaltă, -sau- mai bine 
zis, ca pe omul, căre se vede izbăvit din ghiara 
morţii, eră cânele mai mare, scăpat, din cu- 

reaua lui Andreiu, care sărei nebun spre - 
ober-ferșterul, numai cât să nu-l doboare jos. 

de bucurie, urlând şi scheunând. ca-besme? 
tic. liră Nero cel fugar, pe care-l găsiseze bo- 
rejnicui, după multă căutare, tocmai dincolo, 
la Izvoare, încotro se dase n bejenărie dră- 
găstoasă impreună cu copăul lui Andrei, în- 

- vechit în astfel de păcate. 
O a doua detunătură dă țăcăluș a pus to- 

tuși capătul la câte apucase să 'nşire lerej- 
- nicul Andrei în povestirea sa şi acum abia 
au inceput să-și dea samă: atât stăpânul cât 
şi sluga. de rostul împușcăturilor din: vale. 
“Sfinţia Su, preotul satului, pornise la biserica . 
boerească slujba Invierii, incunjurând sfântul 
lăcaş în bubuiturile țăcăluşelor de la curte, cân- 
tând cu întreg norodul la lumina; sutelor de 
tăclii de Paşti «dlristos a înviab». Şi ober-fer- 

7
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şterul, scăpat "din “primejdia: morţii, sta 'n= 
genuchiat, pe priporul din față casci, privind. | 

atins până la lacrămi cu. ochianul său, jos; 
în vale. Și măcar, că nu auziă| cântarea -dâ- 
părtată a stihurilor Invierii, simţi a totuşi în - 

- sufletul său cuvintele mnălţătoare ale rugăciu- 
nii, știindu- -se eli însuși înviat din moarte straş- 

nică, -



N 

7 

N 

7 

-/ 

ȘMIL MERE-MURATE



„ȘMIL MERE:MURATE 
_ Subt terestruica cu trei geamuri.— căci unul 

“de mult: eră spart și lipit cu hârtie groisă —. 
-sedeă, gârbovit bătrânul. Ghedale și .cârpia 
niste ciubole de străjer, știți, de cele cu tu- 
vetci cât ziua.de măne, numai să *nnoţi cu lân- 

sele, nu alteevă. Lumănareă de său dinnapoia 
boambsi.de. steelă plină cu apă, ardei ca vai 
de dânsa, şi mucările, cu cari mai răteză bă- 

trânul jidov din vreme n vreme feştila groasă 
a lumânării, intrase parcă ?n pământ, căci 
mâna tremurătoare a meșterului cârpaciu o 

căută ?n zădae prin toate părţile. Se 'ntâmplă- 

ades, — mai "nainte, -nu acuma, — că le ster» 

peliă. Șmil băiatul, pentru ca să zugrăviască 
după obiceiul său, cu funinginca grasă, pe 
zidul casei, capete de goi, adică chipuri de. 
făvani cu cușme ţuguiate şi cu lulele ?n gură. 

Smilucă eră însă acum măricel și cuminte 
si ?n ceasul, când încep să vă povestesc, «dră-- 
auţul de băiat lipsi de-acasă și. numai cât 
attatul. adânc al scârbitului (hedale ar fi
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“putul să ne spuc; câtă jale cră, legată do lipsa 
militelului. 
=, Bătrânul Ghedale numai atâta copil avcă 

i acesta nu cră de tot al lui. Li veniă dela 
ev astă-sa, care mai avuse- un bărbat, Ghe- 
dale însă îl iubiă chiar ca pe copilul, său 

„bun, ba mai mult încă. -Că “do se- “ntâmplă.. 
să mănânce. obraznicul. de Smil câte o bătaie. 
dela năcăjita sa mamă, milosul tată vitreg 
se apucă să-l apere pe băiat și atunci îm- 
părția furtuiala cu. drăguţul său. In schimb 

"însă bunătatea asta, de jidov eră om harnic, 
cum -nu se: mai poate, că aveă două meserii, 

cu amândouă, 

Do 
a
e
 

Să. nur uit să vă “spun, că toate aceste - se. 
“petreceau la târgul Siretului, cel vestit în ji- 
dovi, adunaţi dela. trei hotare. Casa, în care: 
şedeă omul nostru cu Rebeca, nevasta sa, și 
cu drăcosul de Șmil, eră un fel de ratuş ve- 
chiu, cum Sar zice unfost han, cu șură mare 
"n fund, iar dinnainte înfățișând. două rânduri . 
de odăi, joase, înşirate unele -la dreapta şi 
altele la Stânga, întrării. În această căsoaie 
cât lumea, de” mare, clădită încă pe vremile, 

„= când se ţineauspe la Sirete iarmaroace mari 
şi de samă, și veniau negustori din Moldova, | 

- de-o polrivă cu cei din ţara rusească, .sta 
acum 0 babilonie 'ntreagă de oameni, jidovi 

„Si.creştini,. adunaţi grămadă, la olaltă, prin - 
tot felul de nevoi. 

N 

nu-una, deși mai—mai nu muriă. de foame - 

N
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„In: faţă, po. dreapta, şedei an. neamţ. câr- 
măţar, caro. țincă și o leacă'de cârsmă, lucru 
rar în ziua de azi, unde vânzarea, băuturilor, 

„mai ales.a rachiului, este treaba neamului lui 
Israil. In odaca 'ntâia din stânga, un Lipovan 

„din Fântâna-Albă îşi făcuse taraba, de vân-. 
„dut must de mere; Veniă apoi, iarăşi pe. 
dreapta, tâmplăria unui leah, pe care-l găsiai . 
însă toată ziulica beat la cârsma cârnăța= - 
rului, iar pe stânga, uşă *n ușă, dugheana 
-de dohot şi frânghii a bătrânului Merlkes; om 
căpătat pe. urma unui gheșeft nenorocit. In- 
„dată după stoleria tăcută a leahului întrai 
apoi, tot pe mâna, dreaptă, în odaca lui Ghe-" - 

dale, meșterul cu.două feluri. de meserii. ȘI 
„nici o pâne calumea; după care mai veniau 
pe o parte. și pe alta încă alte câteva chiliuţi 
-din ce în ce mai întunecate. Căci mai locu- 
iau acolo tot soiul de oameni săraci, având 
—ca şi ceilalți. chiriaşi—ușa, de icşire în gan- 
sul lat, podit cu bârne groase de -hrad, ce , 

-„Pesunau asurzitor, când se întâmplă să, intre”: 
vre-o căruţă încărcată cu ceva. De hurducă-.. 
tura roatelor începeâu să zângăniască: și să 

„joace farfuriil6 prin blidare. Iar. chiriașii să-" 
riau. cu toții la uși, de scoteau capetele pe! 
afară, încât puteai să numeri lot neamul cât 
să adăpostiă. în ratuş. 

“Aici își ascundeă, de: nu nu .mai știu câţi i 
ani, Ghedale al nostru sărăcia: sa, -muncind 

16929, 29.—Grinorovitia, Amuntii şi Schițe. . 4.
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„din zori până ?n sară, numai ca să-si ţină. 
zilele. Biata jidoavcă. plecă vara şi iarna, de— 
cum se-crăpă de zi, în târgul, unde-şi avei 

„aşezată, subt casele ferăriei marii a lui Chain 
Țlocidver. tejsheluţa * ei.  Vindei, săraca fo- 

- mee,.hulgări de var, scrobială,. sofran, câte= 
odată şi poame, adică cum veniau pe rând, 

la început. cirese și vișini, apoi. pere mici, 
zarzăre, mere dulci, trecând la perie, la stru- 

„guri şi nuci, iar pe la 'nceput de” iarnă, la. 
„mere murate, vestite ?n Sirel. Cu desfacerea 

„acestei marte mult căutate de biieţii de şcoală 
ai târgului sa 'mprietenit $milucă al nostru: . 
“atât-de mult, încât i-a ieşit pe urma negus- 
toriei sale în curând porecla Șmil AMere-Mu- 

„rate, poreclă ce s'a tot: ținut lipcă de el, până . 
în ceasul când l-am cunoscut și eu. 

Pe sub tejeheaua, unde-și avea jidoavca la 
zile geroase de iarnă oala cu jiivatec încins, 

se vedeau. nu odată si câte două trei gobăi, 
veţe san gâște şi mai întotdeauna un coș cu 
ouă, care eră marfa cea mai de samă a he- 

- bechei, adunată. și mereu întregită, de ncobo- 
situl Șmil. Incă dela vârsta de cinci—sese 
“ani a fost inceput el să se dea la negoțul ma- 
mei sale şi până la. rătuşul, unde li era să- 
lasul, drumul pentru Smilucă eră bătut, căci 
veenic aveă de cărat şi de adus câte-ceva. 

Afară doai de Sâmbătă si .de sărbătorile 
mari, când logea ii silii pe toţi să steie pe
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acasă. Cât despre capul casei, jupânul Ghe- 
dale, cel cu două meserii şi cu nici o pâne? 

<a oamenii, munciă săracul şi el, chiar cât . 

trei, numai că din toată munca sa părea că 
nu se alege nimică. Cârpiă astăzi bietul Ghe- - 
dale ciobotele străjerului comunei, cu tot mes- - 
teşuul omului priceput să umble cu sula, 

Asta cra a doua meserie, la care ajunsese 
bătrânul om, de când sa pomenit în târgul 
Siretului. La început, când a venit, de din- 

colo, de peste granița rusească, fusese a-i 
lămar, lăcea adică piuliţe şi fere. de călcat 
și steșnice și policandre, incât îi - merse iu- 

tr'o vreme chiar vestea. Apoi sa lăsat de. 
alămăric şi — se. vede treaba, — că nu-i mer- 
gcă bine cu asta, că sa dat întro Zi la cin- 
stita ciobotărie. 

Mare meşștezu mai e și fala, să cârpești 
«iobote de. străjeri, decât mare lucru” era și ii 

pr icina- pentru ce făceă Ghedale cu atâta o- 
=ârdio treaba asta, Că dela beţivanul de străjer 
Tănăsuc plată: mwaveu cum. să: ceară, căci 
erau bogaţi de-o potrivă şi Ghedale și stră- 
jerul. Dar Tănăsuc cra pe ziua -de azi.la 
putere: marc, fiindică se dase poruncă dela x 

burghemaisterul să-l bage pe Smil la 'nchi-, 

- soare, şi din pieptul lui Ghedale. se. ridicau , ) 

gea firul cernit prin găurile, făcute cu :sula. 
Ţ; -au fost părit.alţi băeţi din târg pe Smil,că * 

„- suspinurile ca” munţii şi oftă, de câte ori tră-
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a intrat cu: băiatul cârsmarului Bercovici în 
Șura. comunală şi. s'au. jucat la-tolumba, cea. 

"4 nouă de foc; desprinzând:muşa maua, și moşte- 
vind pela șurupuri. Făcea Șmil sotii de. astea,. 
„nu- i vorbă, dar nu cra cl do-rând mai viho- 
vat, ci eşiă cel : mai pedepsit, fiindcă pe el îl. 
prindeau mai întotdeauna. : 

Aşa o păţise abia -cu câteva - zile în urmă: 

chiamă sârma, co: o întind jidovii la un ca-: 
păt'de 'ulicioaiă, pe doi pari, arătând ha-. 
botnicilor, că până în locul acela, şi bici un 

„pas mai' departe, nuau. voe să se. primble: 
- Sâmbăta, - Băiaiul âmplarului leah din ra-— 

tus îi trebuia însă sârma dela airuv, ca să. 
cârpiască o colivie de stigleți și pe: Smil,. nu. 
pe altul, l-a găsit să-i facă. sterpeliala. : 

- Bătaca, ce. a mâncat-o. jidovașul: pentru: 
fărădelegea cu sârma, a fost. sfântă; pozna.- 

„cu sacaua dela comună i-a chiar dogorit i insă, 
“Dătrânului Ghedale obrazul. Și “nu atât din: 
pricină, că au: umblat băeţii pe la . saca, dar 
sa. ntâmplat să se. aprindă chiar în sara 
accea o casă, afară, la mahâla și cc să vezi? 
Au prins vizilii. dela comună, 'din pricina 
musamalelor schimbate, -caii lor la dricul 
morţilor, în loc la tolumba de foc, de sau 

- dus.cu o goană până la locul: pâjarului. Era să. 
“turbe burghetmaisteul de mânie şi abia— abia. 
l-a ? mpăcal bătrânul Bercovici cu câteva Și- E
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puri de- rom. Pe $mil l- -au găsit insă vinovat | 
şi. de acea şedea la răcoare. 

Acum pricepeţi ce mare ij eră iui Ghicdăle : 
grija ş și frica, de străjerul Tăriăsut, care numai” 
șsă nu făccă cu, cei cari încăpeau odată pe: 
mâna, lui. Că i-a cârpit și ciobotele. și l-a și 
einstit cu câteva, singeapuri de holercă tare, 

numai! să nu-i facă, băiatului nimica. -. 

A. scăpat în sfârşit Smilică. şi de: după gra=. S 

liile cămăruţei dela. cancelaria comunală, dar: 
şi pe Ghedale cu Rebeca nu.i-au mai răbdat .. 

inima să. lase pe băiat așă, fără. căpătâi, că 
au ascultat de sfatul oamenilor! şi l-au: băgat 

celeadnic la un croitor de tilimar, adică “de 
„0dăjdii sfinte. 

Acest prea cinstit mcătăr, Simhe.- Sonnen- 

blum, cra rudă cu jupâneasa Rebeca şi se 
„allă cu șederea, la târg, la Suceava. Pe lângă 
“țilimele 1) cu fir ce le coseă cl la odăjdiile: 4 

| preotești, mai făceă, însă și ceva cămătărie“ 
"așă printre călugării de pela moaștele sf, Ion şi 
pe la cei din mânăstirea Dragomirnei şi : la. 

„zile de hram îl îngăduiau egumenii să vândă a 
-în poarta mânăstrii mărunţişuri de tot felul. 
Că, veniau oamenii cei cvlavioși totdeauna cu -- 
ceva ereiţari în pungă și cumpărau așă, "cu 
prilejul. hramului, ba una-— ba. alta, pentru _- 
cei de acasă. 

Treaba: asta cra tare după gustul lui Șmil, | 

-1) Crucile.
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care nu. lipsit în în asemenea zile dela ijeneaua 
jipânului Sonnenblum. Și se făcuse negustoraș, : 
perciunatul naibei, incât te mirai de siret co | 
ți. se părea. Și stăpânul său numai la Suceava, 
in ziua Sânzienilor, de se maiarătă pe la ta- 
vaba de subt clapotniţă, în colo însă, la hram i 
la Dragomirna, îl lăsă pe $mil singur şi 
cu bătrânul socru-său, pe care-l trimiteă, aşă, 
un fel de pază bună pentru orce primejdie | 
vea. Că dă,.la socotiala banilor, tot par'că, 
nu prea”se "'ncredeă nici în isteţinica lui Smil. 
Și se bucurau, bătrânul Ghedale şi N cbecaţia, 
dn Sirete, de vestea bună, ce li sc aduceă din - 
vreme-în vreme la târg, despre băiatul lor 
cel cuminte, care cu puţina sa . învăţătură 

“din. hăiderul jidovese cra. acum pe. cale, să 
se facă și mescriaș de frunte, și negustor. _ 
Și i-au acumpărat mă-sa și tat — său, din 

: toată sărăcia. lor, de “ziua lui, un tivl și 
„un tales, ca: să poată să facă băiatul” ru- 

năciunile. sale, . in rând cu. bărbaţii, intre 
“cari jidovul are „dreptul să fie socotit dela 
văsta de 15 ani împliniţi. _ a. 

_ Iht”o zide Duminica Mare e, adică deh salii, 
cum. cra hram -la - -mânăstirea,.- Dragomirnii, 
ec sc află cale ca. un ceas de târgul Sucevei, 
$mil şi cu-socrul meșterului său au pornit 
din zori de zi cu boccelele spre locul lor de! 
negustorie. Se arăta:0o zi călduroasă de vară, 
şi, cu toată prospeţiala dimineţii, jidovii noştri 
asudau subt povara din spinare. “Lângă podul
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cel mare peste apa Sucevei,. dinspre Iţcani. 
i-au- ajuns niște cară slobode, ce aduseseră de 

cu.sară, pe semne, lemne lă târg şi şi-au aninat 
-jidovii. puţin legăturile lor. de capul drugilor:. - 
Unde face: însă drumul spre Pătrăuţ, au be 

buit să se despartă. de înlesniala .asta,. 

pâăfăiau acum iarăși, Smil de-o polrivă cu 

bătrânul harhar, dealul Milocului i în sus, doi! 
cră mai. mare mila. - . E 

Când se ridicase soar ele, azi de o suliță, său 
văzut în sfârșit ajunsi înnaintea mânăstirii. 

unde se zi adunase norod rhulticel. Că veniau 
oameni, mulți la. liramul Dragomirnii, chiar. 

de dincolo de hotar, fiind-că erau două zile săr 

bătoare de-a rândul şi m: înistirea nu venii 

“prea departe. 
Imprejurul gospodăriei mănăstirești crau. 

înşirate rânduri de trăsuri, briscuțe și cară 

“cu Doi, în cari veniseră de cu sară încă cei 
din locnri-mai depărtate. Caii nechezau vesel 
și-și trăgeau lacom firele de fân . din chilnele 

căruţelor, în vreme: ce stăpânii işi mai scu- 
turau veșmintele de fân și de] pr at Și se gătiau 

pe rând să meargă la biserică. . 
Sunaseră” clopotele din turnul. dela poartă, 

numai știu a_căta oară, și norodul tot sosiă 

din toate părţile, până ce, în cele din urmă, . 
Sau mai astâmpărat toate.. Smil cu pristavul 

său, căutau 'leaţurile și scândurile din. cari 

_işi-făceau de obiceiu taraba de vânzare pentru 

N
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„„căirea. Crăpau jidovii de 

- 

se în dosul stodoalei mari mânăstireşti, adică, 
cu Voea, nămestnecului Pafnutic, care iși primiă, 
„pentru treaba asta,-la fiecare hram șipul cu .: 

-.. rachiu dulce de portocale. De astă-dată însă” . 
scândurile crau aruncate într'o parte, leaţurile : 
aiurea, și cât.despre pânza ce avea să fie în- 
tinsă pe. deasupra. butei, ea, nu se găsiă ni- 

7 nu e semn bun. | „7 
Și. "n adevăr, că, le menise rău acest lucru. 

„Că nici n'a fost așezat $mil binisor de tot ta- - 
- raba, că iată se iveşte un jidănoiu roșcovan . 
„la poarta mânăstirii. şi *ncepe=-să-și -dreagă 
şi el'o tejehea, drept în faţa, locului vechiu al 

e
 

lui Sonneblum. Eră un negustor, căzut: din” 
Rădăuţi, şi dăduse, hătrul, din âjun lacomului 
de nămestnic o turtă dulce, cât o roată de 
car de mare, chip ca: să-l lase și pe el să, 
desfacă ceva marfă pe la, oameni, cu hramul. 
„Se măsurau protivnicii, așă, cu coada ochiu- 

lui și-și întindeau pe “tejahele -bricele, cu- 
țitaşele, pungile, cerceii și oglinduţele, tean- <urile de flori şi perie de păun, drâmbe, fluere 
şi câte și mai multe lucruri și nimcuri de tot 

| felul pe tejghelele, acoperite cu ccarșaturi late. 
„Jupânul din Rădăuţi trase peste taraba sa o - 

“pânză gălbue cu tivitură roșie, adusă înnadins 
„În: cărucioara ce aveă alăturea Și a prins să-și 

„i tacă târgul. colo, frumos, la umbră. Şimil însă 

“marfa adusă. Iși aveau oi buclucurile lor, ascun- - 

năcaz şi simţiau că.
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se otrăvia. de ciudă, văzându-s6: de astă dată, 
și fără pânza, obicinuită, deasupra. tarabei și 

„dogorit de soare, de.i se topiă lepul pe iar- 
murea din cap. Și strigă negustorul nou 
venit cu jidauca sa, cât îi țineă gura: „Mar- 

vedeţi, poftim! E - 

"tă, marfă de Paris, ieftină, laină, „poftim de" 

“Necăjitului Șmil însă i se “nelestase gura. 
de ciudă și de sânge rău şi nu putea să scoată 
un cuvânt. Oamenii însă mergeau la protiv= 
nicul său, se mirau şi se uitau cu jind și se 
'mdemnau la cumpărat tot mai tare şi mai. 
tare. Că 'avea hoţul de jidan 'rădăuțan și 

“ lulele de cele nemţeşti și cremeni cu am- = 
nare, suhacuri și câte altele, de cari nici că” * 

N 

pomenia negustoria lui Sonnenblum de ] 
Suceava, Nici mirare dar, că îndată ce Sa 
isprăvit liturguia *n biserică, au. şi "nceput 4 
oamenii să curgă potop la taraba cea nouă. € 
și-și smulgeau marfa din mâni, nu alt ceva. 
„Cât vor fi răbdat Șmil cu pristavul său a-. 

| coastă treabă, nu știm bine, dar destul că 
dela o vreme au început! să arunce cei dela 

E: Suceava, celor 'din Rădăuţi, -pe limba lor 
- vorbe” și ocări de celc, Șliţi, ce scot și. 
poarta din țâţini și numai cât sau luat ha- 
botnicii la bătae şi s'au păruil de li-au mers 
la amândoi fulgii. Că n'a rămas țandără din 
tarabele lor, și marfa, cea mult lăudată sbu- 
ra peste capetele oamenilor, . de credeai că 

zi 

7 

ce 

du
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a a dat lăcusta la mânăstire: A trebuit să sară 

oamenii şi. călugării şi“ să cheme la urmă . 
. jadarmi, ca să-i despartă pe turbaţii jidovi. 

Luni întregi apoi.în urmă Sau judecat în- 
- tre. dânşiiș chemându-se unii pe alţii când la 
Suceava, când la Nădăuţi, până li sa potolit 

"cu încetul patima şi sângele. și Sau împăcal, 
mai mult ca să nu râdă” lumea de dânșii. 
Șmil. însă si-a luat din-pricina asta catratusele 

„şi Su tors din: «Suceava, înnapoi la: târgul 

. Sivete, Căci ii căzuse mamei sale, câtăva 
„vreme după acel Duclue, 0. mică moștenire 
dela un frate mai mare, fost arândaș le mo- 

șia unui bozătaş polon. Și sau prins ei cu 

părăluţele căpătate, do o neguslorie nu toc- 
„mai proastă, deschizând! o crâsmuţă: colo, 
«lângă drumul ce vine dinspre Mihăileni. 
„Ar fi vrut Șmil să se apuce acum. de croi- 
torie pe sama sa, dar i-a venit beleaua că- | 
tănici pe cap, și fiind băietan sănătos, fusese 
luat. chiar la regiment, adică cum se zice, 
pe trei ani. Asi a dat crâşmuţa . în sama 

bătrânilor, ca să-şi mai odihniască ceva și. 
” ci cu treaba asta, nu tocmai grea; ciolanele 
hodorogite și a plecat cu ceilalți la slujba - 
*mpărătească. Si nu-i cra frică jidovașului 
„de loc de cătănie, că stia de la alţii cum că - 

acolo poate să 'nveţe multe, și cu ascultare şi 
cu capul plecat poate chiar S ajungă ceva: 

Atâta numai că Dictul Șmil mavcă, se 

7]
 

N
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v ede, noroc, pe lumea asta. Că i-a venil îm- 
părăţiei în minte, să mai iâ o ţară subt stă-. 
pânirea eişi încă dela Turci. Și trântiă acum 
la cătane, colo, in Bosniă și Herzegovina, 
par'că eră război nu sagă. Și război a şi 6şit 
din treaba asta, nevrând Bosnecii să se facă 
aș, cu una —cu două, supuşi. Țara lor eră 
însă și cam muntoasă, cum e şi Bucovina şi, 
toţi ostașii, trăiţi pe la șes, pe cari îi duceau pe 
acolo, rămâneau biruiţi. Până s'a. gândit Im- 

„păratul, ce s'a gândit și. i-a „times pe flăcăii 
nostri bucovineni in colo.- 
Si au. pus Austriacii “în sfârşit mâna pe 
spurcata de Bosnie cu sărăcia; ci, de au lual-o,.: 
dar câţi flăcăi de ai noştri au plătit cu viaţa. - 
izbânda asta! La intrarea în târgul Seraievo 
însă, turciţii de Bosneci sau împrotivit ca 
nişte turbaţi şi luptau până și femeile lor 
turnând smoală clocotită - -pe capul ostașilor. 

“Soldaţii noștri li-au dat însă de hac, luând 
târgul casă cu casă, în ciuda 'nv erşunării, cu 

“care, se apărau îndârjiţii locuitori. 
“ Când a venit în sfârșit vestea biruinţii, 
venii. și izvod de cci căzuţi în bătae'și “ntra 

“dânșii eră, şi săr manul.;. Smil.



,



  

sm 
In satul Gălineşti, lângă drumuleţul, ce dă 

spre vadul Sucevoi, se vedeâ până, mai anii 
trecuţi, o rămăşiţă de casă, cu găurile delă 

“ferestre afumate, având în loc de acoperis 
numai capele do grinzi și costoroabe, semn  - 

-că fusese totul mistuit de-un: nemilos pojar. 
De se "'ntâmplă șă- dai pe. locurile acele de 
vrun om, și-l întehai - ce-i cu jariștea de . 

lângă drum, îți spuncă "ndată, că a fost 
gospodăria lui Ion smintitul, care a. dat el 

” singup foc casei și să (us pe lume. 
* Lucrul eră chiar ași, cum spuneau va meuii, 
numai cu lon smintitul nu cră dus: tocmai 
pe lume, ci rătăciă sărmanul prin munţii 
apropiaţi, trăind când. din mila hacilor 'de 
pe la stâni, când pustnie;! în toată puterea 

„cuv ântului, Căci l-am întâlnit și cu hu odată 
„„ "n primblările, ce le făceam de vacanţă, pe 

poteca, - muritoasă dintre mănăstirile Putna și 
Suceviţa. a _ - | 

Avea nenorocitul de om, in adevă ăr un fel 
-xle 'ntățișare de pustnic. Poate fiind că-i qă-
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nu-ştiu cum, cu barba lui lungă şi cu pletele-i 
slobozite » n vânt. De altfel, când Îl. >vedceai 
așă, “rătăcind, îţi veniă, nu știu cum, Și milă, . 

"dar și poltă; să te iai la vorbă cu dânsul.. 
„Eră o ființă blândă. la firo acest nefericit, cu 
faţa sa sbârcită de batrâneţe fără vreme. 
Privind în ochii :săi, pururea păingeniţi de 

“lacrimi, pâleai citi, ca într'o carte deschisă, ,, 
“Suferințele, ce trebue să-i fi brăzdat inima. 
de ajunsese 'n starea asta de licăloșie. Când 
întâlniă pe cineva, îl întâmpină ntâi cu 
vorbele: «Mila lui Dumnezeu; oameni bunil. » 
De nu-cră drumeţul tocmai grăbit: și se: 
opriă cumva să-i întoarcă. vorba, sau să-i - 
pună vr'o milostenie în torba de pe umăr, 
vedeai numai îndată; pe lon, că prinde parcă 
inimă și veniă cu *ntreharea : N ați văzul 
cumvă pe Ileana mea?» - 

Câtă. jale:tremură ?n glasul bietului smintit, 
când l-am: auzit rostind aceste -vorbe,. după 
ce-i băgasem în mână, câţiva crăiţari, n'am  - 
să, uit niciodată. precum nu pot să uit nici cău: 
tătura din ochii săi prăpădiţi. Zadarnice mi 
au fost cu toate aceste încercările 'să aflu 
“vr'odală din gura lui, ce anumâ:durere îl 

/ 

 acela.. , cră numai nebunie.. 

apăsă; mintea-i eră. 'ntunecată și-i făccă. - 
mai mare jăle s'asculţi: vorbele sale fără. 

rost şi fără legătură. Ce mai licăriă n capul. . 

N
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„Intro zi de iarnă, cum treceam dimineaţa 
de tol cu saniu, prin orăşelul Rădăuţului, mi-a 
lost dat să văd o larmă groaznică printre 
târguveţi. Căci erau sculaţi cu taţii n picioare 
şi alergau sre cancela piu comunală, parcă 
intrase răzmeriţa "mtr'uzii. Era vorba de 0 
poznă, stârnită de. bietul Ion, care venise de 
răul frigului, dela săhăstriile sale din munte, 

la târg şi cerşiă, precum ii cra obiceiul la 
„vreme de iarnă, pe la casele oamenilor. Fă- 
“use smintitul multe sotii prin târg, mai ales 
că-l zădăriau copiii de pe uliţă, când îl ve- 
«eau umblând în halatul zdrenţii ȘI cu co- 
manacul ciobănese țuguiat în cap, dar năz- 
drăvănia lui eră de astădată cam groasă de 
tot, că nu degeaba a fost legat cot la cot ȘI 
dus de doi jandarini la casa de nebuni din 
Cernăuţi. . Ă aa 

Sa "ntâmplat, adică să moară pe :atuncia 
“la Rădăuţi mai marele peste hergheliile 'm- 
părăteşti,: ce se află n. ţinutul orășelului, şi, 

„precum i s'a făcut câtevă zile după mmor- 
mântare, Ia. bisârica papislașă, parastas cu 
paradă mare, sa adunat cu prilejul - acesta 
lume multă, de privii din uliţă afară, căci 
in biserică nu mai incăpeă 'sufiel de dm, Şi 

„a dat și Ion Smintitul de treabu aceasta, ui- 
tându-se și dânsul cu. norodul' adunat prin: 
ușile deschise, la tărnaţul de trepte EgI'C, - 
innălțat în mijlocul casei lui Dumnezeu, eu 

4428, Grigorovitza. Amintiri Şi Sel e. 7
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sfesnicele de argint, în cari ardeau lumânări 
- mari de ceară, de-străluciă "'ntreaga, biserică 

și sclipiau odăjdiile preoţilor ca focul, nu alt- 
cevă. A stat bietul om, de a. privit multă 
vreme, că, pironil de ciudăţenia aceasta, și ce-i 
va fi trăsnit prin minte, cum i-a venit în cap, 

„dar destul că, după ce'a 'nceput lumea să se 
risipiască *n toate părțile, « sa furisat tiptil şi, 
așteptând ascuns întrun colţ, până au stins. 
pălimarii lumânările, i-a lăsat să iasă frumos 

“afară şi să-l încue 'nnăuntru. 
„A stat Ion al nostru acolo "'nchis, şi — se 

vedea adormit, dar destul că pe la un târziu 
de noapte, sa apucat de a: aprins lumânările 

| stinse de pe târnaţul !) părăsit, a mai aprins şi 
“pe cele dela altar şi, după ce a isprăvil cu lumi- 
nalul, s'a suit în turn şi a apucat să tragă din 

ă răsputeri clopotele. Ce a, urmat după asta, pu- 
teţi să vă 'nchipuiţi. Se tăcuse dimineaţă, ziua - - 
mare, şi târgul tot nu eră chip să se liniştiască. 
După ce l-au dus însă pe lon la casa de ne- 
buni, s'a aflat și câte ceva despre pricina no- 

bunii sale : | 

-Jon al Ursului, sau Smintitul, — cun îi i zică 
lumea, — eră de loc din satul Bilca, nu de- 

parte de Rădăuţi. Fecior de gospodar bun şi 

Năcău harnic eră el — nu-i vorbă; — dar ave 

incă de copil o lire ciudată, că vedea lucru- 
„vile altfel de cum ceilalţi, si, din pricina asta, 

nu prea, se: 'mpăcă cu ai săi din casă. -li 

1) Catafalcul. E
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plăcea amar de inult să umble pe la bacii 
de stână, la munte, ha dela a vreme nici că 
tăceă decăt să steie la ei Şi. se tocmiă chiar 
cioban la oi. Dacă se mai împăca iarna cu 
cei pe de acasă, eră că ştiă să cânte din 

« Huerul lung 1) și din buciumul de cireș, lu- 
cru mare. Ba pe urmau cântatului său dulce, 
își găsise și nevastă. (Că sa 'nsuvat cu fata 
unui gospodar,bogat din Gălăneşti, şi, precun: 
Anica eră unic copil la tatăl ei, el s'a dus 
din Bilca, la soeru-său, unde a rămas apoi 
şi gospodar pe sara sa. | 

Și ta dat Dumnezeu inlâi un băiut, apoi pe. 
Ileana, o frumuseţe de copilă, la care se uitau 
oamenii ca la'o minune. Intâi că eră bălae 
ia păr, cu ochii albaştrii și albă ca laptele, 
de părcă că-i copil boieresc; apoi însă, fiindcă 
aveă de mică darul. să zică vorbe deştepte 
peste firea minţii ci. Şi ce eră mai mult, 

“cântă din gură ininune mare, Moştenise cevi 
dela, tată-său și se și ţineă de el, sărăcuta, 
rămasă fără mamă din anii cei mai [ragezi, - 
ca umbra nedeslipită, în cât prinsese Ion dra- - 
goste. de dânsa, cum rai: să vede pe la acas 
oamenilor de ţară. Di . Ra 
„Ștefan, băiatul, a crescut repede şi, cum-sar” 

zice, nebăgat în samă şi când i-a venit vremea. 
călăniei, s'a și stins din ochii lui lon al. U- 

-Sului, căci dus cu ecilalţi fiăcăi la Oraș, la 

  

1) Caval,
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caste, ua inai avul norocul Să=și vadă încă 
- odată câsa latălui. lau tocmai luptele Au- 
xtriacilor, departe, în java italiană. Impăbăţia 

trimâtea mereu la feciori, cari porniaucu droaba 

'ncolo. După bătălie numai puţini însă Sau 
întors pe acasă şi, între cei cari dormiau'som- - - 
nul de veci în ţărâna străină, eră și neferi-. 

citul de Ştefan Ursul din Gălăneşti. . 
„După ce La lovil pe lon nenorocirea cu fle- 

căul, drăgostea sa către copila rămasă sa a- 
prins şi mai tare și o păziă ca pe ochii din cap. 
Căci Ileana eră acum de 16 ani şi tlecăii 
sătucului se uitau tot mai mult “la acest oda 
de tătă cu cosițele de aur. O poreclise  „Pri- 

vigheloarea Gălăneştilor“, atât de mândriri 
răsună glasul pretutindene, unde numai se 
iviă. Nu puteă să facă un pas Ileana fără să 
cânte. Scârbitulii om însă asta-i mângâiă 

„zilele. EI, care numai. puneă fluevul la gură, 
de când îi. aduse vornicul hârtie, că Ștefan al 
Jui eră ?ntre vitejii ucişi colo- departe, în țară 

străină, la Magenta, ascultă cu drag glasul 
dulce al Ilenei, iar când.sa făcut din nou 
primăvară, a strâns Badea Ion iute, ca nici- 

odată, oi de pe la oameni, a dat casa și 
gospodaria 'n sama unei vecine şi s'a dus 
la munte, făcându-şi stână, tocmai în poe= 
nile din Șandrul Mare. Departe de-sat şi de 

„Oameni, numai cu zarea spre mânăstirea 
Putnei, colo jos la picioarele munţilor, de 

unde străbăteă la zile sfinte mugetul lui Buga
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clopotul vesti ul Putnei, i se păreă "ncerea- 
tului om,-că se găseşte acum mai! ferit de 
durerile lumii şi-i treceau lui şi veselei sale 
Hene zilele oave cum mai lin, ună după 
alta. 

” Și totuși în inima lui lon ii meniă un-glus 
tainic, îi spuncă parcă mereu de 0.nouă su- 
ferință,- mai amară, ce veni peste dânsu] - 
Firea “presimţitoare a acestui om, hotărit de | 

„sbarte la ispite grele, îşi da prea Dine sama de 
ceeace nu puteă să oeoliască-nici o putere ome- 
nească, și doinele duioase. ale Ilenci sale fi 
scoleau “fără voe aemete surde din piept, 
incât plângeă omul, fără. să știe de ce. 

Băgase de samă și frumoasa copilă schin- 
„barea ?n'loate obiceiurile de altă dată ale 
tatălui său, vedea şi Mos Arhip, un baciu 
vecin, că nu-i a bine-firea ciudată a lui lon 
Ursul și a stătuit-o. pe Ileana, să-l induplece 

„pe tată-său, să meargă la un sfânt călugăr, 
«le vale, la mânăstire, să-i se spovediască, că .. 
„doar cu asta și cu molitvele la sfintele icoane, 
să i se mai molcomiască zbuciumul sufletesc. 

Și a ascultat fata de sfat şi 'nnainte de Sfântă - 
Maria Mare, când -e hramul mânăstirii Put: 
unei, au-potrivit-ei „coboritul oilor: aşă, încât 
cvau acum cu.stâna . lor deasupra ' Dealului 
Crucii, adică '0 bătae:de pușcă de mânăstire | 
ȘI, lăsând stâna, 'n.paza băiatului “dela oi, a 
datbădica Ion, cu Ileana lui, în dimineaţa de
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sărbătoare pe. la sfântul lăcaș, de s'uu - dus 
la biserică şi sau spovăduil şi "mpărtăşit a-. 
mândoi, după toată rânduiala. AMăL numai 

că hramul mănăstirii, vestit în loată "rnpre- 

jurimea, încât s'adună la Putna "'ntotdeauna . 

„Borod mult în ziua asta, părea de astădată 
„ciudat, căci nu veniseră oameni mai de loc: 

Pricina eră vestea despre hoala holerii,: ce. 

se ivise prin târguri, și acum apucase să se 
arate şi pe la sate, Căci se dăduse chiar pO- 

vuncă dela stăpânire, ca oamenii să nu se a- 
dune: pe. nicăirea. Această strașnică boală, 
ce aveă să secere atâtea: mii de oameni .şi 

“Sa lăţit la 1S66 ca fulaerul prin toate părţile 

- Bucovinii, avea să pună pecelea morţii .pe 

fruntea. multora, cari nici că se gândiau- la - 
"asta. . Sai 

Când s'a 'ntors lon Ursu culleana m sat, la - 
Gălăncști, străbătuseră dejă țipetele de groază 
casele oamenilor şintre, cei Vintâi morţi-eră. 

„baba vecină, care ngriijisc. de toată 80spo- - 

"dăria lui. Ursu. Fără pază și povaţă, s'a 
băgat nenorocitul tată cu fata "n casă, de 
unde abia scosese moarta și -după câteva 
zile s'a ''mbolnăvit întâi Ion şi- pe urmă şi 
„eana,. Firea cea puternică de om trăit tot 

la munte l-a mântuit, ce-i drept, pe tatăl;" 
gingașa lleană insă; care nu se lăsase dusă 
dela căpătâiul bolnavului, a fost secerată de. 
îngerul. morții, ca crinul: câmpului din scrip- -
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tură şi s'a stins Sărmana, înti'o clipă de, pe 
pământ, i 
Când au -venit oamenii de ela comună, de lau 

silit pe Ursu. să scoală toate lucrurile din 
casă și să le ardă, — poruncă: dată n stâr- 
pirea boalei,— omul, mut de durere, nu su 
"mprotivit câtusi de puţin.:: A ațâţat el însusi 
„tocul de subt bonfele, erămădite pe arie, și a 
asteptat să ardă tot. Oamonii l-au lăsat în: 
durerea sa supusă, și, numai cât târziu de 
tot, sa băgat de samă, că pornise să artă 

"- xospodăria ntreagă. Au sărit cu toţii, să "n- 
„depărteze, primejdia și-au scăpat. ce au pu-, 
tut si ce se "vedea până mai. deunăzi pe 
drumulețul dinspre satul tiălăneşti, spre vadul 
Sucevei. lon Ursul insă a rămas cin - coast] 
acela nebun, căci umblă din casă în casă si 
ntrebă pe toţi: «Oameni buni, maţi văzul 
cumva pe Ileana mea»... 

Și lumea l-a poreclit de atunci pe Lon. 
Ursu cu numele de Smintitul, si râdea de li- 

-turgia de miază-noapte. în biserica Nemţilor 
"din Rădăuţi. Și a veut întâmplarea să mă duc, 
înt”o zi de vacanţă de: vară la fabrica de 

“sticlă, sau cum zie românii de pe la noi, la 
huta, din. Voiv odeasa. Sătişorul acesta, ascuns . 
între două sișuri de munţi destul de nnâlji, 
nu depar te de mânăstirea Suceviţii, are 'si 
numele său deosebit nemţesc, căci îi zic „Fir- 

„stenthal“, adică Valea Doamnei, numire ce
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- se lrage dela: lucuitorii nenaţi, oplosșiţi in locul 
acela. Aceşti străini de lege papistașă uu fost 
aduşi toemai din Boemia nemțească, fiindcă 
trebuiau, la făcutul stielei, oameni pricepuţi şi 
dopri inşi anume cu lveaba aceasta. De. când 

'a asezat pretutindene drum de fer, a căzaul 
i lucrul sticlăriei la Voerodeasa zi nu stiu 
zău, dacă mai este astăzi vr-o urmă din huta, 

e fusese pe acolo. Dar ce a rămas, sunt lo= 
cuitorii nemți, cu portul şi cu raiul străin, 
cu biserica și cu şcoala lor, băgaţi colo, între 
Românii, cari îi împvesoară, fără să se ames- 

lece cumva cu dânşii. Te prinde numai mirarea, 
can dai de -odală ?n valea asta ascunsă și 
vezi pe crucile drumului câte o zugriivială 
cu chipul lui Hristos sau câte un sfânt.eioplil 
in lemn, lucru ce nu se pomeneste prin Sa 
tele noastre. : 

Mult mi-a plăc ut locul ac esta, când l-am 
văzul. întâiași dată si nvam dus de am pri-. 
vit cuptourele mari şi cazanele cu țevi, unde 
se Sulla sticla cu măestrie. Vezi: ghiulele albe 

şi fierbinţi, scoase cu: niște ciubuce lungi din 
elocolialu cea strasnică, prefăcându-se ca prin 

"farmec. în bulbucăluri de sticlă, ce se desface 
apoi” cu “luarfeca și se tac n fălii, parcare - 

“Ti unt, nu alteovă. Că pusese, nu mai ştiu cin, 
pe uu ueamţ hărbos de mi-a arăta! toate pe 
rând, si, cu prilejul” acesta, sun dat și de ur 
mele lui Ion Smintitul, Cum vă mai spusese 

3
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chiar prin locurile acelea, îi plăcea nenoro-" 
citului om, să umble “n pribegia sa, fiindcă 
acolo veniau stânile de munte, mult căutate 
de vechiul baciu. Și nu puteau din păcate nici 
nemţii dela huta din Fiivrstenthal să SCADE asi. 
necereați de omul nostru. Deși nu-l “stiau şi 
vici nu prea da el prin satul. lor, dae-într'o ? 
zi tot sa. 'ntâmplat să zăbăviască pe acolo 
şi incă din ce pricină. e 
Eră tocmai Sfânta, Maria nerm(ească Si—cunm 

prea curata Pocioară îşi avoă chiar la inta- 
vea satului, lângă fântâniţa din Spre drumul, 
ce duce la Sucevita, chipul ci așezat întio 
căsuță făcută anuime,—credinciosii locului a- - 
veau să iasă după biserică ?n prohod. până - 
acolo, ca să-i facă Sfintei sfestania - de peste 
in, Altarul din căsuţă, — clădit după cum se | 
vede pretutindene, pe unde sunt. papistaşi, in 
chip de bisericuță cu terestre lungueţe si cu 
cruce pe acoperiș,—eră astăzi tiesit cu flori ca „niciodată, Fete şiopii de şcoală se. 'ntreceau 
Si "mpodobiască chipul Sfintei „Fecioare, cio- 
plit în lemn şi mare cât un copil, îmbrăcân= 
du-l în hainele cele mai scumpe şi pregătind 
toate pentru venirea, preotului cu procosia. Şi 
*ntâmplându-se să treacă tocmai atunci smin-. 
titul de lon pe acolo, lucrurile ncobicinuite, 
ce-i se arătară de odată, aşă 'n cale, l-au fă- 
cut să se opriască năue în. fața căsuței cu 
sfânta. | |
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Sa uitat el lung la chipul acela -omenese, cu 

"ntăţisare de fecioară, gătită ?n haine strălu- 
citoare, cu cununa de flori:şi cu cercul seli- 
pitor deasupra pletelor aurii și totul scăldat 
in lumina mulţimii de candele și de sfeşnice.. 
aprinse, şi, împins de cine ştie ce nălucire nă-: 

prasnică, ca găsit pe moarta sa Ileana, sia - 
năpustit de-odată, ca o vijelie, asupra biseri- 
cuţei, și, făcându-şi loc printre mulţimea, care 

"apucase să se adune, în așteptarea pr ohodului, 

a smuls Sfânta Fecioară de pe altar şi a 

„luat-o la fugă spre munte. 
O. goană nebună sa-pornit îndală după j je 

fuitor şi "ntreg” salul, bărbaţi, femei şi copii, 

în frunte cu preotul los, sau luat pe urma 

lui “Ton. De cât li-a fost zadarnică hăituiala. 
Smintitul eră sprinten ca un căprior și a pic- 
vit curând. din ochii gonacilor săi, lăsându-i. 
fără suflet şi 'nfioraţi de arozăvia păcatului.: 
Abiă târziu, câteva zile 'n urmă, au găsit 

nişte oameni păpușa despuiată a nemților. - 
departe, tocmai prin hăţizurile Tomnaticului, 

„Despre lon Smintitul nu sa mai auzit însă 

multă “vreme nimica. - - 
z
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Trei lucruri se ţin linţuil i in amintirea tim- 
pului meu de'copitărie, petrecut coio, în târgu- 

"leţul Storojineţului, pe care um cercal să vi-l 
deseriu in mai multe vă nduri. ( sasa bievoascii 
a stăpânului locului, scoala veche și biserica 
lesească, însivale tustrele, una lâugă alta, pe 
răzorul dintre lârg si mosie: ele—imi stau 
si azi 'nnaintea ochilor, cu loată vre vaistea de, 
"tămplăiri, din cari Sa țesul acea pânză, 
plină cu chipuri, rănrasă nestearsă minţi 
in€le. | | | 
Vam povestit, cu all prilej, de casa vredni: 

cului boier. bătrân, Niculai Flondor; V'an 
pomenit şi despre vechea scoală, în care a 
huzurit atâţia ani tatăl meu ca 'nvăţător; nu 
van povestit însă decât numai în treacăt 
de vechea biserică papistașă a târgului celui . 
copleşit. de leşi. Şi tocmai acolo mi-au rămas 
-pironite a mulţime de amintiri vii, ce vor, 
cu orice preţ, să [ie scoase din uitare. | 

Mă veţi întrebă, că ce rost avea aceăl lo
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pentru mine, care erun de altă lege. Nu 
ştiu nici eu, dar atât, că lu biserica noastră, 
din fundul satului, unde. ne ducea tata din 
Crăciun în Paști,nu mă gândiam prea mult. 
Asta, poate -şi din pricină, că no “ve- 
deam; dar» casțiolul î) Leşilor, îl aveam pu- 
rurea "nnaihlea ochilor; și cele co se petreceau 

„în jurul lui îmi robiau pe: nesimţite « gândirea 
să stiu și să ?nţeleg toate. - 

Eva o clădire de zid, nu prea mare, cu 
acoperisul înnalt, drăniţit şi având la frunte 
un turnuleț de lemn cu un singub clopot, al 
cărui dăngănii dulce. tânguios. -îmi sună şi 
acum în urechi. Biserica aceasta sa dă- 
râmat. de mult, şi în locul ei sa clădit una 
mare, cu două turnuri şi Cu clopote de 
moda: nouă. Dar cu văd în amintirea mea 
numai cât capistea veche mohorită, aşezată. 
n mijlocul cuwţii largi. pălvate, pe care o 
despărția un mic: Zăplaz de scânduri de. 
ograda scolii, unde locuia, Și aud, ca prin 
vis, sunetul arăimiu și plângaciu al vechiului 
clopot, ce-şi tremura bătăile sale răsvedite 
prin dimineţili geroase «de iarnă, chemând 
credincioșii, cu noapteă 'n cap, la rugăciunile 
de post ale roratelor 2). 

  

1) Pe limba polonă biserică (dela cuvântul latinesc 
castellum), 

2) Slujbe matinale in postul mare. cum sunt la nol 
deniile de sară -
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Erau ca o taină adâncă, pentru mintea meu 
de“ copil, aceste slujbe lu "'ntunericul nopţii, 

„si nu odată mă smunciam din pătuţul meu. 
şi mă strecurann . liptil la fereastra, ce- da 
spre „biserică. Şi voşaţa geamuitilor lumi- 
nate adăogă, — par'eă o simi şi acuma, — 
un farmec fioros la ceea-ce-şi plăsmuiă min- 
lea mea nopricepută, că sar ti petrecând 
colo, în casa lui Dumnezeu, așă ?n toiul nop- 
ții'și totuși, oarecum ascuns, de privirea noa- 
stră, carei n” aveam ce căută în acel loc. 

-” “Intw?o. zi doica. noastă, care: eră leașcă, mu. 
„dus Duminica, 'în „vremea liturghiei, în lăun-.. 
tru, în biserică, de n'am întors acasă bui- 

„măcit Și aproape mul de câte” le văzusem. 
Din întunericul tainic al slujbelor de dimineaţă 
trecusem la lumina orbitoare a altarului, în- 

„_conjurat de lumea, care tocmai se 'mpărtăşiă. 
Vedeam-în urmă Invierea,-pe care catolicii 
a făceau. de cu Sâmbătă sara, cu pompă mare . 
şi cu imnuri, cântate de norodul întreg, având 
în mijloc pe preotul catolic, Groholschi, şi 'm- 
conjurând cu lumânări aprinse de trei ori 
biserica. Odăjdiile aurite ale preotului, care 
păşiă. cu monstranța 'n mână, țanțoş şi 
mândru, subt baldahinul de mătasă cu.-fir, 
jinut sus de cei mai de samă ai târgului, 
apoi potopul de lumânări și fânare aprinse - 
şi bubuitul ţăcăluşelor, fără cari aşă serbare 

-nici că se putea "'nchipui, toate aceste ne



8 Pa Em, Gora - 

lăceau pe cei din casă, să privim « cu oarecâre 
sfială la aceste lucruri, în vreme ce mie! 
unuia, mi se strângea inima de o neliniște 
ciudată. | 

Tot așă "m zilele «de Joica Verde, când târ- 
“goveţii catolici, mai cu dare de mână, se n= 
„tweceau să polriviască cele patru. altaruri de 
prilej, la răspântiile mai însemnate ale tâv- 
gului, pe la cari venia apoi procesinnea din 
biserică, lot aşă cu alaiu mare și cu preotul 
purtat subt baldahin. La fiecare din altarurile, 
tăcute din flori şi ramuri din verzi, podoabe şi 
icoane sfinte, aduse de copiii bogătaşilor, se 
lăcea stare, apoi se citia una din evanghelii, 

„Şi-n urmă pornia tot târgul, în: cântări de 
sute de glasuri, lă alt altar. In. acest timp 
-țăcălușele de subt grajdul scolii nu se mai 
astâmpărau, spre groaza bietului nostru Hee- 
tor, care, în ascmenea zile, . nu mai: ştia. 
ce colţ să se ascunză. 

Treceau anii, eu creştea, Şi bise pică catolică 
din faţa noăstră devenia pentru mine lucru 
tot mai sfânt. Și iată că două 'ntâmplări au. 
făcut să mă apropii şi mai mult de locul 

"de *'nchinare: al papistaşilor. Intrasen Și cu 
la *nvăţătură, la părintele meu, şi eram sea-. 
lar cam răstățat — nu-i vorbă —, dare supus 
la toate rânduelile, ca şi ceilalți. Și, dând o 
pacoste. de boală peste bietul meu tată, pen- 

„tru ca, să nu se 'nchidă școala, eine credeţi”
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Ca luat de bună voe ăsupra sa, să-i (ie! 

locul ? Părintele. tivoholschi, preotul catolic. 
Şi atunci am văzul şi noi ce sutlet bun și 
păstor adevărat era omul acesta. Tatăl meu 
i-a si 'vămas= mulţămitor, vât a stat acest 

preot in târgul nostru, şi, în. cele din urmă, 

sa tost legal între ei o prietenie, cun nu 
se poale mai strânsă, 

s'a brodit insă, că tot în vremea aceea, 

— eram şcolar în clasa dona sau a treia, nu 

mai ţin minte, — să se pripășiasră pe la 

noi nu pălărier din Galiţia, 'Torbinschi cu. 
numele, având - si un băiat cva mai ră- 

„sărit ca mine, care umbla şi el la școală, 
dar cu o clasă mai sus. Din ceasul venirii 
acestor oameni, lucrurile la biserica de lân-" 
gă noi Sau schimbat, Căci. bătrânul 'Tow- 
binschi cra şi maistru de orgă, si, cun toc- 

mai pe. atunci comunitatea catolică sa fost 
invreidnicil să-și cumpere şi ca un asttel de 

instrument, slujba catolicilor a ajuns si mai" 

„de-a cătării, că mergeau acum si oameni 

de ai noi, să vază liluvehia leseăscă, —. 
cum ziceau fi, — fiindcă lucrul acesta li pă- 
rea ceva nou. Paracliscr- la Casţiol însă de- 

venise băiatul lui Torhinsehi. Tot cl era și 
ministrant, adică dăscălaş, care -dă ăspun- 
surile la rugăciunile preotului. In zile de săw- 
bătovi mari şi la Duminici își avea popa” 

Groholschi dălcăuşii lui anume pentru lreaba 
16929 -Grigorovilză! Amintiri şi Schite. 6
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asta: dar lu zile de vând; — din pricină - „că la papistaşi se Slujeşte "n toate zilele, —- Vladee, băiatul organistului, eră mâna droa p-. tă a preotului. o a a Gu ajutorul lui Vladee,. care mă băga loarte"n saună, —poate fiindcă evam fiul în- văţălorului, — man proslăvit să pătrund. "de tot în tainele sfântului locas. Că m'a dus. întâi pe scară xus, la corul nou de lemne al bisericii, unde se afla oraa şi, după ce m'am. săturat de uitat le minunăţia asta cu flu- erele lungi de cositor; înșirate "n capele şi cu zăvoarele cele multe deasupră -tălpigelor,; m'am ureat în pod, şi de acolo, pe o scă- rică strâmtă, în tirnuleţul cu clopotul ea] cu sunet duleei | | 
O lume ntreagă. de lucruri nevăzute şi mult jinduite mi sta descoperit. Day par'că-mi făcuse și rău prictenul Vladec, arătându: mi-le prea “n goliciunea lor, căci acuma - mi se părâau mai puţin sfinte. Mai ales, and a apucat întro zi, spre Crăciun, să. aşeze ?n, biserică ioslele Domnului, -cu 'ntrea vifleimul, la care au început să tăbere, chiar din dimineaţa ajunului Naştorii, copiii și ba- bele cu 'nchinarea, apoi norodul, şi "nstă şi şi domnii din târg, aruncând la ereiţari şi piţule, — m'am. cam Oțărit la vederea ne- _8oțului cu- cele. sfinte Şi mă uitam strâmb la Vladec cu tinichiaua sa zuvuitoa re. ȘI era
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poate mui bine că l-am lăsat pe “prietenul 
paracliser în sama lui, căci cu -puşculiţa 
strângea apoi sara creițari pe la căsele oa- 
inenilon: umblând în frunteă unei cete de 
băcţi leşi de ai lui, îmbrăcat ca Irod înpăral 

şi colindând la cântece, cât îl ţinea gura. : 

La treburi de aceste nu puteai să-i fiu lui Vla- 

dec tovarăs; uri cât de drag mi-ar fi fost, 
că nu mă lăsau părinții. A 

Darul, ce: avea hăiatul ăsta să strângă 
- bani, dacă nu-i venia- cumta de lu numele 

său ciudat de.torbar, lar de bună samă i 
Lost oarecum menială pentru ce avea sajungi 
Căci lam văzul, mulţi ani în urmă, în haihc 
de “finanţer, incaxator-la vâma dela Mihăi- 

-leni, prin care sa mtâmplat să trec întrun 

răul din Nhomânia "m Bucovina. 

Tot Vladec era "nsărcinat şi cu strânzerea 

„banilor, ce-i dau oamenii pentru biserică, 
adică aşa un fel de dare de bună voce. Şi 
mam Să uil niciodată năcazul si ciuda/lui 
Vladec, când a căsit intro Duminică, în SĂ eu 
leţul de mărgele, pe care-l întindea după litur- 
ghie cu o prăjină lungă printre băncile eredin- 
cioşilor, doi bumbi de alamă. Căci, cum Vla= 
dec cam avea obiceiul să se joace de a bum- 
bilor, popa Groholschi, care ştia de pa- 
tima băiatului, i-a și dat, la numărarea ba- - 
nilor strânşi, cei doi bumbi, cu parte cuvenită _ 
pentru adunal, .
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"Cu toate aceste Vladec era băial cinstit, = 
ă foc, lucru “ce se vedea nai cu sumă în 

“Septămâna Patimilor. Aluuci se obișnueşte 
"n bisericile papistașe, să- șe aseze la un loc, 
indemnatec chipul de lemn al lui Hristos, 
care, culcat între flori si lumânări aprinse 
slujește, în timpul acesta de pocăială. drept 
colţ de 'nchinare sfântă și ferbinte din par- 
tea credincioșilor, și norodul se. târăe "pe 
brânci, ca să-și facă rugăciunile. Precum 
şi la acest, prilej sfânta biserică își adună 
obolul ci, este aşezată la capul insângeral 

pe care-si pune fiecare din cei cu pocăință 
„milostenia sa. Nu tocinai spre lauda să= 
văcimnii papistaze, trebue so spun însă, că 
se "mtâmpla de multe ori, cumeă printe 

„e cununa de spini a Mântuitorului o tipsie, 

cei cu evlavia să e furi iseze și sutlete pă- - 
cătouse, cari se prilejiau prin lumea adâncită 
"n molitve şi păndiau cum ar putea să _ieie, 
in loc să «dleie. Şi ochii lui Vladec se făceau, 
la aceste privegliuri, mici ca la o mâţă, că 
păzia neadormit, tupilat fiind la dosul du- 
lapului de spovedanie. | 

Mie sfinţenia tuturor acestor lucruri imi 
scădea, de ce mă amesteca “tot mai mult 
amicul Vladec în tainele meseriei sale. Şi 

meserie, nu altceva, imi păreau toate, de când 
asezam cu el iarna ieslele şi villernul Dom- 
nului, și n primăvară mormântulRăstianitulni, 

+
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aşa, mai mult în: vederea adunatului banilor. 
Mai ales, că-l 'şi ajutam la sărbători mari 
pe Vladec la pregătirea altarului cu toată 
cele sfinte, frecând „Slesnicele si lustruinul 
sfinţii de alamă, ca să selipiască. mai hine 
şi câte altele. Dar a vânit ziua, când şi cel 
din urmă lucru sfânt avea să mi se ?nfă- 
jișeze ca meserie şi treabă ca toate trebile. 
“Into dimineaţă, când nici că mă gân- 

“iam să dau pe la Diseriea din vecini, iată 
că maud strigat de tatăl lui Vladee. Acesta 
deschisese de cu vreme biseri ica, o măturase, 
pregătise jăratecul pentru cădelniţă, Şi acum 

Se gălia-să uree teptele Iă orga sa, Și mă 
pomenesc, că-mi spune, cu ochii cant inta” 
parte, că mă chiamă “părintele Giroholschi, 
si viu o clipă la sacristie. Sacrislia era a- 
dică căsuţa .cea lipită de biseri ică, unde "n 
Io orăiţă se află canţălărioara pentru "mu 
scrierea botezurilor, a morților şi cununiilor, 
iar in alta, ce da cu usa "n partea dinspre 
altar a bisericii, era vesmântăria parohului. 
„Am dal fuga pe după biserică şi am ureal 
cele bouă irepte spre căsuță, unde mă uş- 
lepta în adevăr preotul, chiar în pragul uşii. 
„Ma netezit pe cap, ca răspuns lă sărutarea 
de mână cuvenită, şi iată că "mcepe să-mi 
Zică. pe “limba. lesească, « casă fiu copil bun 
Sl. Să-i slujesc... la lilurgia de dimineaţă ca 
ministrant.... „Vladee. fiind holnav de aălei, *
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Șlia preotul, că de'nenumărate ori privişeni 
şi ajutasem pe băiatul organistului la ispră- 
vile sale de paraclise Şi-Și închipuia, că tre- 
buc să știu şi cu toate boseorodelile minis- 

trantului. | | | 
Eu am roşsit de niândrie, auzind propu- 

„nerea, şi nici nu era cum să mă dau innâpoi. 
Abia de am Dâlbâit aşa ceva... că poute mar 
să nimeresc toate bine, dar bătrânul nici că 
mi-a dat ascultare. 
„In. biserică obicinuinu Să fie de.faţă, la 
aceste slujbe de dimineaţă, mai mult femei, 
câteodată şi vre-un cerşetor sau alt trecător, 
— mai mult sărpăciire. N'avea. însă a luce, 

“căci cuvântul lui Dumnezeu cra al lor -ca şi. 
al celor, cari dau pela casa Domnului numai 
pela zile mari, ca să-și-avate mai 'mult hai- 
rele, decât să-și deschiză sufletele. Și“n pri- 
vința aceasta” popa Gyoholsehi. era slujitorul 

“poale cel mai vrednic de pe lume. Nu nu- 
mai slujbele de dimineaţă. le ținea cu sfiu- 
țenie, dar încă si de două Sau tei ori pe 
săptămână aduna tineretul din popor, băcţi . 
Şi fete, de-i învăţe catehism, rugăciuni, cân- 

“tări, povăţuindu-i frumos, tot spre viaţa cu- 
rală şi cinstită. De aceca omul acesta era 
iubit de toată lumea, și novodul de jos tinea 
la. el “ca la un sfânt, | DE 

„Și așa şi acuma, mulțumit că poate să-și 'ci- 
Hiască slujba, nra netezit. iarăşi pe obraji, şi,
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arunci ând o privire pe usu crăpată, ca să vadă 
cine cam este prin biserică, ini-a "atins 
cheia dela dulapul cu odăjdiile. Pe când or- 
ganistul trăsese clopotul de a doua oară şi 
noepra acum să cânte un: „coral pentru ru 
găciunea de dimineaţă, eu m'am și apucal 
să-l îmbrace pe. preot, așa, pecât mă pri- 
cepeam şi cum văzusem de atâtea” ori că o 
tâcuse Vladec. Și l-am ajutat pe pântecosul 

" Cxendz 1), să-și pună cămasa, Să-și incingă mă- 
necarele” şi să-și poti iviască galerasul. l-am 
întins apoi ciboriul, adică odajdia, cea cusulă - 

„cu fir, spre sărutat, şi, după: ee lam văzut 
gala, i-am pus ci iciulița de catiteu cu colțuri 
în cap şi. vroiam să-i întind și ovanghelia.: 
Decât aicia mă 'ntrecusem cu treaba şi mă 
pomenese. cu "nteebare din partea preotului 
mirat: «Datu ? "Tu nu te *'mbraci?« 
Degrabă nam repezit la un alt: dulăpaz 

„mai mic, unde erau cămășile la “tel ale mi-. 
nistranţilor şi, luând pe, cea Pintâi, ce mi-a: 
căzut in mână, dau 's'o trâg peste cap, dar 
simt că pârâe şi ne epe să se rupă, chiar? 

 deabinele. 
—Incet, măi băele, -mai “incet, ez ă dranchile. 

- aste-de cămăși sunt vechi de atâta spălătură 
și Sau făcut subţiri ca hârtia. Bagii de samă. 
stăi.,. că te ajut cu! ae 

  

1) Denumirea de preot pe limba polonă. - 

e 

pi >
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ȘI, zicând aceste, a şi "ucepul -Dopa să-mi 
„ Iagă și si-mi aşeze cămaşa cu__ poale roşii 

Şi, încheindu-mă cam cu -sila la Bulevaş, 
ce-mi venia prea sirâmnt,— mi-a “făcut semn 
spre cădelnița, ce- fumega a prăpădenie ?n 
colțul ușii şi, apucând e anghelia, a zis cu 

„nerăbdare: „ldzmeb adică «haide»... 
ȘI am intrat în: biserică, eu înnainte, popa 

după mine, şi a pornit Slujba: Am uitat nu- 
mai cât să vă spun, că după ce. păşirăn 
pragul, am sbuciumat la iuţială - coarda de 
-mătasă, legată de limba clopotului; atârnal 
„lângă ușă, ca să vestese arlică intrarea prea, 
stințitului si, — se vede treaba, — am sun 
cito cam-lare, de sa rupt si a căzut JO. 
Dar nu *a, băgat de samă . și lturgehioava a 

nceput. 7 Lc 
Cum lumânările cele patru, ce ard la sluj- 

„ba de dimineaţă, fuseseră aprinse de către 
organist cam demullişor, ele-si făcuseră niște | 
capete de foztilă, ce se ?ntreceau la fumegat. - 
cu cădelniţa mea și numai cât am văzul că 
bătrânul. Groholschi își ridică ochii de pe 
molitvelnic, și, încruntâ ndu- se puţin la sprăn- 
cene,: îmi zice cu jumătate de glas : aScepţe 1) 
Coada, de băț cu mucările era, pe cât ştiam, 
in dosul altarului, răzămată de un stâlp. 
Dând să mă repăd într'acolo, nu știam ce 
să fac cu cădelnița şi, cum asta eră prea. 

  

1). Mucările,
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bucșităi cur jăratec, cu la treaba "ndoită, ce 
aveuin acum se făcut, am corn imprăştial 
câțivă din tăciuni prin biserică, Noroc că. 
erau lespezile de peatră şi ?n vreme ce popă, 
cu ochii mâniosi, tot îmi țâșniă un «I/oajai 
chilopec“ '— ia sama, băcte.— cu i-am stâns 
alurisiții de cărbuni eu talpa ciubutei. ” 
Dar lucrul a mers totuşi destul dee - lin, 

că i-am dat, preotului, îngenunchind la lroap-. 
ta de josa altarului, răspunsurile cuvenite, 

“când un-„Deo eratias“, când un Et cum 
spiritu tuo* și, în vreme ce organistul mor- 
măiă de sus aminurile sale umflate de ho- 
dorogialu cu orga, i-ani “mutat preotului 
evanghelii de vr-o două ori, din dreapta *n 
slânga și "nnapoi, -— cum cere slujba la ca- 
tolici. L-am tămâiat ăpoi zdravăn pe sfinţitul, 
am sunat din clopoțelul mic, ascuns” subt, 
treaptă, când şi cât a trebuit, i-am întins în- 
slârşit. bătrânului lighinașul argintiu de şi-a spălat cu apă, din ibricaşul ţinut de mine, 
mânile, şi, după un „Dominus vobiscum“ can 
de mântuială, arh ieșit amândoi, cum intra- serăm, cu frunţile ridicate, în sacristie, Şi bă- o trânul (iroholschi, măcar că făcuse de astă 
dată adevărată liturghie cu bragă și încă slu- 
jit de un șisimatic, — cum ne spune papislaşii 
nouă ortodocșilor — eră atât de vesel, incă! 
na sărutat pe frunle şi mi-a dăruit un sor- 
covăj, zicând pe leşeste : „Tu mi-ai fost as lăzi scăparea meu !e
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* Poate chiar că așă a şi fost. Numai că din 
scăparea părintelui Groholschi i-a ieșit tatălui 

tele Filievici, — cu care n0i nu prea ne aveam 
bine, — cum lot hojma ii căută tatei pricină, 
şi aflat de istoria asta, și dă-i cu jalbă la con- 

„sistoriu, de sau judecat apoi ani dearândul. 
Fu însă am mâncul o ocară zlravănă ŞI, ca 

papistazul, mau trimis tără zăbavă_ la scoală, 
la Cernăuţi. - - 

„meu bucluc intreg. Căci preotul nostru, părin- 

„Să nu-mi. vie cumva poltă să mai fac pe:



 GĂPRARUL BICU



__CĂPRARUL BICU 
ină "n primăvara anului [R66, cam «după 

sfintele Pasti, când m'am pomenit, că trebue. 
să plee la Cernăuţi, la şcoală mai înnaltă. La 
latăl meu, învățătorul târgului Stor ojineţ, nu 

nai aveam, — ce-i drept — multe de 'nv ățat; 
decât nu eră tocmai asta pricina năprasnicii 
hotăriri părintești, ca să mi deie "n străini, 
ci cu totul alteava. 

Eră o nenor ocită bucăţică de loc, ce avei 
"să o ieie mamă- -mea, parte de zestre, colo, la 
oraş, de unde eră și fratele mamei, cărui. ii 
ardea să-și măriască ger? ădină, şi a căzul cu 
lată! meu la mvoială, că, în loc de plată n 
bani, să mă ţie pe mine trei. ani în gamă, 
ca” şcolar. de gimnaziu, ce eram să fiu. | 
Eram băiat cam sbuvdalnie şi răsfățat şi 
aveam multe păcate pe răboş. Că nu mai de- 
parte decât v1"0 trei zile 'n urmă, căt. pe ce.. 
să mă "'nnee în mlaștinele din hahna Raco- . 
vețului. Și acum, -dă, toate mi “aruncau în 
cap. si, — lucru ciudat „— nu-mi fine parte
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nici măcar mama, peseinne fiindcă aveă 

"leagăn o proslăvenie de frăţior, venit așă, cu 

nepoftită, căruia nu-i lăceă gura, cum nu-i 

tace-eam-nici- astăzi, colo "n sfatul împără-: 

tese din Viena. Şi-mi păreă rău-toc de.casă, - 

eaveam, pe lângă ninistrantul dela biserica 

papistaşă, încă doi prieteni, la cari țineani 

mult. Unul eră cânele nostru Hector, -tova- 

vășul plimblărilor mele prin câmp și pădure, 

celalalt eră Bicu, umblătorul comunei şi "m 

aceeaşi vreme ser vitor la scoală. Bicu s'a fost 

întors de curând. din caste, unde stujise opt 

„ani dearândul, văzuse multe. ştia să și vor- 

biască eavă nemţește şi eră pentr u mine co- 

moară nesecată de povești şi snoave, pe cari 

aveă darul să le spună, cum nimene altul. 

Și 2nt'o zi de dimineaţă, căruţa bădichii 

Cărăşel, harabagiul târgului, cu 'mârţoagele 

sale albe, pe cari le indemnă la fugă, des- 

merdându-le mereu cu: vorba „Haide, balaurii 

tatei, haide l* sa și.oprit la poartă şi sluj- 

nicile au pornit a bucși chilna tr ăsurii cu tot 

„felul de merinde și pocloane pentru bunică- 

mea şi: pentru unchiul din Cernăuţi. Am cam 

"făcut eu cevă bere la mâţi,-trăgând la plân- 

“sete şi oftaturi, dar în cele din “urmă, iacă- 

mă aşezat alături de tată-meu și căruţa por-- 

nită ?n goană, cu Hector după“ noi. Credin- 
ciosul câne lătră 'ntr'una şi ne-a petrecul, 

sărmanul, până n dealul Crivei. Cine sa acă-
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fat. însă "n minutul dit urmă, pe capră; lângă 
bădica Cărăzel, a fost Bicu nostru, Abia pe 
drum. an aflat apoi din vorbele tatei, că omul 
eră acum chemat din nou la cătănie, fiindcă 
ixbuenise războiu cu Prusia. | 

Inima mi Sa umplut «de jale şi vedeam după 
faţa ispitilului om, ce greu îi veniă și lui să 

“se despartă de Storojineţ. Mă mnângăiam însă. 
"in ascunsul inimei mele de copil, cu nădejdea 

"n povestile noui, ce aveam să le aud-în urmă, 
căci nu mă "ndoiam,. cum că căprarul nostru 
se va "toarce şi din isprava asta a "mpă- 
răţiei, care adună de o vreme pe toţi feciorii 
noştri românași la Ivcaba ostăscască, colo, pe 

„câmpurile de bătălie. Nădejde uşuratică a 
minţii mele de copil, ce eră să se 'mpliniască, 
dar cam. altfel de cum credeam cu. | 

Am stat lunile de vară "m oazlă lu oraşul 
Prutului, de n'am pregălit pentru intrarea la. 
“Scoala latinească, cum îi ziccani noi gimna- 
ziului, dar am văzul, în timpul acesta la Cer- 

“năuţi, pregătirile de războiu şi străsnieiile ho» 
terii şi man întovs în târeulejul nostru “chiar 
odată cu soldaţii, cari veniau, săracii, dela mă- 

„-celul din Boemia. Veniau adică: din cei duşi, 
unul la douăzeci, și, din cei rămaşi teferi, unul 
la zece. Cine a zăbuvit însă cu 'ntorsul, eră 
căprarul Bicu. Mâta noroc, că venise-o hârtiei! 

„la  cănţălăria comunală, cum că trăiă, 
deşi căzuse ereu rănit, chiar în bătălia cea, 
dintâi,
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Și iată că asă, pe la SE Ilie, au şi adus lol 
balaurii lui Dădica Cărășel, into căruţă lungă 
cu draghini,căptuşită cu ţoale si cu paie, câţi vă 
din cei vindicaţi pe la spitaluri şi: printre - 
dânşii eră și bietul Bicu. Pe căpotul cătănesc 
avea uninată o bleşcuţă, ca răsplată pentu 

"vitejie. In schimb uveă şi un picior de lemn. 
Gu asta se alese pe searna isprăvii 'mpărăteşti. 

Eu m'am speriat, dar totuşi parcă ardearn, 
„să all păţaniile căprarului. Şi iată că într”o 

zi de toamnă, până a nu plecă eu incă 'nnapoi; 
la Cernăuţi, la scoală, Bicu, măcar că nu-şi 

„Venise de lol în puterir-a găsit prilejul să-mi 
„iușire "ntâmplările sale din războiu, Și eră 
“lungă povestea lui, că am stat, aşezaţi la | 
gura colihwi de strujeni, in care strânseseră 
clăcașii popuşoiul și bostănaşii de. pe lacul | 
sevalei, am stat, până ne-a 'prins noaptea. 
Și, to destăcând amândoi pănuşile de -pe se: 
minceri, mi-a povestit omul pe: rând toate, 
din ziua plecării cu. noi şi până la 'ntoarcere. 
"i Storojineţ. Si lam ascultat. int”uu suflet, 
numai dă, sunt cam mulţi ani de atunci, şi 
dezi-l văd pe Bicu parcă mnaintea mea, cu 
loluzi nu stiu dacă am să izbulesce să spun, 
la rândul meu, cititorilor istoria acestui vi- 
leaz, asi, cum am auzil-o. 

„A lost mare noroc pentru mine. — asă a. 
nceput căprarul Bicu povestirea sa — „că mia 

- Inat lătuca matale, dommnizorule, atunci în



căruţă, cu dumneavoastră, că unde nu, cine știe, poate că-mi făceam seama cui singur, în loc să merg la căsăpia, ceea, de Oameni, ce am. ajuns în urmă s'o văd col&n Dătălio. Că m'a Dicnit fost stra jameşierul dela beţire 61), cu hâr- „tia de chemare, tocmai când eram să mă reped la Tor dănești, la maimă-meă,. Știţi, doar, - Cam - Poacolo o gospodăr ioară, adică, cur Sar zice, casă cu loc, avere rămasă dela, răposatul tată- meu, p6 care.o caută mama cu o sor ă mai , mică, „măritată nu de mult. 
Când m'am întors din cătănie, si mi-au dat bucăţica cea: de slujbă pe la căinţălăria' ŞI. şcoala tătuchii matale, m ah gândit; co m 'am gândit, şi am lăsat pe bioţii oameni să gos- podăriascii nnainte. Doar atât, Că aveau să-mi. deie de Simedru. şi de Florii din! cele "mbră- " căminte și schimburi, cum Ştiţi că le fac acasă, la noi. Și tocmai prind eu de veste, că mama-i pe zăcere, ca femee. bătrână, co şi este; şi ma pălite dorul, so mai văd. Apoi, că. am. şi lras fuga încă "n noaptea, aceea, până la Iordăneşti, și doar că am apucat so mai. giisesc vie.. Că trăgcâ săraca Chiur de moarte, şi n'a putut decât să mă, blagosloyi jască, Căci. . „auzind, că mă duc din nou la oaste, parcă | - i Su curmat Şi rămășiță de traiu, ce se mai - sbătită, * n biata femee şi, peste vr'o rei zile, a 

7 și murit, cum am aflat în urmă. O 
1) Prefectura județului.  , 
16929, —Grimorovitza, Amintiri și Schițe, ” 7 
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“Eu însă am fost în zori de zi la târg, de 
mi-a făcut tătuca matale socotiala, banilor, ce 

„aveam deluat și m'a 'ngăduit să plec odată cu 
". dumneavoastră lo Cernăuţi. In chipul ăsta mi- 

am strămutat gândurile dela pacostea de acasă 
Și, când am intrat la transporthausul oștirii, 
M'uu năucit cei din cazarmă cu poruncile, de 
am uitat de toate. Că 'n aceeași zi ne-au și | 

_"mbrăcat şi ne-au rânduit pe fiecare la ba- 
talionul său. In urmă, împărțindu-ne.pe com- 
pănii, m'am văzut-târziu, sara, pus în fațaplu- 
tonului de 39 oameni, peste care eră sergent 
un ncamţ din Huta-Veche. Eu însă şi cu un Ji- 
dov, luat din linie, făceam părechea de căprari.. 

A doua'zi ne-au şi scos la zeţircă 1), a treia, 
„Ziiar..A patra zi ne-au pus să tragem la ţintă. 
“Șiverau zugrăvite pe păretele de scânduri 
nişte matahale de prusaci mustăcioși, în straie 
albastre, în cari băteau gloanţele noastre, de-ţi 

„ră mai mare groază. Aşă a cincea zi, și a 
şesea, așișderea. Și cum au văzut, că oamenii 
scamănă să fi deprins iarăși toate, cum le ştiu- 
seră 'nnainte, ne-au şi pornit fără, zăbavă, pe 
jos, la târgul Colomea. Pân” acolo adică umblă. 
deo vreme 'ncoace trenul și, la sosirea, noastră 
la -faţa locului, ne și așteptau rânduri de va- 
goane, ca, să ne ducă 'nnainte. Jalca.celor cari 
ne 'ntâmpinau, pe toată ?ntinderea drumului, 
dela Cernăuţi la Colomea, nu-s harnic să-ți o . 

  

1) Exerciţiu,
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Spun, domnișorule; că eră mai cumplită de cum - când ne-am întors apoi, unul. câte unul, aşă - cum mă vezi, cu buturuga, asta, n loc de pi- cior. Că, din oamenii mai bătrâni, chemaţi: acum din nou, la, slujbă, cei mai mulți apu- Cascră să se "soare Şi ţipau nevestele pe urmă lor, de ţi se sfâşiă inima, Cine făceă însă lar- ma cea mai cumplită, erau Jidovii. Că dese” „"ntâmplă să aibă să-și petreacă câte unul de. „ai lor, n'alerga numai balabusta cu copiii, dar tot ncamul Şi. se 'umplaă, văzduhul de. vaiete şi bocete, de crâ comedie, nu ce. Iţi veniă să crezi, că-i ducea, chiar în prinsoare, „la Babilon. 
o -- Dar destul, că ne-am văzut în sfârşit por- niți şi din Colomea și de acolo . nu mai Ştiu, pe unde ne-au dus, prin ce locuri ne-au mai | - Primblat, că mă, buimăcise văctul trenurilor, schimbatul vagoanelor şi mai ales adaosul mereu de alţi și iar alți tovarăși . de oșteni, „de pe la toate regimentele și de tot soiul pe arme, Decât plutonul nostru ÎL țineam eu şi cu sergentul neamţ binişor,. în Vreme “ce: to- varășul „meu, căpravul Herș Taler, eră 'rân- duit cu menajul trupei, Și făcea, blăstămatul,. după, Cum îmi spuneau fruntaşii plutonului, la gheşefturi cu mâncarea, de-şi umplea: bu. zunarele de piţule:. Mai al&s,; Că avea cu el Și un lădoi, cu tot felu] de lucruri căutate: băuturi, 'ciai, tutun și țigări, pentru cari ju parale bune, -î: aa



>= 
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“Însfârg it ne-am văzut î în târgul Cașau, unde 
se, afla batalionul al. treilea din regimentul 
nostru bucovinean. „Alicia am poposit iar: isi 
câteva zile, până sa hotărit in care parte: a 
armiei aveam să fim rânduiţi. Ne-au prim- 
blat apoi pe toţi, — cam „la patruzeci de mii 
de oameni, câţi eram adunați, —-pe dinnaintea | 
ştabului și generalilor, cari stau roată *m- 
prejurul unchiului. împăratului, - venit înta- 
dins: la, Cașau, să ne facă inspecție. Din ro- 
simeatul nostru 41, regimentul de mămălisari, 
— cum ne spunea căpitanul Vasile Botezatu, 
— erau însă de faţă numai două hatalioane; _ 
adică al doilea și al treilea. „i tocmai, când 
treceam, noi prin fața erțhorțogului, “ol, — se 
vede” treaba, că. umbla să ne zică cova — 
scos coiful cu pene verzi din cap. șine făcea 
"somn. Decât strigătele de: ura din: partea 
cătănimei au fost pricină, că n'am putut să - 
auz nimica. a — 

A. doua: zi, când nu se > crăpaso bine de ziuă, 
am pornit apoi; în sunetul asurzitor al tobelor, 
trâmbiţașilor Și al muzicelor, de la. Cașau, la 

- Hulain, iar de acolo la alt oraș măricel, Ol- 
miltz, unde am dat de batalionul nostru întâi, 
la, care se află și steagul regimentului. De la 
Olmiitz -ne-am îndreptat apoi. spre Litau. și 
de acolo către Skalitz. Aici bieții locuitori se 
adunaseră. grămadă, cuprinși de frica - duș- 

| manilor, e cari au fost apucat să treacă chiar
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deabinele hotarul Brusian, intrând, pe. pă- 
mântul împărăției noastre, 

Și ne-au așezat, pe. unii la marginea Șa- 
tului W ysolkow Și, cum, batalionul nostru al doilea, în care G eră şi compania, mea, venii, 
nu Știu cum, cu spatele spre o dumbrasă mi- 
că, iar la depări are, ca de o bătac de. pușcă, 
se ridică uri dâmbulej cu huci, deşi, iată :că 
ne pomenim din partea ceea cu.- -un: ropot de 
fasole de cele de plumb, ec, când picniau:, pe 
când unul, îl Și culcau la, pământ,.ca. po. un 
bustean. I“vau pusștile Hintertader:, ale Pru- sacilor, „cari începuseră: să ne cânte. Şi auzim - numâi .cât 0 pârpăială. 'nnădușilă şi măruntă, - Dar dela călăreți noștri, ulani strbăteă, când un țipăt și un, oftat ; prelung. al. oamenilor, fulgeraţi ca din senin, când câte o nechezătură jalnică de cal, care sosvârcoliă De jos, înbăilaia năprasnică a morţii, 
Ne-am tras repede ? n dumbravă, cornuril; „au început să.sune la signale şi jată: Că, zărim pe adiutantul regimentului, galopând -pe-calul său sforăitor. Și a strigat numai către maiorul nostru, că hatalionul : al doilea să se arunee asupra. dâmbului La minut au Şi” prins să-se 

1 se ştie, că *n răsbolul acesta. Prasieai erau dejă, înărmaţi cu chassepouri, ta Vreme cc Austriacii Tuptair cu puști sistem vechiu, ce .se "ncărcau pe la” gură, cauză, care a şi. decis isbanda.. :Prusiană; în. €luda bravuri, recunoscute a trupelor. austriace,, |
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dea oamenii din compania mea la pământ și 
'nnaintarea pe furişate a 'nceput. Decât n'am 
prea, avut vreme, să ne jucăm de-a ascunsului, 
că îndatamare au şi. apucat-să 'se arate chi- 
purile dușmanilor Şi atunci, cam pe brânci, 
cam sculaţi în picioare şi pe pitulială, am 
dat năvală spre tufișuri. 

locurile de pușcă, mai ales din partea, noas- . 
tră, ne asurziau şi 'n zăpaciala ce a 'nceput 
să ne “cuprindă, parcă nici nu vedeam cuni 
cădeau rândurile de tovarăşi. Se prăbuşiau, 
aşă tăcuţi, şi vr-o câtevă minute nu s'a auzit. 
decât numai șuicratul gloanţelor. Deodată 
însă a isbucnit un urlet fioros de sute de 
glasuri şi, fără să-și mai deie oamenii bine 
sama ce erau să facă, au lăsat naibei ruperea 
cartuşelor cu dinţii şi 'ncărcatul pe dinnainte 
al puștilor. Impinși, ca de o groază ascunsă, 
să nu se vază seceraţi cu toţii de grindina 
gloanţelor vrăjmaşului, sau aruncat. cu baio- 

netele în strigăt turbat asupra  tufișurilor, 
ce ascundeau “dârbul. Și atunci s'a, văzut, că 

eră cogemite deal, nu șagă, şi pe culmea, lui 
„se ridică o bisericuţă, în care foia, mulţimea 
duşmanilor. - 

. Oberlaitnantul nostru Ambrosie, cu sabia | 
__ scoasă, îmbărbătă oamenii, scoțând la urale co 
păreau mai mult răcnete de fiare, și noi, dând 
iuruş după dânsul, am pus pe Prusacii din ca-. 
piste pe fugă, chiar în minutul, când sărmanul 
fier a căzut și el grămadă, ciuruit de plum-
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burile omoritoare, ce veniau potop de sus. In 
vreme ce vrăjmaşul fugeă acum a prăpădenie 
povârnișul dealului în jos, spre partea, de din- 
colo, și oamenii noştri dau. goană după ei, 
văd eu pe stogarul nostru W urzer, neamţ. 
dela Țureni, cu faţa 'nsângerată, cum se luptă 
cu nişte 'ncruntaţi de Prusieni. Strig la câţiva 

"din oamenii mei, de se opresc pc loc şi ne 
năpustim, să scăpăm steagul. Și atunci iată 
că, din podul bisericuţii, trage un blăstămat 
pe gaura, streșinii şi mă pieneşte'o afurisită 
de fasolă, de acele, tocmai în bolfă, genunchiului 
“drept, de mi s'a “făcut numai cât vânăt 
înnaintea ochilor. DL 
Mă uitam la cei dela steag cum mântuiau pe 

Nemţi de zile, decât eu nici că puteam să mai 
fac un pas, aşa de rău mă durea colo, la ge 
nunchiu. Din podeţul capiștei vedeam însă 
că se coboară, unul după altul, ca, vro zece 

- Prusaci, cu puştile *?n mână; dar se vede 
treaba, că li sc isprăviseră cartuşele, că nu 
aveau. cu ce să tragă. Sau repezit, ca, lupii 
spre mine, și cu stam răzămat în puşea în- 
țepenită cu stratul în pământ, cât pe ce să 
nu cad. Numai cât Cel de sus știa suferinţa, 

mea, că-mi mușcam limba, de durere, și do - 
ciudă, că nu puteam să mă Mişc. Așa, stând în 
picioare, ci m'ar fi sfârticat în baionete, dar. 
pesemne că pricepuseră după faţa mea, cam 

„Ce era cu mine, că nu mai cât îi văd, în- 
enniurându-mă cu puştile plecate *n jos. şi
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unul din ei, cu salon la umăr, îmi spune pe 
nemţeşte: «Căprars, să te dai prins, că vezi... 
„doăr că v'ai încotiole : 

Vorba” Va, fi fost la vorbă spusă, aș. de: 
om ce simte: şi "vede, dar mie nu-mi eră a 
sfat părintese, Titâi, că mă doboră durerea, 
al doilea Căci i ărdeă obrazul de rușine, să 
mă “dau: prins numai cu ună— cu două, când. 
ai nostri colo” de vale, îi fusări au pe duş- 
miaiii, ca: BG niste mistre cţi, scoşi din bârloa. 
Și, în neştire, trăg. nu tiu cum piciorul cu, 
“genunchiul zarobit” innapoi, mă seudui de o: 
crâcnială; strașnic de dureroașă a osului, dar, 
simțind totuși piciorul oărecum mai piroinil 
subt mine, ridic pușca, mea, 0 apuc de ca- 
pătul ţevii și o rotesc, mănia lui Dumnezeu, 
pe deasupra capului, 'cârpindu-i pe cei 'din 
Jurul, meu "peste: titve, de le pârâiau: căpăiță- 
nec. PE trei i i-am 'v ăzut căzând deodată la pă- 
inânt, pe ceilalţi: i-am ajuns aşă, din rândul 
al doilea; apoi m'am prăbuşit, cuprins 'de un 
“lesin, pe urmă durerei la genunchiu și mi 
se păreă, numai'cât; în clipiala ceia, că aud 
glasuri și “pași grăbiţi de 'oameni cari veniau- 
din partea de. dincoace, a dâmbului. -. 

(e sa mtâmplat apoi cu mine nu știu. Dar 
” am. auzit. în urmă, că m'au cules sanilarii și 
nău dus în lazanetul-. “din satul "Wysolkow, 
de 'am fost: pornit în- urmă. la: spitalul din 
Olmiitz.- Aicia. "mi-au tăiat piciorul, sub cu-
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râni Că nu mai e pup: de nimica. Tar. “după 
ce m'am vindecât, mi- au, daţ la. „regimeil 
blescuţa asta Și m 'au trimes” acasă, 

Ceilalţi din tovarășii, mei 'de luptă nau. scă- 
pat numai cu atâta că! i-au duș, s săracii, în: 

“urmă la Chuln, unde a fost bătălie Şi, mai 
sângeroasă. Căsăpia, cea, mai slrașnică, a. fost 
Însă la Kânigriitz, sau Sadova, cum Îi mai 
spune satului. -celui nenorocit de! lângă „apa 
Fibei. Că nu numai i-au biruit Prusienji Cu puștile lor ucigase pe. ai noştri da; încă i-au luat pe zoană, și podul cel, mâre, „peste râul la rupându- -se de atâta Dor ară, CG șc'. în- 
grămădise pe cl: în toiul. fugii, o mulţi de 
bicţi oșteni Său înnecat, alții au „perit, de” nu 
li's'a mai dat de, urmă şi numai puţini au 
avut parte să se vadă întorși acasă. ! 

* . . 

Aşi elăsuitu povestea lui Bicu, ŞI. n vreme - 
ce-l ascultam și trăgeam pe furiș cu ochiul! la piciorul de lemh al căprarului, lacrimi ini 

„se. Strecurau pe față. Decât! înserase și Bicu 
Wa putut să vadă, că i-am plâns de milă, 
„„Cătevătziie după asta i-a venit tatei o hârtie 

de la cârmuire, cum că pe Bicu. l-au făcut 
păzitor de rău, slujbă înființată de curând: Și avea Bicu nostru lef'şoară nu toemâi vrea, cu o căsuţă, lângă podul cel mare al Sirctelui, De acolo.-îşi ficoj clopăind primbările lui. - zilnice, când i în susul apei, până la Panca, 

Li
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când în n josul ei, până la satul Ropcei. . Și 
cârmuirea, cea miloasă, îi trimiteă în fiecare 
an, de ziua împăratului, câte un picior . de 
lemn nou, cu căptuşiala de piele neagră,pe 
care se vedeă o pajură. - 
Iar cu, când se 'ntâmplă să viu de vacanţa, 

mare acasă, la. Storojineţ, trăgeam fuga, la. 
„Căprarul meu. Și mă duceă la zile frumoase 
colo, subt pădure, -unde Siretele șerpueste la 
umbra brazilor, de tot roade din malul:înnalt, 
Şi ne aşezam lângă o colibioară, ce şi-o fiicuse 
omul anume pentru pescuit. Și, învăţându-mă» 
să potrivesc undiţa, scoteam din plasa mare 
dinspre hotarul Pătrăuţului, niște mrene feu- 
„moase, de se cruciă mama,' când veniam 
cu' ele acasă,



„ DEZERTORUL



e DEZERTORUL - Ai 

  

Iară pe la stârşitul anului de pomenire is 18, an greu' si plin de: turDurări pentru țara, n Ircagă, fiindcă, * "mpărăţia intrase * n ză ă „mare cu nearnurile, pe cari 'le slăpâniă, Un: gurii mai ales, neastâmpăraţi din fire, se a 
zuluiseră urit de tot împrotiva oblăduirii i Nen- jeşti, și stăpânirea, văzând că nu-i șagă, ci „ răzvrătiro: războinică în toată putere ca, a po- vățuit pe Impăratul; de'a: chemat, pe vecina, usie' ?n ajutor. Șapoi Muscălii farului âu tă- “cut-ei ce au făcut şi mi i-au potolit: pe buh- „tusnici, “de nu :s6 găsit copac în drum, în care să nu Îi rămas de amintire câle.un ștreâng ” pe urma samovolnicilor spânzurați. 

Decât cu trecerea Sălbaticilor căzati și pe -hotnici prin munţii Bucovinei, * pe unde li fu- 
Sese drumul mai scurt și "ndemânatee, du a- vut și oamenii noştri destul bucluc, de a ră= mas și până, astăzi pomeniala pe urma; Do- 
pâsurilor muscălesti,. nai alcs la "itoarcereia 
jzhândașilor „Spre câsă.: Ba. a 1 rămas SĂ câțe E



110 Em, Grigorovitza _ 

O .mărturie vic, precum Yeţi vedea 'ndaltă 
din cele ce am să -vă povestesc. Căci isto- 

"ria sa petrecut în târgul Storojinețului, unde 
am copilărit și măcar că, pe vremea pacos- 
tei cu trecerea, muscalilor, nu -cram încă pe 

lume, dar o bucală din această istorie tot am 
apucat-o, încât nu mi-a venit greu să o 'm- 

tregese în urmă din cele auzite. 
„Era, cum vam spus, pe la-sfârşitul anului 

cu. revoluţia şi cele. 'ntâmplate începeau, ca 
"toate lucrurile .de pe lumea asta, să fie uitate. 
In .târguleţul  Storojinețului mai ales, unde 
toate'mârgcau după voca și placul stăpâ- 
nului locului, boierul Nicolae Flondor, se 

„ simţia pace şi liniște, ca si cum nici n'ar 

fi fost covă. Adică așă li se părea târ- 
goveților, căci nu mult după burzuluiala ungu- 
rească, boicrul şi-a *nsurat pe unicul său fe- 

„ cior,lorgu, cu cea mai frumoasă fată de neam 
din câte crau prin ţinut și sa făcut nuntă 
boierească de i-a mers veste până peste ho- 
lare. Pe duduca Eutrosina, fiică-sa, o măritase 

bătrânul; ceva mai ?nnainte, cu ncuitatul vlăs- 

tar de viţă boierească Iorgu Hurmuzachi, și 
acum se veselia pe urma, acestor isprăvi de 
pace şi bucurie cu toţi oamenii locului, încât 
de năcazurile cu Muscalii nici că mai pome- 
nia cineva. Şi boierul Niculae Flondor, care, 

după, ce dăduse curţile'sale noui, de subt poala 
„Crivei, în sama feciorului înzestrat, s'a tras - 

+
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- în casele vechi de lângă. școala târgului şise 
gândia la multe, numai de bătrâneţe nu voia - 
să știe. Că-mi începuse -să umble în toamna 
aceia pe la vânat pe. m oșia 'ntinsă, de nu sc 
mai sătura. ŞI cu asta l-a și apucat iarna, ve- 
nită; nu stiu cum, timpuriu de-tot şi cu nişte 
troiene de omăt şi vântăraie geroase de cre-- 
deai curat că o. lăsaseră Muscalii plocon. 

Intro zi îi spuse boierului unul din vătafii 
Săi, că s'au ivit porci sălbatici pe moşie şi ar 
fi dat de vre-o câtevă ori” năvală,: mai: ales 
pe la odaea, cea de subt pădure. Și după cum 
povestiă omul,.cră vorta de o ceată cam de 

"şepte-opt capete de mistreți, adică un ger cu 
” scroafă și godaci hăt mărișori, cari! veniau,; 
cum mai spuneă €l,-aşa pe la zori de zi, de 
se aruncau peste şarampoiul odăiei, unde mi- 
rosise —se vedeă treaba — grămezile de po- 
puşoi de subt girezi. Boierului- i se aprinseră 

„ochii la vestea, asta, şi, fără multă, voro oavă, 
s'a şi hotărit să meargă a doua zi cu noaptea | 
*n cap la pândă la mistreți. Și cum a zis a 

- Și făcut. Nu cântaseră cocoşii nici a doua, oară, 
când sania de ţară, înhămată cu doi cai iuți, 
în care şedea, boierul cu vătaful, s'a, şi 'stre- 
curat tăcută, fără pie de sunete de tălănguţe 
sau zurgălăi, pe drumul către” odaca de sub 
pădure. 
„Era, după cum mi-a povestit Dătrânul Ti 
moi, vătaful de pe atunci, un ger uscat și.
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aspru, „de “tremurau stelele pe: negrul cerului 
“și tălpile sănici rădeau ca cu . briciul coaja 
amorţită a omătului din făgașul drumului să- 
tese. Un capăt de lună arăbia, Să se ascundă 
după, coama pădupoasă a dealului Pătrăuţu-- 
lui, ca și cum sc temea. de gceana roșcată, ce 
se iţi, Sfioasă din spre răsărit, prev estind zo- 

- rile, ceseapropiau. Apa Siretului, amorţit.subt 
povâra de ghiaţă şi de troiene, culcate pește 
albia. s sa, parcă, nici nu era. n fiinţă şi numai 
cât. văgazul mare “de lângă, moară cu propi- 
torile. ridicate și . mvălite de, soiuri uri iașe «dle - 

| ghiață lucic, „52 făriau, ca.0 cotate de vrajă, 
arătând pe. unde curge vâul.. lu dosul acestui 
ZĂBaz, începeu ! mgrăditura odăii, lipită din 
partea. aceea, chiar de stroşinişul sandrama- 
lelor.. celor. câteva cașe de gospodărie, „Ce 
*nconjurau Yelniţa boierească de pe vremuri. 

_De acolo şi.până la poala pădurii. moşiei nu 
era. decât o. zvârlitură de băț şi! ducea un 
drumuleț strâmt peste podeţul pe jumătate 
'ngropat de omete, spre malul de dincoloal: 
apei ascunse. După văzămătoarele acestui 
podeţ, . având, zăgazul la spale, sau - tupilat 
boicrul: cu văătatal, însoţiţi încă de un om dela, 
odaie și de berejnic. Acesta, săracul, abia-şi 
târâia picioarele de beteng: co părea, că Se 
'ntorsese numai. de vr'o_ câteva săptămâni 

NI din cătănia greu ispitită, “colo din țara un-. 
„gurească, El “aăduse de veste vătafului despre
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0 vedenie do 5 Or, care sar fi ivind de o vreme 
“prin: “pădure; decât nave Dictul berejnic de 
unde să ştie mai multe, fiind prăpădit de be- 

„cisnic ; Şi hămisit pe urma “boalei. sâle, 
“ Boier ul, în nerăbdare ca sa, na prea; dal as- 

cultare multă” la câte” le 'ngâna pădurar ul și 
cum chiar că- și cepe să se” Crapo de ziuă, . 

a porunc it "tăcere și Sau dosil'cu toţii'si mai 
"bine la locurile'lor'de pândă alese. La un a! 
treilea cântat SubțiaLic de cocos, iată” că: 
“tapucat să sc prelundiască pe dungă tr oianulai 
întins umbra unici dihiănii, ce veniă tiptil, ăea- 
furisatul; dicpt'spre podei, i, la adăpostul“ Vâ- 
Rătgrilor. Ta ui v ulpoiu do toată: fruniuscțeă, 
si Doicrului îi” svâcnia mână sub meşinul Înu- 
blănit, decât nu venise ol pentu vânăl așa: 
fu de saniă, "Cu arije ă strâns: dă pusca - 
"ncăreată cu. “poşte fapene, subi braţ și sc uila - 

cu jină “la. mișcăiilo neprihănile ale; 'Sivetului 
de. vulpoiu, căre habar 1) ay ei iri ce primej- 

„die se găsi, Decât: iată, Că'a pornit” să stră- 
bată” — nu sc prea “deoselică de: unde — un 
troscot, ca de” vreascuri, 1Aeobile; apoi un fo3- 
nct Sud” ŞI în “urmă un 'oroliol, te veniă 
deslușit dinspre pădure Vulpoiul ascultă, și 
el: cu “botul ridicat în văzduh” "gomotul acesta 
şi 'a tulit: -0. Po: zarea oriătului i însă/'se' arătără, 
în clipa acecă, chiâr la margincă, pădurii, 
chipurile negre ale unei cote de mistreți” cu 
un ger uriaș în frunte. Capul mare și i sburit, 
16929, —Grigorov itza, Amintiri şi Schițe. og
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cu râtul gros, lungit între doi colţi straşnici, 
ridicat în vânt, s'a oprit un minut pe loc, şi 

ceata, dobitoacelor, ce-l urma în şir, deasc- 

menea. Sforăiau şi grohoiau încet fără să-și. 
plece râturile şi par'că nu știau :să 'nnainteze 
sau nu. Boierul tresărise de uimire, dar sta 
neclintit, că ştiă el bine până unde. îi ajun- 
gca ţinta ochiului şi băfaea puștii. Erau prea, 
departe dobitoacele și aici nu. eră vorba. să 
răneşti, ci să ucizi gerul dintr” odată, căci all- 
fel vai și amar de vânător. 

4 

_În vreme'ce se sbăteă socoltiala aceasta. 

atât în capul boierului, cât și în ale vatafului și 
berejnicului, cari îşi aveau tragerea rânduită, 

-- cum erau adică să iasă și lucrurile după focul 

de puşcă al stăpânului, iată, un alt sgomot 
* dinspre pădure. Erau ca, niște pași de om, care 

se tot scufundă prin zăpada "ngheţată. Mis- 
-treţul din frunte a făcut atunci o mișcare înna- * 
inte, cam încă de vr'o zece pași, dar cu-fo- 
rială și întorcându-și capul spre pădure, de 
“unde pornise zgomotul. Boierul, în aprinderea 

sa, nu băgase însă de samă nimica și aveă 
acum puşca la, ochi. Incă cinci paşi și dobi- 
tocul îi venia..ca și lipit de buza puștii. Când 
iată, că n clipiala aceea a răsunat aproape 

-0 descărcătură asurzitoare şi godacul mis- 
treţ din coada cetei, făcând numai cât un salt 

- în văzduh, sa prăbuşit în sângele său. Cei- 
lalţi porci au luat-o, cum bine se "'nţelege, la
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lugă, în goană năprasnică, dealungul apei, 
spre partea, de jos a pădurii. De după umbra 

„unui arbore mai înnaintat s'a văzut însă un. 
om cu barbă lungă, cum veniă, asupra vâna- . 
tului doborit şi, punând pușca sa, lungă jos, 
a Și apucat fără multă zăbavă să despoaio 
„cu un cuţit mare dela brâu mistrețul, 

N'a avut însă hoţul vreme să-şi isprăviască 
trebuşoara, că s'a și pomenit prins de după 

"spate de vătaf și de hargatul dela odae ȘI,— 
trântit la pământ, cu mânile legate —, se uita, 
cu ochii holbaţi în fața, boierului Și a oame- 
nilor săi încruntaţi. Şi acum să vă ţineţi bine, 
dacă voiţi să, aflaţi: ce cra-cu omul acela 
străin, care-i stricase moșicrului așă, nitam- 
nisam, întreaga vânătoare, că-i mult de Spuş. 
Iu însă am să mai scurtez din poveste,—vorba 
ceea, —-că de aicea mult mai este. 
Adus la curte, omul a mărturisit, în graiu 

muscălesc, abia înţeles de slujitorii moșiei, că 
a fugit dela, oștenii ruseşti, cari trecuseră la: 
'ntoarcere şi s'a ascuns în pădurea Budine- 

„ţului. Aicia, a hălăduit de atuncia, dormind 
prin varaticele părăsite ale pădurenilor, tră- 
ind din furturi şi vânat doborit cu pușca sa, 0s- 
tăşească, pentru care avusese grijă să-și pună 
la o parte cartuşe de ajuns. Și a căzut după 
această mărturisire. la, picioarele boierului, 
rugând cu lacrămi, să nu-l 'deie pe mâna 
celor dela cănţălărie, că au să-l trimeată, de
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“bună seamă peste graniţă, și i atunci îl așteaplă 
„ioartda cu enutul. ȘI boierul, cum cra “de. 

felul său- Suflet hun' şi “Milos, la, iertat: și” La 
băgăt” pe Ivân, — Casa-l Cheama, pe Muscal, — 
înte- hargaţii ' săi, pe: cuvânt: ca să “Slujiască 
la, curte pe hiană și pe: seliimhburi Și ci ate o pa- 
cică iare “cu: maicotcă de lulea pe. săptă- | 
mână. lat vătaful, luându- i pe Muscal în samă - 
şi gândindu: sc, că nu prea: sc 'niţelege” cu ce-- 
lelalte slugi, i-a, dăt un „cal $i o tarădâică ve- - 
ch6 și Lă rânduit s să, “fie căruțăș de toată, tr6- 
huinţă la cur le şi: moșie. aa 
Şi acu, nu ştiu cur Să "sie ispiăvile ace 

stii străin intre oamenii nostri. Că L- -an apu: 
cat —ceti “drept — abia, tâvziu de”tot, dupăce : 
mă făcusern prieten cu nepojelul “boierului. 
Copilăr ind! câţiva ahi împreună; 'pelreceam Ja 
curtcă, din deal, ca Și acasă, și vedeam intre 

“alte chipuri, vănrase' "n "amintirea Inca, ŞI” pe 
Ivani Muscalul cu gloaba s sa. Căci după nioarica 
boierului; bătrâriiil Ivana: "fost trocuţ, = pro- 
cuni, bine sc! 'nţelegc; — cu tot hargălicul 
curții din târă „la curtea mâre de subt pădure ea, 
Urivei și a, dăinui cu slujbă sa pănă și după 

cea fost dărâmată şi “curtea “din “deal, fă- 
când apoi loc caselor oiercşti, ce se văd 
încă şi "i ziua“de astăzi la Storojineț. 

Atât humâi 'că slujbă lui Ivan so tot îni- 
siieuia și din om' cam Slobod! cum fusesc li *n- 

„ceput, apucaseră să-l cam 'vobiascii „toţi, “de 
- x
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ajunsese dela o vreme morăcănos, do-și: ră- 
coriă inima, pe muscăleasca sa, limbă, din 
lericire nu prea, *nţeleasă de tovarășii și stă- 
pânii săi. Că de unde la, ?nceput îl punea vă- 
taful numai cât să care spălătoresele dela, 
curte cu albiturile la apa Siretului, sau să 
ducă merinde şi alte lucruri la odaca de subt 
pădure și "nnapoi, de când cu slujba la curtea 
din “deal, nu imai ştia bietul, cum să 'mpace 
pe logofătul cel nou al moşiei. Că'il: pornia 

N 

cu tot felul de insărcinări, până pe la Cernăuţi. 
și mai ştiu eu pe unde. Și: bătea bietul Ivan” 
drumul cu zilele, uneori nemâncat, — că sim 

„brie i-se rânduise de a vreme şi lui, numai 
cât cam puţină şi marcotea a lulea se scum- 
pisc rău de tot, Şi cine știe cum cră's'o scoată 
la. capăt Ivan cu necazurile, dacă nu venia, 
ceva la mijloc, ce l-a mângâiat, . pentru: un 
timp. 

Grădina mare, făloasă, a curţii boieresti, 
aveă, dinnainte, către deun, cliomburi de tufe 
alese «de tot felul, copaci umbroşi şi straturi 
cu flori, așa, în vederea, frumuseţii. Dar din- 
Spre partea din dos, încolo, către pădure, ea 
se prefăcea 'm livadă, sau pomăt, — cum te 
zice pe la noi — având: poni roditori de toate 
neamurile. Și cum grădinarul Simion nu bi- 
vuiă. de o vreme 'neoace cu mgrijitul pomă-. 
tului şi cu culesul fructelor si mai puţin î încă, 
„cu paza lor înnaintea , polticoșitor hargaţi ai
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curții, cari furau uneori poama cu cracă cu tot, 

boierul dăduse pomătul în căutarea unui Li- 
povan dela Fântâna-Albă. Și acesta, cum li 
este la, toţi de ai lor obiceiul, veniă din vreme 

„cu cărucioara sa sprintenă, de sta, o zi—două 
„Și făcea rânduială, cu poamele, care.:cum se 
coceau pe rând. Dă, pentru casa boierească 

„ce eră mai bun şi. gustos şi opriă cât credeâ 
pentru sine; iar ce rămânea, mai vindea pe 

„la hurtaşii jidovi din târg. In timp ce lipsiă 
însă din Storojineţ, -puneă-pe câte un om, tot 
de ai-lui, de păziă pomătul, şi -treaba asta 
îi veniă năcăjitului Simion de minune. 

- Decât iată, că 'ntrun an roditor în poame, 
ca niciodată, Lipovanul nu-și mai dă de capăt 
cu păzitoarea, că, se apucase să mai năimiască 

- și pomete prin alte locuri și nu-i ajungeau— 
sc vede treaba, — oamenii câţi îi avea. Așa 
fiind, a adus într'o sară -pe fată-sa, nevastă - 

“tânără, văduvită nu de mult, şi a lăsat-o 'm- 
preună -cu un băiețaș, cam de vre-o 12 ani, 
cu paza livezii boiereşti. Lucru n'aveă *ncolo 
nici o meteahnă, numai dacă, n'ar fi fost Ivan 
„Muscalul la mijloc. 

Căci se ştie, că şi Lipovenii sunt după neam 
aşă un fel de Muscali, vorbesc adică aceeași 

limbă ca şi dânșii, numai că se deosebesc 
ceva prin lege. Işi au adică popii lor,—o samă . 
se lipsesc chiar şi de popi—;dar în schimb 
duc'o viaţă mai curată, nu beau nici rachiu,
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nici tutun, și țin, lucru. mare, la cuvânt, la 
“cinste și la căsnicie, . 

Pentru Ivan acești 6aspeţi do v vară crau un 
fel de fericire, — nu-i. vorbă, — că se lua de 
vorbă cu Lipovanul şi cu oamenii săi şi sar 

fi ?ntins de bună scamă și la prietenie încă 
mai mare cu dânșii, dacă nu era afurisita sa 
de lulea cu marcotea cea pututroasă, de care 
fugeau crăienii săi, cum fuge ucigă-l toaca 
de tămâie. Decât aşă o lcacă de legătură tot 
se *ncinsese "ntre ei. Și mai ales de când ve- 

nisc Lipovanca văduvă, pe Ivan îl și vrăjiseră 
dracii. Că nu-l vedeai decât pe la Simion, pe 
la oranjerie, unde afumau ci cât afumâu cu 

„lulelile lor aturisite cele flori de. subt glasturi 
— vezi Doamne, ca să nu le prea mânânce 
păduceii, — dar după o vreme "îl lasă “Mus- 
calul pe bătrânul grădinar în sâma lui Dum- 
nezeu și se da la Nataşa,. Lipovanca. Si-l ve- 

- deai hojma pe la coliba din pomăt, și muerca, 
“- care murea de urit, nu se prea supăra de 

asta. Atât numai, că pe Ivan îl supăra cam 
nedeslipitul de băiat, care, în nevinovăția sa, 

se uita stană în gura sfătosului Muscal, dar 
nici nu o lăsa, o Clipială pe stăpână sa sin- 
gură. 

Şi au mers Jucpurilo: asi; cât au mers şi 
ce s'a 'ntâmplat în urmă, nu prea ştiu binc, 

" dar atât că Ivan, — după ce-şi cam schimbase 

_traiul, își tunsesc barba şi se lăsase de lulea 

p
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side rachiu, — - a plecat într”o zi dela. cur Ic, nu 
se știă ?ncotroși nici din co pricină, dar. dus a 
fost. Mare „pacoste n'a ieşit de aicia, că treabă 
straşnică tot nu. făccă e], doar cărăugia cu 
care se legase frate de CPUCo, încât: nu-l ve- 
deai decât. pe druinuri, iarna și vâra, 

Și nici mMi6, — care fusesem dus de el, din po- 
'runca logofiitului hoieresc, în vo câteva rân- 
duri la-Cernăuţi, la scoală —par: 'că nu-mi păreă - 
rău de el, că, păţisem iarna din. urmă un lu- 
cru; de care cu ca copil.nu mi-am Dătut mult 
capul, dar părinții mei îl pomeniau mereu 
Şi cu groază și nu l-ai uilat nici pânăn- ziua 
de:astăzi încă. 

Tva după vacanța de Crăciun și aveam să 
mă ?ntore la oraș, la școală. Deși de. sărbă-: 
tori fusese O_vreme aproape de primăvară, | 
s'a fost pus însă” din ajunul bobotezii, — ţin” . 
minte prea bine, — nişte viscole și omele, de - 
se troienisară toate- drumurile... ” 

Abia vre-o căteva zile după sfântul. Ion au 
fost harnici oamenii să facă pârtie prin munții 
de zăpadă. Și, pe [ăgașele, croite cu multă tru- 
dă, am pornit, într-o dimineaţă, cu cu Ivan 
şi cu calul său bătrân. Săniuţa strâmtă, adică 
prinsă așa numai cât pe leucile *nfipte n 
muchile tălpilor, nu pulcă să ne :cuprindă pe 
amândoi alăturea, că Ivan cră "nţolit. zdra- 
văn, dar și pe mine mă *mbondolise mama, 
ncă mai tare, cu tot ce găsise; de păream 
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așezat colo.în mijlocul sanici, printre boccele, 
„cât un munte, de- -Şi nu eram decât un puinn 
de copilandeu, “de zece ani, nu mai mult. 
Și cum încelase . ninsoarea cu: totul, amr “ Dornit pe un puiu de ger, încât de învălit cc 
cram. pe la gât și urechi, nici ialanga” cea . - “spartă a calului nu o mai auziam. Am mers 
cât am mers, lunecând lin, ca: pe scripțuri, 
și nu se vede m drum jepienie de om pe jos 
sau cu sanie. Când iată, că p6-la "ncepulul 
pădurii, dincolo de dealul Crivei, dăm de o 
sușiță de drum gol ca napul, unde nu Du- 
tuse să prindă, omătul, din pr icina, crivățuilui, 
nici chiag de coajă, și auziam scrâşniturile 
săniei -pe grunzurii &heţoşi. Ivan, ca să scape 
de isbelişte, dă bice. mârţogului său. Sania - 
se "'nfundă din nou în omiil; dar lovește, nu 
Ştiu cum, de un hârtop' ascuns şi mă'sallă, . 
ca pe o minge, în. aivada, ce acoperiă, șan- .. 
țurile de alături. | 

Căzut cu capul în zăpadă, m am ales cu, 
nasul julit de pojzhiţa gheţoasă, încât. îmi 
curgcă sânge. Dar cu asta: poate că am scă- 
pat de moartei nnădușirii, fiindcă, îmbondolit” 
cum eram, nu puteam 0.vreme :să-mi scot 
mânile, ca să mă, desurop din âdâncimea de 
omăt, în care mă: nfundasem. Abiă când 
m'am despotmolit puţin, am înţeles cam pe: 
deplin ștrăşnicia, ntâmplării.. Ivan cu săniuța, 
eră dus nainte Și so v edei numai cât un bol 
N
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negru p6 dunga argintie a drumului dintre 

E poalele pădurii. 
lar eu rămăsecsem singur, pierdut în pus- 

„Lietatea troienelor fioroase și fără sfârşit. Nu- * 

“mai cât un stol de corbi croncănitori, p'ânaţi * 

de foame, sc avântă ' dinspre marginea co- 
drului Broscăuţului și fiori rece îmi străbăteau 

| trupul înfierbântat, când m'a săgetat gândul, 

„că ar-puteă să deie peste mine, așa părăsit 

cum eram, 0 -dihanie de lup” sau altă fiară: 

sălbatică. Și de groază îmi veni pawcă să 
"nchid ochii. In minutul acela am zărit însă 

„ ivindu-se de după cotitura drumului, un Şireag 
întreg de sănii lungi și după sunetul clopo- - 

. țeilor. cailor, am înțeles îndată că sunt chirigii 

"nemți din mahalaua Cernăuţilor, ce cară cu. 
duiumul pe drumul de iarnă lemnele de foc 

"din pădurea de ălăiuri a fondului religionar. 
Mi se_puse inima ?n loc. - -, 
Când m'am văzut cules de ncamţul Ha- - 

berman și adus în vârtul grămezii de lodve 

defag, din sania sa cu trei cai, la rătuşul din 

capătul cellalt al pădurii, mi-am dat samă 
Şi cu ce noroc am avut de oamenii aceştia. 

Căci: tocmai povestiă crâsmarul, încă plin de, 
spaimă, cum, în noaptea 'aceca, nu au putul 

„Săînchiză ochii nici el'nici jidoavca lui cu copiii 
de urletul lupilor, veniţi de “iscoadă până 
subt: poarta din dos a rarlzilui, unde. -ș finaă 
crâșmarul calul şi *noao In vremea aceasta, 

+
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iată, însă, că intră și Ivan fără suflet şi, vă- 
zându-mă 'n mijlocul Nemţilor, strigă plân- 

„gând: «Cacanaș, milei moi, cacanaş» îşi tă- 
băreşte cu bocet muscălesc asupra. mea, de. 
nu știam cum să scap de cl. Asta-mi fusese 
pățania şi a vrut Dumnezeu :cel de sus să 
iasă spre bine. Pe Ivan însă nu l-am văzut | 
„după "'ntâmplarea asta multă, multă - vreme. 
„Peste vre-o zece ani, dacă nu și mai mult 
mi-a venit abiă să mai dau ochii cu. acest 
om: Mă, ?'ntorceam din străinătate, şi, pentru 
că aveam cu mine tot felul de lucruri, seri- 

„sosem înnainte, ca să mă aştepte trăsura, la 
gara Hliboca, nefiind incă Storojineţul . legat 

cu drumul de fer. Sosesc în gară, văd că nu 
mă așteaptă nimene. Se brodisc, nu Ştiu cum, 
ca să, fiu înţeles rău de cătră cei de-acasă şi 
stam acum nedumerit, ce să mă fac. O căru- . 
cioară de poştă dela, un sat din apropiere şi . 
o naiticeancă hărbuită cu doi cai slabi ai 

- unui proprietăraș, erau tot ce se vedea lângă 
gara mică. Şi tot mai eră cinevă în stație 
decât nu-l vedeam eu, din pricină, că omul cu 
cărucioara, şi cu gloaba sa, se află după ma- 
gazia gării, unde descărcă nişte cufere bo- 
creşti. Și omul acesta erâ Ivan Muscalul, cu 
barba, sa lungă şi albită de Bătaea vremurilor. 
Ivan, după. ce şi-a 'mplinit treburile pela ma 
gazie, mi-a luat, cu suflet plin de bucurie, bue- 
lucurile ?n- cărudioara sa Şi :m'a dus și pe mine la “Storojineţ. o
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- Dar ce mai fericire pe moşneag, când, Ş0- 
zând.pe capră amândoi, m'a: auzit vorbind 
în graiul său  muscălesc, că 'nvățasem, din 
păcate şi cu pârdalnica asta de limbă, colo, - 
prin străini, și mă 'nțelegeam acum de mi- 
nunc cu dezertorul de odinioară a] lui. ba: 
tiuşca "Țar. Și l-am întrebat de toate și mi-a 
povestit bietul Ivan câte nu le știusem, — că 
aveă, şi vreme *'n-drumul de două ceasuri, 
cât l-am făcut împreună, Mai ales povestea, 
lui despre Natașa Lipovanului mă mișcat 

„adânc. Că: nu fugise Ivan numai cât așa de 
„„buimăcie dela curte, dar o leacă asă, cu şti- 
„rea și *nţelegorca Natașci: Şi aici, vedeţi bine 
cră beleaua. | 
„Atâta-i-a trebuit lui Ivan, că Sa ţinut el 

"apoi vârtos de capul lui Smirnov, tatăl -Li- 
povencei. Și nu numai atât,'dar s'a lăsat de 
tutun şi de holercuţă. A mai făcut,.coa mai fă- 
cut apoi în urmă, pe la lipovănimea din Fân- 

„tâna-Albă și, trecând de tot la legea ' lor, a 
luat fata, bogătașului de nevastă. 

Se vede însă că lui Ivan. nu-i eră, scris să 
aibă noroc deplin pe lumea asta. 'Că „ro 
cinci ani, dupăce se așezase fruntaș în satul 
lipovenesc, la Climăuţi, i-a murit Nataşa, fe- 

-- meea, sa, de o boală molipsitoare şi, îndată 
„după dânsa, i-au murit Şi cei doi copii, pe cari îi 
avură 'mpreună, și, de supărarea cea cumplită, 

- dându'se, — se vede treaba, — iar la „beţie,
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Sa siricat omul de tot. A ajuns, că lau gonit 
„în urmă și Lipovenii.din rândul lor, Şi, hoi- 
nărind o vreme 'ncola și 'ncoace, Sa 'mtors - 
în sfârșit înnapoi la curtea boierească din Sto-.. 
rojineț, mâncând pânca milosteniei cu slujba 
sa de odinioară. a 
Și acum, fiindcă orice lucru lrebue „să-și 

aibă sfârşitul său, am să vă spun, şi sfârşitul 
lui Ivan. Ii jalnic de_tot, decât are'ccvă neo- 
bicinuit. Ivan a murit mai mult de inimă rea, 
decât de moarte bună: Căci, pe lângă slujba: 
tot mai slabă, co o făiecă, din pricină, că se 
prinsese beţia rău de dânsul, a avut Și neno- 

„rocul, să-i piară calul. Şi logofătul curţii, ne 
mai vrând să-i cumpere altul, pe cuvânt, că 
nu face vită de cal mai bunicică pentru .un 
om așă de dobitocit, i-a dat la căruţă, pe cel 
din urmă din măgarii bătrâni, rămași pe la 
curte încă din vremea, când învățase boic- 
rașii călăria. -Și asta: l-a atins pe bătrânul 
adânc de tot. Că n'a mai dat prin odaca har- 
gaților curţii, «i a 'nceput să . Doie până şi 

„Yestmintele de pe dânsul, încât rămăsese gol 
Şi încă ?n toiul iernci celei cumplite. 

Intr'o dimineaţă, niște pădurari, vâniţi la 
„Curte, au adus veste, că l-ar fi găsit pe Ivan' 
- degerat, sus, în pădurea de pe hotarul Pă- 
trăuţilor, chiar la locul unde se sălășluise cu , 
cincizeci de ani în urmă, ca, fugar din armia | 
muscălească, e 

Tep
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PÂNEA DE TOATE ZILELE 
In gazdă, lu bunică- -mea, unde mă dădură 

„părinții, ca să urmez la scoala latinească, — 
cum: îi spuneă: pe vremuri 'eimnaziului . din | 
Cernăuţi —, slam lot soiul ŞI neamul de șco- . 
ari, Unii, cari se locmiseră cu mâncare, dor- 
mit, spălat, adică cu tot cc trebuiă; alţii nu- 
mai cu locuitul, în vreme ce schimburile şi 
merindele pentru traiu li se aduceau dG acasă : 
unii mai mărişori, alţii mai mici, o seamă din 
casă mai bună, câţiva mai mojicuţi; în sfâr- 
şit, plod sludenţese de toate seminţele. Mama. 
mamei melc, o femce /dra vănă, harnică : ȘI - 
cuminte, nu-și pieracă ?n babilionia astu capul 
niciodată. Avea rânduială ?n toate și jineă la 
Dbuna-cuviinţă, lucru mare. Unde nu bivuiă 
insă cu cuvântul, o mai ajută feciorul ei, 
adică unchiu-meu, cu gârbaciul, că eră sluj- 

-baș la poliția târgului și nu șlia de sagă. 
La masa de sară, care oră cam de o samă 

la toţi, adică câte nu merişor,. câtevă. nuci, 
sau prune uscate, cu- un colțiso de pâne, — 

1 15929.— Grigorovilza, Amintiri și Schițe. . 9
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„vezi doamne, ca să nu ne prea *ndopăm la, 
pântece, ci mai mult la minte —, eram de 
ohiceiu ospătaţi toți la o laltă și trebuiă să 
spunem în urmă cu jumătate de glas, cuvenita 
rugăciune. Pe la cuvintele «pânea noastră 
cea de toate zilele» se ntâmplă însă, mai! 
ales dacă mergeă: cumvă spre Sâmbătă, că. 
unul sau altul dintre cei micuţi, să nu poată 
să-şi stăpâniască râsul şi asta nu se socotiă loc- 
„mai ca păcat mare, Că-şi aveă pricina sa, bună. 

“Sâmbetele ponosiie, adică la, două săptămâni 
odată, se coceă pânea, şi cevă aluaturi pentru 
casă, şi treaba asta la 0 gospodină, cum eră 
bunică-mea, înseamnă cevă. Că, țineau Cernău- 
jenii noștri moldoveni, cât erau ei de negus- 
tori, de obiceiul strămoșăsc, să-și aibă pânea 

"făcută ?n casă, Femeca, care cumpără pânea 
dela pitar, nu mai eră socotită ca gospodină 

A 

de seamă, și, din pricina asta, obiceiul dăinuia, | 
şi eră bine. Și iindcă coptul pânei ţineă. de 
cinstea femeii gospodine, aceasta Îi ştiă si 
rostul. Și mai că m'ași prinde să vă spun 
câte cevă, despre această treabă de casă, mai 
ales că, în zilele noastre, a cam început să 

„cadă 'n - părăsire. Şi cunosc bine această 
ispravă gospodărească,. că am avut prilej să 
privesc de multe ori, adică cum sar zice, să 

. prind -câte cevă din tainele ei. Că privitul nu 
ni eră "'ngăduit nouă băieţilor şi cei cu râsul 
al rugăciune, știau ei ce păţiseră, în ziua. de 
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Sâmbătă s şi de aceea făceau acum haz de 
năcaz, 

Incă de cu Vineri sara se aduceă din podul 
casei covata cea marc, de o opăriau şi -cură- 
țiau slujnicile bine, ca să” fie gala pentu 
treaba de a doua zi. Şi 'ncepeă sbuciumul 
bunicăi încă din revărsatul zorilor, decum 
iși puncă pilăria ?n lucrare. Umblau băieţii 
pitulaţi şi pe vârtul degetelor, ştiind bine că . 
bătvâna se făcea foc, chiar pentru orice - ni- 
mica, şi cu -drept cuvânt. Căci gospodina, 
care -nu-şi iese din fire la coptul pânei, e 
vrednică să-i se zică sfântă şi să 1 se păstreze 
moaştele. Nu e sigură, biata femeie, o singură 
clipială, cum au să-i iasă aluaturile, şi numai 
capul ei ştie câte primejdii ameninţă faptura 
mânilor ei harnice, ce sau ostenit să potri- 
„viască lucrul cum trebuis. Dar să. „le vedem 
pe toate pe rând. 

Intâi şi 'ntâi sc golește m -covată un sac 
zdravăn de făină de secară, amestecată puţin 
cu cea de grâu, uneori de păpuşoi, Și se 
toarnă: apoi peste ea câteva găleți de apă, 
casă se facă chiag cu dospiala, rămasă din 

„rândul trecut sau cu. cevă drojdie, cumpărată 
din târg. Trec ani întregi până ce tânăra BOS 
podină' se deprinde să ştie, câtă .sare vine 
pusă "n plămădială, cum trebue aleasă, făina, 
mnășcată sau pitluită, umedă sau uscată, cum 
trebue să mai fie, rece sau“ caldă, si “câte
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alte: După această. bătae de cap, vine apoi. munca, frământatilui. Oricât de puternicâ=s hargatele stăpânei în pumni, nu rămâne dela 0: Vreme, decât ca și ca să-și sufle mânecile | "n: Sus și să. deie sporul de ajutor şi încă zdravăn. Așă că, după un ceas întreg de lucru “obositor, vezi-numai feţe ntferbântate și frunţi pline de "sudoare. trija. isbutelii însă, (ol nu l-a perit E e 
Decăt asta-i numai partea uşoară a iSpră- vii. Căci. după. ce sau înnădil, boţ eu boţ, cele cinsprezece sau douăzeci de pâni si Sau pus lvumos presărate 'cu făină "n coșulețe rotunde de paie și s'au înșivat rând, pe lavija. lungă din: cuhne, se-mai fac din rămăşiţele aluatului ceva „colaci mici, COYrigi sau cocașei, pentru copii: şi se potrivesc cam pe la aura cuptorului. " Partea mai grea Și :.migăloasă -a isprăvii - | este, dimprotivă, vâritul aluaturilo» în. cuptor, căci acesta. trebue pregăti! cu o-zi 'nnainte pentru..asttel de treabă. Și să-nu credoți, căi. Iucrul ăsta-i usor: Se 

Petrică, un. sărăcuj verișor . al nostu; ce încă umbla la clasele primare, sa apucat. într”o zi de a făcut e] rânduiala ceruță, de. Vineri sara, adică Sa: băgat, fiind subţirel ca o helge, în. Cuptor, l-a măturat frumos ȘI: - a prins.să potriviască înlăuntru lemnele a-_ nume tăiate. Şi vedeam cum-le așeză, bucăţică cu :bucăţică, tocmai colo la mijloc, cam lu SE
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cinci palme de gura cuptorului, punăudu-le 
" cruciş şi "n curmezis, până sus de lol. 
Sâmbătă dimineaţa i se da apoi ruguleţului 

foc și părăiau despicăturile țăndărâase, de-ţi 
cră drag să privesti, încât .mi se 'ncingei vo 
ăldurii n cuhne, de credej că-i feredeu, nu 
altceva, Cu toate acestea ți-aifi găsit Deleauu, 
de ai fi pomenit numai cât de deschiderea 

„usii sau a vunei ferești. Că pânelor, așezate 
“prin cele coșulcțe, atât li-ar fi. trebuit, N'a- 
vea -voe să intre nime, dar nici să iasă. 
Să nu-l fi "mpins păcatul pe care-va .să vie 
cumva, să crape, aşi din neştire, numai cât 
o lecuță ușa, că cra urgia lui Dumnezeu, 
Ajunge așa, un puiu- de suflare de vânt de 
afară, și-i dusă plămădiala, a luat-o naiba! 

- Adică astă: merge vorba şi se chiar întâmplă 
de muli€ ori. Ori că nu mai creşte. aluatul, 

„ori se scufundă şi pace bună. Aluatul se face 
„numai de cât pleașcă, aşa deodată, “și. mai 

fă dintr'insul pâne dacă poţi. + 
Dacă dă insă Dumnezeu, că merg lucrurile 

cum trebuie, arunci vine "nsfârşit ceasul nare, Se 'ncepe mai întâi cu scosul jăratecului | 
din cuptor, lucru. pe care-l face de obiceiu 
gospodina. și încă cu băgare de scamă. Atât 

„de mare e dogoriala înlăuntrul cuptorului, 
„că se aprinde nu odată, până. și cociorba. Și 
atunci apucă năcăjita femee pomotuful' cu 
coada lungă, răzămat deagata lungă ușă și, 

7



- 

4 Em. Grigorovitza 

inuiându-l în găleala cu apă de lângă vatră, 
stânge pălălaea din gura cuptorului şi mai 
potolește jarul din furid, netezina bine locul, . 
unde au să fie 'nşirate pânile din coșuri. 

Decât cociorba aprinsă este semn bun şi 
gospodina se mângâie cu asta, își şterge 

„ lăcrămile, ce i-au răsbit din ochi, din pricina - 
- fumului şi 'ncepe să bage pânile. Una câte 

una le răstoarnă -ca din coșuleţe -pe lopata, 
lată, așternută, cu făină, şi, după ce le-a lăut 

„puţin cu apă caldă şi le-a presărat cu să- 
cărică, le vâră ?n cuptor, tocmai în fund” de 
lot pe rând, şi mai pe aproape, cu grijă și 
socotială, ca să "ncapă “frumos. toate. Apoi 
aşază repede pe la gură „cele făpturi din 
-rămășiţele de aluat, ce nu prea au nevoc 
de jar ași cumplit şi "nchide cuptorul, po- 

„_trivind bine capacul de lemn înnaintea des- 
“ chizăturii. | . 

Și acu-i acu. Cu inima n bătăi se gân- 
dește biata gospodină cum are să-i iâsă 
pânca şi dacă nu toată truda ei i-a fost da- 
geaba! Și acum ca şi mai nainte, ochii ei 
sunt aţintiţi la ușă, ca să nu-i intre cinovă 

- năprasnie în cuhne. Cât timp îi - pânea n 
cuptor, nu se vede ţipenie de om pe lângă . 
casă, şi nici -sărmana mâţă, care alte dăţi 
e stăpână pe cable și pe cotloane calde, nu 
se bizue să se apropie de casă, Totul e ca 
subt vrajă. -Noi băieţii, găzduiţi la bunica, o
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„Știm asta deasemenea, că, din două sâmbete 
una, era zi neprihănită, era ziua noastră m 
care ne simțiam slobozi ca niciodată.  _ 

Dar iată, au trecut şi cele două ceasuri 
„Sau mai mult, cât îi trebue pânci până să se | 
coacă bine. Gospodina ia "ncetişor capacul 
dela gura cuptorului, dă ?ntâi. cei covrigi şi 
cocoșei la o parte, vede că-s rumeni şi scoa- 
te apoi cu cociorba pânea cea, mai “apropiată. 
O ia, cât ar fi de ferbinte, şi taic dintr'insa 
un colţişor. Şi fața i se 'nsenincază, ca, lu- 
mina soarelui, ce vestește vremea fiumoasă. - 

“Că şi coaja pânci e rumănă cum trebuc,. 
miezul e ca. buretele cel des, şi dungi cleioase 
pe la margini nu se pomenesc, cu un cu- 
vânt, pânea sa copt de minune. . | 

Gura cuptorului poate de acum să rămâie 
destupată, căci pânile celelalte mai sunt; lă- 
sate o clipială la căldura lor şi “apoi ies şi 
ele la ivială, una — câte una, rotunde, fru- 
moase, cu cearcăni pestrui pe urma, "'mple- 
titurii dela coșuleț şi a, secăricii părpălite, 
încât îţi e mai mare dragul să le priveşti. 

Şi ncepeau să se deschidă uşile şi ferestrele, 
colăceii, covrigii Şi-cocoşeii se 'mpărţiau, şi 
sara la cină, când iși primia fiecare; pe 
colțul de faţă de masă albă, tălia din pânea 
nouă şi se spunea tatăl nostru, nu mai put- 
niă nici un băiat de râs, semn că loate au 
mers ine, -



DRAGOSTE TARZIE



DRAGOSTE TÂRZIE 

  

„Vând şi cum stau pomenit în țara Moldovei 
nu ştia să spună nici lăcătuşul _Venţel şi nici 
Cawvlin,. nevastă-sa.. Aşă credeau cel puțin: cei 
care-i cunoşteau şi așă se desprinsose să creadă 
până şi. perechea cu pricina. Decât cu socot, 
că, dacă i-ai fi strâns pe amândoi vo lcacă 
cu uşa, iși aduceau ci prea bine aminte, până 
Şi ciasul, în care, trecuseră hotar ul, colo pe lu 
Minăileni, | 

„Decât să vedeţi, — pozna dracului —, că nu 
cam vroiau ci să-i ispitești de-a trecutului şi 
ştiau ci de bună samă de ce. Și Moldova, 
săraca, e ţa, ă bună cu oameni milostivi si 
mngăduitori şi creştini prea cum-se cade. 
Că, dă, nu li-au prea scormonit amintiri le şi 
nu știu cum se face, că la graniţă, unde se 
cam obişnueşte treaba asta, nici că l-au între- 
bat pe Venţel de paşaport, pe semne că-l 
cam deochiaseră pe vameş - sorocoveţii. cei 
vechi, pe cari corcase 'să-i schimbe Carliu da - 
zarat: Destul că sau văzut, așă deodată, pripă -
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șiţi din Bucovina, nemţească, în ţara vomă , 

“ nească, încât nici nu Sa, băgat de “seamă graba co o avuseseră, să descalece cu nepusa n masă și fără mult calabalăc. 
Pentru ce adică n'a intrat, Venjel cu. nem 

țoaica sa 'n fară cu trenul pe la Burdujeni, 
cum au făcut-o atâţia alţisstrăini, de cari geme Moldova astăzi, nu știu să vă spun și degeaba 
aveți să mă '"ntrehaţi, că ce-căutau pe la noi? 
Dar ajunue să vă spun, că zoriau amarnic, să se vadă mai la larg, departe de ochii 
oamenilor, căci au și apucat-o "ndată-așă, 

razna, priutre câmpii, pe un deumuiac strâl 
Și grunzuros, de care nu se știi nici unde ncepe, nici încotro” duce. Și se vede pri- 
cina sa îspiliții oameni Să cam întinză picio-- rul, că nu sau oprit decăt hăt, departe, la umbra unui frasin bătrân, ce-și întindea eren- “gile sale peste 'o fântâniță, înconjurată de un | răzoras do iarbă verde, răsărită "n voie, 
icia, după ce sau răcorit omul, cu muierea, din lrocuța izvo așului şi sau spălat puțin “Pe faţă, sau pus de au îmbucat-cevă ŞI Se ui- tau unul la altul, fără să-și zică o vorbă, Din ochii lor puteai, cu toate aceste, să cetești, ca dintr'o carte, căci amarul vieții, în orice chip ar - roăde el inima omului, în faţă și în ochi doai: se oglindește, de-l ghiceşti tiră să-ți spue. Ce _ Păţiseră horopsiţii de Oaineni, de s'au pomenit, așa pe fuză, tan să v'o Sfiun, pentru-că nici 

E ă 
v
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nu preă stiu; dar o trântură, în şirul vieţii, :eo 
li:s'a deschis din ceasul, când îi găsim în făra 
românească, lol am să vă povesteste; fiindcă 
face s'o ascultați. . e 

îvă o “dimineaţă de vară de cele răcorvuse 
“si senine, ce se preface însă, din câtevă 'hă- 

tăi de soare, în zare de lumină cu căldură 
năbuşitoare. La depărtare, în dreapta, se ză-" 

„viau coline păduroase şi apa Sucevii, Co Şer- 
puia parcă a lene prin câmpiile 'ntinse. La- 

„nuri de grâu galben asteptau secerișul,  le- 
gănându-și oare-cum de: nerăbdare marea: de. 
spicuri aurii, în hătaca- vântului lin, ce se stâr- 
niă din când în când. La stânga insă, mai 

„în mreaja uchilor, bucatele neculese ale câni- 
pului păreau hotărnicite de o dungă "'ntinsă 
de'snopi, adunaţi de curând, pe urmă sece- 

“vătorilor răzleţi, cari prefăceau acună lăânul cu 
holdele sale in miviște netedă, aşezând grăiil 
în c€lăi. Alături de o dumbrăvioară. de sălcii. 
bătrâne “și serijelite de vremi se desluşiă chi- 

“pul negru al unei maşini de “aburi. încârao-: 
Sate cu o batoză mare roșiatică, îni jurul că-. 
reia Stau adunaţi lol soiul de vameni. 

liră boierul moşiei cu vechilii şi cu ârgaţii 
săi, cari se miscau încoace şi"ncolo, vorbind 'cu 
glas ascuţit .si ridicat, ce semănă: mai mult: 
a- necaz decât a veselie, Se ivise o stinghe- - 
rială, la maşină de treierat; adusă numai de 
câtevă zile, cu atâta truqă şi cheltuială, toc



142 Em. Grigorovit a a 

7 

„mai delu Botoşani. Mecanicul. ci, nemai pu- 
" tâna s'o pună ?n mișcare, s 'a repezit călare 
„până la Pașcani, ca să prefacă, — cum ziceă 
“el, — nişte țevi Şi Șurupuri, ce nu se potriviau 
şi tot dus a. rămas de două zile. Par'că-l în- 
ghiţise pământul. Boierul, om încă tânăr și 
„iute la fire, sosise şi el la vestea, ce i s'a tri- 

- mes la curte, să vadă pacostea cu ochii şi, 
auzind de zăbava mecanicului, făccă spume 
la gură de mânie. 

In minutul acela iacă si lăcătuşul N enjel, 

_care ochișe aria boierească din popasul. său -. 
şi-şi îndreptase cu tovarăşa - paşii 'ntwacolo,. 
întocmai ca. o pasăre răpitoare, ca şi cum 
mirosiso ploașca, ce aveă să-i cadă, Și eră 

_ntrun ceas. cum nu se putea mai bun Ve- 

nirca, lăcătușului la aria boierului, de oarece 
se pricepeă omul la treburi de maşinerie, lu- 
cru mare. Că ce nu găsise mecanicul, venit. 
cu. maşina, a descoperit. Venţel îndată, intr'o - 
cutie ascunsă subt'pântecul batozei, unde crau 
şi fevi de schimb şi chei şi şurupuri de toate 
neamurile, numai să ştii să umbli cu dânsele. 
Şi, dând Neamţul nostru de. ce-i trebuiă, a şi - 
potrivi, cât ai bate 'n palme, lucrurile după 
cum cerea nevoea şi, până să se 'ntoarcă ză- 
păcitul maistru din gara Pascani, maşina a 

“Și prins să fluere şi să umble. Și-ţi eră mai 
mare dragul să priveşti cum lueră acum ba- 
toza, şi mâncă la șnopi. 

  
p
o
m
p
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Cu asta Venţel u şi intrat în pâne și eră 
stăpân pe aria boierească, fiind tocmit şi 'n- 
voit-fără multă vorbă şi. cu plată bună, cur 
nu visase măcar. Și Venţeloaia se lăfăiă, până 
nu apucă încă să se facă sară, în colibioara 
'njehebată de oamenii moșiei, punându-și 

calabalâcul și înnainte de toate gura băr- 
„ batului la- cale, care când s'a 'ntins la masă, 

a mâncat de bucurie cât zece. Și n'a isprăvit 
Venţel bine cu trieratul grâului la boier, că 
iată l-a şi luat cumnatul acestuia, cuconul 
Mihăiţă, dela, Chircerii. Și acesta se 'mpăcă 

? 

cu 'Neamţul și mai bine, fiindcă fusese ?n 
__seoală la Cernăuţi și știă nemţește. Că se 'n- 
ţelegeă nu numai bine cu mecanicul, dar şi 

cu Carlin, încât a luat-o apoi spre iarnă bu-. 
“cătăreasă la curte. Şi erau mulţumiţi cu toţii, 
pentrucă oamenii păreau amândoi harnici și - 
de ispravă şi puteai face treabă cu dânşii. . 

- De cu primăvară Venţel al nostru eră prins 
„şi tocmit la trier în vro cinci locuri, şi pe 
_deasupra.-se 'nvoise, să dreagă şi 'să pună ?n 

“stare maşini de tot felul, pe a boierii de prin - 
- Drejur. Faima de bun mecanic i-a mers până n . 
"vecini, de veniau acum și alţi oameni cu 
acareturi stricate pe la dânsul, încât nu-şi | 
vedea capul, de câte aveă să le facă. Ca să 
le biruiască pe toate, isteţul de Neamţ s'a şi 

„Bandi la un lucru, care a pus în mirare pe 
toţi. In târg la Botosani adică, şi-a cumpărat,
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„pe prej de. nimica, un vagonaş “de circ, ră- 
- mas părăsit încă dela bâlciul din urmă de 
niște „bici neplatnici. In căsulia asta pe roate 

sia. *nghesuit tot calabalăcul său de mecanic, . 
încât i-a rămas, în parlea, de. dinainte, încă 
destul loc pentru plita de bucate a Carlinei; 
iar sălița mare îi slujiă de odae pentru odihnă. 
Cu chipul ăsta Vonţel s sa poinenil până'n 

toamna a doua. meșter proprietar cu vază şi 
om căutat de toţi. Când a dat însă iarna Şi 
a "'ncepul să-i strângă pe Nemţi fe iaul printre 
umere, au. lăsat vagonaşul lor în sama lui 
Dumnezeu și și-au luat casă cu: chirie, chiar . . 
în târg, la. Botoșani. Și cum umblă vorba, că 
celui norocos îi iesă dracul înnainte cu daru- 
rile, așă chiar l-a ajutat pe meşterul nostru 

„si de astă dată norocul din. răsputeri. Că nu. 
s'a prea opintit el cu căutatul de-a casei prin 
târg, şi iată că-l şi îndreaptă un jidănaş misit - 
la,- iribunal, unde tocmai se vindea la mezat. 
0 dogărie, cu căscioară, şoproane și loc în-” 
tins, cum se potriviă de minune. penh'u ce 

"căuta Venţel. Și a deşertat. Carlin ciorapii cu 
tranci adunaţi în mânile portărelului, și iată-i 

“pe Nemţi gospodari la casa lor şi. târgoveli. 
“de baștină, | 

ŞI, ce să mai. lungesc pe calopodul acesta 
vorba, că li mergea bin6 oamenilor. nostri 
'n Moldova, cum li-a mers Şi li merge bine 

- la toți pripăşiții, în plagoslovita.: ară româ- 
x 

. 
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„ nească: Că dacă war [i asă, i-am vedeă că. 
se cară dela noi; dar ei, dimprolivă, tot vin 

„ mereu, încât au copleşit pe oamenii hăstinași 
şi nu mai încape Românul de atâta. strâm= 
toane. Din dogăria de odinioară se făcuse 
nare atelier de reparaţiuni pentru tot soiul . 
de maşini agricole. In soproanele vechi de 
bodnărială, precum si *n căsoaiele de zid, 
clădite -cu vost, auziai ciocănială şi climpănit 

- de forari, de-ți astupai urechile și ograda.cea 
mare cu locul întins, cumpărat dela migiezi, 
nu "ncăpeă -de numărul maşinilor», batozelor 

Şi lrierătoarelor uriaşe, ce-şi aşteptau rândul 
"să fie drese şi venoite. Și domnul Venţel, în 
haine -nemţești alese, cu un lanţ eros de aur 
la cias şi cu pălăria de pâslă îndesată pe ochi, 
numai cât se primblă printre cetele de lu- 

"crători şi” lăcătuși şi da la porunci, ca şi cum 
„în toată viaţa sa altă treabă nu făcuse. In 
-casele mari şi- curate însă, găsiai odăi de lol 
felul, cancelarie 'n regulă și rânduială, ca la . 
o fabrică de samă, nu alfcevă. „Se prefăcuse 
totul, - 

Cova totuși a rămas, aşa cum. fusese, nu 
se schimbase aproape de loc. Asta era har- 
nica. şi gospodăvoasa. Carlin, nemţoaica cre- 
dincioâsă a lui Venţel. Ea stăpânia 'casa şi. 
cu toate aceste parcă nimeni nici nu stia 
despre asta. Işi vedea *n tăcere de wospodărie, 
îngrijind cu mâna ci harnică de toţi şi de 

16929.—Grigorovitza, Amintiri şi cp ţa. 10
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„toate, făceă lweburi cât pentru zece, încolo | 
„însă vămăsese= aceeaşi tiinţă fără cuvânt și 
„amestec în ceva, roaba necunoscută a casei, 
Atât că se făcuse încă mai grăsulie și sdra- 
vănă nemţoaica, ceca-ce o prindea chiar 
bine. Dar cine eră s'o bage 'n samă? In ves- . 
mânt de toate zilele, — căci nu-și aducea 

„aminte cineva s'o fi văzut vr'odată altfel, — 
cu tulpănelul, tras peste ochi, părăduia, de 

- dimineaţă până *n seară gospodăria dintwun . - 
capăt până 'n cealalt, ţinând căsnicia în cea 
mai desăvârșită rânudială. Jar “duminicile şi 
sărbătorile, când atelierele se goliau şi intra 
linişte ?n curtea sbuciumată a meşterului, 
Carlin, cu. credincioasele sale slu jnice, vedeau 
de alte lucruri. = a 
In schimb domnul Venţel, — cum lăsa să-i 
„zică oamenii, — făcea acum pe stăpânul în 
toată firea. In îmbrăcămintea sa căutată, cu 

„mustăţile mari, roşcate și chipes la faţă, el 
avea, 'nfăţișarea unui om ch iabur, care se. ştie 
şi se crede. Cunoscut: prin tot târgul si prin 

„împrejurimi, Neamţul apucase să fie băgat 
în seamă mai ales de propriotari. Adeseori 
era adus cu trăsura la moșiile boereşti și 
„vorba sa avea greutate; căci Venţel nu se 
mulțumia acum numai cu dresul uneltelor 
şi maşinilor agricole, ci devenise de o vreme: 

- reprezentant al unei fabrici mari din stră- 
inătate și mijlocia și poruncia tot soiul.de 
*
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maşini noi, cari de cari mai iscusite. Pe cele 
vechi şi hârbuite tot el le cumpăra, le dre- 
gca frumos și le vindea cu câștig. Ba mai fă- 
cea Şi altcova, şi aici—fi curgea venilul gârlă. 
Inchiriă maşini pe la proprietărași mai mă- 
vunţi pe ani şi 'ncepuse de un timp să ade- 

- meniască la această, treabă până şi obștii ţă- 
vănești , cari îi plătiau munca: maşinii. cu 
dijmuială, adică dându-i bucate m. loc.de 
bani, cecace-i aducea. câștig și. mai Bros. 

„Nici o mirare dar, că V ențel sa pomenit în 

curând om bogat, om căutat și. socotit de 
toți | - | i 

„Decât este scris, că lucrurile pe lumea 
asta, fie ele bunc sau rele, să meargă numai 

până la v vreme. Și asă a fost şi la Neam- 
țul nostru. Că a venit schimbarea, şi nu, asă 

cum credeţi poate, pentrucă ar fi dat peste 
el cine ştie ce pacoste sau necaz. Doamne 
păzeşte! 'Trufia omenească numai l-a dat de 
mal, alta nimica; căci este doar o vorbă, 
că ce-şi face omul singur nici dracul nu-i 
harnic să i-o facă. 

In mahalaua, . unrde-și avea. Venţel Casa. CU 
maşinile şi atelierele „sale trăia printre ve- 
cini şi un proprietar cu slare, e care ţinea nu 
depar te de Botoşani o moșşioară cu arândă, 
insă locuia la târg. Avuse și cl ceva afaceri - 
cu Venţel, se ştiau binişor, ba erau- chiar - 
prieteni: huni, că iarna nui ales, când mun- 

-.
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că, la “câmp nu cra și lucrul prin ateliere 
lâncezia, veni cu conul “Tasicu, — cum îl chiemă pe arenda, — nu odată pe la: Venţel, „de se *'ncingeau la vobbă, luau împreună câte - “un ciai, Sau câle o cafeă; ba uncori făceau şi “câte o partidă de concină cu tabicturi. „Vedeă conu Tasicu. tot ce Se pelreceă n 
casa Neamţului, x vedea şi pe lăcula Carlin, nai ales când se 'nlâmplă să fie oamenii a- dunați Ja mâncare. Şi se miră „mult: în“ su- “Hetul său de rânduiala şi liniştea ce domniă "în această gospodărie nemţească, Asupra unui lucru însă nu eră dumerit «de loc şi ăsta oră tocmai Carliu. Pentru “ochiul omului ager la minte, această fiinţă femeiască, așă simplă cum eră, părcă a fi cevă neînțeles, fiindcă 

se vedea doar bine, că ea eră. sulletul casei Şi -urzilvarea averii lui Venţel, dar încolo parcă nici nu se ştia, că muierea asta pe "lume. O vedeă pe: Neniţoaica; de multeori vara, în toiul lucrului, cărând cu mâna ei mâncarea. «de dimineață la lucrătorii răzleţi printre maşinile "n reparaţie, împrăștiate până pe câmp. afară, Si clătină din cap, ca omul, care crede, dar nu pricepe. Să intre insă *n - vorbă despre astie cu vecinul său, nu se "n- cumetă. n 
„Intro sară insă, cum . fuseseră amândoi, „meșterul şi cu vecinul său, la herăria nouă, ce o. deschisese un eYrâu în mijlocul târgului, 

e
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ŞI "se tor ceau spre casă, conu 'Tusicu lot nu Sa pulut răbdă să deschidă. ași 0 vorbă, că ce bine i-ar Șerdcă, lui Venţel să intre şi el! în. societatea oamenilor de samă din târg, să deschidă casă și să facă, cum îi cere sturcu Şi averea. A stat neamţul puţin la „gânduri. - şi i-a ră ăspuns înstfârsit în felul de om nepre- “făcut, că vede şi cl acest lucru, dar mare cum-- să aducă schimbare, fiind-că- -i lipsezle” pentr ași covă femeca, cure « Să. li să umble. ci lumea. lar când vecinul a, "'neeput să-l in- | Răimeze cu vorbe, că asi şi pe dincolv, lă- "sâni să se nfelcagă, că Nici Carlin mar [i asă nepricepută la (reburi de. acestea, Venţel i-u mărturisit, în față cum stau lucrurile, anume, că nu e cununat cu nemţoaica sa, adăogând “Și mai pe sleau, că nici n'a fi Carlin aceea, care Să poală să facă vre odată pe cucoana. At ia trebuit, conului "Tasicu,: că ştiă acum tol,-si:un plan,-urzit. de mullișor: de ai săi din casă, s'a desfăsurat pe sama. neamţulu cu căsnicia leochiată. Nau trecut. nici opt: zile si domnul Venţel “eră poftil cu mare slăruinţă, să facă lamiliei arendasului cinstea SĂ vie. De la ci de sărbătorile Crăciunului, ceeace sa și "ntâmplal. Și primirea, ce a păsii.o vecinul din partea curcanei Zamfiviţa Şi a mamei: soacre, păreă aşă de nepr etăcută, aşa” de caldă, că-i mergea neamțţului la inimă. şi a uitat cu lotul, « că e e străin şi om de rând,
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cum sunt. socotiți în Moldova, cam toţi nenații, 
[ie ei de unde şi ce vor fi. De Bobotează 
însă, când Venţel a dat a doua oară pe la 
casa, arendaşului, fiind și ziua stăpânei casei, 
a fost petrecere mare, și Venţel se simţiă 
parcă eră chiar acasă, că nu-l mai slăbiau- 
cei adunaţi cu măgulirile. S'a ntâmplat însă, 

„că să fie de astădată” de față şi o soră u, 
» cucoanei Zamfiviţa, 0 demoazelă, cam trecută 
— nu-i vorbă, — decât cu 'nfăţișare de damă 
din lumea 'nnaltă. Foarte plăcută la vorbă, 
cu fasoanele.ci de-oraș marc, mai: ales că 

„vorbiă şi nemțoşte, damicica asta l-a ZĂpă- 
“cit pe bietul Venţel; încât-nu mai știă po ce 
lume sc găseşte. Duduca Cornelia fusese CLos- 
cută "n străinătate; cră cum se spuncă, să 
devie chiar artistă mare la piah, si numai 
din pricina asta 'ntârziase cu măritatul. Decât 
drăgălașă și sburdalnică cum era, toți o răs- | 
lățau şi i se 'nchină vădit familia 'ntreagă 
„Ce-să mai spunem de Neamţul: nostru, bă- 

gat în aşa lume aleasă, adunată din târg, axe- 
-zat la masă chiar alături de domnul primar, 
care "ndruga și el câte ceva pe nemţoşte și nu-l 
mai slăbia pe marele fabricant, cum ii 'spu- 
cau acum toți, cu atenţiile. A plecat ameţit. 
şi a făgăduit, că va veni: mai dos: pe la ve- 
cini, inai ales că-l. îndemna însăşi chiduca 

„„Uornelia lu asa; spunând că: ămâne până. 
la Paşti în casa conului Tasicu şi că se simte
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fericită, că poate să vorbiască din când în cânul 
Heimnţoste. Și nici mau trecutibine câșlegile, 
că se legase "tre Venţel şi duduea o prie- | 
lenic, ce punea lumea târgului pe gânduri. Și 
acum nu se mai mulțumiau să vorbiască nem. 
țeşte; dar descoperise duduca, că domnul Ven- 
țel.are un glas nespus de frumos; și cântau 
cu ciasurile, ca din pian, şi el din gură, de 
văsunau odăile arendașului. Se stricau de 
râs sora și mama. duduei de caraghiosul 
"Neamţ, care spăria' oamenii de curte cu gla- 
sul său de taur, inchipuindu-și tot mai mult 
că e cântăreţ de frunte, nu altceva. Conu 
Tasicu însă-și vedea: de treburi, în vreme 
ce duduca țesea, țesea cu răbdare broboada... 
de mireasă, ce-avea să-i iasă. | 

Și steaua lui Venţel se 'nviora . din co în 
ce, căci îi veniau par'că toate cu spor. -Intr'o - 
sară, târziu de tot, se 'ntoarcea dela. casele 
arendașului cu sufletul plin de gânduri dulci, 
ce-i brodau fericirea unui viitor apropiat. 
Când iată, că o pală neagră părea că-i intu- 
necă luminișul din inima sa, 'Carlin, — ce are 
să se facă cu Carlin? ?A tresărit la gândul 
acesta şi cu năprăsnicie i sa năzărit roaba 
credincioasă a.casei sale innaintea, căreia se 
simţia acum deodată atât de vinovat. Cum 

„va rămânea, sărmana ființa aceasta -cu „care 
'mpărţise tot greul: vieţii de la *nceput. 

„ „YVenţel o scăpase pe biata fată din mânile,



52 0: Em. Grigorovitza 

unei mame viteze crude, intro vreu cânul „bărbatul acesteia, fostul maistru, la care lu-, - crase Venjel dincolo de hotar, nu-mai putea să priviască bătăile nenorocitei copile. Şi bătrânul maistru, văsbit de milă m sufletul său de părinte, și-a călcat pe inimă Şi a "'ndemnat deci pe calta sa, care tocmai avea să-și facă | călănia ?n țara nemţească, să '0o icie pe Car- lin și Să fugă 'n Moldova. "Astea crau păca- tele trecutului la Venţel, căci încolo acest om era cum, se vede, harnic, deștept şi prea cum se cade. Decât intorsătura soartei .ii punea acum pe Carlin piedică In drumul „Său, şi cugetul îl mustă amar. 
Sculundat în această bătae 'de aducerii aminte și „nedumeriri, Venţel se apropiase . de- casele sale si când că deie - spre intrare iată că zăreşte, printe mașinile noui sosite 

de curând și înşirate pe fundul ogrăzii, două umbre nedesluşite, cari se mMi$cau încet, ca şi cum nu aveau nici un Zor să se ascundă, hepede s'a strecurat Venjel, în dosul Muşa- - malei mohorite, cu care cra acoperită una din batoze și, fără să fie văzut, a putut să priviască de aproape ființele. S'a cutremurat oarecum cunoscându-le, căci cei cu 'ntâlnirea erau meșterul său rânduitor Franţ si cu Carlin. Ce aveau să-și spună ci, la „Ceas așa târziu de noapte, a' aflat Venţel din "vorbele, pe 
cari cei doi le schimbau in toată neprihănia,
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chiar | la câţiva paşi de: el. «im venit; nu- 
nai ca. să-ţi spun» — zice Carlin către Fr anț 
—«că între noi trebuie să fie un sfârşit. Sc bagă 
de samă de toţi, că dumneata mă urmăreșşti 
increu. Iubirea dumitale, Franţ, este,. de bună 
samă, cinstită; dar nu duce lu nimic, fiindică 

“stii că nu-s slohodă.. Măcar” că nu sunt cu- 
nunată cu Venţel si, aşa cum Slau lucr urile 

„acuma, nici nu poale cl să mă îeic de ne= 
vastă dreaptă, —cu totuşi trebuie să-i rămân 
credincioasă, pentrucă a fost bun cu mine». 

La aceste: vorbe, ostile cu amărăciune 
şi. cu glas înnecalt, tânărul meşter. a prins: 
mina Carlinei şi i-a răspuns: - «Dacă-i asa 
atunci să-ți spun tot. Venjel nu țe iubeste și 
nici că to-a lua vreodată de soţie, “fiindcă . 
are de gând să se soare cu cumnala,aren- 
daşului. Ai să vezi şi să le convingi în cu- 
rând. Iu te iubese din suflet curat şi-ţi fi. 
găduiese, că nu te mai Supăr cu nici o vorbă 
dau: lasă-mi nădejdea, că, dacă au să vie 
lucrurile, cum le văd eu, să [ii temeoa meay., 

„Co a, urmat după acest schimb de mărtu- 
visiri cinstite între Carlin Și Franţ, nu i-u 
fost, dat lui Venţel să afle, nevoit fiind Să-s 
părăsiască ascunsul său, căci linerii se proa 
apropiaseră de dânsul. Dar i-a văzut în urmă, 
când ajuusese pragul uşii dela casă, des-, 

părțindu-se, cum s'au întâlnit: Si ar fi tot 
alăl de ; o greu de spus, ce sa petrecut a doua
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zi, în casele fabricantului de maşini, dar ov 
stiau totuși până şi copiii din ateliere, că s'a 
ntâmplat lucru, mare; Căci a chemat Venţel 
dimineaţa, pe Carlin şi apoi pe .Franț și n 
urmă au stat de vorbă lungă vreme tustirei 
Şi S'au despărţit cam cu ochii umezi, şi-şi: 
aveau aceste lacrimi la fiecare din ei rostul lor. 
„Câteva zile n urmă: a plecat: apoi Franţ . 

«o punguliță plină de poli, întâi. la târgul -. 
Siret, în Bucovina, unde Şi-a scos sie-și şi 
Carlinei hârtiile trebuincioase pentru căsătoriei 
iar. de acolo s'a reprezit ţintă lu târgul ho- 

„manului și a cumpărat, nu prea scump, ca- 
sele şi gospodăria “unui unchiu al său; ve-= 
chiu poteovar și ferar, cunoscut prin partea 
locului. Şi ?n vreme ce fericitul Franţ îşi pu- 
nea viitorul la, cale, Venţel stăruia să 'nnăbuşe 
bârfelile, ce se năpustiscră pe socotiala sa şi 
a Carlinci, umplând casa „Cu cusutorese, cariii 
gătiau- zăpăcile, lui Carlin o: zestre, ca de ade- 
vărată bogătasă. Ce se petrecea insă de o 
vreme sufletul ispititului om, era greu de 
spus, ., De | 

Crezând că şi-a, netezit căile vieţii prin 
pasul la care.se hotărise, Venţel al nostru 
sa trozit din toale aceste mai încurcat la- 
suflet de cum cra nainte. O vedea acum. 
pe .lovarășa su Carlin mai des ca altedăţi si 
privirea. ochilor ci împăcaţi, hlândeţa cu ca- 
re-l întâmpina şi vorbele de mulțumire, de 
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i le lol. vepeta mereu, îl nelinişliau sizi sed ân-. " 
dăriau- sufletul, fără să stie .de ce. Ce m-! 
semna Carlin: acum pentru Venţel? Atât cât 
“nimic! Și nu era adevărat, căci chipul ei, ne- 
băgat în samă atâta vr eme, nu scinai şter- 
gea dinnaintea ochilor săi. Şi lucru ciudat, că 

-de câteori se repezia dincolo, la casa arân- 
dașului, unde deasemenea se licluiau pre- 
sătiri de nuntă, dar ceva mai tainice, — în 

„loc să găsiască în: apropierea. duduci. Cor- 
nelia, tihna sufletească” căutată, venia = 
napoi, cu cugetul tot mai înstrăinat, deşi ni- 
menea nu-i zicea o vorbă cu două "mţelesuri: 
FI însă simţia tot mai adânc, că umbla pe 
căi greşite şi, ca să-şi curme neastâmpărul, 

-zoria, pe cât se putea căsătoria Carlinei. A 
rărit însă şi vizitele la arendașul, dând ne-. 

„răbdătorului vecin să : 'nţeleagă, că *ntâi tre- 
„Duie isprăvită una, şi apoi cealaltă; Și conu 
Tasicu, om 'cu-minte, își zicea, in taina; du- 
hului său şiret, că e şi ? Neamţul. om cu sca- 
un la cap și nici nu bănuia ce foc misituia - 
acum inima lui Venţel.” 

Și a venit în sfârşit și ziua, în care Carlin 
avea, să, se despartă de casa lui Venţel, ur- 
mând să se căsătoriască cu F'ranţ. Pre= 
gătirile de nuntă erau isprăvite şi cu toţii se: 
gândiau la plecare. Căci cununia tinerilor 
avea să se facă la Pașcani, nu târgul Bo-  _ 
toşanilor, din. pricină că popa. catolic de a- -
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icia făcea preulăţi, zicând: că surătoarea asta cam miroasă a fărădelege ȘI cerea, pen-. tru ispășirea păcatului, două” clopote de bi- serică, în vreme. ce misionanvul papistas dela bisericuţa atelierilon: din Pascani sa "nvoil să cunune pe tineri, mulțumindu-se Cunrând. d6 oHăjdii. Și li venia asta bine și la cei cu nunta, temându-se”de atâta vorbă, 
Eva o zi Irumoasă de loamnă, când Franţ, după ce-si trimisese tot avutul înnainte, la toman, a venit cu Carlin la subsioară, să-l icie pe Venţel din odăile sale, „pentruca să * porniască cu toţii la cară, Venţel nu se ivi- - se printre oameni vr'o 'douti Zile, zicând că e puţin bolnav. Ce se petrecea însă, în si felul său, numai Dumnezeu . unul stia, Ii aştepta pe "msurăţei, în pragul pridvorului e geamuri înflorite, îmbrăcat gala, dar laţa sa eră albă ca varul. Sa aşezat cu toate”. acestea, în căleasca largă, pregătilă anume, linând. mireasa la dreapta şi având pe Frant pe scăunaș, în faţa lor. In tot drumul pâuă a gară nu s'a schimbat nici o vorbă. Lia 

suire n tren însă, cum Franţa trebuit să | vadă de bagajele sale, Venţel. a aruncat o- hii săi asupra Carlinei Și a cuprins-o cu o 
rivire "iduiosată, încât. femeea a plecat apul în jos-și, în vălul ei de. mireasă, cu 
eteala aurită, adunată subt bărbie, s'au. în- ecat două : lacrimi ascunse și ferbinţi. Cine 
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Sau [i uitat nai aproape, în faţa sătitei le- 
mei, ar fi cunoscul; că rumeniala : obrajilor | 
era. puţin ofelită, pe urma nopților din. urmă 
nedormite și turburate. 

Au ajuns, în gara Pascani, unde au apucal 
tură zăbavă. drumul spre. bisericuța din ca- 
pătul caselor de lucrători ale uzinelov. stației. 
Preotul, în veșmânt de slujbă, îi astepta m 

"uşă și cununia a şi "neeput îndată.- Venţel nu 
Sliti din ce pricină, sa așezat înti”o straniţă. 
din faţa altarului si n'a mat lol timpul. ochii 
dela Carlin.. De sus, din geamurile albăstrii 
ale bolţii altarului cădea insă, ca *nnadins, 
o lumină dulei: peste chipul înnalt și -mlădios 
al tinerei femei, care, în rochia ci albă ca 

zăpada, cu pletele negre tivite de “vălul alb 
și lung, păroiă, în bătaca alhastrului dela geam, . 
ca un chip de marmură, ce stă falnic. în 
lața preotului. Nu, asă de frumoasă, nici no 
văzuse, nici mo visase,. nici nu și-o "nchipuise 
Venjel pe Carlin. Şi, în vreme ce preotul -li 
aşeză: celor împreunaţi pi viaţă cununiile pe 
cap, Venţel, ca fulgerat, a ridicat mâniile lu 
obraji şi, cu buzele 'neleştate de spasmele su- 
fletului său îndurerat, a scos numai cât vor-: 
bele: «Dumnezeule, ce-am 1ăcut?» 

Când s'au apropiat martorii căsătoriilor * 
de altar, ca să-i felicite, Venţel dispăruse dela 
locul său. Nu ştiă nimenca să, spună ce- se: 
făcuse omul. Singură Carlin băgase de scamă 7



e 

“strivite în chip groaznic, de nu se 'nţelegei - 
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momentuil, când a părăsit straniţa. şi, văzănul 
cum se streciră grabnic printre femeile -și 
copiii adunaţi, a făcut o. mișcare ce semănă 
mai mult a leşin. Da» a trecut şi asta şi iată-i 
acurn. pe toţi, ieşind din serică. Când ce să 
vezit O mulţime de lucrători și slujitori dau 
în minulul acela goană spre staţie, de unde: 
răsună un fluerat ciudat de mașină, fluerat, nu 
Știu cum, răgușit și sălbatic, întrerupt mereu, 
ca și cum erău siehale de alarmă. Un tren de. 
manevră, ce se pusese tocmai în miscare, stă 
oprit: de mașinişti în mijlocul şinelor, și acum 
mecanicul îndreptă mașina în direcţie! în- 
toarsă, împingând încet şi cu hăgare de seamă 
vagon după vagon îndărăt, spre peronul gării. 
Innainlea ciocului cu grătare al. maşinei s'a 
zărit un colţ de baltă “de sânge, apoi o gră-- 
madă de membre omeneşti, oase și cărnurie 

nimic deslușit, și apoi iar o baltă de sânge și 
nimic mai mult... | 

Frau ri ămășiţele nefericitului 1 entel, care-şi 
lăcuse singur sama, 
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DOI PRIETENI. 
Eră prin: anul 1878. 0 primăvară „nespus 

de timpurie îndemnă lumea la escursiuni” și, 
cum cădeau vacanțele Pastilor noastre or- 

„lodocesc; am dat frâu unui dor ascuns inimii | 
inele și am făcut o călă itorie la Viena. Acolo" 
mă aşteptau demult doi tovarăşi sufletești, | 

„cum n'am. mai avut de atunci, Unul îmi ră 
preten de acasă, din târguleţul Storojinețului ude ic cunoscusem din fragedă copilărie. 
Era fiul boier ului locului, neuitatul: Constantin - Flondor, care urm mă dreptul in Academia, tere- 
ziană. Celălalt! eră fostul seminarii Ilari ion Muntean, care, săturându-se de „teologie, se 
pregătia la. universilatea din Viană pentu | 

„ profesoral: Imprejurarcă, ce ne legase penoi 
-ătât de mult, încă fiind la Cernăuţi, eră că 
“umblam tustrei la. un ft:ancez; bătrânul km- 
„Mery, de. no. spoiam. ași, cu nişte lecţii de Ea tilizare franceză și ceva curs“ de liter alură, 
„lucru mare. de tot peatunei, la noi, la Line- 
“vetul din Cernăuţi. Flondor, ca băiăt cu dare 
de mână, avei și o bibliotecă frumiuşică și de 

1159.—Grigorovitza. Amintiti si Schita. a 14 
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aiciă întâlnirile noastre desc, cari însă au luat 

„stări sit, odată .cu plecarea prietenilor la Viena. 
" Li-am scris, că sunt hotărit să ies însfârșit - 

din sălbaticul urşilor, cum eră poreclită Bu- 

covina, şi, după co nceam înţeles, prin scrisori - 

- destul de lungi, - cum “și când trebuia să 

plec, am luat trenul şi am sosit” în oara de 

nord a Y jenci. Aici mau. luat în primire 'a- 

-măândoi prietenii, de m 'au dus, 'nu mai ştiu 

„unde, la o gazdă, în Oras, unde am stat ca . - 

acasă. Decâţce să stau, că nici nu deschideam 
dimineața bine ochii, si cimă și 'nhăţau. din 

nou şi mă purtau po-la câte trebuiau văzute, 
incât nu mă prindea gazda decât doar: pela: 

miezul nopții. Cumcă unul din cele d'intâilo- 
curi, unde mau dus crâ_societatea «Romă-. 

nia' Jună» .nu'ncape nici 6 'ndoială, cum' și: 
„că al. doilea loc. de tabără românească nu 
puteă” fi decât vestita cafenea a lui Troid]. 

"Dar pe unde nam fost dus şi întrodus de 
ncobosiţii inci pricteni ? ȘI, când se 'ntâmpla 

„să aibă unul din ci câte o treahă sau ceva, 

mă stăpâniau cu. schimbul şi nu mă slăbiau 
un: minut. e | 
“Dar înfinc, după ce ne mai potolisemi, a. 
venit. ziua, mai bine zis sara, ce nu voiu uita-o- 
nicicând. Eră Sâmbăta spre Inviere și făcu: 
serăm un plan întreg să petrecem noaptea. 
până n zori. mai ales că ?n Duminica Invierii, 
cu trenul de după masă, aveam chiar. să plec -
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„aus, Am mâncat de. cu vreme lă faimosul 
Droher —dacă nu mă "nsel—și am MCrs apoi 
ia operă, unde tocmai cântă vestita, „trupă 

“italiană cu celebra „Nilson, tenorul Massini şi 
“ basiştii Faur și Polita nsti. Costache Flondor. 
pusese, nu stiu prin. ce relaţii delicate, mâna .. 
jw o lojă de curte, care ne amețiă de pa. 
tumată ce părea. Munteanu, vesel în “sara 
aceea, cum nu-l văzusem niciodată, eră şi. 
«l deochiat pela lojele apropiate, că- nu luau 

„sticlele dela gene niște doamne de familie; cu - 
„cari păreă să fie cunoscut, Și” âturici, imi: aduce: 

- aminte, că m'am uitat si cu puţin la teologul ” 
nestru de altădată Și am băgat do-seamă ce 
mult: se- schimbase si încă ?n- bine. lața sa 
blândă, ceva palidă, țărmurită de o barbă 
neagră ca mura; făcei. să șcamene a cap de 
Hristos, ce eră 'n'stare să"nduioşeze o lume, 
cum St placă: unci femej. Și, “alături de 
acest tânăr din popor, chipul: sburdalnic al -. 
„neuitatului meu „Costache. Flondor; cu” ochii 

__Nioi, nasul său ar istocrat, - puţin coroiat, cu 
" huzele vecnic zâmbitoare şi nbistovite în v ore 

- săzalnice și observări pline de duh. Nu pot 
"să-i uit pe amâridoi, cum mi sc păreau de dragi 
si nepretăcuţi în aceea sară, ca şi cum eră: 
„„SCris, ca să nu-i mai. Văz, în înfăţişarea a- 

ceasta. - - e 
Și ne-am dus de-acolo drept la capela g are- 

cească, unde incă mnainite de ceasurile două:
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sprezece, mai. nu "ncăpeă: om în Strâmtul 
naos, Erau. mulţi Români “de faţă, dar și 
mulți. străini, ve niţi așă de priveliste. Slujba. 

“Invierii cu. corul: minunat; care cântă în pala. 
“sutelor de lumânări- aprinse, îl .aud încă as= s 

- tăzi și se xăspândise prin sutletele noastre, ca . 
„un fel de amorțială dulce, ce părea. că ar 
"vroi-să ne pună. pe 'oflat. şi pe plâns. Sau erau, 
poate aducerile aminte de cei de acasă, cari. 
făceau Invierea "n depărtare, pe la bisericu-- 
țele lor sătești, da» destul că, la al treilea: 
Hristos a ?nriat, ni Sau - umozit ochii cani 
„la tustrei şi vedeam bine lacrimele, ce &o ros- - - 
togoliau de subt pleoapele: 'ntunccate ale lui: 
Munteanu: In adâvăr, când mă gândesc! CE 
triste au. fost întâmplările, venite ?n urmă, în 
rândul „întâi peste bunul . meu Ilarion, imi: 
vine. să. cred, că erau presimţiri neure ce: 
ne: sbuciumau 'sufieiele „deopotrivă, 

Ne- -am- dosmeticit insă repede, ducându-ne- 
cu oul. ros al. arhimandritului în buzunar, în-- 
„tun local de petrecere, unde răsunetele mu: 
| zicei lumesti mau întârziat să ne”nvior eze. ŞI, 
-cu vorbe și alume de tot felul, ni-au „trecut 
ceasurile ca, minutele, încât “ne-am trezit cu: 

. 

ziua mare. Si, văzând” asă, nu” Știu după al. 
cui indemn, ne-am. pus într'o trăsură Și an 
făcut o primblare "n Prater, pe răcoare oa di 
mineţii. ȘI, luând-o dealungul Dunării, an» 
sorbit ca însetaţi văzduhul bălsauniu al pri-
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„"măverii, ce-și arătă putovea din crângurile: 
_*mbobocite şi *mprejmuite cu ierbişuri pline 
deo  z ps 

„= Trecuse primăvara, trecuse şi o bună-Ducată: - 
+ din vâră şi iată că'ntr'o sară, nespus de plăcu- 

“tă, no-am.văzut tustrei prietenii iarăşi, strânşi 
-la olaltă; însă acasă, la, Cernăuţi. Eră "n gră- 
_dina lui Rosenfeld,; unde nişte lăutări din Bo-_ 

„„“tosani înduioşau limea cu ariile frumoase. - 
SI româneşti. Am trăit din nou acea noapte ne- - „.* uitată de nviere, petrecută la, Viena, înșirând, | 
„ună după alta, aducerile. aminte “plăcute, ” și . - “Constantin Flondor mai ales; făcea mult hăz-” „pe socotiala “"ntâmplărilor de atunci. Ilarion 
„* Munteanu însă păreă "ngândurat și abia dacă “surădeă la isbucnirile de veselie ale tânărului a 
„nostru tovarăș, Ne explicam lucrul acesta 

-.. prin faptul că “prietenul nostru se găsiă *nna- :.. “intea! ecsamenului său ultim “de profesorat,. | 
Fri: însă altceva la mijloc, și am allat-o dela. : ” “el. încă înnainte de a. ne despărți: Er ofițer „În rezervă şi chiar în ziua aceca primise che :. Mare la oaste, ltegimentul bucovineda, din căre făcea și el parte; se atlă pe atunci cu'garni--:: zoana ?n Viena, ceeace nu prea l-ar fi strâmto- vat-pe Munieanu ; dar eră vorbă, că tocmai mă- 

„Măligarii noştrii—așă le spuncă lumea soldaţi- 
„- slor xegimentului 44, cu; bentiţele galbene. pe-la "guler și mâneci,—să fie țrimis și el colo, în Bos- | - “ia, unde "'mpărăţia austriacă se pregătia să --
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mai cuceriască o ţară cu neaniuri străine. In: - 
adevăr, că, până Sajungă” amicul nostru” la: 

"Viena, să .vadă .ce este, stirea s'a si adeverit.. - 
Că nu mai departe decâţ în ziua de $ August; 
regimentul: nostru -a. şi fost imbarcat pe va- - 
pare, și Munteaiu, în loc să se prezinte. iă 

oxamenul său, la: universitate, a “fost. pornit 
pe Dunăre, spre Semlin, iar în urmă peiăul. 
Savei spre Brod. 

- Munteanu nu să "miprotivit câtuşi. de putin 

acestei schimbări de lucruri cam supăr ăcioasez „ 
deși aveă el un inger păzitor puternic, cară 
ar fi putuț să-l mâutuiască. usor: de: „pacostea.-. 
chemării "i miliţie; Dovadă, că nici nu ajun= a 
sese. bine Ja -Brod şi iată că sa pomenit numit, 

din. ordin înnalt de tot și fără. să: fi cerut asă 
cevă, ofiţe» .de ttapăiin a garnizoana Brodului.. | | 
Fire anibiţioasă, Munteanu,-pe lângă _că-nu. i 
«da expediţiunii ?n. Bosnia: nici 0 impor tanță, Sa 

socotind-o, ca'şi lumea cealaltă, numai,cât ” 
un. fel. de “manevră, văzându-se lată pe: 
drurn, par'că nu-i păreă. tocmai lucru curat; i 

SĂ "se sustitază asă, nu stiu cum, delă datoria. . i 

sângelui, mai ales: că eră și prima sa chc= 
mare de rezervist. Și a făcut-ee a făcut si 
a refuzat să rămâie la B rod, cedând locul. 
unui camar ad însurat şi cu copii. _ 

Să. mai zică cineva, dacă nu-i sfântă vorba. . 

că omul, când li stă scris în cartea soartei. 
un lucru, i nu scapi de el cu nici un chip! So
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„sit. la Saraioso, reg imentul Lia parte la oxpre- 
diţia contra populaţiei turceşti răsvrătite, car: e 
ajutată detrupeotomanhe,scopunica cu 'ndârjire 

nu măi e sagă, ci războiu în toată puterea cu- 

“vântului. La Efi Septembrie lupta se 'naroașă, 
i iucrurile seneurcă tot mai tare. Regimentul . 
AL, cc formă: aripa „stângă a - corpului, ințră-. 
n foc, atacă, înnălţimile dela -Mlady; și vitejia 

". Bucovinenilor biruieşte, după o. bătae “sânge- 
„roasă, liniile tupcoşti, încât îi pune pe dușmani 
“pe. goană. Isbânda aceasta îi plătită cu multe 

vieţi omenești. Intre, căzuţi sunt și. ofițeri, și 
cel -d'intâiu,- al cărui Aume răzună jaluic, 

prin rapoartele telegratiate în lunica de afară, 
este Ilarion Munteanu. = . 

Ce nu'se face pentru. vitejii, căzți i în serviciul -- 
„patrici, mai ales când-rhai pare să fie nădejde, 
„ca viaţa să li fie scăpată ? Măcar că -aveaă 
„soldul stâne sdrobit cu desăvârșire, sărmanul 
* Munteanu a fost. dus cu. grijă mate chiar în- 
dată, 'la spitaiul din Bod, “Și nu de destul cu 
atâta, căci tot acel puternic înger păzitor. a 
vărsat lacrămi.și lă picioarele tronului, încât. 

“bietul rănit a fost adus, din porunca chiar a 
' împăratului; la Viena. Sau - încercat: toate, 
decât nici iscusința "celor: mai făimoși doctori, 
nici lacrimile fierbinţi i ale celor cari îl iubiau, 

 ocupaţiunii Austriacilor, făcându- -și tabere pu-... 
“ternice la Bandin și Senlzovich, cam in partea. 
„le răsărit: a Seraievului. ăa insfârzit toți, că 

a
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„mau fost în stâre. să şteargă, “din cartea nemi- 
loasei soare, Co era :scris , dinnainte. Ilarion 

-Munteanul a murit, şi țări ina-l acopere demult, d 
“demult. 

Și “iar au' trecut” luni și “zile « și sa” mini 
anul dela, rioaptea de Paşti petrecută la, Viena. - Zi i 

„ŞI, „cum mă "ntorceam din Italia, nam abătut - 
“prin V ienas chiar în şara' vicrii, asteptat de: 
“amicul meu costache londor, “pe care-l vesti- | 
„Sem din - Trist depre sosirea mea, Ploaca PECC, . 
că Diciuiâ” străzile, Vienii, ne-a. 'mpiedicat. să 
ceicăm orice ieşire n. sara aceea. De”nvierea ..: 
“din anul trecut nici nu se “pomeni măcar.. | 
Și Și totuși gândurile niele, ca și acele ale. priete- 
| nului Meu, SC 'nădreptau în aceleaşi părți tainice: 
"al6 sufletelor: ndastre, numai că nu ne spuneam 
nimic. Lipsiă. cel d'al treilea dintre noi, lipsiă, 

“şi- golul diritre noi îl simțiam crud, Suferind - 
în tăcere... e în 

“ Bietul Costache cră ide alifel e cam tăcul prin 
faptul, că nu se simţi bine. Imi “&punei, că, 
Wun timp. încoace, s sufera de stomal, şi pri- 
-cina "boalei sale O căută-'m mâncarea, institu- - 
tului ter ezian şi speră, că, prin strămutarea sa, 
într”o casă particulară, își vă. veni n fire. 
Asta înisă nu: l-a. *mpedicat,. să- -mi: -ghiciască 
gândul, şi, a: doua zi, cu toată. vremea -reă, 
ne-am dus împreună la cimitir, la St. “Marx, 
să depunem, pe mormântul ncuitatului nostiiu. 
Munteanu, câle o lacrimă fierbinte. Și cu asta, 
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"ni sau uşurăt oarecum ininiile, Şi cu, „dără să 
„Pai. zăbăvesc, am: şi părăsit Viona, încă 
aceeaşi zi, oprind cu tot dinadinsul pe Costache 

să mă petreacă la gară. Îmi „eră, nu ştiu -- 
cui, par 'că teamă de acel vănias: bun tângu- . 

- Î0s,ce se "obicinuieşte: la usa deschisi a a: Vana- o 
mului. L - 
“A tretut apoi i încă câtva timp Şi ci cam. 

„prin luna -lui Cuptor, când jată că luai hotă- - 
„Firea, Să -i jzitez, împreună cu niște tovarăși_ “ 
de studii, Ardealul. Prinsesem, să cutrier.-o 

. bună bucată din ţara frumoasă a fvaţilor 
moștri şi trecusem. în cele din urină 'n Banat, 

"la "Mehadia, unde aveai. de gând s să fac po 
"pas. mai: inare,. Dar aici m am văzut ajuns 
«le .0 scrisoare, ce mă- urniării de câteva Zile . 
din: poştă: *n bestii Mi se aduceă o veste 

„ce na făcut” să las".băile -lui: Iercule. + 
sama loc și să „plec pe unde veniă mai a- 
pr oape mnapoi,-$ spre “casă, | 

-- Vestea eră, că bunul meu. Costache p lon- 
am se află acasă, la “Strojineţ, . bolnav pe. 

„„. moarte, Se 'mtoarse atins „dejă de niste fri- 
- guri ascunse, întâi la „Cernăuţi, și: de'acolo. a: 

tost adus acasă, la moşie, „Greşiala: aceasta: 
„din urmă au plânso. bătrânii săi părinţi: ani 
în urmă, neputând în nici un: chip să-şi ex-.. 
plice.cum de fusese atăt de orbi, încât să nu-: 
vadă; că, oricât de mare i-ar fi fost. holna- 

Ri Sului Îngrijire ca. „de deasă, ajuter ul doctorilor
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la, tifosul complicat i în care. dăduse, totuşi îi - 
lipsiă, toemai! când “trebuii să-l aibă mai 

Ă “tare, i - 

Când ah sosit la Strojinei ș Şi am dat: fuga, 
la, curtea I'londore nilor, lui bietul Costache i 

"se. Ricuse. maj bine: și na mă-sa; cât și.Dhă-. 
| tânul” tată plănueau do: “bucurie; că. bol-. 
havul a ?nvins; — cun” spuneau ei, '— “criza: 
şi s&'socoteă scăpat:-1l scoaseră, după sfatul. 

. “ , 7 

> 

medicului,- chia» afavă, în. balconul: larg al. 
-Y, 'cătului de sus, unde-și: av ea 'ostache odăile 

sale, și ași, intins pe: patul său, se uită cu 
„nesaţ. în zarea, dep: irtării stăvilite de dum-., 
"brăvile și pădurile fr umoase de stejar; ce 
„neonjurau moşia. Și nva „zărit de sus, cum. 
m apropiam de curte, s salutat de lătratul căâ- 
nilor de vânătoare, € cari mă cunosteau. Am dat 
fuga treptele. "n -sus și, cu toată împrotiv irea 
doctorului, i-am strâns” slăbitului meu prieten 
de copilărie, cu patimă; mânile fierbinţi. 

Fără să stiu de ce, dar. pentru mine faţa * 
zalbenă “a lui Costache avea pecetea notăgă- 
cluită a morţii. Main cutremurat, în “sutlotul 
meu, de jalea, şi mila, ce-mi făecă acest 'su- ”- 
Het de “om. nobil, care se topit. văzând „cu 
ochii. ȘI Q stiă şi el bietul, cum că- viață nu. 
aveă ;. căci,. odată patul adus în odaie, a îs 
bati: cun. a putut, de a ndepărtat bentru un 
mioment po: cei din jurul său și mi-a făcut o 

| „mică spov edanie, pe- care n'o toiu uita „nici 
a
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„ . i. -. . 

când. Pieeare vorbă a sărmanului Costache” 

x 

îmi picura pe inimă, ca ceara fierbinte, și nu= 
mai cât seninătatea sultetească, cu care-mi. 

» spuneă toate, doar de m'a stăpânit, să nu is 
buenesc în hohote de plâns. Purburat adâncă 

„Si ținând” la subsioară . cutia de catifez eu sei 

sori și suveniruri miţi, pe care o avusese arijă: 
so pecetluiască dinnainte; am păr: isit pe să 

mânul meu: Costathe, pentru ca să nu-l-mai 
văd niciodată. Dându-mi însărcinarea sa din ă 
urmă, pe card am și: "ndeplinit-o: cu credinţă, 

„bietul: băiat Se. linistize si mai “mult; ază. Că 

la părăsire, parcă nici nu părea, bolnav. Se 

uită țintă după mine, cu ochii xvesoli si pape = 
cum îmbujor at la, faţă, încât. cei din casă 

"erau. cuprinși de bucurie siguri, cum căi toate 

sau schimbat în. bine. 

O zărmanii! Eră o licărive” a ultimei <hu- - 
cimnări de viață, -omencască, ce, svăceniă n 

ăpaca din--urmă, spre: a voce” la linistea 
de veci. După două zile-seninea urmat ăpoi 
o noapte plină de chinuri: pentru cei din'ju=" 
“rul bolnavului, și, la revăvsatul! zorilor zilei 
a treia, netoricitul tânăr si-a dat obştese ul 

sfărșit, la vârsta de. numai douăzeci şi doi 
-de ani. Ce am perdut prin el, căre-mi fusese 

" “amicul cel mai sincer din câţi am avut, nu ţol 
“să spun. Dar Bucovi inii i sa. smuls, în geo 

“nobilă - iinţă, cu “atâtea ? nsușiri sulletești. 

a
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“laruri de cuminţenie, un Om, care eră să fie: „de-mară vază şi cumpănă. *n destinele” patriei .:: ui „=“ Roastre, .De el; ca Și :tovarăşul: nostru | bun, : „căzut în Boşnia, (ara mea a-avut nevoc, dar | | a avut. parte. Tie-le la. amândoi. țărâna, 3. 
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