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Intr'o zi mă duceam, pe jos, do la
Câmpulung la Rucăr. Soarele ardea. Un
italian
sta lungit, cu faţa în sus, la umbra
colosu-

lut de peatră din Nămăeşti.
Privea neclintit în adincul

cerului, Ti

ghicisem

gândul. Eram sigur. Vrusei să mă
conving. Tuşir. Italianul tresări, II
oferit o

țigare,— „La co te gândiai?+ EI
înr răs-

punse, surizând

trist: — „Sus,

pe cer, ve-

deam Pisa, mi se părea că mă plimb
po
malul Arnului, Visam deşi nu adormise
ra.«
— nŢi-e dor de Italia“ ? — „Oh! da! Când
visez îmi trece. Apor lucrez, lucrez..
. &
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zi mă
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în piața
Ta Do
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In faţa unul morman

de trandafiri roşii

proaspeţi

cocoşată

o

bătrână

și

dormita. —
dat trandafirii, mamă? Bătrâna tresări
— .
„O, bată-te norocul, domnule, era
cât p'aci să plec acasă, visasem că am vin„Cum

dut toată marfa.“ Si veselia îI tresări în fa:
ţa oflita.— »Betrâneţele,

batu-le-ar

pustia,

când nu vînz nimie atunci visez că dăsfae
„tot.*

Cât costa

marfa,

aveam

în

buzunar.

1 se izbindi visul.

Intro zi, pe strada Clemenţel, un olog
îmi întinse mâna. ÎL dădul doi bani. Era
tînăr şi cu o figură frumoasă, de o frumusețe distinsă.
— „AI fost militar?+ îl între:
bal ei, crezând că în războiu 'Şla perdu
t
picioarele.

viscol

— „A, nu domnule,

şi am

degerat.

Mi-e

m'a prius un

ruşine să cer,

da m'am ce face. Nu mal sunt
bun
mic.“ Din vorbă în vorbă,

îl întrebar

de nidacă

r

ştie să 'mi spue ce a simţit când Ta grămădit viscolul.— „Poate n'o să mă
crezi,
domnule, nicrodată n'am fost mal ferici
t,

Nielodată n'am fost fericit, atunel am fost.
Să făcea că eram

intro grădină frumoasă,
şi mr-era cald, cald, şi mă tolăniam la um-

bra unui nuc mare. Dar nu ştiă ce fel
de
căldură

era,

mi-era.

Dacă

că

er,am
fericit,

nişte

dureri

de

cald

ce

îngrozitoare nu

m'ar fi dăşteptat întrun Spital, aş
fi murit

în zăpadă, aşa de fericit cum n'a mat murit
om pe pământ.“

Cine n'o fi având această mângâere
premă, visul?

su

De la vieaţă la zis, şi de la vis la vieaţă,
o punte de argint pentru fantasia uman
ă,
In fie-ce seară sintem la un cap al el, și în
fe-ce dimineaţă ne deşteptăm la celalalt.

- Cine în adevăr se luptă ca să birue
invasia desilusiilor, adesea-ori închide
ochit

cu intenţia da lăsa o cortină grea peste
scena lumii. Şi de gândurile omului
obosit
se prind uşurel aripele visului, Oame
nii ți
se par ca nişte umbre; strigătele lor,
dspărtate ; raporturile vieţii deriează;
proporțiile se prefac; logica obicinuită
se lărgeş-

0...0 vieaţă
mună

nouă

apare

din vicaţa co-

tuturora,

Intro vis şi vieaţă esta o stare de cumpăniro feerică,
sub o slabă

In această

stare visele sînt
stăpânire a conştiințer şi con-

ştiinţa sub farmecul puternic al viselo
r.

De la această stare la vis sai
la viaţă

este atât de

puţin

că do multe-ori te în-

trebi: a fost vis sai cu
adevărat?

Și asemenea fantasii,

cn înţelesuri fe-

lurite, le scrii ca şi cum
ți le-ar dicta cine-

va dintr'o carte, le scrii ca
sa! ți prelungeşti

.

ă

farmecul lor întrerupt do un zgomot neaşteptat.

Intre vis şi vieaţă, o lume de minuni...

POVESTE
O poveşti,

poveşti... lumea toată este
0 poveste, căci ce-a fost odat
ă ca niclodată
"0 fi fost ca şi astăzi, şi ce
este astăzi va

fi odată ca nierodataă.
Câte focuri, câte lumînări şi câte
văpăiți

n'al ars, por este, şi toate s'au
stins, şi multe se vor aprinde

numal

ca

să

se

stingă

earăşi,

tu, poveste,

nn te vel stinge decât
cu cel din urmă om,. . şi
numar ala va şti
bine că lumea asta a
fost o lungă şi aceecaşi poveste,

A fost odată un împărat.
Impăratul avea o nevastă. Amindol
aveai o fată. [m-

POYESTE

părăteasa

își Iubea, fata ca luminile ochi-

lor, dar împăratul se prăpădia dupe ea.
Impăratul,

bătrân, bătrân, de câte ori o

lua pe genuchi, zicea:
— Tu mial deschis pleoapele, că, p'aci
p'aci, era să le închiz de veci, fata tatir!
Ear peste capul

fetei cu cosiţe

de aur

cădea barba lui albă ea nişte şuvoae de apă.
Şi fata, despicând

în două,

barba

mat lun-

gă ca ea, scotea capul, ca prin gura cămăşil, şi zicea rizând:
— Baă,

tată...

Şi împăratul plângea de bucurie,

şi la-

crimile alunecat d'alungul bărbii pînă la
sfireuri, şi d'acolo picurau, ca din nişte feştile, pe genuchil goi at domniţei.
Ear împerăteasa avea haz, căci începea
şi ea, adunându'și lăcrimile în pumni, șil
certa că prea plinge ca o mnere de fite-ce

şi orl-şi-când,

8
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Şi începeau:
— Ba car al plâns.
— Ba n'am plâns.
—

Ba te-am veznt eu.

— Și ei te-am văzut po tine,
— Ba cit am ris.

— Şi eă am ris.
Ear,

domnia,

mică,

mică,

dar cu

ochi

în zece, îi da de gol pe amâ
ndor:
— Tata a plâns că m'a ustu
rat po genuchi, şi mama a plâns că
are ochil ToşiI.
Acum nu mul aveai ce zice,
şi începea
să riză, mormăind, ca să nu
se auză unul
po altul.
— Ce

nătâng,

(sai ce nătângă)

de

azi

înainte nu mal plâng, că plânsul
nu e d'abună.
Aşa ai petrecut er mulţi ani, pîn
ă când

domniţa a început a nu mat fi mică
şi bar-
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ba împăratului de pină la Lrâă

"Ia

trecut

peste genuchi,
Şi două lucruri necăjiaă po împărat, că
nul mal răbdau puterile să'şi joace copila
pe genuchi,
moasă
—

gapol că

prea

se

făcuse

fru-

din cale-afară.
Unde

să

găsesc

ea

potrivă,

zicea

împăratul toată ziulica, dând cu toeagu
l, de
călo cdlo, o petricică, pe caro căşuna
în
neştire.
Şi două lucruri necăjină pe împsrăteasa,
câ n'o mal ajungea mânele pîn' la sfirşit
ul
părului când îşi peptăna fata, Şapol...
or
ţine-o zilele să vază un nepot şi o nepoat
ă,
frumoși

ca domnița

ci?

De se întâlniaa, ea cu el, fie-care cu fo-

cul lui, so înțelegeau din
se mal

vedeai,

ochi,

deşi

abia

și cu glas uscat se luat
iute la harţă, par'c'ar fi fost necăjiţi unul

pe altul.

10

".PovEsze

— EI,

co mal

— Maria

al si astăzi?

ta, ce at?

— Ce să am, ale pusti! de bătrâneţi. Nu
mă

mai ţin

genuchir

ca

sâ'mi

joc

copila.

Ce n'ași da s&mi mat facă baii prin barbă
?
— Da ei, măria ta, trebue să m&
sul pun

scaun

ca săi ajung cu pieptinele în creştet,
Şapol să mă grămădesc, broască la
pământ
ca să daă de cârlionţii de Ia sfircul pletel
or,
— Ea vezi, nu glumi, să nur

rupl pă&

rul, că te-ar topiiiit!
— Bătrâneţele, măria ta, câte-odată. ..
— Ce-ar zis?
—

Bătrâneţele, ane-ori

îmi

remâne

câ-

te-un' fir lung, ca un fir de beteală,
în dinți! pieptineluy.

.

— Nu, nu, să

nu

“1

remâe

nicl-unul |

Auzit-tu-m'ax tu, ori nu m'al
auzit?
Şi împăratul pleca mânios,
tremurând,

izbind cu tocagul în
pământ,

POTESTE

n

Ear domniţa ajunse fată mare. Când ÎŞI
încingea talia cu beteliă de aur și pornia

uşor ca 0 umbră, la toţi al curţii li so făcea frică ca nu cum-va
amina

feţii, ori

că

vântul să'1 ofilească

mijlocul

să se

frângă
sai că picioruşele, în conduri de argint, să
nu 'I scapete în crăpăturile pământului, Şi
când impărăteasa o scălda, căci nu lăsa niel
o altă mână

so atingă, atât sa rumenia faţa şi cutile apoi, că împărăteasa nui mal
zicea „at de te scalda“, ci:
— AI de fă apa mărgean,
Intr'o zi, ce'1 veni domniţei, că se strecură de lingă mă-sa şi so duse, po un ză-

dut de foc, se bea, ca singuri, apă do la
puţul de peatră, din fundul curților împărăteşti. Acolo, o babă bătrână, uscată ca
o
scândură şi ciuruită în obraji ca un
bure-

te, ridica, de pe colacul de peatră,
cior cu apă proaspătă şi rece.

un al-
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—

Bunico,

zise

domniţa,

să sorb

pe

gurguiul

uleiorului,

o gură de apă

mult ţişneşte din
ritar,
— EI,

el

măria-ta,

boabe
unul

ca

scoate

de

şi că

că

mărgă-

şi o

mie

beai ! r&spunse baba, şi se
încruntă. Altul

ară şi altul cară; pe cine
nu'] pârleşte soa-

rele nu'l degeră nici gerul. Dar
ţine şi bea

şi când &x înghiţi

să

nu

te

îneci,

că

nu

mal flămândul să îneacă la mas
a sătululut.
Baba

rinji şi î1 întinse uleiorul.
Bietei domniţe i se făcu
frică :; puse mâna pe gâtul ulciorului; mân
a îi tremură, şi

Scăpând ulciorul de pe cola
cul
îl făcu praf şi fărime.;
Domnița încremeni,
se subție pântecile,

zise:

ear

se "negri

de peatră,

baba oftă
ca boziul

de j
şi

— Răpi ţi-ar necuratul mințele,
cum mial răpit tu bucuria apel, şi
orl-ce al face,

POVESTE
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oră ce-a! drege, blestemul meii să te-ajungă
cum 'ţl-ajunge umbra ta de călcâele tale!
Aşa o blestemă baba, și, facând cu mâna în patru părţi, plecă ca o vijelie.
Domnița intră, podidită de plâns, în eatacul er de cleştar. Se trânti în pat şi adormi cu genele ude şi cu mânele încrucișate pe pept.
Când tresări din somn şi deschise ochif,
şi mă-sa şi tat-său se uitau la ea cum se
uită bătrânii la

icoane.

Împărăteasa tăcu,
ear împăratul zise încet:
— Nu m$ lăsa, lumina şi toeagul bătrâ-

neţilor mele !
Şi nici-o vorbă nu mal scoaseră tus-trei,

ci se nitară unul la altul până scăpătă soarele.
Şi tot acolo adormiră,

fără să so mişce,

par'car fi fost de peatră. Împăratul îngenuchiat pe barbă, împărăteasă c'o timplă

14

pe dunga
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patalui,

ear

domniţa

aci

feartă

de călduri aci cutremurată de fiori.
Adouazi impăratul adună pe toți
dof.
torii şi le zise:

— Jumătate din împărăţia mea, acel
uia
care 'mI va vindeca fată |
Şi nicl-un doftor nu'y ghici leacul.
A-treia-zi adună pe toţi vracii şi
pe toa-

te vrăjitoresele şi le zise:
— Toată împărăția mea aceluia
tămădui po domniţa |

care va

Şi nimeni nu ştiu ce să facă
și ce să
zică, numai o babă, useată
ca Scândura. şi
ciuruită ca un burete, zise
împăratului rin-

jind:

|
— Măria, ta, domniţei i-a abatut
de maă-

ritiş.

— Mal ştii minune,

zise împărăteasa,

— Da undo să! găsesc potriva?
împăratul în urechea Împărăteser.

şopti

POYESTE
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Şi pe loe porni vestea pe

părăţiile cu feciori

de

la toate îm-:

domn cari de mult

rămniseră la fata cu păr de aur.
„_

Pină să s'adune

feciorii de împărat tre-

cu vreme la mijloc, că unii porniau din r&vărsatul zorilor, alții tocmal din scăldătoarea soarelui, şi alţii de undo noaptea se ri-

dică ea un zăbranie negru, şi alţii chiar de
pe unde

pământul

e drob şi piltie.

In ajun d'al trece pe dinainte şirul băeţilor de împărat,

mişease
plimbe,

domniţa,

care

nu

se

mal

din pat, pofti să se scoale şi să so
siugură singurică, prin grădina îm-

părățit.
Frumoasă
nă pe umărul

și galeşă, i rezemată c'o mâîmpărătesei, ear cu cea-l'altă

petrecută pe după gâtul

În grădină,

împăratului, intră

şi cu toate rugăciunile părinţi-

16
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lor d'ai lăsa şi pe-el, domniţ
a le închise
binişor uşa în obraz şi'I lăsă
cu inima arsă.
Cum

rămase

singară,

cu naramzi şi chiparoși,

cutreeră

cu

cărările

luminişuri

de

zmarald şi cu bolți umbrite şi
răcoroase,
După ce umblă cât umblă, ca
ochil pe

jumătate

închişi,

oftă fără să ştie de ce,
fără să ştie ce vrea, şi se
lungi pe earbă,

la umbra unei perdele de chip
aroși.
Cum

sta lungita o apucă o piroteal
ă, şi,
cum privia, întrun adinc
fără fund, printre
genele lungi, i se păru c'au
de un cântec de
chitară.
|
Tim,

tam,

tam,

tam,

tam,

uşor,

îucet,

prelung... o adiere de sune
te, o mângâere
dulce, un farmec de pe altă
lume... Tim,
tam, tim, tam, tam... ca
o licărire depărtată care apropie, şi ear
s'afundă, şi ear

se întoarce, . Dar cântecul o
gândilă pe obrajil rumeni, şi furnică din
tălpile mi-

ZIi4140

POTESTE

1?

titele pînă în creştetal luminos... Şi
păru c'aude un glas, un glas fericit
cânta şi vorbia după

tremuratul

i se
care

uşurel

al

chitării,
— Tim,
teaptă.

vis,

tam,...

Tim,

ziua

orl

tam,

adormi

şi rămâi

tam...care

des-

e adevăratul

noap
?.. te
Fat-fra
umos

vine

noaptea şi pleacă de cu ziua... Făt-frumos
este şchiop, da nimeni nu cântă ca el, și
nimeni nu mângăe şi nu sărută mai dulce

ca el... Tim,

tam, tam..,

Şi domniţa simţi

nişte buze

de foc pe

amîndol obrajii. Şi tresari, şi, sprijininduse întrun cot, privi speriată, înainte, pa
că-

Tarea îngustă cu stropi de umbră şi de lumină.
Și în fund, în fund de tot, văzu pe minunatul cântăreţ care zîmbia şi "1 făcea
semn să se apropie. La, şoldul stîng purta

65719. 1.

i
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paloş lat, în mâna
cu gât

lung,

şi

dreaptă

ţinea o chitară

ochil '1 scânteeaă

ca dot

| "cărbuni aprinşi,

Domnița dadu să ţipe şi nu putu. Sări
în picioare, roi

să fugă, da, ca și cum ar
fi fost prinsă de talio de nişte braţe
lungi,
începu să pişaseă spre cântărețul
care o

aştepta cu mânele întinse,
Când

se apropie de el, deschise braţele,
fără să vrea, ca săl strângă
în
braţe, mânele îi trecură prin
el, apoi simți
un sărutat sub bărbie, şi, uitâ
ndu-se înaşi voind,

înte, văzu pe cântăreţ ca o umbră,
o umbră
şchionpă care se ducea cântând.
— Tim,

tam,

tam, tim, tam, tam... Fetfrumos este şchiop... şi nimeni
nu leagănă
mal bine ca el, şi nimeni nu
mângâe şi nu
sărută mai dulce ca el... Tin,
tam, tam...

umbra s'a topit, adormi şi rămât
dăşteaptaă,
fată cu plete de aur...

POYESTE
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Domnița, dreaptă şi nemişeată, ca o făclie, se uită dupe umbra gchioapă cum se
ducea, se tot ducea, mică, mar mică, gi mal .

mică, pină ce se înnecă în ceața depărtăril.
Apol, fără să ma! simţă ceva, afară de un
vaet adinc, adinc, în fundul nrechilor, in-

tră în catacul de cleştar, se trânti în pat
şi începu să plângă,

Ear împăratul și împărăteasa îl culegeaă
fite-ce lacrima în naframele lor, ş'o întrebau:
— Spune-ne

not, ce vrei, lumina şi to.
eagul bătrânețelor noastre |

Adouazi,
teau

împăratul şi împărăteasa stă-

încremeniţi

pe

jeţurile

lor de

sidef

presărate cu petre scumpe.

Domnița bolia, lungită în pat, ca ochit
pe jumătate închişi, ear po dinaintea et treceai feciorii de împărat, ca Să'și aleagă unul, ea, dorita tutulor.

20
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Trecu

&l d'intăr, numai

în zale de sus
jos, cu chivără de argint ;
şi când păşia, zalele sclipitoare Zuruiai
ca şi cum ar
Î fost vii, Domnița nu dădu
nici un semn.
pină

Yoinicul plecă ruşinat.

Trecu altul, cu părul lung şi
negru corb,
cu cămaşa uşoară, ulbă ca floa
rea şi cu chienare de găitan aurit, încins
pe la mijloc cu
un brâu de mătase verde,
Şi când păşia,
pletele i se legănai pe umer
i, ear cutele

albe, din şolduri pînă la călc
ăe, se îndoiau
frumos. după legănatul trup
ului,

Domnița pu se uită nici la el,
Şi dră-

Buţul se duse cu inima seca
ta,

Trecu al treilea numar în
freturi şi steme, şi nici pe el nu căzură
ochii domniţet,

Așa, pînă 'n diseară, se
închee şi se
ruşină lungul şir de feciori
de împărați.
Tocmal la isprăvit, şontic,
şontie, veni
şi un cântăreţ şchiop. Pe şold
ul sting purta

POVESTE
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un paloş lat, în mâna dreaptă ţinea o clitară cu gâtul lung.
Imperatul şi împărăteasa cum

îl văzură

se Înfiorară,

Ce gură mare şi strimbă! Şi ochil
cap

îl scânteeaă

ca

doi

Nalt, deşirat, c'un picior

cărbuni
mal

scurt

din

aprinşi.
și cu

altul mat lung.

Sontie, gontie, şi când ajunse în dreptul
patului, domniţa tresări, deşchiso nişte ochi
mari, sări drept în picioare, şi întinse
mâna.
Împăratul şi împărăteasa

plecară ochii
în jos, ear domnița, dându-le în genunchi,

le zise:
— Eacă mirele met... nimeni nu cântă

ca el... nimeni nu sărută ca el...
Imptratul

își ridică mustăţile cu o mâ-

nă, i cu alt apăsându-și barba, zise, ca şi
cum şi-ar fi dat sufletul:
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— Fie !
Tmpărăteasa

se cutremură şi so duse să
poruucească de masă.
Se pusa masă împărătească,
dar masă
tristă, mal tristă ca întunericul.
A douazi

era să fie nunta, şi a-treia-zi
era să fe războl mare cu toți feciorii de
împărați rnşi-

nai de cântărețul şchiop
şi d&şirat.
În jurul mesei, lingă împărăteasă,

se aşeză fie-sa, lingă ea cântărețul
şi, mar departe

de cântăreţ, oftă şi stătu bretul
Impăratul numal lua ochii

împărat.
de

la el,

şi

dând din cap în zise:
— Ginere, da ce înghiţi carnea
nemestecată ?
|
-— Mi-e foame, tată, mi-o foame.
Aş în-

ghiţi nouă suflete nemestecate.
de la marginea pământalui.

Vii

tocmat

Aşa răspunse cântărețul şi mar

înghiţi

o halcă de carne.

POVESTE
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Ginero, da

de

ceţi
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scânteează

şi'ţi

dogorese ochii ca doi cărbuni aprinşt ?

— In ochii mel vezi stemele

măriet ta-

le, răspunse cântărețul uitându-se în jos.
Impăratul îşt luă coroana de pe
şi o aruncă

frunte

cât cold.

— Ginere, de ce co

mână

în gură și cu alta o scoţi?

bagi pânea

Numai

carnea

îţi place ?

— Cine-a

frământat

azimea

îi mirosia

mânele a ceapă.
— Vezi tată, vezi? zise fate înduioșată.
— Ginere, coţi ţicănese dinţii și măselle, ca și cum
— Din

ar fi de oţel?

greşală

dinţi, respuase

um

strâns

cântărețul

şi

furculița
trînti.

în

furcu-

liţa pe farfurie.
— Ginere, dar de ceţi sint unghiile așa

de lungi şi de ascuţite?
— Ce unghii?

24

POVESTE

ȘI, parcar fi fost o pisi
că, aşa își

tra-

se unghiile sub piele.
— Ce unghir, măria ta?
Er mi le-am
tocit cu gresia ca să nu zgâ
ril mânele albe

ale drăguței mele...

— Ginere, da mult păr al
pe mâna dreaptă, parcat fi Imp, aşa
e de des şi de
aspru |

Cântărețul se facu negru-ver
de,
punse,

încheindu-și

—E

rol

un

avem

semn,

din

și răs-

banta:
un

petec

de

păr, pe ca:

moși

stremoşi, dar încolo
sunt alb ca zăpada şi rum
en ca răsura.

— Ginere,

mat

zise

impăratul

tremu-

rând, ce a! pe frunte, ca
două umflături de

berbec tinăr?
— Socrule,

răspunse

el necăjit,

parte m'a izbit cu bnzdug
anul
în alta un zmei. Et au cră
pat
ei am

rămas

cu

două

cucue.

într'o

un uriaş, și
în luptă ear

POVESTE

— Vezi
“șI înghiţi

tată,

vezi?

lacrimile,
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îngână

căci mult

domniţa

și

i se părea

tat-săui de r&ă.
Cântărețul se scula de la masă,
— Sînt obosit d'atâta drum. Să mă ertaţi, mă duc să mă culc.
— Ginere, se resti împăratul, dar nu fact
Darim

o cruce,

după

masă?

Cântărețul își întoarse faţa, clănţăni din

dinţi şi zise:
— Fă mă închin la mine, să nu mă vază nimeni. .
Şi plecă po uşe afară.
Fata se culcă în
Impăratul

eatacul

e! de cleştar.

ceru împerătesel crucea, din

pa-

raclisul domnesc ca s'o pue sub căpătâră.
Imperatul se culcă, şi avea la cap două
feşnice mari de argint şi la picioare alte
două, câto-şi-patra cu făclii aprinse.
Trase un somn și tresări... nimeni...
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Trase două
A

treea

şi ear tresări.

oară,

tresărind

la capul lui o dihanie

.. ear nimeni...
şi

ma!

deşirată,

tare,

văzu

cu păr ca

de lup, cu ochir ea doi cărbuni aprinşi,
elănțănind din nişte dinţi de oţel mat
langă
ca. piroanele,.
Impăratul scoase crucea de sub căpătâiă
şi o ridică d'asupra dimonului strigând:
— Piei, dimone, ucigă-te-ar crucea!
Impăratul văzu atunci ce nu may
văzuse

în toată vieața lu,
Dihania se

cutremură,

subţie, şi, ca şi cum
aţă, se strecură

se

lungi

şi

se

ar fi fost un fir de

prin

gaura broaşter. Dur
cât de repede se strecură, împăr
atul tot văzu că are un picior mar lung
cu zece coţi
ca celălalt.

Şi când împăratul se uită pe jos,
văzu
o chitară cu gâtul lung şi cu coardele
plesnite,

şi, înhățând'o,

răcni:

POVESTE
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— EI este!
Se repezi

în

eatacul

feter,

trântind

u-

şile ca o rijelio.

Pipăi patul... fata nicăeri...
Atunci alergă la grajdul murgului
mânca jeratic, şi strigă:

care

— Murgule!
Tatro clipă murgul rupse ştreangul, dărimă uşa şi îngenuchiă înaintea stăpânuluy
săă.
Impăratnl încălecă şi porunci :

— Ca gândul!
Şi porni bidiviul mal iute ca vântul. In
urma împăratului, barba, despicată în două,

în fâlfăla ca două steaguri albe, Văile şi
dealurile i se perdeaă în urmă rotocolindu-se. Codrii

îl păreaă

buri fugind la miază-zi.

ca nişte

ape tur-

Vântul pe care "1
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lăsa în urmă, îndoea stej
arii, frângându'! ca
pe nişte nuele.
Inaintea lor cântăreţul gon
ia şi se langea de ce apropia.
..
cât o beldie, cât
un brad, cât un Plop, aru
ncând piciorul 1
Înng în văt şi p'5l scurt
în dealuri, In câr-

ca lui domniţa.
Când

mal trebui

o aruncătură pină la
dihanie se revărsă de ziua
, Cocoşi cântară

de

tref or,

Pocitura

se opri

în loc, se ră

Suci, ca un sfredel, şi întră
în pământ, lă-

sând pe earbă pe domniţa
fâră simţiri.

Murgul îngennchia, Impăratul
îşi ridică
fata. C'o mână o luă de mijloc
și alta i-o
înfipse în păr.

Incălecă şi porni.
— Incet, Murgule, să n'o deştep
tăm.
Atât mal zise impăratul şi, dân
d ochik
peste “cap, căscă gura și fălcile îi
trosniră

POVESTE
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din încheeturi. Inchiso ochir şi două lucrăm!

îi înghieţă sub gene ca două diamante. Im.
pă&ratul încremeni

pe cal, ear d'a

curmezi-

gul, în braţele lui reci, sta leşinată domniţa
cu părul de aur,

lung

pină

'n pământ, ca

o beteală lungă. Peste ea curgea barba albă
a împeratului.
Incet,

încet,

îl duse

murgul,

zile

şi

nopți. Impăratul

sta ţeapăn, cu ochit închişi, ear mânele domniţei, albe şi mor, să

clătinaă, bătând uşurel coastele Murgului.
Când intrară în curtea palatului, împă-

răteasa, toți bocril mari şi toți curtenii, le
dedură în genuchi.
Ear când murgul nincheză, împărăteasa

şi boerii, punând mâna pe împărat şi pe
domniţă, înmărmuriră. Impăratal era rece
ca ghiața, domniţa caldă şi i se bătea
înima,
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Şi voind să ridice pe împărat de
po cal
le-a fost cu neputinţă, şi voin
d să rea pe
domniţă din braţele împăratu
lui, mâna lux

nu i se descleştă din creştetul
e.
Atunci ai chemat popi mulţi şi
mitro-

poliţi câţi erai, şi au început
sfintele slujbe ca să dăslege pe împărat
din spinarea

calului, şi creştetul domniţei
din mâna re-

co a împăratuluj.

Şi isprăvindu-se slujba o babă
bătrână,
uscată şi ciuruită ca un burete,
a zis în
gura mare:
— Fetele dacă îmbătrâneso
la uşa părinţilor înnebunesc, dar gi dacă
fug le rea
dracu.

— Amiiin | zise prelung, un diacon care

rămăsese în urmă cu slujba.
Şi atunci, ca prin minune, împă
ratul
alunecă la vale pe şalele calului,
şi mîna
i se deslipi din creștetul domniţet
.
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Ear mulţi aă auzit un oftat greă

când

împăratul căzu, lung şi ţeapăn, la pământ.
Domnița

deschise

ochil,

începu

să je-

lească pe tat'săiă, şi'l jeli ani mulți, dar de
frica dracului
Cine

nu s'a mal măritat.

ştie ?..ce-a

fost

odată

ca

niclo-

dată, o fi fost ca şi astă-zi... şi ce este as-

tă-zi va fi odată ca niciodată...

”
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A fost odată o babă,

bătrână,

bătrâna,

Abia zăria de bâtrână ce era.
Şi mânele
ÎL umblaă la ciorap, ear în
gândul ex se
ruga la Dumnezeă so dărueasca
cu un co:
pil, că n'area decât pe unc
hiaşul ei. Şi
unchiaşul, ba la pădure, ba
la arie, ba la

tirg, ear baba sta singură
cuc, că toată zi-

ulica i-ar fi ţiuit tăcerea în fund
ul urechilor dacă w'ar fi strănutat şi nar
fi tuşit
câte-o-dată, Ba une-ori, ca să'şi
mat ţie de
urit, tot ea vorbea şi tot ea răspun
dea. Şi

ridea, ea da ea, că şi cum

ar fi ris ea

alt-cineva, înşirând ochiurile pe cârl
ige.

de
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— Ei, el, ce n'ar plăți un flăcăi la be
trăneţele noastra !
— Cat, do? cat?
— hi, ihi, mult de tot!
— Adică ce, nu teal mulțumi

şi

co

fată maro?

— Ba co să zic, bino ar fi ş'o fată.
— Da, dar la fată vrea zestre,
— Sar găsi, că ea şi unchiaşul
ce no trebue, şi

nu

ne

trebue

bine,

da

avem

mult, trei
coţi do pinză albă şi câte un cosciug ; ear
boii moşulut, ear plugul moșului, ear casa
moșulul şi a babei, toate ar fi ale fetal.
— Bine

fată?

Tu

mătuşe,

nu

de

unde

şi

știi că copacii uscați numai

dai de la rădăcină?
Şi bătrâna începu să riză și să
hi, hi, bi, ooof, ofl

ofteze:

— EX, toate se întore, şi apele se întore
6Spi9. IL.

3
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de la Dumnezeă, numa! tinereţile ba. Ce
mu e lu timp, nu mai e niciodată. M'aş
mulţumi eă şi pe un prichindel de băeat,
— Ba

te-a

mulţumi

şi p'o

codană.

Ta

să'nşiri

şi ea să deşire, tu să ceri şi ea
să risipească, tu să pur de mămăligă şi ea
să răstoarne căldarea pe foc.

— Dacă

e pașa

m'aş mulțumi şi p'un

copil cât ghemul, numai s'auz în casă „ma-

mă“, că mult e pustii când uşa se închide
peste

do! betrâni.

—

Da dacă ar fi mat mic?

—

Tie şi mat mie.

Şi bătrâna începu să riză,
— Ce neroadăl
—

Ba neroadă, nn glumă!

— Dar dacă ar fi cât un bob de mazăre ?
Și tocmar când da bătrâna capul peste
cap, de ris, odată tresări că, de dupe

s'auzi un glas ascuţit și îuţepat :

uşe,

NEGUINIŢĂ

35

— Dar dacă ar fi cât o neghiniță ?
Bătrâna se uită, se uită, şi începu să se
închine.
— Bine, bine,

zise acelaş glas,

văz

ei

că nu'ţi trebue copil.
Baba îşi luă inima în dinți şi zise:
— Ba 'ml trebue..da,
. unde eşti...
cine eşti?
—

Cine sunt? Arghinița,

gândul lumit.
De mic ce sunt pttrunz în urechile oamenilor şi! ascult cum gândesc. Adineauri
eram în urechia ta a dreaptă, apot am trecat în a stingă,

şam ris de m'am prăpădit când am văzut ce-ţi trec prin minte...
— EI, aşi? ce mi-a trecut? Nimic!

—xXu

e adertrat,

rizend, omul

deşte. Dacă

spune

răspunse
mal

nu'ţi şoptiam

useat nu mat dă

de

ce-al mal fi spus...

puţin

Neghiniţă
decât

gân-

et că copacul

la rădăcină, cine ştie
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Baba

se făen ca para focului.

— Zăă

ză... Aşa

așa... nu

te ruşina,

e omul.

Când

mamă,

e mie

nu,

face :ne-

buniă fiind-că e mie; când e la tinereţe face
nebunii

fiind-că

e

tînăr,

car la bătrâneţe

se gândeşte la nebunii find-că nu le poat
e
face ...
Bătrâna perdu sfiala şi răbdarea

şi

se

gura şi vin

să

resti cât putu:
— Neghiniţă,

ci tacăţi

te văz]
Şi pe loc s'auzi un fîşt, ca de lăcustă,
şi un băzâit ca de albină. Bătrâna
simţi pe

mână o picătură caldă,
— Eacătă-mă

şi pe mine].

Biata femea făcu nişte ochi mari câţ
toate zilele, şi se miră toată de co vezu pe
mână,

că cerul de i s'ar fi dăschis nu

s'ar

& minunat mal mult,
Neghiniţă. era frumos ca o peatră scum-
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pă; şi era mic cât o neghină; și avea nişto ochişori ca două scîntel albastre, şi nişte mini şi picioruşe ca niște firişoare de
păeajăn.
Bătrâna

'dădu

să'l

sărute,

Neghiniţă,

țişti po nas, țişti ear pe mână.
—

Incet

mamă,

încet,

că

mă

striveşti,

zise Neghiniţă.
— Să te

sărut

că'mi

umpluşi

casa cu

dragoste când 'mi ziseşi mamă.
— Incet,

să nu

mă

sorb.

Il sărută.
— Cum

mănânei

tu Neghiniţă al mat-

chir?
— Ea? Eu mă satur din fum. Pină a
cum

am

mâncat

la mese

împărătești

fără

s5 ştie nimeni. Şi ce-am mal ris când cellalţi tremaraă înaintea împăraţilor, ear eu
mă plimbam

gândul.

prin

urechile

lor și le aflam
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— Bine o

îi de «i, Neghiniţă,

— Aşi, binele
foame,

focului.

ear ei mor de

e zăă că n'aă

mamă?

Săracit

mâncare.

mor

da

Da

săraci

cul să poruncească,

şi de

el e răă că trebue să poruncească
la mul.

Pe ceilalţi oameni când în minţi te
ea de
guler şi te judecă, judecata dreaptă;
pe «i
ÎI minţi

şi dai

din

cap;

ba şi

mai

şi,

el

ştiă căt minți, şi tac, şi înghit, şi
n'aă ce

face, ca să nu se strice trebile împăr
ății.
— Da bine, Neghiniţă, ţie "ţI trebue
un
an ca să umbli cât altul umblă
într'o zi,
—Da?

Er, nu e aşa de loc. Ei mă
las
p'o adiere şi plutesc ca pe apă,
şi mă mlă-

dil pe apa vântului ca pe valurile
mării.
Ba une-orl întrec rîndunelile, ca
o săgeată
de argint.
— Ce bucurie pe

unchiaşul

mei,

zise

bătrâna, când o afla că are şi el un
copil.
Diseara o să se îmbete de bucurie,
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— Ba e vorbă, râspunse
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Neghiniţă,

eu

vreai să văz pe tata acuşi, ncuşic.
Şi bătrâna

când

auzi

cuvântul

fatd se

bucură de bucuria moşulul.

Şi ît zisa:
— Aria moşulul este cât vezi cu ochiul
de departe, pusă p'un deal mare şi întins.

Unde: vedea şase cal murgi, treerând grâu,
acolo să to opreşti, că dal peste unchiaşul
babel.
— Eaca plec.

Cum

îi dăschise

uşa, Neghiniţă

runcă, cu mânele întinse

şi cu

se a-

picioraşile

dăschise, întro undă de adiere. Și se facu
nevăzut ca un strop de lumină.

Pe dram întilni o cireadă de

vaci.

De

minuniciă ce era, se dete afund într'o urmă

de vacă, şi începu să striga:
—Na

văcari,

mă,

veniţi

de

mă

scoa-

teţi din inima pământului că ră fac pe voea
gândului !

10

NEGHINIŢĂ

Văcaril se luară dnpă glas, pînă
deteră
peste Neghiniţă. Unul, mal răi şi
mai prost,
dintre ei, vru să'l strivească, şi'şi
repezi

călcâiul din băerile inimer. Neghiniţ
ă ţişti,
şi sări alăturea, ear văcarul, lovi
nd cu sete
pământul, își scrinti piciorul
şi începu să

se vaete, Ceilalţi începură cu

măciuca,

şi,

cum izbiaă rămâneau cu jumătate
a în mână

car ailaltă se ducea zbirnâind.
— Să nu vă Păziţi
ziți minţile.

Cruce

lată,

vacile,
minte

cum

vă

pă-

întunecată,

urechi do văcar, urechi de măga
r! le zise
Neghiniţă, şi se dădu vântului
.
Ajunse
Să

la unchiaș.

vază mul

bine.

| se sui pe nas ca
Unchiaşul se bucură,

dar nu ea baba, ear Neghiniţă se întri
stă,
Dar ca să sarate grozav, zise unchia
șulut :
— Nu căta că's mititel. Calul nu e
mal
mare ca copilul ? şi] încatecă copilul,
Bi-
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volul nu e mai mare
omul. Munţii

nu's

ca omul?

mal

pase turmele. Pământul
ferul plugului ? şi

4

mari

șil

înjugă

ca oile? ŞI

nu e mal mara ca

despică ferul plugului.

Codrul nu e mal mare

ca un

topor? și-l

culea toporul la pământ. “Ta nu ești mal
mare ca mine? şi te-aii ostenit murgi! în arie.
Ea să vezi cum îi dau eu la arie, fară Diciă, fără nimic.
Unchiașul, minunat, îl duse la arie. Cum
ajunse, Neghiniţă sări p'un cal și începu să

strige : hi, hăr, hi hăr Ciupeşte pe unul, ciupeşte pe altul, caii începură să fugă, dar ce
fagă, parc'ar fi avut două-zeci de bice pe şaIele lor. Şi cum se crucea moșul, eacă şi un
negustor

care

trecea

la scaunul

Împărăţii.

— AMoşule, îi zise negustorul, cine mână
caii aşa de grozav, că că auz n hi-hăr, hi-

hâi* şi nu văz po nimeni?
— EI tată, răspunse

bătrânul,

m'a

dă-

2
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ruit Dumnezeu

cu un copil ca o

da cu mintea cât zece ca mine

Neghiniţă
unchiaşului.

opri
Cum

cair
îl

și sări

neghină,

şi ca

d-ta.

în palma

văzu

negustorul se
gândi să ducă împăratului aşa minune,
— Moşnle, zise negustorul, îţi daă o
pungă de bani pe el.
Neghiniţă sfir în urechia moşului şi în
şopti ce să vorbească,

Şi moşul

zise,

cre-

zând că de la el zica:
— Tu care vinzi şi curaperi, al cumpărat vr'un suflet p'o pungă de banr?

—Iţ daă...două.
Şi ear moşul, dupe Neghiniţa:
— Două pungi... pentru un sufet?
— Qi dau... zece.
Moşul

îngălbeni şi zise, ear dupe opta

lut Neghiniţă :
— Sufletele să dăruese
vînd necuratului.

Domnului

și se

NEGHINIŢĂ

13

— ţi dau... două-zeci |
Și mogul, călcând în gura
cu, cu toate

lăcomil,

ta

şoptile biletului Neghiniţa.

Neghiniţă văzu lăcomia, da tot el şopti
moşului

„fie !* Şi moşul

zise:

— Fie!
Batu

palmă

în

palmă

cu

negustorul.

Toemeala se făcuse. Negustorul plăti şi luă
pe Neghiniţă, vindat de buna vos, Negustorul plecă. Neghiniţa strigă moşului :
— Moșule, moşule, al fost să n'at copil,
ear biată babă,

Împăratul

dal

era la mare şi la grei

sfat

cu toţi cărturarii, că bântuia seceta și molima. Şi dacă negustorul îi spuse că are un

copil ca o neghiniţă, împăratul rămase înmărmarit, învăţaţi! impărății căscară ochit
mari şi se traseră de bărbile lungi.
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— Nu

se poate,

Măria

ta, aşa

ceva nu

serie la carte.

— Ba să poate,
pe masa

sfatului,

zise Neghiniţă,
că

stai în cărţi; şi mult
fel de cum
Și după
nară, începu

se

mal

multe

pot

şi nu

sint altsînt ticlaite din condei.
ce se minunară,

cât

se

minu-

sfatul.

Neghiniţă se sui po
pe umăr,

multe

sărind

apoi în

mâna

creștetul

împăratului,

capului

și d'a-

colo zise rizând:
— Iuvaţă, măria ta, că cel mat mici sînt
cel mat

mari.

Impăratul, cam de voe, cam

de neroe,

răspunse:

— Aşa e, Neghiniţă, aşa e.
Far cărturarii îşi deteră ghies pe sub
masă

şi plecară ochii în jos,

Împăratul

porunci

săi toarne lul NeShiniță o casă, cu zece caturi, cât o nucă
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de mare, toată din
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aur lamur şi

împodo-

bită cu pletre scumpe.
Neghiniţă

rămase

la

sfat

şi

se

perdu

din ochit tutarora, numal ca să se ţio de
năzdrăvănil. Şi încet, încet, pișt, pisi, pină
intră în urechia învățatului care căuta în
stele cu ochianele, Acolo, ascultă ce ascultă,
şi înțelese că acest vestit cărturar în loe
să so gândească la sfat so gfindea că împăratul are nasul cam
şi intră în urechia

mare.

Se duse Dinişor

cărturarului

că ştie măruntaele omului

care

zicea

și leacurile bo-

lilor, Ăsta se gândia nu la sfat ci cat plăcea inelul împeratului. Aşa află, pe rind,
că unul se gândia la o cocoană frumoasă

— că altul se gândia cam ce linguşeală să
cârpească împăratului,
— altul că ce n'ar da
el pentru o sticlă de vin,
— altul că bine
e să fii împărat,
— altul că împăratul e om
ca toţi oameni
— i,
numai unul, cu fruntea
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cât toate zilele, asculta

cuvintele

şi între-

gândul

tuturora,

bările împeratului.
Neghiniţă,

cum

află

zbughi în urechea împăratului, şi în şopăi
tot, din fir pînă în aţă. Impăratul crezând
că singur, el de la el, a citit în minte
a lor,

se mânie foc şi le zise:
— E,

tu, cari caţi în

stele,

i-ar

făcut

ochil ochian şi'mi vezi nasul cât un
bug:
tean. Astfel ţi-e gândul la sfatul domne
sc ?
Cărturarul

so cutremură şi dădu în genuchi, cerând ertare.
— Tu, se resti împăratul către doftor
,
dacă al avea inelul mei, al omori
mal pu:
țini oameny?

Doftorul se cutremură şi dădu şi el în
genuchi.
— Tu, zise
te gândeşti

împăratul

la secături

cu un picior în

groapă;

necăjit,

&lorlalți,

şi nu

vezi că eşti

tu,

îți pregăteşti

NEOHINIŢĂ

limba

ca să mă

sticlă cu vin
capul

este

mei;

scaunul

minţi;

tu,

mai

crezi

mult

tu,

nu

ştii că

domnii

ar

fice

boaţe ca un neghiob;

1

că

duh
un

mat

într'o

decât în
învăţat pe

multe

boro-

tu, te pricepl că îm-

păratul e om ca toți oamenii, da nu te gândeşti că învățații sunt ca neoamenil; ear tu,

abia te ţi! să nu
Bhiţ! împărăţia

casci

toată;

o gură
numar

cât să în-

ţie țr-e min-

tea la sfatul domnesc.
Cu toți căzură în genuchi.
— Acum

ce

să

le

fac,

zise

împăratul

să le tai capul?

mânios,

Cărturarit

muriră

şi învieră,

ear Neghi-

niță care se suise în creștetul împăratului :
— Ferita Dumnezei, măria ta, fără invEţaţi cine să minţă lumea?
— Să nu fie
—

măria

Ferita

ta,

decât

adevărul

Dumnezeă ! Ce-ar

fără

minciună?

Apo,

po

lume!

face,

chiar

măria

ta

13
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ți-al făcut socoteala viețer ? Mal mult
e ceaSuri al

mâncat,

ai

dormit,

ax

vinat,

ţi-ai

socotit cazanele cu ban, ax petrecut,
ba cu
luminăţia sa împărăteasa, ba şi fără
ea, decât te-ai necăjit cu trebile şi cu
nevoile
împărăţii. Cum al sta, măria ta,
pe scaunul
umil când lumea ar afla adevărul
?
Împăratul zimbi, cu cindă nu e
vorbă,
dar zimbi ca să dreagă treaba, şi
îl erta pe

toţi. Văzend însă că cel din urmă cărtu
rar,
care se gândise la sfat,
zise:

tremura

mereit, ît

— EA, dar tu, cel mul cu mint
e,
tremură ?

de

ce

— Măria

ta, zise bietul bătrân, mat bine să spul şi eu decât să afli
măria ta,
Facă, socotese că nu ştiu nimie
şi tot mă

gândese că mi-e leafa prea mică,
Împăratul

rise

cu poftă şi făgădui o
leafă mat mare, apol sparse sfatu
l cărtura-

NEGHINIŢĂ

rilor şi plecă, cu Negliniţă

+

în creștetul ca-

palui, nedomirit de cum ghicise gânduril
e
tuturora.

Impărăteasa,

și coconil

ei,

văzând

pe

Neghiniţă, se minunară, dar când aflară
că
împăratul, la vreme de bătrâneţe, ghice
şte
gândurile oamenilor se cruciră şi tot
nu le
venia să crează.
— Imparate,

zise împărăteasa,

zăă aa,

ghiceşto'mi şi mie un gând.
— Să vedem, răspunse împăratul.
Impărăteasa se

gândi

şi începu

să ri.

ză...

Neghiniţă o zbnghise în urechia împăTătesel şi'1 aflase gândul:

„că ce bine-ar î

să mal fie o dată impăratul tînărlu Şi
într'o
clipă intră în urechia dreaptă a împă
ratului
şi şopa, şopa, şopa. Tmpăratul pace.
apă

răteasa ridea şi zicea :
68719,

11.

4
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— Acu

să'l vedem ! zise

împeliţatul

de

Neghiniţă.
Imptratul eşi plângând din cetate, Neghiniţă, sus pe umărul lut,
— De ce plângi, măria ta, ține'ți rea,
nu fii muere.
— EI, er, Neghiniţă, cum să nu plâng!
Unde
—

'mr-e toeagul împărătesc ?
Ci

taci,

măria

ta, ea

tae un

fai, colea, o cârje. Buzduganul
bătrânețe, te doboară, Cârjea te

corn

și

e greu la

sprijină.
— En, el, Neghiniţă, unde mi-e
Scaunul
împărătese pe care ai stat atâția
moşi-străMOŞI ai mer?
”
— Ci taci,
pe

finul

măria

ta!

Intinde-te,

colea,

înflorit

şi moale, şi să'mi spul
drept care e mal dulce la oase?
Scaunul

cu scumpetea sai finul cu frumusețea
?
—1, i, Neghiniţă, unde mi-e coroa
na
cu stemele şi cu luminile?

NEGHINIŢĂ

—

Ci

tacă, măria
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ta! Pune

foae

lată de

lipan

pe d'asupra pletelor albe, şi spune'mi
drept care e mat uşoară, coroana cu grijel
e
sad lipanul cu umbrilo?
— Aşa o fi Neghiniţă, mat zise împeratul,
oftând toemat din băerile inimii, aşa o fi,
se potriveşte ş'aşa, fiind-că ştil tu să le potriveşti,

eram

dar când

mă

gândesc

în

ce

slavă

erl. ,. Îmi vine să seald tot pământul

cu lăcrimile mele!
— Ci tac, măria ta! Adică
Toată

ce slăvire?

vieaţa, ba războae, ba sfaturi, ba tale

capul unuia, ba întinde lu bice pe altul, ba
citește jelbile, ba ascultă păsurile, ba câte
şi mal câte, şi mai multe

fără

să

vrei

de

câte pe vrute, Mărire să fi fost asta? Dar,
ea gândește-te, măria
supnsul măriel tale,

măria ta, purtând

ta, că un
şavea

grija

ga tuturora. Vezi d'aea,

un

supus

stapân, ear

tuturora,
măria

era

ta,

era! slaal

fost
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cel mal slugă, cel mai nevolnie
împărăţia.

Curată

nu om, acum
mal

mare,

socoteală :

ești om,

că unde

din

toata

era! împăraţ,

nu împărat.

"ți spune

Şi

gândul

eşti
acolo

te duc picioarele.

Ş'apol, eine ştie ? Socoteşti măria ta că boerii pot ceva fără
pros-

time? Să ceară

prostimea

împărat... şi să vezi, măria

pe

vechiul

lor

ta...

Se ma! îmbună împăratul la cuvântul
lut

Neghiniţă, şi se duse, în crucişi şi
în curmezişi, în toată împărăţia, c'o
fone de lipan
pe cap şi sprijinit p'o cârje de
corn. Şi de
ce vedea se minuna, şi întreba pe
Neghiniţa.
„— Neghiniţă,

de ce'] baţ pe &la, de răcneşte ca din gură de şarpe ?

— Fiind-că împăratul e surd şi n'au
de,
răspunse Neghiniţă.
— Neghiniţă, de ce-or fi atâţia
goi şi dăsculți ?.

oameni

NEGH

INIŢĂ

5

— Fiind-ca împăratul e orb şi nu rode,
— Neghiniţa, de ce bătrânul, &la, s'o fi
muncind să roază în gingii o cojiţă uscată ?
— Fiind-că împăratul mănîncă prea mult.
— Neghiniţă, de ce-o munci unir şi noaptea, de daă pe brincI?

— Ca să doarmă împăratul

şi ziua, de

i-o veni poftă.

— Neghiniţă,
scaunul meă
şi lacom,

atunci

de

un împărat,

şi

ce să vie pe
surd,

şi somnoros ?

— EA, pol, înainte d'a fi împărat

anzia,

şi orb,

muncia,

cumpătat

la mâncare

vedea,

și la

beutură.
Bietul pribeag statu pe gânduri, în mijlocul unui oraş mare, mare, şi zise:
—I, i, Neghiniţă, mult cuvânt ar! Acum
S'ajung împărat, şi aş şti că să fac cum e

bine.

.

PR
senin,

Şi, ca din

2 00:

abia. sfirșise_w
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pe urmă,

şauzi

o gălăgie, un vaet,

duitură, că parcă se cutremura
Când
voinici,

colo, ce să fie?
cu

suliţi

norodul a băgat

Stafeta

o du.

pământul.
mare.

lungi,

aducea

la duba

pe

Nişte

vestea

că

împăratul &l

n0ă, cu sfetnici cu tot, şi că
chiama
Tăşi pe adevăratul împărat.
Cum auzi bătrânul, zise xoinicil
or :
— Staţi, că ea sunt!

Șil cunoseură toţi, şi în deteră
nuchi. Bar Neghiniţă de colo,
de

ea-

în gepe u-

măr:

— Măria ta, mat Vezi, mal
auzi, or ți sa

făcut foame şi "(1 vine să dor
mi !
La

toate vine rindul, după cum
se întoarce roata, ca d'aca e roată,
să se întoarcă
ear nu să stea locului, ŞI" veni
rîndul şi

lui Neghiniţă, gândul lumii.

Intr'o zi vru să glumeaseă cu
împăratul,

NEGHINIŢĂ

d?

să mal facă vro drăcie. IN întră în urech
ia
dreaptă crezând că e în a stângă. Cu stâng
a
n'auzia de loc. „Nu face nimie. Mr-e lene

să mă mut, se gândi Neghiniţă.
şoptesc voi striga.“ Şi începu

In loc sa
să strige,

din

toate puterile, în urechia cu care împ&ratul auzia de minune.
— Un

împărat

dacă

n'a ști, el de la el,

adevărul,

nu'] mat afla de la nimeni!
Împăratul, auzind acest glas tare, în fundul urechii, îl zvieni inima, şi'ŞI trase
o
palmă

cât putu,

— iii,

peste urechiă,

zicând:

să şti că ce credeam

ei că'mt

trece prin minte era numai în urechia |
Şi când își scutură urechia în podul
palmei... Neghiniţă

căzu leşinat...

— Tu mi-a! fost? Tu m'ar facut să caz
din scaunul

Imptrăţii?

Bine!

Am

ea ac
de cojocul tăa! Impăratul, înfuriat, porun
ci
să lege de gât cu un fir lung de măta
se,
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şi] cobori, de'l înnecă, în puţul din
curtea
domnească.

Aşa sfirşi bietul Neghiniţă.

NU

E „GIABA“

CAFEA

Acolo, unde soarele

este mal strălucit
ca pretutindeni, şi cerul, noaptea, ca apele
adinci şi limpezi, dăparte, dăparte, într'un
loc cu ape vil și eu maluri acoperite de
trandafiri și chiparoşi, trăia un orb, bătrân
şi fericit. Şi] cunoştea şil iubea o lume
toată de lopătari şi negustori,
Lui, toţi îl ziceau „Giaba Efendi“, fiindcă trăia din

pomana

tuturora.

Tot

ce avea,

avea de giala, el şi femeea lui, şi patru co-

pil al lui, două fete frumoase şi doi

băeți

voinici,
Odinioară

Giaba-Efendi

fusese

om

ca
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toți oamenii, ba ceva may mândru,
mal chipeș și mal
când

viteaz

îl fusese

ca

ceilalți,

dar,

tocmai

lumea

mat dragă, rămăsese
orb, la un război contra ghia
urilor, Şi când

îşi

aducea

aminte

d'atunci,

Giaba-Efendi

zicea cutremurându-se ;
— Allah a vrut să
Să nu mat vez!
Giaba-Efendi

trăia

văz ce

am

povestind,

văzut și

celor cu

ochi, ce văzuse el de zece ori, în vieaţ
a luy,
când Gazi-Paşa,

cu iataganul do

argint, le
striga: „cine crede în Allah, să
nu mat lase
unul cu vieață or să nun mar remâ
e unul
în vieaţă“ |
Și povestind el, care nu mat vedea,
ceeace nu

văzuseră cel ce vedeai,

strânse o co-

moară cu bani, o turnă într'un ulcio
r şi ul-

ciorul îl îngropă
din grădina lut.

la rădăcina

unul castan
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sta, la mijloc,

nea, și turcii chiaburi
împrejurul lut. Când

se

într'o

aşezat,

cafe-

pe jos,

începea

Giaba-Etendi
să povestească se cutremura cafeneaua. Turcil înmărmureaă, unit cu gura pe maţul
nerghelelelor,

ți cu mâna

alţii cu gura

pe

căscată,

la jumatatea

ear

al-

bărbilor,

ui-

berbecii

la

tând să le mat netezească,
— AţI

văzut,

vol,

cum

cad

tăere şi zvicnese din picioarele de dind&xăt? La zalhana nu e nimic. In războl, oumenii cad şi zvicnese mal cumplit ca
berbecii, şi cail arabilor, gonind, îşi încalţă
copitelo cu capetele tăeate cari bolborosese
încă...

Şi după ce povestea bătăliile de la Dunăre, de la Misolonghi și din hotarul Caucasiel, făcând cu gură ca tunurile şi cu
mânile ca săbiile, bătând

ca cel

cari

mor

toba în aer, gemând

şi arătând

cum

cad

cel

02
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cari mal fac câţi-va paşi dupe ce
le-aă zburat capul de pe umeri, Giaba-Ef
endi, sfirgia povestile, dând din cap..
—
„vrei

Efendi,

efendi,

Atat, Să-mi

zică:

tu să mat vezi ce-a! văzut
odinioară?

Mă jur pe

cartea

întunericul pe

nează bălțile

sfintă

lumina

de sânge

dacă aş fi, m-aş

că

n'aş

soarelui

din

lega ochii

schimba

care

lumi.

batalii, Allah
cu

un cere de

aur... Aş şti tot, dar n'aş vedea
nimio. ..
Unii îl întrebaă, zimbind:
— Cum,

n'ai vrea tu să vezi clădăria
de

trandafiri,

nici cornul de argint al lune
r
cletănat în cutile mărilor, nici
seraiul tăi
cu cadiîne ale cărora trupuri să
zăresc mlă-

diindu-se prin borangiecul gălbui,
niet pe
copiiţi dându-se huţa în şalvarii
tăi? Giaba-Efendi, minciuna nu duce
pe calea pro-

fetului.
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Giaba-Efendi le răspundea:
— Decât trandafiri mal bine apă de trandafiri, decât apă de trandafiri mat bine
mirosul apei de trandafiri. Şi trandaârii
sînt
mal mult miros decât coloare, Ș'apor
lu:
mea

toată

nu

este

cum

o

vezi,

ci cum

o

ştii că este. Cine s'arată cum e? Soarele
şi

luna or fi cum le vedem? Dacă ier apă dsmare în pumn

vezi că nu

este

cum

o șe-

deal. Ceca-ce vozi este poșghiţa lumi. Dincolo de ce

vezi

esta vieața neînțeleasă a
lumil, şi dincolo de albastrul cerului
este

vecinica mişcare şi fericire a sufletelor. Doar
femeea . ..
Și când ajungea aci, ceilalți, ştiind slăbiciunea

filosofii

luţ

Giaba-Efendi,

în su-

flaă vorba din gură.

— Vezi aşa, Giaba-Efendi. Ştiam noi că
ta nu eşti orb pentru femer,
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— Doar femeea, urma
z5nd și el, este numai

Giaba-Efendi,

ceeace

ri-

se vede

şi
când se vede. Prostul vede ceea-ce
trebue să priceapă, şi îmbracă femeea, şi
numal

se trudeşte o vieaţă întreagă ca să înţeleagă
ceea-ce ar trebui să vază. EI, etendi, bre
efendi, la parfum nu'ţi trebue ochi şi urechi, la femee nu'ţi trebue minte ci numar
ochi, ochi cari să soarbă, să soarbă ceea-ce
nielodată nu te satură...

— Aşa da, aşa orb, Giaba-Efendi |
— Dar şi să vezi

femeea

este

o

nefe-

ricire,

— De ce, Giaba-Efendi ?
— De ce? Fiind-că omul moare înainte
d'a închide ochit !
— Când

moare,

Giaba-Efendi ?

— Cand rămâne fără nopţi şi cu zilele
cele mat lungi. Când cadânele seraiului se
mlădie înaintea lul ca nişte trestir de balta,

NU R „GIABA“

Le

vede,

dar prin

ochil
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lut nu 50 mat stre-

coară căldura de odinioară.

Ochii

lur sînt

ca două geamuri de la o casă pust
ie,
Și dacă cet bătrâni îi ziceaă, ca
și cum
n'ar fi crezut

îu vorba lur:
Prea ești înţelept, Giaba-Efendi
! După capul tă, lumea ar trebui
să fo oarbă
ca să fie fericită.
—

Giaba-Efendi,

r&spundea,

netezindu'șt

barba :
— Lumea
fie-care

trebue

dups

O dată, la

cum

Stambul,

să
a

fe
lăsat

era

aşa

cum

Allah

un şehiop,

totdauna se ruga, pină lu mrez
ul
crească piciorul. Allah, mâniat,

e, și
să

fe.

şi în-

nopţii, să“
în

trimise

veste în vis că "I-a crescut Pici
orul. EI se
deşteptă vesel. Sari de pe sofi,
dar obielnuit să calce mar adinc cu piciorul
cel mai
scurt, se apăsă repede pe el;
piciorul i să
suci; căzu, şi'și rupse nasul,
Rămase cârn.
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Zece ani se rugă la Allah

săi

dreagă na-

sul şi să scurteze piciorul. Intr'o noapte, visă că "Ta

crescut

piciorul. Când
Nasul,

întreg.

nasul

şi

i s'a scurtat

so deşteptă își pipăi nasul.
Se repezi să se uite în o-

glindă, dar, căleă r&ă, şi căzu, Şi'şI rupse
mâna dreaptă din umăr, Cu mâna nu mat
putea nici prinde, nici ridica. D'aci înainte

se tot ruga la Dumnezea să dea mâna şi
să% fea nasul. Mulţi ani, de cum se înopta, stătea cu fruntea la pământ şi se ruga
pentru mâna lui ciolacă. Intr'o noapte, profetul îl veni în vis, îi drese mâna şi îI poei nasul.

Adouazi,

simțind

că

mişcă

mâna,

de bucurie, călea legea și bunul obiceiit, şi
bău

cam

mult.

Se

duse

pe

ţărmul

mării,

se lungi jos şi se apucă cu mâna dreaptă
de funia unei şalupe. Zvieni de funie, zvic-

ni, şi adormi cu mâna
deşteptă,

şalupa

pornise,

pe

funie. Când se
şi el era în mi-

NU E nQIABA“
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jlocul valurilor. „Allah! mar bine fără mână şi cu nas“! Și nasul î1 crescu la
loe și
miina în înghieţă din umăr, Ne mal putâ
nd
să strângă funiea se scufundă. Marea îl
acoperi. Şi peri şehiop, ciolac, şi cu un
nas

minunat de frumos.
Așa povestia orbul, mulțumind

pe toţi.

Şi toţi striga: „O cafea giata, pentru Giaba-Efendi.

Bravo,

Efendi,

o

liră

giala

co-

piilor şi femeel tale. Un turban de mătase,
giaba, celui mal mare flăcăi al tea. .
— Şi de la mine o cafea gingirlie, giata, la Efendi.
Şi degiaba mânca şi bea, şi strângea parale giata, şi comoara lul creştea, După
ce a îngropat la rădăcina

castanului şi alt

ulcior cu lire, şi altul, şi altul, se îmbogiă-

țise aşa de mult că era cel mal bogat ture
din oraşul lui.

Şi Giaba-Efendi

când avea
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chief pipăia creştetile flăcăilo
r şi fetelor lui,
şi le zicea:
”
— Ibraim, tată, ție, am săi
"cumpăr o
corabie cu cel mal nalt cata
rg. 'Ţie, Mu.
naah, o herghelie de cat, Şi
pe vol, fetele
mele,

am

să

vă

mărit

cu

paşale,

bogaţi

frumoşi,

și

dar să daţi cafea și mâncare
giata,
vestminte și bani gina, la toți
ce veți vedea că caută drumul cu cârjea
şi că lumea
le pluteşte într'o noapte adincă
şi vecinică,
Şi

mâna

era fericit,

prin pletele

Giaba-Efendi,

Să'șI treacă

fetelor şi să

răsuceaseă

mustaţa subțirică a bieţilor lui,
şi să în.

trebe pe rind, şi cr să răspun
dă
biceiă.

ca

— Cine e nalt?
— Ibraim.
— Cine e zmead?
— Munaal,
— Cine e cu ochil ca două văp
ăl?

de

o-

NU
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— Zuleica.
— Cine e cu ochii verzi
marea adincă și liniştită?
—

moasă
—

Fatima,

tată,

Fatima,

şi
cea

limpezi

mat

ca
fru-

fată a aceluia cure n'o vede.
Allal,

să ve vază,

în locul

mei,

co-

pii mer, și să daţi giatu băutură,
mâncare,
veșminte și lhani, la toţi câţi
nu pot să vă
vază.

De bucurie, bătrânul

lua capetele copiimânile, îşi îndrepta ochit
Îmi, scurşi şi închiși, în feţele
lor şi le zicea, fie-căruia:
lor în amîndouă

— Ibraim,

mine,

Zuleiea

seamănă

eu

tata, Munaah

cu

cu mama

şi Fatima trebue
era mă-sa când mi-a întins mâna intăiași-dată. Hogia mra spus
că e frusă fie cum

Taoasă,

şi eu

ştiu

că este

bună.

Netasta lul plângea de bucurie

şi sop-
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tia copiilor că tatăl lor, pipăindu'
ghicise cu cine seamiină fie-care.

mereu,

Intro zi se stinse
Efendi.

Giaba-

fericirea

lui

Ca de obiceiă, bătrânul se duse la rădă-

cina castanului din

fundul

grădinii

păind locul în care îşi îngropase

dădu de nişte gropi
mărise şi îl furase

adinci.
uleioarele

trânul răcni, ridicând

şi pi-

comorile,

Cineva

îl ur-

cu bani. Be

amindouă

mânele

în

sus.
— Allah ! acum

aşi

vrea

să'mi aprinzi
luminile ochilor! Allah, mă jur că aş
cu-

noaşte, dacă laş vedea!
Copii speriaţi alergară

pr

.:

ear

bătrânul le
zise, fără ca er să priceapă ceva:
— Cel ce văd să nu se ţie după cel ce

nu văd! En, Taz, simţit pe cel ce mă vedea. M'am oprit în loc şi am zis: „cel
ce
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nu

7!

văd.

Cet

ce

văd pot să uibă comorile celor ce nu ed,
dar nictodată cel ce nu văd nn put avea
comorile celor ce vâdi! Şi sa oprit. Şi

nam

mal

auzit

meroă pe inima

nimic.
mea.

Dar
Paşii

cineva

calea

lui nu se au-

ziaă, mă dureat.

Îi simţiam pe spinare, pe
ceafă, şi mat adine, mat adinc, scufundân-

du-se în inima mea!
Apol bătrânul începu să țipe, tăind aerul
cu cârjea lustruită.
—

Ibraim, ţi s'a înecat corabia ! Munaah,

(i-a fugit

erghelia!

Zuleica,

Fatima,

lele voastre sunt slugi la slugile
voastre ! Ibraim,
ocoli noroiul

du-m&

pasa-

pașalelor

la cafenea

și

nu

şi gropile |

Când, Giaba-Efendi intră în cafenea începu să riză cu hohote. Toţi cari '] iubeaa

îl ziseră:
— Bravo Efendi! De mult nu ne-ai spus

-a
[7
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leşinu

de

ris, să ştii

că al venit sărue şi ver pleca bouat
.
— Da,

le

răspunse

bătrânul

orb,

da,

și

"Povestea mea
meni

incepe ast-fel: adevăraţi oasînt orbii!

— Dar cei care văd? întrebă
bătrân care sorbia din cafea,

unul

mai

— Cel care rd? răspunse Ciaba-Efendi
prefăcându-se că ride, sunt ca
Allah: ei
dau, ei Icaă, şi prefac pe bogatul
de seara
în săracul de dimineaţa. Une-ori,
ca şi ALlah, dau în părinte şi izbese în
copil! AX
mel însă, habar nu aă, nu numa
l un pom
din grădina mea are la rădăcină
uleior din
cari se adapă,
,
Orbul începu să ziză. Un ture care
se
pripăşise de câtă-va vreme în oraş,
se roşi

şi şopti:
—A

înebunit, bietul bătrâu |
Apol se întoarse către cet cară
ferbeuii
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cu

cozi

şi le zise:
—

O

cafea, giata,

Giaba-Efendi,

nu

lungi,

lui Giaba-Efendi !
mal

auzise

acest glas.

Tresări.

,

Și cum

începu să soarbă să înecă, tuşi,
vărsă jumătate cafeaua pe el,
apol puse
ceaşca pe masă, și zise încet
băeatulur care
îi adusese cafeaua:
=— Du-mă

la cine m'a cinstit...Aş vrea
săi mulțumesc, ..
Băeatul îl duse,
Indată co Giaba-Efendi

apucă de mână
pe necunoscut se agăţă de el
și începu să
strige:
a

să

upere

efendi,

lumina

oameni

buni,

Allah

ochilor cu să vedeţi

cine vine în spatele vostru ! EI
mr-a furat
comoara! Cafeaua d'adineauri n'a
fost iaba... toată vieața mea am băut gial
a şi nu
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azi am băut din banii inel

şi 1a'am înecat.,.
Mulţi

bătrânul

riseră,

dar,

care

ne

striga

având

încotro

necontenit

wa fost giaba“, îi duseră,

pe

cu

„cafeuna

amindoi,

la

cadiul,

Cadiul se minună,

ascultând plângerea

bătrânului, şi îl zise:
Tu, eşti

orb,

cum

poţi

acela care ţi-a furat banii?
— Dar
bătrânul,

fi fost giaba
nu

m'aş

să
„

cafea,

fi înecat

cunoşti pe

cu

îl răspunse
ea,

cadiule.

A fost din paralele mele, şi ne fiind obielnuit să beai din paralele mele,
cat. Ş'apol cine
nu este un om

cinsteşte

de

îne-

grabnic,

cinstit!

Cadiul crezu în semnul
cetând d'aproape

aşa

n'am

orbului şi, cer-

pe invinuit, găsi, la el acasă, toți banii lui Giaba-Efendi.
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Şi Giaba-Efendi a trăit “multi aul fericiţi, înveselind și sfătuind pe toți, dar n'a

mal primit de pomană nimic de la nimeni,
şi de câte-ori so îneca, toți tureit rideai. ,
— Nu

e giaba cafea, Giaba-Efendi,

tre-

bue să fie din paralele dumitale.

-

Și nur păsa că e orb. Omul să fio aşa
cum la lăsat Allah să fie. Şapot corabia
lu Ibraim avea cel mai nalt catarg. Mu.

naah, cea mai vestită herghelie. Far Zuleiea
cu ochii ca două văpăl, și Fatimu cu ochit
verzi

ca

marea

adincă,

se

don paşale vestite în toată

măritaseră

cu

împărăţia...

DEPARTE,
osoase

DEPARTE...

„Sub castani

din

viea

pără-

sită. Mar mulţi copilași, în cămăși
albe, mă
înconjuraseră.

Stam

pe pământul

cald,

cu

mânele

sub cap, privind adineul cerului
albastru, şi povesteam,

O fetiţă îmi sorbia cuvintele, dând
într'o
parte şi alta, pletele negre cel
acoperiau,
ochii el mari şi verzi...

Dăparte, departe, era odată un palat
de
marmură

lîngă un lac adine, limpede şi
li-

niştit; şi în lac tremura

răsturnat

Şi grădina lu cu naramzi

şi portocali.

palatul

Şi nici o lebădă nu se lăsa pe lac,
nici
o privighetoare nu cânta în portocal
i, Nio.

DEPAETE,

DEPARTE...

mnic nu se auzia în curte,
nimie

î?

în

palat.

Ușile nu se deschideau. Porţile
curţer totdauna

prit,

incurete.

Ventul

nu

de

bătea

cine ştie cine, departe
locuri în veeinică odihnă,

p'aici,

o-

de aceste

Numai,

her, une-ori la miez de noap
te,
S'auzia pocnind în porţile
de ştejar. Por.
țilo so deschideau țipând,
ca şi cum ar fi
fost vir şi le-ar fi bătut
cine-va.

Cine

bătea

în

ți?

Porţi,

la miezul

nop-

Cine deschidea porţile, la miezul
nopţii?
Adormisem la umbra zidului.
Pe la

miezul nopţii,

speriat

de nişte lovituri înfricoşate sării în picioare.
O umbră intră pe portile înal
te; şi por.
țile se închiseră în urma er,
Apol auzii o
ușe trîntindu-se, și alta, şi
alta, încet, mal
încet, mar încet, pină nu
ştii bine dacă
ai auziam sai mi se părea.
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DEPARTE,

DEPARTE...

A cul să fie umbra?
Vr'o stafie?
In năuntru plânge
a leşinat...nu

cine-va.. . se

roagă,

se mal aude.

E întuneric. Mi se bate inima.
fi stafel

De n'ar

Şi ameţii pe marginea lacului.

Adouazi mă dăşteptat. Soarele ardea. In
lac tremura răsturnat palatul

cu grădinele
fericit că
deam

era

sale. Incepul
cald

de

să mă

şi lumină...

acasă şi mi-era

dor,

mi-era

marmură

închin,
Mă
dor

gân:
de

mama, de nu mat puteam... Săraca, o fi cre-

zând că m'am înecat... şi m'o îi plâns...
cât m'o fi plâns săraca,..
O rupsel la fugă.
M6

uitat îndărăt;

văzut

palatul mie

şi

.

DEPARTE,

DEPARTE...

fumuriă ; apoi începi

să'mi

19

caut.

cu ochii.
Eu
nisem,

drumul

.

ştiam
din

nişte
plop

plopi
în

înalți... aşa ve-

plop... unde

să fe?

M& uit în toate părţile ,.. nimic, nicăeri..,
Suisem

nişte

dealuri... undo

să fie? M3

uit în toate părţile... nimic, nicăeni.
M'am

dus, m'am

latul de marmură

tot dus, pină când pa-

nu se mal vedea

decât

ca o jucărie de copii. Şi am căutat, am căutat, doar d'or găsi o cărare umblată de picior omenesc, şi nici o fâşie de drum n'am

întâlnit.
Și când

mi se păru că palatul

ge de pe faţa pământului,

îndărăt, căci ce m'aş
tietate?

se şter-

o rupser la fugă

fi făcut

în aşa pus-

Și do ce goniam

de ce palatul se
ridica uşor din grădinile fumurir.
Lacul e roşu ca sângele. Apune soarele,
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DEPARIE,

ME

rezemai

DEPARTE...

d'o

salcie scorburousă şi
începul să mă gândesc, MI-a foame
, Ce să
mănâne ? ME ulita în apă. Văzut
pină în
fund. In aer nici-o pasăre, în
apă nicl-un
peste.
Să sar zidurile grădinii ca să fur
portocale? Dacă m'ol întâlni cu ea,
cu umbra
pe care

o văzusem

intrând,

la miezul nop:

ţii, în curtea palatului? Şi zidurile
sînt aşa
de înalte... M'am încercat, dar mi-a
m în-

tors unghiile pe dos si mt-am sîngerat
de- giaba buricele deştelor,

Stele nu răsar.
Nici luna,
Şi nu e pic de nor.

Ce fel de cer se întinde pe d'asupra
acestul palat adormit?
3
Unde sint?
De frică mă
porţile mari

hotării

şi să

să mă due pîn' la
bat în ele. Dibuind zi.

DEPARTE,

dul,

ocolii

grădina,

DEPARTE...

şi ajunsel

si

în dreptul

porţilor,

Să bat sau nu?
Dar dacă îmi va deschide,
ea, umbra

care o văzusem intrând
Intorsel capul.

Din întuneric

pe

la ratezul nopții ?

se desfăcură

o mulţime

de idoli uşurer cari goniaă în
vezduhul de

cerneală. Atunci izbit cu pumnul
Porţile

sunară.

dăparte,

Sunetul

şi în toate

uşile

se

duse

palatului

păru că auz lovitura mea...

în porţi,
dăparte,

mi

— Cine e?
Ah!

ce glas!

— Cine e?
— Ea.
—

Cine,

tu?

— Nu ştiu.
— Cine te-a trimes ?
65719. ll.
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DEPARTE,

DEPARTE...

— Nimeni.
— Ce cauţi?
— Nimic.
— Ce vrer?

— Mr-e frig, mi-e frică, mi-e foame!

Porţile se desfăcură în două.
O bătrână cu părul alb, galbenă ca cea:
ra, c'o văpaiţă în mână... încolo nimie.
Iuchisei ochii şi căzul mototol, ca o
cârpă.

Când

mă dâşteptat era ziuă.

Ce bine e întrun pat moale şi cald! Pe
un scaun,

lingă

mine,

bătrâna

răsucia

un

fir de borangie. Cam mă simţi că dăschisesem ochii începu

să mă

mângâte.

Mână

uscată, uşoară, blândă.
— Eram

cu

părul

ea păcura

de

când

N

|

DEPARTE, DEPARTE,

n'am

mat

sint albă

văzut om

ca toţi

ca zăpada,

e «
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oamenii,

şi azi

zise betrâna şi mă să-

rută pe frunte.
Par'că 'm! luase frica cu mâna.
Mă întorset spre ca şi o întrebai:
— Cât e d'atuner?
— Na

ştiu, bunico,

nu

ştia,

că

pomii
nu S'aii mai scuturat de frunze şi de rod;
"pasările ai adormit şi nu s'a mar mişcat
în frunzișul lor. In palat, de atuner şi pînă
acum, nimeni nu s'a schimbat. Afară de mine care am albit, tot ce vezi aicl o cao
cadră pe hârtie: toate stai cum le-a prins
ccasul somnului din urmă. Nimeni na a în-

trat și nimeni nu a cşit pe porţilo pe care
al intrat tu, dragul mamei,

— Nimeni nu a intrat?
— Nimenl.:
— Nimeni nu a eşit?
— Nimeni.

si

DEPARTE, DEPARTE

+.

— Dar cine a bătut alaltăeri, la miezul
nopţii, în porţile palatului?
— Nimeni, răspunse bătrâna, uitându-se
în jos,

— Cine a dăschis porţile palatalui, alaltăeri, Ja miezul nopţii?
— Nimeni,

r&spunse bătrâna, şi rupse
firul de borangic şi aruncă fusul în fundul
odăir.

Tusul se învirti în jurul măciulii,
—

Dar,

ei, am

auzit...

— ŢI s'a părut! zise bătrâna sculându-so
în picioare,

— Și am văzut o umbră...
— i sa părut! răspunse bătrâna, plimbându se prin odate.
— Pe urmă, cineva plângea

şi se ruga,

so ruga...
— Taci! zise bătrâna,

taci! Ah!

ce mi-

nut fericit îmi risipişi, dragul mamir.,,

DEPARTE,

DEPARTE...
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Incepul să tremur. Inchisel ochii. Mi-era
frig. Mi se pâru că plutese în aer. Mama o fi crezând că m'am înnecat, şi m'o fi
plâns... cât m'o fi plâns, săraca |
Aş fi crezut să văz nişte ochI roşii de

stafie... şi ochil

el eraă buni şi mângăe-

tori, ca al mami.

Se aşeză lingă mine, îmy
luă mânele în mânele er, şi'mi zise:
—

Tu,

dragul

mamii,

n'a

să te mai în-

torei de unde al plecat, e atât

de dăparte

d'aiet pină acolo, că drumul e mat lung ca
vieața ta...
Incepul să plâng.

Plângi, dragul mamil, plângi,
Pină mă făcul

bine,

bătrâna

dormi

la

capul met pe un je vechiu, negru de vechii
,
ce era.
M& dădu! jos din pat.
mână şi 'mi zise:

Ea mă

luă de

s6

DEPARTE,

DEPARTE...

— SăţI arăt palatul.
Ce coridoare lungi şi triste. Prin uzmbrile lor, săgeți de lumină.
— Și,
nu

îmi zise bâtrâna,

s0 mişcă,

ci stă aşa cum

că aicr nimie
aă

apucat

să

stea.

In faţa noastră o perdea.
Vrusel s'o dai la o parte; perdeaua era
„ împletrită; vrusel s'o turtesc de părete
; cu-

tele el, ca nişte drugi de fier. Puset mâna
pe un scaun nalt și subțirel, degeaba;
nu
putul săl mișe. Ia o scară de marmură
mă oprii speriat: un câne mare sta
cu o-

chil ţintă la mine şi cu gura căscată,
|
— Ce, ţr-e frică? zise bătrâna zimbină.
Aşa a rămas, toemal cum Jătra.
Bătrâna băgă mâna printre dinţii lu ascuţiți şi lucioşt. Cânele nu se clinti, aitân.
.
"- Gu-se înainte, lăsat pe picioarele din napor
.
In virful scărir o pisică neagră cu laba
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aruncată dupe an fluture alb cu bobiţe albastre. Fluturile plutia nemișcat în aer, cu
aripile întinse, Pisica se uita cu nişte ochi
vii și lacomi.

— Câţi, zise bătrâna,

nu

se aseamănă

cu pisica asta!

— Cum..?
— Între
încă

niţel,

el şi ccea-co
şi &st

niţel

vor,
nu

încă niţel,

se mal ispră-

veşte ..,

Bttrâna vorbia şi cit rideam de pisică:
„prinde'l motane,

ah!

ce bun ar fi... ce

frumos e... încă niţel, încă niţel, şi aripioarele

lui

vor

curge

ca nişte

flori mă-

runte ...*

— Vrei să vezi masa împăratului?
— Masa împăratului?
— Da.

83

DEPARTE, DEPARTE,

.

— Să nu fie oament..,
— A, nul

răspunse

bătrâna dând din
cap. Oamenii au perit ca fumu
l, aă rămas
numai tacâmurile,.,

— Tacâmurile ?
— Da. Tot este gata. Când stor
umplea
locurile goale, cuţitele au să sune
şi paharele or să se ciocnească,

vinul

are să

car-

Bă...

— Dar cine a întins masa?
— Cel cari s'aii dus.
— ȘI n'a mâncat tot?
— Aşa cred oamenii c'or mânc
a, tot...

Şi neinţelegând nimic, ajunserăm
la nişte uși poleite. D'asupra lor 0
scorpie da

aur, cu aripile gata să izbeasca!

Cum intrarăm pe uşe, mă min
unat de
co'mI văzură ochi. O masă mare
. În mijlocul ei un cerb fript. Fusese
cald căci
aburii închiegaseră împrejurul
lui. O mul-
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țime de tarculiţe cu bucăţi de carne
şi de
pahare cu vin stăteau aplecate în aer,
ca
şi cum cino-va le-ar fi adus la gură.
De la
un pahar în jos un şir de picături de
vin
ca nişte boabe de rubin.
— Acolo era locul împăratului, A fost
cel din urmă pahar pe care Ia bâut,
zise
bătâna, făcând, cu deştul, capul, mâne
le şi
trupul împeratulut,
.

Şi deştul

er parcă

lăsa dungă în aer.

Inchisel ochil, o apucat de mijloc şi!
ziser
tremurând:

— Liam văzut!
Ea se uită drept

în ochii

mel

şi "mi

zise:
— Peste zece zile, la miezul
să vezi şi mal bine.

nopţii, o

Mă înfiorat. O rugal să ne coborim în odaea noastră,
Se întunecase.

20
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In dreptul unor uşi

cu lanţuri

şi cu lacăte cât plosca auzil un
şi năbușit.

groase

oftat lung

— Cine-a oftat?
—

Nimeni,

răspunse bătrâna, iuţindu'şi

pașii, nimeni, ţi s'a părut.
Niel vorbă că sărisem înaintea

ci. Sa

mă fi tăeat nu n'aş fi uitat îndărăt,
Mă

întinser în pat.

Ea aprinse o feştilă într'o scorcă de argint. Flacăra galbenă juca în virful feştiler.
In fundul urechilor mi
tat năbuşit. Bătrâna

se

oprise

acel of.

trase jeţul şi se aşeză

la capul meă. Incet, încet, mă liniştii. Ii
săruta! mâna. Era rece. Vream să ştii uude mă aflam. Ce s'a petrecut în acest

pa-

lat de marmură? Cine oftase în odaea pecetluită eu lanțuri?
— Cine e închis acolo?
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r&spunso bitrâna tresărind.

— Acolo...
—

i sa părut, n'al auzit nimic.

— Ataner, spune'mi unde sînt?
Bătrâna se plecă pe capul meu,

mn6 să-

rută pe frunte, şi'mi zise:
— Văz
spune

că, că nu adormi pin'
o poveste.

nu

idical capul din pernă şi batrâna

ţi-ot

în-

cepu.

A fost odată, când şi p'aicr bătea

vân.

tul şi se mişca apa, a fost un împtrat mare
şi viteaz, dar răi, că moartea de om la e]

era jucărie. Şi bătrâni, și femel, şi copil,
despicase în două Când eşia la plimbare
toţi cădeaă cu frunțile la pământ îndată
ce'l zăriaă. Şi mergea cu capul în plept şi

c'o mână pe mânerul paloşului. Privirea lur
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cra cruntă și zalele se scuturaă pe cl, lucind ca soarele la soare. In palatul de mar-

mură era răcoare, dar când intra el pe toți
ÎI

apucaă

fiorile.

frumoasă,
un miel

Și

frumoasă,
plăpând.

area

o

împărăteasă

şi blândă,

Doar

de-o

blândă,
vedea

ca

pe ea

se desereţia fruntea împăratului şi i seopria în mustăţi un suris de care ţl-era frică,
Şi, trecu un an, trecu doi, de la cununie,
Ri n'avură copil.

Împăratul se posomori. Chiemi pe toţi
doftorii și le zise:

— Fac, o pungă cu diamante şi paloşul mei. Căruia o ghici leacul, ca să rămâe
împărăteasa

grea,

punga,

ear

de

nu, pa-

loşul.
Trel ani d'a rindul izbi cu mâna luy câte
zece capete

de doftori, şi capetele se

ros-

togoliai pe marmură.
Intr'o zi era la chief mare. Şi b&u, bău,

.
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erau ca două picături de

sânge, par'că se pice pe masa do Dborangic

galben, Se ridică în picioare.

'Trase palo-

şul şi] înrîrti pe d'asupra împtrăteser. P&rul el se lumină ca de fulger. Şi impăratul,
băgând

paloşul în teacă, zise:

— Mulere, mal aştept un an?
Mesenit înmărmuriră. Impărateasa

se

făcu albă ca hârtia.
Pină la isprăvitul mesei, împăratul tăcu
şi bău, uitându-se drept înainte. Când se

sculă de la masă, se opri în prag, se uită
la împărăteasă şi zisa:
— Un

an mal aştept!

Impărăteasa oftă. Două

picară din amîndol
“duse în odaea

lacrimi

ochir, pie,

pic.

mar

în

Şi se

er de culcare.

Acolo îngenuchie la icoane şi so rugă,
se rugă, pină când adormi în genuchi. Pe
la miezul nopţii, trei femel bătrâne intrară

9
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Slabe, uscate,

,.

dăşirate. S5

pipăi

să vază dacă visează, Dădu să ţipe dar nn
putu. Babele o întrebară pe rind:
—- Vrei un copil?
— Da, răspunse împărăteasa.

— Yrel un copil?
— Da.

— Vrel un copil?
— Da!
— Bine!

ziseră tustrele şi eşiră pe uşe

afară,
Dar,

s'aă oprit.

Vorbesc între ele.
Impărăteasa le aude.
— Să fe fata.
— Să fe.
— Să semene măsil, că la 16 ant împăratul să crează că e măsa.
— Să fe.
—

Să fie muma

el şi fata

ei, şi împă&
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ratul bunic fiului şi tată nepotului săă...
— Numat atunci când fata îl va întinde
două

mâni,

co mână...

— ŞI tot ce-o fi răă să pleară şi ce nu
o fi rău să'neremenească, eur el să fie um-

bră şi vecinic să ceară ertare

şi ertare

să

țipăt și căzu

le-

nu aibă.
Împărăteasa

dădu

un

şinată.
Adouazi

când

se

dășteptă

iumărmuri,

văzând pe împărat lingă dinsa.
Impăratul

începu so mângâe,
zise plângând :
— Oh!
mi-a!

măria

tăleat

tu,

măria

capul decât

car ea îl

ta, mal
să

bine

te fi culcat

lingă mine !
Impăratul

începu să 'riză... şi

ce

ris!

Nu trecu mult şi toată împărăţia află că
Împerăteasa remăsese grea,

9%
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Eu de bucurie îl săruta! mîna şi îi ziser:
— AI scăpat, măria ta.
—D'o

fi băeat,

am

scăpat,

da

ral

de

mine d'o fi fată...
Şi-o podidi

plânsul.

— Şi dacă ar A fată,,.?
— Va fi muma el şi fata el și împăratul
bunie fiului şi tată nepotului lui...

— Simi spuse tot ca vorbise cele trei
femei, ear eă mă gândii că femeile grele
aiurează,

Când îl sosi ceasul, abia apucă să nască
şi întrebi pe împărat:
— Ce e, măria ta, băeat ori fată?

— Fată... şi co fată | — răspunse împaratul şi se întoarse la împărăteasă,
Impărăteasa era rece ca gheaţa, ca mâ-

nele încleştate peste amindoi ochit. Impăxatul o pipăi. Se căută 'la cingătoare, şi,
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văzând că nu are paloşul, stri
gă de se zgudui palatul de marmură ;
— Luaţi-o

daci,

căi

turtese

capul!

Eă, înfăşural copila într'un
cearşaf cald

şi fugii cu dinsa. Mă închisel
acela pecetlait cu lanţuri,

În

eatacul

Împărăteasa

oftă când căzu pământul
peste ea. O auziră toţi, afar
ă de împăratul
care privia, cu mâna pe mân
erul paloşului,
şi zicea celor cari arunca
pământ: „mar
inte ! mar iute]...
Şi fata creştea şi nu vedea
soarele

de-

cât prin grătiile ferestrelor,

Trecură zece anl ca zece zile.

Părul bălai şi Iucios ca mătasea
i se

învolta

în

umeri;

ochit el ca zmarandul
priviaă galeş, așteptând ca
din umbra por:
65719. 1.

7

98

DEPARTE,

DEPARTE . .«

tocalilor să răsate mama

et de care întreba

necontenit.

—0O să vie?
— Da, bunico,..
— Şi un' s'a dus?
—

Dăparte,

dăparte..,

— Şi când s'a dus?
— De mult, de mult...

— 0 să vie?
— Vezi bine...
— Dar, tata? De
grădină?

— E],

EI

e, când

ce

nu

auz

zale zuruind?

îi r&spunsei

ei,

mă

lasă

prin

şi începul

săi

spui câte 'n lună şi 'n soare, pînă când o
fară somnul

cu capul

în poala mea,

între-

bând necontenit prin vis: „o să vie 9%
Alţi şase ani ca şase zile.
Împăratul se războise în patru părți ale

DEPARTE,

lumil,

Se

întorcea
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9%

biruitor.

Pe zeaua lui
stropi de sânge, Aă chiemă. Dadul
în genuchi, şi întrebal, cu frantea lipită
de par.

doseală :
— Ce porunceşti?
— Mr-e dor de fată!
N'o văzuse de la naștere.
Intro clipă mă repezit pe

scări,

d&s-

chisel eatacul, o lua! de mână şi'1 ziser
:
— Te chiamă împăratul.
Cum o văzu sări în picioare. Scutură zalele şi după ele căzură câteva picăt
uri de
sânge,
— Fata mea?

Semăna atât de mult...nu semăna...
era chiar mă-sa din cap pină 'n picioare.
— Fata mea? zise împăratul, ca şi cum

lar fi sugrumat cineva.
Amândouă

încremenirăm.
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— Eşiţi! strigă împăratul şi căzn pe un
jeț de argint.
Cum

întrarăm

în odae,

capul de fereastră şi începu

fata îşi rezemă
să plângă. Ei

m5 ghemuil
cându-m!

întrun colţ şi mă înfioral aduaminte de vorbele împărătesei:

„va fi muma

și fata ei ear împăratul bunie

fiulul şi tată nepotului, . „«
Cum

mă

gândiam,

fata

tresări

şi 'mi

zise:

— Vin de vezi...
Privit pe geam.
Pe malul lacului un cioban

cânta

din

fuer, şi cânta aşa de duios că oile se strinseseră împrejur şi asculta, uitând să mat
bea apă.

— Ce frumos cântă, și ce bine 'mi face!
Du-te şi "1 spune că în fite-ce zi
sub ferestrele mele.

să

cânte

DEPARTE, DEPARTE...
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de la cioban. Pe scări,
împeratul, galben ca ceara, şi
dus pe Bânduri. Cum mă văzu îmt zise:
— Ce face fata?
Şi
văzut,

pînă

să

“1 respunz,

se făcuse
trântind uşa după dinsul,

Adouazi

ne-

abia se crăpase de ziuă, şi fata

la fereastră.
Ciobanul

se zăria în depărtare, într'o
ceaţă albastră, 'Turma ca un nor
tirându-se
pe pământ.
Fata
dupe

îmi
gât,

petrecu
mă

amîndoună

sărută,

şi

"mi

mânele
zise

pe

plân-

gând:
— Ca am, bunico, ce am?

Și ciobanul

sosi pe malul lacului; îşi

arancă pălăriea ; îşi scutură plet
ele și începu să cânte aşa de frmmos că
oile uitară

să mal bea apă. Şi de la picioarele
lui în

10
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luminat, un

alt cioban

ţinea

fuerul la gură.
Fata se rumeni
Intr'o

şi nu

zi (tocmai

mal

zise

îl dăsfăcusem

nimic.
coadele

ca să o pleptăn) intră pe uşe o roabă, o arăpoaică, şi îl spuse că o chiamă împeratul.
Ea

începu să tremure

şi plecă.

Nu

trecu 'mult şi auzit un țipăt ascu-

țit, apol nişte paşi mărunți şi repezi. Era
ea. Dădu

să vorbească

şi nu

putu.

După

ce răsuflă bine, îmi zise:

— Ma
strîns

strins

în

brațe...0!

în braţe... dă-mi

niţică

aşa

apă...aşa

m'a strîns... niţică apă că nu mal pot!

B&u şi mă întrebă:
— Sînt fata lu?
—Da...

— Doamne... Doamne!,,,
Incepu să se închine.

m'a
.
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Se trânti în pat. Mă chremă lîngă dinsa
şi m6 rugă să "1 spul adevărat cine a fost
mă-sa, cum u sosit ca pe lume şi ce să facă

ca să scape de Impărat ?
TI spusel tot. Cele trei femel, la îm pără-

teasa. Aă vorbit la uşe.

A

rămas

împără-

teasa grea şi a murit într'o clipă îndata ce
el I-a spus că e fată.

Bleata domniţă, şopti podidită de plâns:
„Să

fie muma

el şi

fata

el,

ear

împăratul

bunic fiului şi tată nepotului, . .«
Unde am apucat, amîndous, acolo am
remas pînă 'ntru târziă.
Aprinsel o văpaiţă. Ea sări din pat. Se

uită la icoane.
— Cum să'1 întinz două mâni co mână ?
Ce clipă fericită ar fi aceea în care ar peri
tot ce se mişcă în acest palat de spaimă
și de moarte!
Apol îmi spuse

că altă

scăpare nu e:
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ciobanul şi

să'şi Tea lumea 'n

se sculă, mă sărută şi eși din

odae în vîrful picioarelor.
Nu

se luminuse bine de ziua

şi ciobanul era pe malul lacului, şi cânta, cânta să

adoarmă apele. Nu ştia el... dac'ar f ştiut!
Pasă-mi-te împăratul nu dormise toata noaptea, frământat de urgia gândurilor. Şi auzind cântecul, dăschisese fereastra ca să
vază de unde vine. Tocmai atunci ajunsese
şi domniţa la cioban.

I-a văzut!
Nu

crez ca împăratul la vrun măcel să

fi răcnit mai înfiorător. Mie mi s'a lăsat o
perdea peste amindoi ochii, şi m'am uitat,
m'am uitat, dar n'am ma! văzut nimic, Ca.
prin vis auziam

un freamăt

în tot palatul.
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'ml era nici

frică, pier milă,
simţeam nimic. Uitasem tot.

Pe la prânz mă chiemă

Nu

mat

împăratul.

Sta

încrantat pe un scaun. Nu "mi adue
aminte dacă am căzut în genuchi. Ştia
că 'mra
dat o chele şi 'mra zis:

— Na, şi du-te de'r spune că d'o vrea
să'm] fie soţie scapă şi ea şi el. Trel
zile
aştept. Ear de nu, pe el îl tar şi

pe eao

zidesc acolo.
Dol gealați m'aă dus la beciul de peatră. Intrat.
In întunericul bectulai

ea plutea

ca

o

amină.
Cum

mă văzu,

mă pipai şi începu să
plângă de bucurie că trecuseră atâtea
cea.

suri şi tot trăiam. Apoi 'mi-arătă un zid și
îm! zise liniştit:.a

10%
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Ascultă, cum
Bătu

DEPARTE...

La

noapte

o

să

cânte,

vorbim.

de trei ori în zid, şi,

de dincolo,

se auzi bătând ear de trei on,
„— Ce facl tu?
—

Bine, dar tu?

— Bine.
—

Vrei să cânt?

— La noapte, că ne-aud.
Şi

napucă

săi

spul

porunea

împăra-

tului că ea îl strigă:
— Pe tine or să te tag...
— Bine, dar pe tine?

— Şi pe mine...
— Să cânt?
— Nu, la noapte

că ne-aud.

Incepui să plâng, şi ea zise:

— Nu, câinele de împărat nu va f tatal
nepotului şi bunicul fiului său!
— Când vrusel să plec îmi spuse la u-

DEPARTE,
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să
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găurească

zidul,

ca pină în trei zile el să'1 săruta mâna
şi ea pe a lui, şapor... Dumnezeu

el

să er-

te păcatele împăratului...

Imperatul porunci o masă mare; la mijlocul mesei era sâ'1 aducă, pe tipsie, mâna
dreaptă

şi capul

ciobanului

cu fluerul în

gură.

Imp&ratul

se puse

la

masă,

împreună

cu sfetnicii să. A

chiemă, Im dete o chete

şi o tipsie, şi mă

trimese,

cu

dol gealaţi,

ca să aduc mâna dreaptă şi capul ciobanu-

lui cu fluerul în

gură.

Imperatul

nise, se uscase, ridea cu

hohote,

îngălbebea

me-

reă, şi de pe barba sa zbârlită curgeaă picături de vin roşu ca sângele.

Aiurită mă coborit cu gealaţii în beciul
ciobanului. El cum mă văzu zise blând:
„ştiă de ce aţi wenit“,

Şi îngenuchiă.

Fra-
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mos şi blând, mai blând ca mieii
lar care
jeliau pe marginea lacului.
Gealaţii traseră paloşile.
In zidul de la mijloc se auzi bătând
de
trei ori.

Gealaţii se opriră.
Domnița

începu

să vorbească,

— Tu, eşti bine?

— Da, răspunse ciobanul, dar tu?
— ŞI eu.
— ie "pre dor?
— Da, dar ţie?
— Şi mie! Da, ce auz zăngănid?
— Nimic, ţi se pare.
— Nu e nimeni la tine?
— Nimeni.
— Ah! ce frumos vis am
noapte.

visat ast- |
|

— Ce?

— Se făcea că ne ertase, și ne cununam.

|
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— Drăguţa mea, ţi se izbândeşte visul...
— Când?
— Chiar acum...

Gealaţir ridicară

paloșele

şi î1 cerură

mâna dreapta.
Eu

închisel ochil şi auzi! un vijiit,
Mâna în căzu din umăr pe tipsie şi tip-

sia răsună,
Sângele țişni.
—

Ce faci tu? întrebă domniţa de dincolo de zid.
„Pine“, răspunse ciobanul şi se tiri în

genuchi pin' la zid. Cu stinga izbi de mar
multe ori, şi dăsfundă o gaură, şi vîri mâna pină 'n umer. Intro clipă gealaţii în tăieară şi mâna stângă, apoi capul i se ros-

togoli în tipsie bolborosind.
Cazusem

în genuchi, ş'odată mi se păru

că mâna stingă a ciobanului trece prin zid...
şi auzii un țipăt sfăşietor.
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DEPARTE,

Domnița

DEPARTE,..

săruta, săruta

mereu

ga:

şi

stri-

'
— Spuneţi

împăratului,

spuneţii,

că

vrea,

vreait tot ce-o vrea el... să'1 fiu tot,
să-mi fie totl

Alergal şi spusei împăratului
domniţa.

ce zisese

.

Împăratul porunci

s'o gătesc ca p'o mi.

reasă şi s'o aduc la masă.
Fata nu vru să easă din beciii pină nu

so

găti, şi nu voi s'o ajute nimeni ca să

se îmbrace.

Eă

aşteptam

ceru un fir lung şi

gros

la
de

uşe.
mătase.

Ea îmi
Iia-

dusel firul şi rămăsel ear la uşea beciului.

Eşi... luminoasă ca o sfintă...
Mâna

dreaptă ş'o

înfăşurase

rochii.

în

cutele

ea

Mi se păru că ascunde ceva.
— Ce
mâna ?

a,

o

întrebat

eu,

ţi sa umfat:

DEPARTE, DEPARTE...
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— Da, ast-noapte am bătut prea tare în
zid, căci el adormise mal grei ca acuma.
— Acuma,

doarme?

— Da, acum

doarme bine...

Când întrarăm în sala de mâncare, toți
se sculară în picioare şi ridicară paharele
pline.

Împăratul făcu

un

pas, aduse

paharul

spre gură şi zise:
— Dă'mi

săți sărut mâna,

fericirea ce-

Îmi mai viteaz dintre împărați!
Fata se apropie de împărat, scoase mâna
dreaptă din cutele rochil, 'I-o întinse şi zise:

— Nal sărută şi fi fericit!
Impăratul îi luă mîna, o aduse la gură,
godată începu să tremure,

— Sarata ru | strigă
stingă fata,
ata
Impâratul

— Sărata!

pa
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DEPARTE,

DEPARTE...

Imperatul căzu pe
—

scaun.

Sărată!

Ca prin minune
n'ar fi fost nimie,

toți pteriră, ca şi cum

De pe scaunul împăratului o umbră se
ridică cu o coroană neagră în cap şi se ficu nevăzută văetându-se.

Şi tot, din palatul de

marmură

şi din

prejurul lui, încremeni aşa cum le
apucă
astă clipă din urmă, ear fata căzu
jos.

Me apropial de ea.
Par'că

era vie,..cu ochii dăschişi..
priria fericit prin dous lacrimi, prins
e de

gene, ca două diamante.
Când vrusel s'o ridic, o scăpa din brațe... avea două mâni în umărul drept..
— Cum avea două mâni în umărul drap
z
Răsuflarea mi se oprise.
.
— Cu firul de mătase îşi legase de mâna
- e! mana ciobanului, răspunse bătr
âna.-

DEPARTE. DEPARTE...
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— Și şti unde e acum?
— Unde?

— Nu ţtaduci aminte de ușa cu lanţuri
groase ?
— Ba

da...am

auzit

un

oftat

năbu-

sit...
să tremur.

Incepul

da...

— EI,

— Cine ofta ?
—Ea...

— Cine...ea?...
îmi căzu în pernă.

Capul

—Ea...n'a

murit...

murit?

—Na

— Nu, doarme, doarme d'aparuri, gătită
cu rochia albă de mireasă, întinsă pe o

fâşie de catifea neagră. La cap îl ard dous
lumânări

de

ceară, adică

nu

ard,

ci ai îm-

pietrit aşa, en două flacări galbene. Şi din
când în când se încearcă să ridice mânele
68719, i.

8
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DEPARTE,

DEPARTE...

şi nu poate, şi oftează lung şi nabuşit,
,.
— Bnr...ce

frig

e

nic, Mat

e mult

pîn' să r&sară soarele?

— Ţi-e frig? r&spunse bătrâna şi începu
să mă

mângâe

pe obraji.

Mânele

el eraă ca nişte slo de ghleață.
Aş Î. vrut să tac, dar gura mea, nu ei,

o întrebă:
— Dar umbra împăratului ? Ce face umbra pe care am văzut'o întrând aier?
— A...da...eu îl dăschiz. Cum întră
m5 Iea de mână şi ne ducem împreună pină
la poarta cu

lanţuri.

Indată

ce

S'apropie,

lanţurile cad şi r&sună tot palatul. Uşe:
se dăschide. Umbra îngenuchiă înaintea mi.
vesel, şi se roagă, se roagă, şi plânge,
şi
cere ertare. Fata doarme, une-orl vrea
si

ridice mânele, şi nu poate, şi oftează lung
şi năbuşit, Când cântă cocoşii, despre
zină,

umbra se repede pe uşe afară, urlând, Uşe

DEPARTE,

se închide,

DEPARTE...

pur'c'ar trânti-o

H5

cineva

şi

lan-

ţurile se prind la loc,
— Mal e pin' la ziuă?
—

Sa făcut ziuă, răspunse betrâna.
Vrei

să ne plimbăm la soare?
Deschisel ochil şi începul să mă
închin,
Era

soare,

lumină

şi căldură.

Ce binecuvântată e lumina după o spatmă așa de lungă!
M8

luă de mână şi plecarăm

în grădina

cu portocali.
Ce miros, ce căldură, ce lumină!
Inviorat începu să mă gândesc la
ceva,
dar “mrera frică s'o întreb,
— Ştiă la ce te gândeşti, zise ea nitân.
du-se la mine.

— Eu? Nu me gândesc la nimie,
— Ba da, te gândeşti cum

perit ca ceilalţi,

de eă n'am
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DEPARTE,

DEPARTE...

— Aşa e...

— Dar de unde ştii că nu sint
“ră?

S um-

— O umbră?
Incepu să'mi zvienească inima.
Eram

-

pe malul lacului.

— Da, o umbră...
— Nu

se poate...nu

m'al mângâeat...

nu "ţi-am sărutat mâna. 9

— Vrel să vezi?,
“Și pînă să zi€ „nul“ betrâna mă luă
în braţe şi sări cu mine drept în mijlocul
lacului... Ah!,,. privii în sus... 0 mireasă,
ca o nălucă albă, se înălța la ceruri... lu-

mină... îngeri... apoi adînc... întuneric...
adinc..,

Şi d'atunci nu m'am mai

întors la pa:

latul de marmură.

|

pa
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pe
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SENTINO
Arde

soarele,

Bate toaca de fer. Luerătorii de la „Ban-

ca

Naţionala“

se

odihnese.

"Ţigunil,

rid,

strigă, se "'njură, pităe diu lulele stinse, şi
se tolânese la umbra caldă a schieletor. Copii goi, cu pintecele

rotunde, cu părul câr.

lionţat și imbâcsit, înghit lacom îmbucăturI
de mămăligă
gustând,

şi

se

foese

pe furiş, din

printre

lulelele

bătrâni,

celor

ador-

miţi.
Italieni, întinşi pe spate, sub lunga magazie

de

scânduri de lângă Bancă, vorbesc,

şi pleoapele lor cad leneş şi grei; părul
negru, mustăţile lungi şi genele răsfrânte
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li stan albit de pulberea măruntă din
bolovanir de preatră în cari izbese
de dimineaţa pină seara.

Sentino, en mânele puse sub cup,
ca
nişte aripe, cu bluza albastră, cu
chivăra
de hârtie data pe ceafă, visează, lipit
la păment d'o lene dulce

şi fericita.

Mustaţa neagră în mijeşte pe buza
subțire. Ochi mari, umbriţi de îrunt
ea netedă
şi lustruită, ca şi cum ar f de
marmură.
Pletele

negre, ca nişte şurapari

lungi,

în a-

coperă urechile,

se _risipese pe obraji, și
se perd sub umerii lipiţt de pămâ
ntul gol.
Doarme uşor, cun picior întins
şi cun

genuchiu ridicat în sus.

Dar când Sentino se deşteptă
întreagă se deşteptă

teetoare.

în

privirile

o lume
lui seîn-

pi
.

.

SENTIXO

Departe
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de patrie, când bea cu ceilalti,

el cel d'intâia strigă : „trăeaaca
Italia |
Fără părinți, el ccl d'intâia stri
gă: „trăească al voştri“ !
Fără dragoste, el cel Mintâia
strigă, ridicând paharul Wasupra capului:
„trăească

iubitele voastre: |

Cel dintâia înghite vinul din pahar
şi
remâne cel din urmă cu vin în paha
r. Şi
ciind tovarășilor le cad capetele în
jos, şi
li se închid ochir, şi le scapă paha
rele din
mâini, şi cad ghiemuiţi la pământ,
Sentino
închină

mereu.

Ear

când

ceilalți

sforăe,

doboriţI de vin şi de osteneală, Sent
ino
cântă încet, scuturindu'şi pletele răsu
cite
ce'i cad

pe frunte

și! acoperă

ochii lumi-

NOȘI şi umezi.
Și târziu, adormind

cu capul pe taraba

cârciumelor, monnăe prin vis:
viul men...

Ol, albastra mea

»Oh Vezumare...
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In fumul greă al

tutunului

ş'al lămpii

roşietice, în umezeala cârciumei

şi în mi-

rosul ameţitor al vinului vărsat pe tarabă,
pe duşumea

şi

881,

tresare din visuri, şi îngână

Sentino

şor:

pe

vestmintela

tovarășilor
u-

„Dio santo! Dio santo“!

Şi adoarme.
Adouazi
porneşte

când se luminează

spre Bancă,

de

ziuă şi

Sentino merge cu ca-

pul în jos. Ii e frig; îl e sete; se întinde;
îl e silă de trecători şi de zgomotul tova-

răşilor săi; trotuarele

i se par cu dealuri

şi cu văr; une-ori ridică picioarele prea sus,
alte-ori le târşie şi se împedică de pietre.

Numai când soarele se ridică sus şi începe

să dogorească şi să arză, Sentino lasă

dalta şi ciocanul,

priveşte

lui, şi zice vesel:

„trăească soarele“ !

în splendoarea

SENTINO
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Intr'o zi el sta pe un bolovan de pleatră. Imprejurul lul ceilalţi se odihniat. Sentino, cu ochi spre zidurile colosale ale
Bâncii,

nu

vedea

nimic.

Pe dinaintea lui trecu o țigancă tinără
.
Sentino ridică capul şi o privi. De astă-dată privirile lui, stinse şi risipite,
se
treziră, şi, ca şi cum

le-ar fi adunat

cu o
lupă, i se aprinseră în luminele ochilor.
Privi lung la mijlocul ex subţire, mlă-

dios şi sugrumat în betelia rochil zdrenţăroase. II pipăi cu ochit sînul care tremura
sub cămaşea stropită cu var.

Țiganca

se depărtă,

în solduri, fiuerând,

plimbându'şi

legănându'şi

talia

trosnind din degete și

mâna

dreaptă, arcuită ca o
seceră, pe dinaintea ochilor, Când dispăru,
Începu

să cânte

repede

el tiner şi limpede

Sentino o privise

şi

ascuţit.

Glasul
era cald, era desfrânat.

aşa de

puternic, în-
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tr'o clipă, încât i se păruse că o întor
sese
din ochi şi o adusese earăşi în drept
ul lui,
în locul în care i s'arătase.

Și ochit er îi părea mari, adâncă,
învăpăeaţi. Ochi negrii, peliță pârguită
de
soare, dinţi albi şi răvărsaţi, In loc
de o
femee, Sentino văzu mar multe mil;
în

loe de

Bancă,

ruginite

şi cu

poalele Vezuvintur şi dealuri cu vil. Din mladiţele viţelor cu frunze
ciorchini

băşicați, răsăriră
mil de ochi cart îl priviră, mir de guri
cari

î1 suriseră; ochi şireți, guri rumene
şi ferbinţi, valuri de păr răvărsate pe grum
ajl ro-

tanji. Şi văzu ochi
sărutaţi

de el; şi

înţeleşi
auzi,

ca

de

el; obraji

din

adineimea

unei depărtări, cântece pe care el le
cinta
odinioară. Şopirlele repezi fugiaă şerpu
indu'şi coada şi se afundaa în Horile
stufoase...

NTIxo

Dar
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această lume

fericită, ca şi cum ar
î fost un tubloa cu care
cineva fuge, sa
micşoră, se aburi, se stin
se, dispăru. Se
şterse pe frunte; dădu cu
pumnul în pieatra pe care sta și zise:
„sangue di Cristo“!
Imjurătura

îl potoli. Inchise ochit
și
două lerămi în lăsară dou
ă dungi rumene
pe obrajii lui prăfuiţi de
măcinișul ptetrelor.
Din

tot acest vis fermecător nu
mar re-

măsese decât câte-ra cuvinte,
uceste cuvinte

Incet, încet,

se

legară între ele şi începură a curge pe mlădierea
unui cântec vechiu

din Neapole.
Sentino cântă în gând,

mişcă

buzele,

şopti; își auzi şoptile; apol
începu să cân-

te d'a binele.

Italienir se

_trezira

din
cară în coate şi strigară:

somn,

se

ridi-
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—

„Bravo Sentino ! Porca Madonna, oh?
che divinissima voce“ ?
Sentino zicea înuinte, fără a se uita la
tovarășii lui:

„Iubita mea, eşti frumoasă când alunecr
pe mareu albastră, când sul pe lava Vezuviului, când

mi-apari

în

dar eşti mai frumoasă
„Iubita

mea,

fundul răzoarelor,
în braţele mele...

eşti frumoasă

nuchi la Madonna,

când

înge-

când zimbeşti răsfăţată

de privirile trecătorilor,

când

plângi

înţe-

pată de ghimpil măceşilor, dar eşti mai fru-

moasă când oftezi în brațele mele...
„lubita
drept,
braci

mea,

şi dacă

eşti frumoasă

e săţi

Duminica

când

vorbese
te îm-

cu sculele găitănate cu fir, dar ca Du-

minica noaptea, când n'al nimie pe tina...
niclodată nu eşti mat frumoasă...%

SENTINO
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In noaptea aceea Sentino, infundat întrun „tunel de vieață“, n'a ma! închinat
pentru ceilalți. Şi de la primul pahar, se ridică în sus şi repezi mâna cu paharul plin,
ca şi cum 'şl-ar fi smuls'o din umăr, şi zise:
—

Să

trăească,

iubita, mea,

cu ochi

ne-

gri, cu peliţă arsă și cu talie subțire!

De la primul pahar se îmbătă.
Adonazi se spală cu săpun, se peptenă,
Şi-a aruncă pletele răsucite pe umeri,
şi
incepând să cioplească un bolovan de pleatră, ciocanul lut de lemn izbia mal
mult

în pumnul sting decât

în muchia

dalter,

Tovarăşii lui riseră. Unii, prefăcându
-se

căl plâng:
— Sentino innamorato |
— Sentino non canta piă !
— Sentino non dorme piă!
— Sentino

non beve pia!

— Povero guaglione! Sentino mio!
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Da, Sentino nu mat cânta, nu mal dormia, nu mal bea. Neapole, fermecătorul
Neapole,

cu sărăcia şi căldura

lui,

țiile şi iubirile lut, cu fetele lut

cu

be-

repezi

li

dragoste, cu cerul adînc, cu marea albastră
şi încropită, cu nopţile înroşite de văpăile
Vezuviulu
— Neapo
i,le cu rinalzii ss cari
cântă pînă în ziua de astăzi nebuniile a
moroase

ale

Orlanzilor, — Neapole-căldură,

Neapole-beţie, Neapole-iubire, îl tortura.
Şi uitându-se la

soare, cu

ochil

îneăr-

caţi de lacrimi, îngână trist:
— Din toate, dar din toate de odinioară

nu mi-a rămăs decât soarele. Dar degiaba
luminează ochi fără de Neapole, degiaba
încălzește inimă fără de dragoste !

Acel ochi negri şi mari, acea talie subţire şi mers molatic, acea peliță arsă,

acel

trup plin de o mândrie desfrânata, deştep-

„

SENTINO
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tase, în Sentino,

fieara Neupolului, sângele
blestemat ea vecinie să cânt
e, să iubească,

să bea şi să se întoarcă la
cer şi la mare,
A fost de ajuns dogoarea
soarelui şi a
ochilor negri, ca sângele, ingh
itețat de gerul

erei,

si

se

încingă

earăși

fiearbă.

și

earăşt

să

Capitala i se păru o ime
nsă magazie cu
gratir de fer, în care
el Îşi inchipuia ea
înfige ghiarele şi dinții,
ca un lea revoltat
când,

îu loc de

pustiul cald, vede zăbrelel
e

Sângerate şi plucile mur
dare ale -unei
najerit.

me-

Sentino pândi. O vszu int
rând raladi.
casă în zidurile enorme ale
Bâneil, Asvirli
ciocanul şi dalta în bolovanul
de pleatră.

Dalta

minge.

Scapără

scintal,

sărind

în sus

ca o

Sentino, abia atingând pămentul,
dispăru
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după dinsa, strivind

printre

dinții:

„3fa-

donna

Xapoli,

quando

ti ri-

mia!

Napoli,

vedro* |

In

noaptea

aceea

Sentino,

bând

mar

inult ca ox-când, cletănându-se pe picioare,
după ce privi lung pe fie-care din tovarăşii
lu de cârciumă, ridică un pahar de vin în
sănătatea tuturora.

Cu

ochil

roşii

şi scin-

teetori, cu sprincenile brobonate de sudoare

şi încruntate, le zise, şi glasul lui argiutiă
tremura...
—

Amiel, frumuseţea mea este murdară;

fura el duhorăşte a

tutun;

boroseşte

vorbească ; sinul

în loe

să

limba

er bolei e

pătat cu var şi cu pământ. Amicii mel, când
am sitrutato mi-a scăpat din mâlnt şi mt-a

spus că este logodită. Ce frmuseţe cunoașteţi mat

cinstită ?

urită

ca o frumuseţe

murdară

şi

SENTINoO

— Bravo
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Sentino! strigară ceilalţi trân-

tind paharele cu fundul de tara
bă,
—

Anii,

în frumuseţea

mea

murdară,

ca într'o oglinda prăfaita, s'a oglindit
Neapole şi fetele

svăpăeate,

de struguri și mandarine,

cu

gura

aromată

şi gata d'a'si în-

gela mirele pentru un sărutat mai

cu foc,

întâlnit la răspântii, la văpăile roşi
etice ale
Vezuviului şi la lumina argintie
a lunej.
Mal bine să mor sub poalele
Vezuviului,
decât să mă îngraşi în această
ţară mănoasă şi cinstita. Eu vreaă foc,
et vreaă să
cânt, şi aici n'at nici ce cânt
a, nici cur

cânta!
Şi pe Sentino laa dus pe braţe în
ma:

gazia de scânduri de lingă Bancă,
A fost
cea din urmă seară de beţie şi cea din
urmă
zi de dor pentru el,
Dupe

nu

an

de

zile

citit, întrun ziar

musical din Neapole, o langă critică
scrisă
€S719. II.
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şi subserisă de cunoscutul poet sicilian Rapissardi, în care,

Sentino pe
numi

scena

vorbind

de

debutul

Operer

din

Neapole, îl

„luceafărul de sud“

Ttaliere,

şi

lui

„diva voce

|

Articolul

sfârşeşte

cu

următorul

cua-

tren:

„Dacă

a

Sentino

n'ar

alerga

prea

mult

după femel, după glasul lui Sentino ar a
lerga prea multe femer“.

NOROCUL

DRACULUI

— Ba e noroc.
— Ba nu e noroc.
— Ba e noroc, muere.
— Ba nu e, mă omule,

nu!

— Adică, nu muncesc

ei, femee?

— Ba munceşti pentru

unul, şi nor sin-

tem opt guri şi cu Plăviţa noua,
Şi Plăviţa mugi, şi patru copii măranți

începură să strige:
— ÎTt-e foame!

— Şi mie mt-e foame!
— Și mie!
— Şi mie!
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Omul

vărsă un ştergar cu mălai în.
păiţa femeil.
—

co-

Seutură ştergarul.

— Liam scuturat,
— Copae plină, copae

pe jumătate,

pae pe sfert, şi azi să lingi fondul
Opt guri, opt, și cu Plăviţa nouă!
Şi Plăviţa, pare'ar

A

înţeles,

co-

copăil.
mugi

de

după casă, mestecând
copii începură

un cocean uscat, ear
să plângă.

— Că mie mr-e foame!
— Şi miel!
* — Ba şi mie!
Omul

se uită lung,

se Scărpină

în

cap,

băgă ştergarul în sîn, şi plecă zicând:
— Ba e noroc, dar n'am eă noroc
.

Ear femeea din prag în strigă:
— Ba nu e şi na e omule. Dacă
mun:
cești, e, dacă nu munceşti, nu e.
Şi omul plecă să caute de lucra
, dar

.
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se tot pândia:
dacă

„nu e, zice ea, cum

n'ar fi, n'ar fi lumea

arat, n'am

cum

săpat, n'am prășit,

ca ceilalţi?
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nu

e?

e. E, n'am

n'am

Ba

plivit,

da, şi ogorul meu a eșit
sterp; pleatra pe mine m'a batut; şi
rămas
numai cu mâlnele, muncesc și nime
ni nu
mă crede; ear când la măsuriitoarea
muncil, Inerul mei seade şi făina din
copae
scade și foamea copiilor creşteă,
Se duse la arendaş.
— Nu

e de lucru, omule.

Batu la uşa popil.

— Nu e de lucru, omule,
Dăte pe la un chiabur.
— Am dăstul argați, omule,

Se opri la cârciumar,
— Pe rachiă, ar fi ceva de săpat.
— Să fie pe mălai,
— Pe mălai, nu e.

134

NOROCUL

Şi

omul

DEACULUI

intoreendu-se

acasă,

eă nu m'am

săturat!

auzi

de

departe:
— Mamă,

— Niel eu!

— Niel eu!
Şi

nici

Plăviţa

care

mugia,

colindând

bătătura uscată, fără firicel de earbă verde
.
În prag muerea.

— Nimie in ştergar?
— Nimic.
— Copaea goală...
— Nam
— Nu

noroc, femee.
e minte,

omule.

Omul

îşi şterse fruntea de năduşeală cu
cămiăzii. Ea se uită la el, el se uită la ea. Ea dete din cap, el dete din
cap,
apol se duse după casă, își făcu
mâna că:
pătâi şi închise ochii. Dar unde să
adoarmâneca

mă? Jos pământul tare şi rece; sus
întuneric adine; în casă copii adorm plân
gând;
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în curte Plâviţa putue

1%

pe nări a foame; şi

el, prigonit de gânduri şi de nenoroc. „Dar
mâine? Dacă n'oi avea ce scutura în copae? Ce mă fac mâne? Dumnezei e sus,

e sus, dar nu pe el îl întimpină muerea în
prag, şi nici nu'i zica: opt guri măi omule,
şi cu Plăviţa nous!

Dumnezeii

de n'oi găsi de lucru,
“nici

mâlne,

la târg...

beaă

el,

fe ce-o fi, şi

foame!

şi
să

de

câte-va

dacă
nu

n'or

e sus, dar
area

rachiuri şi mă due

mă
mat

due la târg?..
auz:

mamă

M& duc la târg şi fur...

tea fura“ ...
Omul tresări. Ciney zisese:
— Ce să fac? dacă al

noroc!

— Tu eşti muere?
— Ea, socoteam
— AI auzit cera?
— Ce sauz?
— Nimic.

noroc

câ dormi.

mi-e

ce-l pu-
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Şi femeea intră în

casă, şi omul

închi-

se ochir mormăind; -

— Ce-o fi să fie!., Să nu mal
auz: mamă mi-e foame!

Dar cine "I-a zis ear:
— Ce să faci? dacă n'at noroc!
— "Ta eşti femea?
Intunerie. Nimeni.

— Doar n'o fi dracul!
Şi omul

adormi mormăind:

— Ce-o fi să fe!..
Nu se crăpase bine de
mare

zină

se auzi:

—A

venit

şi o gură
,

cu

mălai,

mamă?

că 'mr-e

foame!

— ŞI eu nici n'am plecat, zise omul
sărind drept în picioare,
Și plecă fără să se uite îndărăt.
Şi tocmat de departe îşi întoarse capu
l. Casa i
se părea în spate, cu gura căsc
ată, adică

NOFOCUL
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cu uşa dati de perete. Ce
Dumnezeu
tal,

doar

nu

so

Ș'o Iuă la picior,

f

ținând

iute,

mar

iute,

curtea ciocoiului.
—

Poate mâine,

sfiu-

casa după

el!

pină

la

că azi nu e de lucru,

La taica părintele,
—

Poate

poimâine,

că azi

cra.

nu

e de lu.

— Mâlne,

poimâine, zise el oftând, dar
astăzi cu ce potolese eu opt
guri şi cu a
plăviţer

nouă?

EX, d'acum

la

cârciumur,

la

târg, g'apol ce-o fi sa fie, că
cu mâna goală
nu mă mal întore a casă!
,

La cârciumă arvuni pe Plăriţa
şi“ bâu
aldămaşul: cinci rachiuri unul
după altul,
Și glonţ la târg,
La târg se uită în dreapta, se uita
în
stânga, Ja fasole, la pârne, la peşt
e, la pas-

tramă, dar nu fa chip. Toţi îşi
coprindeaaă
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marfa

cu

ochiul.

Şi

negustorii,

cum

îl ve-

deau oprindu-se, îl întrebaă rizând:
— Ce polteşti, nea sărăcilă?
După

ce se învirti

toată

ziulica

pleca.

— Niel la furat n'am noroc!
Când să treacă ştreaja târgului, un ereştin, beat mort, își tira punga

Omul, după
puse mâna pe

ce privi
pungă,

după el.

în toate

îl rupse

părţile,

băerile,

o

infăşură în ştergar, o băgă în sin, şi la picior, Când

ajunse într'o câmpie,

întinsă şi

pustie, vru să'şi vază norocul. Dăsfăcu ştergarul, întinse gura
din

ea un

pungii,

drac mic

șo-dată

c'o limbuliță

zvieni
de

ce-o scotea pe gură şi pe nări. Omul,

foe
spe-

riat, aruncă punga şi plecă ficendu-și cruce
şi scuipând

îndărăt. Nu

făcu

însă câţi-va

paşi şi ştergarul din sin începu să se umile.
Seoase

repede

ştergarul,

minună

văzând punga

îl

desfăcu

şi se

pe care o aruncase,
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Deschise punga
rând limba
Omul

şi dracul
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țîşti,

în gură ca o văpaiță

strinse bine

jos, şi, potrivind

punga
călcâiul,

tremu.
albastra.

la gură, o puse
îl trase

uua

cu

sete, că punga plesni ca o băşică de boa
şi
un foc pâlpâi sub opincă şi se stinse
risipind un miros de pucioasă.

Omul răsuiia.
— D'aea a zis cine a zis, să nu furi,că
vezi pe dracul |
N'apucă

să facă zece paşi

şi ştergarul
ear se umflă. De astă-dată îl trecu năduşe.lile. Scoase ştergarul, îl pipăi. Punga dracalul tot

în ptergar.

O

aruncă cu

ştergar

cu tot, şi o rupse de fugă,

,

Cum ajunse

înainte,

a casă, toţi copjiritegiirătea
ZZOBLELCp
so

— Tată, mi-e foame |

Si
mie!
— Şi
mie!

A

.

>

4 Co oSIZA CCIA APE,
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+

— Şi miel!
Omul

se uită în sin, îngălbeni ca ceara... punga în sin, ştergarul nu. Şi pe când
se închiua, femeea îl întreba:
— Ce mi te 'nchiui, mă omule?
uiţi în sin? Ce-a adus copiilor?
—

Aluere,

Ce

te

zise el, să arzi coptorul, să'l

arzi pin' s'0 face roşu, că am să coc patru
pite gun purcel.
Apoi, mai încet:
—

Acu

n'al să scapi, dimon

împeliţat !

Duduia focul în coptor. Omul se închina
mereu,

ear copiii săriai

vesel!

împrejurul

mesei, înghiţiaă cu poftă, şi ziceai pe rînd:
— Patru pite ş'un purcel!

— Patru pite gun paureel!
Când omul văzu că coptorul

e roşu ca

focul, ceru o lopată şi goni pe toţi de lin-

gă dinsul. Puse punga pe lopată, o xiri binişor pînă 'n fundul coptorului şi o răs-
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turmă,

trăgând lopata înapol. Luă capa
cul
de pământ şi'l potrivi în gura
coptorului,
şi să dete la o parte, asteptân
d să vaza ce
aro să se întîmple,
Nu

trecu mult

g'o-dată s'auzi o poenitară ca de puşcă. Peatra, din
creștetul cop.
torului, sări în sus zbirniind,
şi o limba

albastră de foc eşi pe gaură, flutură
în văzduh şi pleri.

”

— A plesnit
— Ba

Un

rr'o

miros

purcelul,

şoimană

de

pâine

strigă

de

pită,

un copil,.
zise altul.

calda se împrăștie

in toată curtea. Femeea zise omul
ui:
— Prea am ars cuptorul,
capacul,

să crap niţel

— Crapăl, zise omul ştergendu-şi
naduşala şi tromurând de frică.
Femeeu se uită pe” gura coptorul
ui şi

zise mirată:

— Vezi dumneata, a fost prea
iute.
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— Ce să văz, muere?
— Ce să vezi? Sa copt

şi purcelul şi

pitele.
— Saă

copt?..,

— Dar ce al omule,

de

'ntrebi

aşa,

ca

un copil speriat?
— Nimic!...
Şi pipăindu-se, dădu

de pungă.

Un fior

xece îl fulgeră din călcâre şi pînă în creştetul capului. Apoi văzând pe cel mat mie
dintre copil cum se agezase pe vine şi sorbia cu lăcomie mirosul cald din gura coptorului, se uită la nevastă şi SI zise:

— Ce-o fi să fie, muere! S'a copt
celul şi pitele?
— Cum

s'aă copt.

ce-o

fi să fie?

Vezi

bine

purcă

- a

Și virînd lopata! în Soptor

scoase pur-

celul, apol cele patru pite.
» — Omule, dă'mi ştergarul ca să ridic tava.
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— Lam

perdut muere.

— Cum

lat perdut?
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— Vezi că ce e al tău se duce şi ce e

al dracului rămânea.
— Dar astă... ce-o mat fi?
— Copii mâncară,

miră

cu

feţele

în

se săturară

sus,

şi ador.

dor „pe prispă

şi

cinci în casă.
Omul
cap

se date după

şi adormi,

visând

casă, puse mâna
turme

de

ol,

sub
cirezi

de vaci, hergheli de car... şi toate ale lul.
Şi se făcea că zicea nevestei: „vezi că e
noroc“ ? Ear ea, să făcea că'1 zice: „norocul

8 de la diavolul“.
Se albise luna ca un rotocol de hârtia.
O apă de lumină se răvărsa de la răsărit,
Omul

se deşteptă speriat, căci se făcea că

n'o săt fie d'a bună pină la isprăvit,
Sa mă uit încă o dată în ea, se gândi
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el, săl apuc bine pe spiriduş şi să'] string
de gât pin'o plesniz.
Scoase punga. Se uită în ea. Ce să vază?

In loc de dimon, bănuţi de aur, ce lumi.
Bai ca jeraticul. Omul, şi speriat şi necăjit, aruncă un pumn

de bani

la

răsărit

şi

altul la apus, zicând:
—

Dauceţi-vă

dracului,

banir dracului |

N'apucă bine să sfirgască cuvântul şi zări
de la răsărit tnrme albe şi de la apus tur-

me negre ce izvoraă din lumină și din neguri ca nişte ape crețe şi nemărginite.

De

behăitul lor se deşteptase lumea.

'Turmele

coprinseră casa, învăluiră curtea,

încinseră

satul, şi nu le mar încăpea

locul.

Un cio-

ban, cu pleie lungă şi cu căciula ca o căl-

dare, se apropie şi zise:
— Să trăeşti jupâne, ale d-tale sînt toate,

daci pină unde bate ochinl.
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— Ale mele?

Nu
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se poate.

Eu

n'am

după ce bea apă.
— Ale

d-tale,

răspunse

ciobanul,

căci
stăpânul lor murind ne-a zis nouă: porni
ţi,
unii din r&sărit şi alţii din apus, şi la casa

unde se vor întâlni turma albă cu turma
neagră, ale! case să le dăruiţi.
Omul uită tot de bucurie şi alergă la
nevastă.
— Fă, muere, tot co vezi este al nostm |
— EI, minunea dracului | zise muerea.
— Minunea cur?
Şi

omul

cu noroc

pungă şi se gândi:

'şi-aduse aminte de
„cum aş scăpa eă de

ea

turmele“?

şi să rămâi

sin. Punga

cn

acolo,

bănnţii de aur

urafiată

și

Se

uită

în

îndesată

cu

pe cari îl aruncase el în

două părţi ale lumer. Și frica frică, dar o-

mul om. Ce se socoti el? „Dar dacă aş mai
scoate ceva din pungă pînă'să scap de ea“?
65719. 1.

10
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Şi luă banii,

şi

pumn

mează-noapte

şi altul spre meazăzi. Şi din

un

îl aruncă spre

mează-noapte porniră cirezi de vaci, şi din

mează-zi, herghelil de cal.
Când dăschisese ochit n'avea un puma
de mălai, când fu să'I închiză

era cel mal

bogat om din lume.
— Asta trebue să fie norocul:
ba te dal dracului... zise

ba furi,

norocosul

şi

îl

trecu nădușelile.
— Nu vii în casă, mă! creştine de Dun-

nezei, că ţi-am așternut, așternut moale şi
pernă lungă căpătâii.
— Nu, femee.
—

Apoi,

|

pe'nserate

e răcoare,

noaptea

se lasă frig şi dimineața cade brumă. Vin'o
în casă, mă! creştine.

— Sufarea
berbecilor

m'or

oilor

e caldă

deştepta

şi clopotele

înainte

runţi bruma pe d'asupra turmelor.
“r

da

că-
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— Atunci
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să dorm

şi eu cn tine, bărbate, zise femeea veselă, şi'l apucă de mâneca cămeșil.
— Nu, femee...
— Ba ză aşa, bărbate, că ce-avem, Şapte guri, nimica toată, Zau aga... să fiecu

soţ... că ce-a lăsat Dumnezeă

fără

pere-

chie?
El nu vru. Femeea
bombănind:
veşte,

„dar

pin' n'or

nu

intră tristă pe
mă

las, Doamna

uşe,
fe

fi cu soţ,... mat bine pal-

sprece decât şapte“ |
Omul cu noroc se duse după casă, îşi
puse mâna sub cap, închise ochil şi începu
a se gândi, cum să scape de c? din sin?
Tot gândindu-se şopti:
— Am să sap o groapă adincă, adincă,..
Şi din întuneric auzi:
— Adinc...

adine,.!
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— Tu eşti,

muere?

întrebă

omul

spe-

riat.

In cireadi unele vaci mișcară clopotele,
ting, tang, ting.

— E clopotul vacilor.
Inchisa ochir.
— Şi după ce'ol săpa o groapă adinca,
adincă, am s'o arunc în fund, în fund, ş'am
să pul tot pământul peste ea, peste ea.
Din întuneric

se auzi:

— Peste ea, peste ea.,.

.

— Tu eşti, femee? întrebă omul sărind
în sus,
Nimeni

nu't răspunse,

Din

turma 3 nea-

gră se auzi: bea, beaaa.
— E behăitul oilor...
Omul cu noroc, luă cazmana, sapa 'şi lopata, şi se duse după coşar,
Măsură

ce măsură,

Toată noaptea

săpă

apoi începu

să sape.

şi aruncă” pământul,

NOROCUL
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la genunchi,

măr.

Pină

muerea

pin'

la

143

brii,

pin'

la u-

adouazi de dimineață, când veni

după

el, groapa

cu trei palme.
dintrun
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trecuse de cap

Curgea năduşala

burete

mentul umed

îl

stors,

ce se

Şi izbia

destacea,

din

el ca

mereă pă-

felii

mari și

Imcioase.
—

Ce faci, omule?

întrebă

femeea mi.

rată.

— Sap groapă dracului, rtspunse el fără
să ridice ochi.
— Toată noaptea wn'ai dormit...
— Toată noaptea n'am dormit...

— Nu te culer?
— Na

mre

somn.

— Nu 'mbucl ceva?
— Nu

mr-e foame.

— Un

pahar de vin?

— Nu mr-e sete.
—

Dar

ce faci, mă

omule?
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—

Sap groapă dracului, r&spunse el ne-

căjit, și înfipse cazmaua atât de înverşunat
încât intră în pământ c'o palmă peste limba de fer.
Femeea plecă închinându-se.
— Sa te ferească Dumnezei
mult noroc!
Şi omul, încet,

încet,

se

de prea

ducea

în pă-

ment.
Pe seară, femeea

să plecă pe groapă

şi

strigă:
—

Hel,

omule,

nu

vrel nimic?

— Să baţi un ţăruş unde al tu călcâiul
drept, de ţăruş să legi o fringhie, fringhia
s'0 dal în groapă,

şi mâine

pînă 'n

zori

să frigi un berbec şi să iel o botă cu vin,
cam

să mănâne tot berbecul şi să beau tot

vinul dintr'o sorbitură.
Glasul lu
Femeea

eşia ca dintr'un

puț adine,

bătu un ţăruş, legă de ţăruş o fu-
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nie, dăda cu piciorul funia în groapă apol
plecă să îngrijască de vin şi de berbec,
Se inoptă şi nu se mai auzi

nimic

pe

nicâizi. O umbră eşi din groapă. Câlnil începură a urla. Omul cu noroc. Se lăsă pe
brânci şi privi în fundul gropii. Adine, în-

taneric. Trase funia. Viri
rancă punga

mâna în sîn. A-

şi ascultă... banii sunară.

Omul începu s'arunce pământ. Din fund
se auzi strigând:
— Mal încet, ce-al cu norocul tăi?
Omul

speriat aruncă mereă.

Din fand s'auzi rizend:
— Ha, ha, să nu cazi şi tu!
Omul
și aruncă,

căzu pe
aruncă,

spate,
pină

se
nu

sculă

repede,

se mal

auzi ni-

mie. La răvărsatul zorilor umpluse groapa.

Omul

plecă

urechia

pe mormântul adine,
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şi auzi întunecat un plins şi un ris năbuşit, ca după altă lume.
Atunci să repezi

vesel în casă,
— Mi-e foame, mi-e sete, ml-e somn |

Femeea aduse

berbecul şi botu cu vin.

—

să bei şi să dormi, bărcă şapte guri e nimica

bate,

Să mănânci,
dar

să

ştii

toată, eu vreaă cu soţ, mat bine paisp
rece
decât şapte!

EI luă un picior de berbec, îl aduse la
gură, dar se opri. Se pipăi. Punga 'n sin|
Incremeni cu berbecul la gură.
— Nu

mănânci, măi omule! zise femeea
dându'1 ghres.

— Nu mi-e foame!
— Nu ber?
— Nu mi-e sete!
— Culcă-te niţel.
— Na

mire somul
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— Ah!

ce

norocul
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dracului!

zise

fe-

meea închinându-se.
— De unde ştil? întrebă omul scos din

dre. Şi se sculă de la masi
vijelie pe uşă afară.
După

și plecă ca o

ce se descurcă din turmele,

cire-

zile şi hergheliile sale,

se gândi, apucând

spre biserică:

nu,

am

„în

foc

s'o asrirl în altar,

rea întrinsul“.

bisericii

în groapă nu,

doar d'o plesni fie-

Dar cum puse mâna pe uşa

se opri tremurând.

Cine

tase de păr şi'1 trăgea înapor?

Se

îl înhauită în

toate părţile... nimeni!
— Cine m'o fi oprind, strigă omul, îi
din pungă, sai 3? din biserică?
Se întoarse şi apucă câmpii, ne ştiind
încotr'o s'apuce. Şi'i era foame, ŞI'I era sete, și'1 era somn, şi se tot ducea prigonit
de norocul din sin.
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Hel, departe, întâlni în mijlocul drumului un cerşetor.
— Moşule, zise omul, ea uite-te la mine.

Moşul îşi ridică sprincenile cu mârnile
şi se uită lung. Omul cu noroe scoase punga din sin şi aruncă un bănuţ de aur la
răsărit şi altul la apus. Intro
răsărit veni o oae

albă

ca

clipă,

de la

zăpada ear de

la apus o oae neagră ca tăciunele.
— Vrel tu, moşule, săţi dau ţie punga
asta?
—

Cum

de nu, taică, cum

de nu!

Moşul luă punga. Vărsă bănuţii de aur
în mână,

şi aruncă un pumn

la

răsărit

şi

altul la apus. La răsărit şi la apus se încolăci două fulgere,

ca

doi

balauri, şi cu

fulgerile periră şi oaea albă şi oaea neagră.
Cergetorul

speriat,

se închină,

și zise,

lăsându'şI sprîncenile pe ochi:
— Plei demone,

bătu-te-ar crucea !
e
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— Moşule, strigă omul cu noroc, la tine
e punga?
—

Na,

duce-s'ar

'n pusti!

— E la mine 'n sin, râspunse omul, și
începu să fugă.

Talpile "1 crăpaseră de fugă, când dete
de o apă repede. Dăsnădajduit, îşi făcu vânt
şi se aruncă cu capul în jos, în mijlocul
el. La un stinjen,

mai

la

vale,

apa îl a-

rancă în sus. Şi pluti ca o băşică umflată.
— Niel să mă înec n'am parte!
Rupt

de osteneala,

sânperat

de

drum,

înfricoşat de noroc, se întoarse la cârciama
din satul lui. Cum intră pe uşă, bărbaţii
își scoaseră căciulele, femeile se ploconiră
şi un bătrân îl zise:
— Cu sănătate şi noroc!

— Cu

sănătate da,

dar norocul... du-
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că-se dracului! răspunse omul și ceru o
oca de rin.
Cum puse gura pe oală, o sorbi pină
'n

fund, fără a se uita la ceilalți cart
îl priviaă cu zmerenie, ca pe cel mai bogat
om
din lume. Mat ceru încă o oca, și o bsu
şi
p'aea pe nerăsuflate,
— Dă la oameni să bea, să bea

cât or

vrea.
— Noroc! zise o femee bătrână.
— Muere, ducă-se dracului norocul | stri-

gă el, privind'o cu niște ochi roşii că par!car fi picurat sânge din el,
Și bău, și bu,

şi bău. Abia îl mat ţi
neaă picioarele. Trânti căciula, aruncă ză-

bunul, scoase punga din sin, îl lărgi gura, Ş'o puse pe tarabă. Banuţii de aur sclipiaă par'c'ar fi fost vil.
— Eacă, zise el rizând cu hohote, so
bem toată .

„NCROCUI, DRACULUI
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Un fica se apropie de pungă.
—

Ut!

ce

frumos

clipese,

parcă

sînt

ochi de fată mare!
— Aşi! mormâi

o bătrână cocozată, banil sint ochil dracului!
— De unde ştii?

intreba

repede

omul

cu noroc, scăpând oala cu vin de la gură.
Sâ'mi dea rachiă, o oca de rachiă, mie
babei,

că baba'r

calul

şi

dracului !

— De unde

ştil? zise baba, şi din buzele el negre scoase, ca o ghiară de pisica,
un dinte ascuţit,

Şi beu, şi bău, şi începu să cânte, să
dea chiote, să joace, pînă odată se opri şi
privi lung la roata din prejural lar. Ii ar-

dea capal.
—

MEI, oameni buni,

zise

el

aducând

mâna la briă, ştiţi voi una? Sa te ferească
Damnezeă de noroc!
— Aşi! ce vorba | răspunseră toți odată.
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— Mer, oameni buni, ştiţi vot una? Eu

d'oi vrea să mă înec nu pot, că plutese ca
o băşică |

— EI aşi!
— Măr, oameni buni, ştiţi rol una? Eu

d'or vrea să'mi tai beregata nu pot, că nu
întră cuțitul!
— El aşi!

— Să vedem | zise baba, a cocoşată, desfacând o gură pîn' la urechi.

Omul trase cuțitul din bria şi se

izbi

în beregată.
Cuţitul

intră,

ca

într'o

cârpă,

de

colo

pînă dincolo. Sângele gâlgii şi omul căzu,
lung şi grei, ca un buştean.
Toţi înmărmuriră.

Uşa

prăvălii

se des-

chise şi se închise fără să fi eşit niment.
Afară s'auzi un ris ascuţit: hi, hi, hi. Apor

un glas:

— Unde e punga?

„i

a
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Toţi

îngălbeniră
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şi începură

a se în-

china, şoptindu'şi speriaţi:

— Cine-a Î ris?
—

Unde-a fi punga?

-— Era aci şi ne peri din ochi.
— Dar baba, unde

e?

— Care babă?
— A cu un dinte în gură şi cu cocoaşe
în spinare?
— Eă am

vâzuto,
— zise un flăcăi, şii

clânţăniaă dinţii de frică, —a intrat în perete par'c'ar fi sorbit'o o vultoare !
Un

bătrân

trase

cuțitul

din

gâtul o-

malul.
— E rece ca ghieaţa.

— A scăpat de noroe.
— Şi cul rămân toate bogăţiile lu?
— Altora.
— Ce nu ştiţi,

zise un moş

cu barba

pînă ?n briă, nu ştiţi că nimeni n'are no-
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oc pentru el? Norocul e al dracului:

îţr

vine ţie ca să folosească altora.

Șa plâns muerea pe bărbatul său, Dar,
cu atâtea turme,

și cirezi, și herghelir, cus'a mângăeat. Şi nu s'a lăsat pînă n'a
ajuns de la şapte la palsprece, că decât
fără
soţ... mal bine palsprece decât şapte
...
rând

FANTA-CELLA
aici ţipătul Goelangilor nu e, ca aiurea,

ascuţit şi jalnic. La Miramare

cerul e

al:

bastru ca o baltă de peruzea. Marea să îndoae în cute de zmarală, bătând malurile
golfului şi prelingând licărişul zărei, arcuit

din lagunele Veneţiei pînă în
riel. Şalupele, cu donă pinze,

livezile Ilialunecă, "se

întrec, ca lebedele când îşi încondură aripele şi vislese adinc cu picioarele lor cenuşii.

Și nu

e dor,

nn e

farmec,

şi cântee

de dragoste, pe care călătorul să nu'] simţă
isvorând de pretutindeni

din pinza ce lin-

căe molatic, şi din albia ţărmurilor cu grtdini de chiparoși şi portocali.
65719. II,

u
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Și dacă nărodul atârnă grei, pescării
întiud vesel de fanii. Muşchi lor de aramă
se umflă; mânecele trosnesc; chipurile lor,
torturate de opintire, se 'nviorează ; ear

când apar

din valuri,

maldările

de peşti,

cari sar şi scutură din coadă, încep ou toţi
să cânte, în mijlocul şuetului de peste ape,
cântece moştenite de la strămoşii lor,

„Evival colţ fericit al lumii cu adieri
şi calde şi răcoroase, Cât vel f bogat în
peşte şi aurit de soare vom plati în copăile noastre pînă în matea Adrier,u

„pus norocos ce momeşti vietăţile undelor şi le arunci în ochiurile plăşilor late,
vânturile tale arar vin năprasnice şi haine;
norii

ploile

se

bolovănese

repezi

par'că

şi

se sparg

pe

încetează înainte

loc;

d'a

începe. Eviva|«

„Cerul nostra e ca un copil blajin, plân-
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ge ca să riză îndată cu lacrimile
Evsiva | grădină fericită a lumit |“

în

ochi,

Pe ţărmul din spre Molo, printre stâner
de var şi de cremene, pescarii să odihnesc,

rid, şi mestică

tutun,

scuipând cleios şi
galben ; cu pălării de pislă vânătă, plioştite
într'o parte; pantalonii sumeşi pînă la ţurloae;

cămăşile

groase,

desfăcute

pîna la u-

meri; plepturile lor cu păr roșcat, stnfos şi

creţ; raşi, uscați, cu toarte de argint în urechi.
Cogurile

de

cătină

stau

încărcate

cu

peşte proaspăt.
Femeile îi

aşteaptă

fnturând

batistele

pe înălţimi. Copil coborând în cârduri,
întreabă, din depărtare,

în

dacă aă prins raci,

crabi şi stele de mare.
Dar pescarii ai tainul lor de
cântece şi povești. Tinerii spun

glume,

ce furtuni

16:
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ai învins, ce fete din Triest a înduplecat,

şi câţi delân! ai întrecut la înnot. Bătrânii
povestesc

cruzimea

condottierilor

se mal zic de „stânca sângelui“,

și
de

câte
„eru-

cea căpitanului Piombo“, şi de „umbra Lagunel“ care rătăceşte din miezul nopţel pînă
să albeşte Luceafărul dimineței

de argint.

ca un ban

*

Numa! moş Fanta stă tacut, rezemat d'o
lespede ocolită cu merişor. Barba şi pletele'i albe, țurţurate de sarea mării, 'I-acoperă ochii şi faţa uscată şi scorojită ca o
piele de miel întinsă la soare.

— AI gură şi cimpoi, fi să răsune deala şi smîrcurile mărit...
—

Aide, moş Fanta,

aduţi

aminte

din

tinerețe...

"— Uită

dorul

celor

perduți, „.tot

ascunde, nimic nu se perde...

se

.
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— ŞI ca dâstul ver tacea lungit pe scînduri

de

molift,

cn

mirul

pe

frunte şi cu

în gură.

păment

— Cântă-ne, că ţi-or cânta şi ţie greeril,
gerpil și broaştele.
Moş

Fanta

scutură

din

cap,

şi amuţi

gluma tovarăşilor săr.
—

EA!

cimpoiul meu

de

cinel-zeci de
ani a uitat să riză, că de "1 umflu sa îndruge „Tarantella din Neapole“, el plânge
întruna, tovarăş trist al inimi mele.

Cimpoiului se umflă, ca o lighioae ca
înviează, şi ţiuitul Iul, lang, migălit, îngânat, ca o veste tristă din capătul apelor.
Ochii lui moş Fanta laminară în negura
orbitelor. Fermecat de amintiri, începu să
spue.
„Când lumea nu

era

pustie

şi soarele

răsăria de două ori, fără să apue vr'o dată,
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Fanta-Cella alerga zglobie pe creştetul golfului, mânând caprele din earba r&scoaptă
a muchilor în pajeştile grase de la

umbra

albăstruie a dafinilor. Şi nu era lămâe mal
galbenă şi mal parfumată ca părul er despletit, nic cicoare mat albastră şi mat
voaltă ca ochii ei limpezi şi blânzi.

în-

„De adormia, caprele îi mîngâiai obrajii,
ş'o trezină în glasul păsărilor cari se certat sub boltele de viţă. Privirile "i-alunecaă
pe poteca de argint trasă de soare peste
velința mări! mişuită de color.
„Petrele, Albatrozii şi Muetele, cu aripl
ascuţite, retezau netezişul apelor, muindu'şi

guşa, în goana vivatului. Ogrăzile de măslini, pe povirnişul golfului, ca nişte petece
de fum împriăştiate p'o pinza verde şi înflorită.
„Atunci Cella -fără să clipească, dreaptă
ca o făclie, cânta. Vorbele er curgeait ca
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” nişte picături de apă ce cad pe

Nu era şir, nici înțeles. Nu

marmură,

ghiciar gind,

nici simţire omenească. Şi glasul Cellel suia
fără căpătâiu, repezindu-și dorul, nedăsluşit
şi rece, între mare şi cer.“

Cimpoiul, chinuit la subțioara lu
Fanta,

moş

se tanguia ca şi cum cine-va Iar fi

sugrumat.

Sunetele

nărăliai

afară

înghe-

suite, repezi şi jalnice.

— „De unde vii Cella ?..0dor din lumea fără carne, fară ură... de unde vii?
- — „De unde vin toți şi cale pe unde
nimeni

nu

gâindu'şi

atinge,

îmi

răspunse

fedul

gpriver ce-o
coarnele drepte şi țepene,
„Dincolo. de

lume, pe

min:

împungea

— „Un'te duci Cella, unde
—

ea

cu

te duci?
unde

nimeni

nu mă poate urma,

—

„Şi

când

te

înfunzi

în

scorburile
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pletroase

nu

simţi

singurătatea

ca o da-

— Nu ştia ce e durerea căci

n'am cu-

rere?
noscut plăcerea, nu plâng căcl n'am ris nicl-

odată.

Păstrile

Sân-Petrului

aleargă, des-

pică vânturile, şi pe senin şi pe furtună acelaşi glas aii, aceeaşi fire .. . întreaba-le pe
ele de sînt fericite or nu.

— „Dar spune-mi Cella, când noaptea
se'ngână ca ziua, n'a simţit focul inimil aprinzându'ţi obraji?

Şi n'af întins braţele

goale după închipuirile minţii?

E

—

„Cine m'a întristaţ, “ca să: fiă mângâeat? Cine m'a mângâeat ca să'l pot do-

ri? Şi de ce să mă mângâe? Şi de ce 'să
doresc? Mi-e dăstul ce văz, ce auz, ce înțeleg, ce mă 'npresoară, Iasomia bălsămează
aerul cu miros de faguri albi; soarele, în

zori, şerpueşte munţii „Triestului ca chenare de rubin, ear la amiezi sparge şi ri-
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sipeşte

curcubee

cari
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se

mişcă în fite-ce
creţ al mării. Eacă dorul şi dragostea mea!
-— „Cella, dacă nier pirat, nic! pescar,
nici păstor nu ţi-a înduioşat inima, pe cine

chiemi când cânţi?,. De ce cânţi?,.
—

„Cânt

că mi s'a dat glas, cum privese că am ochi. Marea de ce'şi cîntă povestea ei? Greeril de ce chirăe când noaptea învălue pământul?
—

„Cella, tu mă priveşti

perdută gândurilor, ca ruinele Servolo cari privesc nepăsătoare peste tot întinsul Istrier, Dar d'at

ghici, din

ochi

mel,

câte

nopţi le-am fă-

cat zile, poate te-ar îndupleca

să uneşti fe-

zii tel cu mrejele mele. Şi n'ar fi ciută nedoborâtă, n'ar fi vânt nebiruit, gândindu mă
cum mă aştepţi în pragul casei noastre...

Și când 'şI-a plecat, „la sărutările mele,
capul înecat în

mătasea

părului,

fiorile îi
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cutreerară trupul,

şi broboane

calde

lică-

riră în genele el tremurătoare.

— „Cine iubeşte nu mal moare...
„Nopțile

nu

întunecaă

lumina

inimi.

Fericirea adormise pe perna pe care Cella
îşi odihnia capul.

Sub

ochii

mer

priviara
necontenit înțelesul vieţei. Cerul mi se părea aproape ca un tavan azurii; podoaba
grădinilor din Miramare

ca un vis de + care

ne apropiam ; viaţa, ca o vecinicie .
„Intro îi plutiam

spra

Triest. Dăspi-

cam marea cu lopeţile. Imi băteam joe

de

zborul goelandalui. Şi mă ferbea dorul d'a
împărtăși lamii că la umbra dafinilor, pe
unde aţipiam mângâind

pletele

e zi şi nu e noapte ca

orl-ce zi

noapte, ci traiul zîmbet din stele
țire din alte lumi. Aş

fi murit

Cellet,

nu

şi ork-ce
ş'o

sim-

de fericire

PANTA-CELLA

dacă aş fi închis

toate înimele

numai

171

în

mine

accea-ce

la un loc n'ar fi putut

co-

prinde.
»O! de ce vânturile nu mă dete

rechi-

nilor. Vieaţa n'ar fi murit, căci adormind pe

talazuri, ca p'un pat moale, cea

din

tresărire a dragostei ar fi călătorit
ca o

făşie

nitul

fără să se stingă vr'o dată.

—
Turnaţi

veelnie

de lumină ce colindă

„âduceţi
Barolo,

„Strigară

tot

Chianti,

roşu

ce ferbe

ca patima |

pietenii

când

ca

sării

urmă
infi-

sângele!

în

mijlo-

cul lor.
»Ş'am băut, printre fiascuri şi femei das-

frînate, pînă când farul Triestului ş'a aruncat lumina, ca o limbă de aur, peste valurile întunecate ale golfalur.
„Când

mă

întorceam

Spre

casă

0 noap-

te posomorită înghiţise lumina stelelor, go
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noapte, şi mat profundă, înfăşa mintea mea

de mal multe ori. Cercal să'mi

închipuese

pe Cella în pragul 'uşii, şi, în creerir mel
de plumb, acel chip, la care mă închinam,

S'amesteca,
xumeni,

dispărea.

ochii i se

De'i

stingeaă,

zăriam
de

obrajii

mi-apărea

coama aurie, faţa i se risipia ca

un

fum

uşurel.

„De două ori mânia m'a ridicat în picioare. Am întins braţele ca să smulg locaşul, în care m'aştepta fericirea mea, şi să'l
arunce în mijlocul apelor.
„Vijelia r&scula valurile, negre

ca nişte

dealuri de marmură neagră, destişurându-le
cu furie pînă le spârgea de maluri, unde'şi
lăsai, ca nişte

bale

de

mânie,

spuma

lor

albă şi amară,

„Şi când, mal târzii de miezul nopţii,
trăsel zăvorul şi dăschisel uşa, Cella plângea, îngenuchiată la candela Madonel.
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—

„De unde il?

du'şi suspinele.

imi
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strigă ea, înccân-

Ce patimi

țr-aă

stins

lu-

mina ochilor?

„Şi dispăru în întunericul nopţii...
pălergal.

Cercal

să

străpung

întaneci-

mea cu privirile aprinse de durere, dar în-

ghieţar locului... Pe stânca Valtorit se ridică, în mijlocul nopţii, un sul albuziă, şi
glasul Celler s'amestecă în vuetul mărir...
— »Fantal Fanta! cine iubeşte nu mar
moare |*
Apoi, un zgomot de trup omenese care
cade şi se amestecă în faria valurilor.

„Adouazi, tirindu-mă pina la stânca Vul-

torii, marea era netedă ca o oglindă. Nicr
o eută, nici un cerc, nu'ml-arăta mormântul
fericirii de eri.

„Marinari, vol cari biruiţi vijeliile, tagiţi departe de Triest, Dăspicaţi munții şi
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viriți în pântecele lor odorul zilelor voastre. Numai acolo omal apelor ar scăpa de
omul oraşelor!“

Moş

Fanta

tăcu.

Sprincenele

riră ochit. Pescarii şoptiră,
ce, „e nebun,

nul plecă.
tîngaire

sărmanul,

Işi umfă
de sunete

"Y-acope-

făcându'şi cru-

e nebun!

Bătrâ-

cimpoiul,
ascuţite

şi după o i
cari îți tăia

auzul ca un herăstrău subțire,

mormii, în

tăcerea apusului:
„Când lumea nu

era

pustie

şi

soarele

răsăria de donă ori fără să apue rr'odată,
Fanta-Cella, alerga, zglobie, pe creştetul golfului, mânându'şi caprele din earba r&scoaptă a muchielor în pajiştile grase de la
umbra albăstrie a dafinilor... Şi nu era
lamâe mai galbenă şi mal parfamată ca pă
rul ei dăspletit, nici cicoare mar: albastră
şi mal învoaltă ca ochi e limpezi şi blânzi,:.

MOŞ CRĂCIUN
P'atunci umblaă sfinţi!

pe

pământ,

se

deschidea cerul la Bobotează, farmecele în-

chlegaă apele, ear unii telegari mânca jeratio...

Earba era deasă ca peria, să fi zis că a

sosit Priar cu adierile încropite, cu lumina
caldă, cu hălăcinga de brebenel şi cu stoluzile de păsări gonite de arşiță de prin
țări şi pustiuri pe unde nici gândul nu colinda.

Grâul înfrăţise nalt d'o şehioapă, şi de,
S'ar fi dat afand

ciocârliile, în

stuful lui,
Yar Â ascuns şi trupul cât un pumn şi cio-
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cul limbut, şi moțul bălţat ca şi cum ar
încondeeat de mâna omului. Vitele satului
păşanai

lacom.

Porcil

găfaind,

cu

sfredel şi cu ritul în jos, ronțăiai

coada

ghinda,

făcând clăbuci la gură; pe spinările
lor se

lăsaă, din zbor, corbi negri

şi lucioşi,

ca

păcura, şi ciuguliau,

eară ei, dăschizână
leneş ploapele cn gene gălbui, îşi r&sfi
rat

coama de plăcere. Câlnir tolăniţi la soare
lătraui prin vis, alţii îşi dăsfăşuraă colacul
trupului, întinzându-se apăsat în picioarele

de dindărat,
Ţăranii voioşi, în ziua de Ignat, după
ce înjunghiară porcii şi'1 pârliră la foe de
pate, şi! spălară cu cărămida, cu frunze
da

gorun şi cu apă caldă, ca oamenii, se abătară pe la cârciumă. Ba un rachiă, ba o
țmică calda cu zahăr, ba un vin, ba

două,

ba nouă, şi cheful, rumen şi guraliv, se în-

MOŞ CRĂCIUN

,

137

tinse ca focul. Băutura, chieful şi jocul se
țin de mână. Hora e prea încetinică. O
sparseră, după două învârtituri, şi, împletindu'şi mâinele, o repeziră în şir vioi, aci
batând cu călcâele pe loc, repede şi îndesat, aci aruncând picioarele sus şi lung ca
şi cum

ar fi

noaptea în

sărit
cap

pârleazuri.

zobiră

Şi pînă

pământul,

cu

netezin-

du'l ca în palmă.
Dar în ajonul

Mog-ajunului

un viscol din adâncimea

Crivăţul se năpusti

se dăslegă

vînătă

a cerului.

răsturnând

copaci

b&

trânt, smulgând

şi risipind acoperișuri de
stuf şi de coceni, amuţind lighioile și înfandându-le care pe unde înemeriaă. ZA.
pada măruntă şi răsucită, izbia în geamuri
şi se prăbuşia

pe

coşuri ca niște suluri.
Ziua, la amieaza mare, se întunecase,
Şi când

vântul

p'o ninsoare cât
65719.11.

,

mar

conteni,

foloştina
-

de

se aseză

mare.

După
12
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un ceas zăpada era la

glezne,

după două

pină dincolo de genuchi,

Se moinase şi zăpada cădea
şi mal deasă, şi creştea,

mal

creştea,

de prispe, mai sus de laviţe. Pe
era la clanţă. Oamenii

sufau

deschizând

părti!

adânci

mal

sus

la toacă

grei,

pe la mijloc, aruncând zăpada din

mare

tăeați
uşe,

şi înguste

şi

mar

spre rude, mal spre biserică, de gura popil
care ţinea într'una cu sfinta slujbă, cotind

şi spre cârciumă de gura cârciumarului,
i

să Sa stat ninsoarea

şi s'a pus o gerneală

de crăpaă pietrile, de trosniaă lemnele şi
scrişniai dinții în gură. Moş popa zbughia

la cârciumă să se mal

dăsghieţe

trân, şi

ce-o

alții

după

el,

facă şi ei,

Popa,

înghrețat

după alta,

vorba

şi

că e bă-

face

popa să

vargă,

da una

țuica, ţuica şi vorba.

MO
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Ceilalţi, roată în jurul popii, ce făcea popa
făceaă şi el.
— De la Dumnezei

e ce e, că de la not

nu e, zicea popa, dar prea e prea. Aşa ză-

padă n'am pomenit.
Si mal supse o ţuică.
— Alunecă,
mai

cerând

una.

ne, d'o începe
crăciunul,

alunecă, grăi ear moş popa,
EI, păcatele

ear,

m'am

mele,

topit

Doam-

mâine

cu

fără colaci,

rămâl

— Sfnţia-ta, al de

unde, răspunse mo-

rarul
— an morar gras şi rumen,

cu obraji
bucălaţi ca nişte pite
— dar eii ce mă fac?

Cine mai d&jugă la moara mea?
Şi pescarul zise:
— Părinţele ce n'oi prinde cu icoana în
ajun prinzi cu slujba la Crăciun, și morarul de i s'o odihni pleatra,

o să înceapă mal
slujbă şi gura

cu foc.

mâlat

când o începe

Ca sufletul cere

şi făină.

Dar

eu cu
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plasa

mor

de

foame,

că

apa

a înghețat

tun.

,
O văduvă,

de colo, săracă lipită, cu cinci

guri pe cap, își uită să ceară ce venise să
ceară, şi se tot gândia, ştiind şi pe moş
popa, şi pe morar, şi pe pescar, bogaţi, pu-

trezi de bogaţi. Apor dăschise gura şi zise,
ştergându-se pe la nas cu mâneca cămășii:

— De, părinţele, de, a fi n'a fi, dar aşa
"mi-a spus zdrențea mea de copil, văcarul
Satului, că în

inima

pădurii

a sosit Moş

Crăciun, c'o barbă albă pînă la genuchi, şi
tremură, şi dârdie, sprijinit în patra copaci. Pină nu l'om goni nu scăpăm cu vieaţă, ne îneacă zăpada şi murim cu zile.

Popa se scărpină în barbă, şi zise:
— Mal

ştii...

te

pomeneşii... ce

cu

gândul n'a gândi..,
Morarul îşi frecă mâinele, şi zise:

— Pe el părinte să'i scuturăm cojocul !

Și pescarul
țate,

MOŞ CRĂCIUN
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îşi scutură

pletele cârlion-

şi zise:

— Ce te gândeşti părinte, să sculăm tot
satul şi săi tragem o tăvăleală să se ducă
nouă cu a brânzel.
Și

se

repezi

popa,

după el morarul, şi

împleticindu-se,

după

şi

morar

pescarul,
şi după pescar văduva, şi după el, cât ţi-ar

lega nojiţele, se adună tot satul:

bătrâne-

ţele cu sfatul, făcăimea cu voioşiea şi mueretul cu zarva. Cu lopeţi, cu furci, cu ciomege, se duceai năvală spre pădure, ear
în fruntea lor mergea moş popa c'un trata- vanghel la subţioară, şi aşa era de îmbulzit, că făcea un pas pe jos şi nouă pe sus.

Laudele curgeai clae peste grămadă. EI,
pînă aci, i-a fost lui Xoş Crăciun. Numar
să le pice în cale şi lasă1, ce t-or păți oa-

sele numai

el o să ştie. Val.virtej; nouă
toane; păr în barbă n'o să'i rămâte; osă'și .
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ducă în braţe, barba zmulsă ca un maldăr de
faioare, şi în loe să fea drumul mare o să
se năpustească prin tufişe şi prin crânguri.
Ajunseră la pădure. Şi de cum ajunseră le clănţăni dinţii că parcă cu toţii ar
fi avut ciocuri de barză. Iatrară în pădure.
Și moş-popa le zicea întruna:
— Inainte copil, înainte cu
Ca n'are de un' să vie atâta
Răsufia Crăciunul

Dumnezeaă.
foc de ger.

şi ne tae mărantaele. Să

daţi pe nemilaite!
Dar când ajunseră
muieară
mâini

în

de toată isprava,

furcile,

topoarele

inima
şi le

păduri! o
căzură

din

şi ciomegile.

Cu cine să te pui, sfinte şi stăpâna?
Moş Crăciun era o namilă de român cât
toate zilele. Moţăia rezemat de patru copacl groși cât buţile, şi copaci se îndoiau
trosnind sub şalele lui. O mână d'ar fi în- vârtit Iar fi culcat pe toți Ia pământ. In
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barba lui albă era atâta lină cât al lua după
o turmă.

Şi îl curgea la vale,

de

sub nas

şi de sub ochi, pale, pale, mustăţile și barba, şi se înecaă imnul jos de genuchi în zăpadă ; să fi zis că vârsă cineva, cu gâleţile,
lapte şi slol de ghiaţă, aşa îl erau de lungi,

de albe şi de înghlețate mustăţile şi barba.
Chica

îl înfâşura

umeri!

şi „spatele,

ca o

sarică, pînă la mijloc.
— EA părinte, acum e-acum, zise un voinic, cu

zorul

or cu binişorul?

Şi popa îl răspunse, ca şi cum

ș'ar fi

dat sufletul:
— Ba cu binele că e mal bine.
Şi femeile îl şoptiră:

— Făcte înainte, sfinte părinte, şi citeşte'i ceva din carte, poate n'er dăslega de el.
Popa făcu tre! paşi înainte,
răt, şi dăschise cartea. Işi drese

zece

îndă-

glasul, şi

ear şi] drese, fără să înceapă slujba.
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Mulțimea îi strigă:
— Alde,
înghiețăm
Moş

părinte,

alde,

zi

pe

carte că

aie.
popa

începu,

vrând

nevsrând,

pe

nas şi prelung:
— No,

no, nă, ă,ă, no, o, 0,. .. căla
re
pe măgar, ă, ă, o, nă, na, şi
toți îl e, e,
eșiră înainte cu salcie înflorit
ă, .,
— Intoarce foaea părinte |
— La maslu părinte |
— Ce saleie, ce flori, părinţ
ele?
Și popa zăpăcit vra să înto
arcă foaea
cu aceeaşi mână cu care ţine
a cartea. Cartea îl scăpă, se afunda şi nu
se mal văzu

din zăpada. Moş Crăciun se dăş
teptă
somn,

şi lungi să scutură

puzderie

Îşi cletănă pletele, şi pletele
cu chiciură şi polei, sunară

clopoței.

din

erăpă ochii, şi după genele
lui albe

Răsuflă

o-dată

de

ninsoare,

lut, încărcate
ca

un

şi. gerul

şir

de

care se

MOŞ CHĂCIUN
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nâpusti pe nările lui cutremură mulţ
imea,
ear popa se cletănă pe picioare şi
dadu cu
nasul în zăpadă,
— Ce fâcuşi popo?

zise morarul,
— Era să cazi părinte, zise pescarul.
— Ridicaţi pe sfinţia sa, zise vaduva.
Când

se ridică popa de jos, ne văzând
bine înaintea ochilor, se poticni spre
Moş
Crăciun, dar cum se apopiă de el cum
îl!
înghieţă inima, şi dăte în genuchr:

— Moş Crăciun îndurate, zise popa,
ameţit, ţara e mare,

că MEI

mal

mal dute şi pe la alţii,

scutura

o palmă

de

zăpada

rămâl fără colaci şi sunt sărae lipit.
— Eşti bogat părinte, zise Moş Craciun
cun glas de se cutremură pădurea.
Apoi plecându-se la urechia popil
şopti ce'l gopti şi se întinse în lungul

selor. Pe unde atingea

cu mânele,

trosniai şi săriai aşchiile din ele.

îl
oa-

crăcile
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Popa se scula de jos g'o şterse spre sat,
sprinten

şi vesel,

— Ce ţi-a

ca şi cum

spus

ar fi întinerit.

părinte?

întrebară

cu

toții.
Popa

tăcu şi'şi cătă de drum.

Morarul făcu câţi-va paşi spre Moş Crăciun, îngenuchle şi zise:
— Rogute,
tâta

zăpadă

Moş

că nu

Crăciune, ca destul amal

dăjugă

nimeni

la

şi din

a-

moară, şimi mor copii de foame.
Moş

Crăciun

îşi suflă nasul,

mîndouă nările îl săriră don
ghleaţă. Şi zise morarului:
— Nu cârti morar bogat,

ciubuce

al zece. sate

la moară şi tot te plângi? Mâlne
zori te-aşteaptă zece care

de

pînă

cu grâu şi

în
zece

cu porumb.
Morarul

se sculă de jos, se scărpină la

ceafă ş'o tuli spre casă ne mal putând
bucurie.

de
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Veni rândul pescarului. Făcu şi el câţiva paşi înainte şi dădu

în genuchi,
— Moş Crăciune, nu mă lăsa. Inghreaţă
Dunărea, înghieaţă smîrcul mărilor, înduxăte însă de apa satului că nu ma! văz coada de peşte şi'mi plânge muferea în vatră,
Moş Crăciun se scutură, şi zăpada curse

nemiluit, şi acoperi pe pescar pină'n

creş-

tetul capului, dăschise gura, şi auzi toată ne-

mărginirea ea şi cum

ar fi gonit crivățul:

— Pescar, pescar, ce te milogeşii, că al
chiag dăstul. Dacă vei da cu plasa şi vara
şi earna, de un' să mal fie şi peştele? Fa
o eopcă, bagă coşul tăi 5 mare în copcă,
şi mâlne din zori luptă de'1 scoate că va fi
încărcat cu crap! mari şi dulel.
Creştinu se sculă de jos şio porni
cămin,

scuturându-se

de zăpadă.

Şi când văduva începu
sul, Moş

spre

să'şi

spue

Crăciun o îngâna zimbindu-l.

pă-
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Crăciune,

sant săracă...

— Est.

— Moş Crăciune, am cinci copil...
— AL.
— Moş Crăciune, vine Crăciunul şi n'am
porc...
— Vine şi n'ar.
— Nam

para...

— Nat.
— Nam

mălar...

— Na.
— Nam

gâtej,..

— Na.
— Nam

cojoacă ,..

— N'ai, dar nici minte

n'a],

zise

Moş

Crăciun, dăschizând ochit mari, şi genele
albe îl trecură de creştetul capului. Aleargă
acasă şi înhaţă

purcelul

de

coadă

fugă, acoperă'ți mălaiul că'l risipesc

să

nu

copii,

MOŞ CRĂCIUN
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că

ard

lemnele

se uită lung; tot nu'1

venia să

de pomană.
Văduva

crează ce-auzise, dar, inimă bună, când ple-

că zise:
— Să traeşti log

Crăciune

şi

să

mal

ca

o

na-

drept toeag un gorun

ca

pe

picior, întoarse spatele şi făcu un pas.

şi

vii pe la nor.
— Să trăeşti şi tu femee.
Uriaşul se ridică în picioare
milă. Smulse

un pas era cât o repezeală. Şi făcu dot cât
o goană de cal. Ear în urma lut se băteau
crivățul cu austrul şi zăpada se pornise ca

- nişte nori învirtiți şi răsuciţi, de

n'o pă-

trundeai cu ochii.

Rămaseră toți cu gurile căscaie. Şi buni
bucuroşi, că ai scăpat de

moşneagul

care

ducea eu dinsul viscolul, se împrăştieară pe
la casele lor.
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se certa cu preoteasa

şi ţinea în
ruptul capului că Moş Crăciun l'a învăţ
at
să nu doarmă toată noaptea şi să
zică
merei

:
Un

colac, un colac

-

abia să1 îndes în sac;
d'ar fi cât roata de car
de popă n'aveţI habar.
Un colac
că mă

'npac;

dol colaci
dacă vrel să mă împaci.

Numa! dacă o zice merei, pină adoua
zi,

îl va merge bine cu crăciunul, Şi popa
îndruga mereă par'că'și perduse mințile,
Morarul

cum

văzu că toate apele ai în.
ghlețat, afară de apa de la moara
lut, pe

loc se gândi că asta este o minune d'a
lui
Moş Crăciun, şi s'apucă, cioc-boc, să dreag
ă
câte-cera și să ungă

osiea morii, Se pregă-

tia pentru zorul măcinatului d'adouaz
i.

Moş CRĂCIUN
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sparse

pe

riă

atâtea

copel câte coşuri avea. Dădu coşurile afund

şi le legă de ţeruşI.
In ajun popa plecă

cn icoana, dar,

a:

meţit că nu închisese ochil toată nopticica,
şi îmbalzindu'! în minte

cuvintele pe

cari

le turuise într'una, cum întră în casele creştinilor, în loc să cânte „în Iordan botezându-te, tu, Doamnei,

îl duse gura anapoda:

„în colac botez... ași ce spul şi eu. +. BO,
0, 0,

î, î, în

dor

colaci

botezându-te,

tu

Doamne...
Şi bleţi oameni n'avură ce face, dadură
pe tatea părintele afară din casă, bănuinda'l
că gar fi perdut

minţile

de

bătrânețe,

şi

mai ales de băutură.

Popa rămase fără colaci.
Morarul, cum

se crăpă

de

zină,

ridică

stăvilarul, căci venise la măcinat un bătrân
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cu porumb.

Dar apa, cum năvali şi începu
să'şI îndese sloir de gheaţă, zmul
se şi dumică roata, morii, şi morarul răma
se şi ploat
şi fiert, ca val de el.
Pescarul

când se duse SăȘI caute coşurile, ea coşurile de unde nu's, căci
pe toate

i le luase apa. Ridica pescarul câte
va cruci
şi leturghii lar

Moş Crăciun, dar rămase
şi fără peşte şi fară coşuri,
Numa! bleata văduva se alese
cu bine,

căci acasă găsi un pore întreg. Qam
enil satului, suflete milostive, gândind
că ea n'are
nimic de Crăciun, unii X-aduser
ă mălai şi

costiţe de pore, alţir Picioare, alții
Ear copii le rândui-se în chip de
cel mal mic, un creţ cârlionțat şi
se legase cu betele de codiţa lui,

muşchi,
porc, şi
bucaliă,
şi, pre-

făcându- -se că'l tirăşte porcul, ține
a înir'una:
— Nea, nea, ho, ho, purcel, ho!

MOŞ CRĂCIUN
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ar

trebui să fie,

pînă în ziua de azi săraci! g'ar mat îndulci
necazurile la zile mari, ear bogaţii

comi ar mal

primi

câte un

cel la-

bobimac

din

Paşte în Crăciun.

68719. Il.
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ŞUER
La răspîntiea căilor singuratice, unde căI&torul e minune

şi glasul omului poveste,

o colibă, dusă pe jumătate în pământ,
locului neclintită,
Stăpânul lumii e vântul, şi aruncă,
în hătătură la el, clăi

de

nori

stă
ca

posomoriţi

peste întinsul cerului. Frunzele uscate scot
sunete seci, şi repezita în depărtări se perd
spre roata pământului.

Noaptea învălue tot ca într'o trâmbă de
întuneric, Prin crăpăturile uşii licăresc făşir
de lumină ce se mişcă, ca şi când s'ar ţese, schimbându-se

între

ele.

UER
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vreme, în aşa loc gaşezai

pra-

gul cel cari, biruiți de dorul libertăţii, fugiaă de mincinosul tra al iobăgii. N'aveaă
nici plug, nici bot, nici sapă. Pământul
țelenia nespart. Dar parcă se săturau

în.

ca
bucuria d'a să mişca încotro 'i-or duce pi
cioarele şi cu goana ce dădenă în huzmetarii vitregi.

Aşa sta, în limpezimea câmpiilor, coliba
haiducului

cu poturi

ciadirii, ca şerparul
verde, zmead la faţă, cu mustaţa rară şi cu

ochil ca solzul de crap.
«

” Şner aţine, în plaiuri d&părtate, poteca
arniuţilor cu fes roşu şi cu eatagan adus.
Când

făcu

crucea, dând

drumul

mur
gului, Rira, îl strigă ţintindul pe cale: „Lasă murgalui tot zborul, Şuere, şi să 'mi

întreci

vântul de

miează-noapte, rânt fără

noroc, de sufla încotro te duel.“
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Fira

ş'aşteaptă

voinicul

din

In coarne de cerb atirnă carabine

halducie.
cu guri

largi şi pistoale cu plăsele de argint şi de
sidef. Văpaiţa, cu

feştilă de câlți resuciţi,

tremură în colibă o lumină galbenă şi tristă.
Flacăra el slabă joacă ca şi când ar voi să
scape din feştilă, şi arunea umbra Kirel, de
pe perete, sus pe grinzi.

Fusul Kirei sboară în lungul firului, ca
la dol coţi de

degete şi suge de

sub

pă-

mânzalcă caerul plăvan. Pe genuchil e! doarme, somn

dulce, Niculina, o pueandră

batică, pe care Şuer
schimbă
Şuer a

pe

umeri.

săl-

o poartă în briii ş'o
Când

a zis

ertat un ciocoii, când

„mamă“,

a zis „tată“

a trimes două zburături de icosar,

una

în

frunte de urs, cealaltă în frante de idiclit.
Mulţi ani Kira a străşnicit plaiurile cu
alesul el. Pletele'y, dese

gi negre corb, se

ŞUER

197

îndoale din creştetul frunţer pînă la umeri!
obrajilor. Ochii ei poruncese când nu desmeardă.

Cântă, mainda-şi pripit degetele cu care
trage lână din caer. Niculina tresare ; cască
ochil rotunji şi albăstril

ca o mărgea; scu-

„tură pe spate coama păralui ca spicul şi agă-

țânda-se de sînul pletros al mă-sel îi zice:
—

„Tu bică, al donă fuioare, unul colea

unul cold, unul în furcă unul pe grinzi, ăla
e negru

g'&sta balan“,

Bira, zîmbind
e umbra,

mamă,

rile firul

viețelor

răspunde:
din

—,ăl

aşa caer trag

de

nimic.“
— „Şi

rupe firul tăi, fusul cu

tort cade;

de .sus
ursitode se
dar de

S'ar rupe firul de umbră cade şi fusul de pe.

grinzi?*

Şi răzând pe mă-sa dusă pe gân-

duri, se viri

sub o blană

mi cu mâna aninată de

de urs şi adorcerculețele

Kirer.
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Ploaea începe cu boabe mari cât oul de
graur; vântul goneşte năuc şi se umflă
ca
un vuet ce se ridică necontenit. O clipă
colibă se lumină pe fer&struea, podului. Un
falger cât un balaur se zvircoli în norii
groși şi negri ca zgura. Noaptea îşi închi
se

earăşi întunericul, O uraitură să perdu

în

depărtare,

Rira îşi fâcu cruce;

mână:

de greutatea

fusul în scăpă din

tortului

rupse

firul,

căzu jos şi se învirti în juru măcialii. Ni.
calina tresări. Kira,

capului,

se pipăi

o

şi

săruta

oftă apăsat,

mișcându-se în pântecele

ţa...

în

e

creştetul

Simţise

o nouă

tiea-

Niculina, întrebă: „unde e tasul din perete? unde e fusul de pe grinzi 2% Kira
aruncă furca, se sculă de pe pătura
sură, şi
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dreaptă şi nemişcată, ca o stană de peatră,
zise pe gânduri:
— Cum

mi să bătu inima... şi nu ştiă

pentru cine. Nu'j binuese nici partea, niel
chipul, nicr soarta. Dar'ar Domnul, da î
băeat, câmpul lui să dea nouă spice dintrun bob, plugal lut să tate pîn' la izvoare,
boii Iul să lase d'o schioapa copita în pă:
mânt; să aibă umbra tihnită şi casă la v&zul lumii; şi
cum

să duc

vânturi,

stolurile

să se

ducă

de lăcuste, mănate de

în pustie locuri.

Dar—cum
din

potera şi ciocoii

urmă

nu

să mal

falger dăslegă

pomenise —ce!
începutul ernil,

Răcoarea se schimba în frig. Falgir de zăpadă cad împestriţând întunericul. Vântul
amorţi.
Niculina, întrebă ear: „unde e fusul din

perete? nnde e fusul de pe grinzi ?* Kira
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„val

de

mine!

bărbatul

plecă

pe vânturi şi pruncul se vesti pe viscol|“
Intr'un târziu suflă în văpaiţă, îşi ghemui copila la

sîn, şi

adormi

muncită

de

vise şi de vedenil.
Dimineaţa câmpul e coliliă cât se perde
ochiul în zare. Cerul acoperă ca un coșil-

tir de argint aria pământului.
4. Uşa colibei se deschide. Tira, într'o dulamă cu hărşii de vulpi, se repede în spre
Cornul-Caprel,

şi priveşte neclintită.

La o fugă de cal, acolo unde cerul se
împreună cu pământul, să zăreşte un vălmăşag
de oament cari călări, cari pe jos. Ei vin
şi vin încet. Vin prea încetinel .. . Kira se
cutremură. Vin şi vin domol.

Chipurile lor

uscăţive, cu mnstăți resucite și cu ochi de
lup, se tale dăsluşit în moina limpede a
dimineţii. Cel d'intăia e Ursul, care lasă
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pistolul în oblâne şi ucide cu pumnul. In
Bărici blănoase, cu căciuli cât căldările, ceilalţi, merg cu privirea în jos, ca într'un

ala

de jale.

'Tolopan, Cătănuţă şi Delia,

poartă pe umeri sarcină ce d'ar fi ma! mare

de cât pământul
Parcă numără

nu i-ar strivi

mat grea.

paşii,

par'că dibue locul în
mersul lor. Se ducă el, pe patul de tufani,

cerb trântit din muchie de stâncă or mistreţ
doborit la jiriştea pădurilor? Dar unde se
fie mal-marele lor? De obiceii El venia în
fruntea copiilor, ju cându'şi murgul ce'șt

mesteca zabalele înecate în spume

albe şi

ToşiI.

— Unde e Șuer? strigă Kira.., şi pustiul se umplu de strigătul er dăsnădajduit,
Când

ceata

haiducilor

sosi în dreptul

colibei, şi puse încetinel jos patul de tufanl,
Kira văza pe Şuer, învăluit în bunde, vînăt,
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cu gura

încleştată,

cu

capul

mâlnele întinse d'a lungul

sfărimat,

trupului.

cu

Şi se

repezi la gitul lui Şuer, ca o fiară care se

azvirle asupra prazii. II coprinse gramajil,
își lipl faţa de faţa lut...
Când se ridică, cu buzele roşii, în mij-

locul tutulor, îşi aruncă dulama și strigă:
— nDăşteaptă-te copil, în mărantaele mele, c'a perit viteazul codrilor! Şi codri vor
fi moştenirea ta, c'al mişcat pe
falgerea şi viscol.
Apol înduioşată
mortului:

crivăţ, pe

plecându-se pe trupul

— Jartă-mă, Șuere, că blestemat şi soarta
pruncului ce n'a sosit încă,

Haiducii măsurară pe Șuer, c'o trestie,
în lung şi în lat. La câţi-va paşi, săpară
groapa

cu

cuţitele,

scoțând

bulgării

cu

pumnii.

După ce'l coboriră în locaşul de vectni-
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cie, îl înfipseră la căpătâi două eutag
ane,
legate cu sîrmă, în semn de cruce.
Semn
de viteaz şi de creştin. Şi cu toţii, în jurul
mormântului,
căciulile
şi de

în

ger.

se rugară în
mârnele
Dar

în

gând, învârtina

lor

cojite

aceste

fețe

de

soare

de

răşină
dorul şi mila se stărâmă ca de nişte
lespezi

de pieatră, şi trec fără să lase urme,
Kira

îngenuchia;

îșt

acoperi

faţa cu
marama udă de lacrămi, şi sărată morm
ântul
care începuse a înghieţa,..
La răspintia căilor Singuratice, unde
ca-

Îstorul e minune şi glasul omular poreste,
în faţa uncr cruci de eatagane ruginite, stă
coliba Şuerenilor, mândră şi ridicată de
la
pământ

ca la trer tălpi de grindă. De

ză-

vorul uşii e priponit roibul şi suflă sperios
pe nări r&sirânte, şi bate cu copita earba

:
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de sub picioare. In
dăsmeardă

facă.

colibă mama

Kira se

între copii să1: o fată mare gun

Fata e bălae;

flăcăul e oascheş şi
larg în spete. E Şuer-copilul, căpetenie de
- haiduci, ce poartă fulgere în priviri şi glasul
lul te înghieață a bătăile crivăţului, căci
a sosit pe vânturi, pe fulgere şi viscol.

Şa

strâns

grămezi

de mahmudele ca.
zestre pentru sora-sa, şaluri de
Țarigrad şi chihlibare cât oul de găină;
ear zestre şie'şi: carabino ferecate şi han-

jeraticul,

glere de Seraschier.
Acum,

în toiul verii, ar dori se sboare

la pândă,

unde,

Şuer-copilul,

cătare

cătare

conacul

în

uită de trăndăvia din
guratice,.

luând

din

isprăvnicii,

îşi

răspintia căilor sin-
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Din dăpărtare s'auzi încetinel un cântece
prelung:
La Crucea de iatagane
De te-aş prinde caţaoaae,
Să'ţt dau foc la fastanele,
SA scape ţara de ele
De lepră şi de belele...

— Vin! zise Şuer, sărind de lingă masă,
— Yin, fătul meă, răspunse Kira. Spune
"mi mie, Şaere, ce "ţi lipseşte? Ce nu ar?

Când

21 lăsa

focului

vieaţa de haiducie,
vieaţă de azi până mâlne?
— Când eataganele de fer, de la căpătăiul tatii, sor preface în eatagane de aur,
când din busuiocul de pe mormântul la:
vor răsări

dafin! şi naramzi,

când

codrit

or înfrunzi earna ca şi vara, vara
earna ... atunci şi nici atunci, ,.

ca şi
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Cam pe la începutul vremilor, pînă
unde praştia minţii au asvirle, se
povesteşte,
aşa, ea din scorneală, că omul
era croit din
alte foarfeci şi cioplit din altă
bardă,

Tot cu mârni şi cu picioare era
şi p'atunci, tot cu ochi şi cu

sul d'asupra guri!

urechi, tot cu na-

şi cu

călcâele la spate,

dar de învârtia copaciul,

smuls

din

rada.

cină, şi mi'ţi izbia la mir leii pust
iilor, dihăniile

cădeaă

tumba,

cu

labele

în

sus,

marghiolindu-se a moarte,
Apele curgeau la vale şi munţii
se ridicai în sus. Nu se pomeniaă flori
pe cer
-şi stele pe pământ
— ca pe la pârdalnicir
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noştri de stihari— dar multe nu erai aşa
după cum

sînt.

Împărații

de

|

muriai

în luptă

de buz-

dugan, bine, ear de nu, li se uitai
de zile.

Numai dacă barba le măturaă țărina la
nouă

coți în urmă, chiemai pe unul din
feciori,

pe cel mal viteaz şi mat cu minte, şi
dăraiaă naframa,
naciul, ca să

locul lor.

inelul, paloşul, stema şi gopoată împărăți şi război în

Apărarea şi dreptatea atirma de tăişu
l
paloşului. Cu mintea cântăriaă şi
hotăraă
ear cu paloşul impărţiau. Şi spun
unir că
pe atunci mergea mal bine cu minte
dreap-

tă gi fără de legi, de cât, ca în zilele noastre, cu legi drepte şi cu minte strimba,
P'așa vremuri se zice că ar fi văcaui
t
împăratul cu stema ruptă din soare
, în cel

mal frumos palat de cleştar şi peste
mal înţelept şi mal viteaz norod.

cel
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Nu

era craiă pe care împăratul cu stema ruptă din soare să nul
domolit, că
nici-o oaste duşmană nu patea să'1 stea
îm-

potrivă. La vreme de adinci bătrâneți

sta

înzăuat în fruntea ostaşilor,

un

călare

pe

bidiviă ce arunca pe nări trimbe de fam şi
limbi de foc. Şi toţi at săr prindeaă la inimă

şi biraiaă,

căci

aşa

li se

păreaă lor

cum era el de bătrân şi înzilizit, tocmat
ca o lance ruginită care d'apururea răpusese pe orl-cine izbise.

Ii

Dar cât era de mare şi de vestit, că se

dusese vestea pînă unde pământul

e drob

şi piftie, d'asurda în fură toate.

Intr'o sfintă de Vineri, cam ps la chinCl, numat ce i se păru că stema din cununa împărătească

se uruflă şi creşte, creş-

te, ba cât oul de gâscă, ba cât un „boşar,
şii îndoi grumajii, şi'l plecă la pământ.

Tnfricoşat, împăratul,

se lupiă ce se luptă
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cu namila de diamant, ear la urma
căzu cu faţa în jos, podidindu'l un

urmil
plâns

de foc.

Nu trecu

cât al scăpăra din amar şi

se apropiară

de

împărat,

cu

mângâeri

şi
desmrerdări, odrasla lui de tre! fete, ca trei
zine, surori, şi nepoate, cari mal de cari

mat chipeşe şi mat drăgălaşe,

Apol veniră

mal-maril tronului şi slugile ohavnice. Toţi
cu toţi eşiră ca dintr'o lacră, să cază
cu

mătănii,

doară

or curma

focul

împăratu-

lui,

Cel mal

de frunte dintre

sfătuitori a-

duse vorba cam aşa:

— Luminate împărate, care paloş ca al
mării tale n'a mal fost atâtea veacuri întunecat şi frânt la r&zboae? Care împărăție
a rămas, atâtea mari

de vreme, neştirbită

şi cinstită pe fața pământului? Care răsură
e mal învoaltăşi mat rumenă ca domnița,
6579.

1.
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fata cea întâiii născută a Măriel Tale? Care
mură să fie mal neagră ca ochii celer mijlocil? Care rază mal luminoasă ca domniţa cea mai mic
? Apot,
ă luminate Imp&rate,

după atâtea noroace şi bunătâţi, ceţ fi având ca să ie mat tângmeşti?
Impăratul de ochit neamurilor ş'a norodului, curmânda'şi plânsul,

mulțumi

tutu:
rora, şi furişând sfios ochii în sus văzu că
stema nu e pici mai mare nici mat mică,
de cum

trebuea să fie.

Se potoli şi făcu semn ca toţi să plece.
Işi sărută părinteşte copilele, şi opri lingă
densul pe sora lui cea mal mare, cars era

şi cea mal înţeleaptă, şi! zise încet, că zidurile d'ar fi auzit nu lar fi auzit:
— Surioară, surioară, lipește urechia ta
de inima
mâe...

mea,
Pe mine

şi

ce-o

auzi, auzit să r&

m'a ajuns grea bătrâneţe,

că une-ori stema din :frunte

creşte, creşte,
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şi „de

ce se întuneca e mal
grea, pină ce mă culcă la pământ. Vezi
tu,
pare-mi-se că în această arătare e
caderea

mea şa neamului
nii, că din
slujit de

cele
soţii

meă
tre!

n'am

din

scaunul

dorm-

împărătese

ce ml-au

arat

de

parte

parte

bărbătească.
oară cum

Că făceau câte-o fată g'adouafăceau băeat muriai şi coconul

şi muma coconului, Cea din urmă mat-a
zis:
„Aăria ta, împărăţia ce stăpâneşti
a fost
zidită de un bărbat, şi ori cade ori
se însu-

teşte de o femee, ear de cocon
voinicească n'at să al parte,
— EI, Doamne,

de parte

şi d-ta, în r&spunse so-

ră-sa, mângâindu'l ca p'an copil speriat, eă
văz că stema e cum

era, şi tot la Jocul er.

Cât despre vorba mnerească, cea de pe urmă, ca

şi cea

d'intâii,

tot fără noimă şi

fără de înţeles rămâne,
— Tatăl meă, urină împăratul, mi-a zis:
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„Fătul mei, în cal îţi las goana voinicului,

în inima ta vitejia,

în paloş

biruinţa, ear

la temelia „palatului de cleştari odihna norodului tău. Acolo zac, la umbră, ferecate,
patimele

mart şi mici, cari fac pe om fericit şi nefericit. Tea seama, fătul mei, că

de le'1 slobozi al săi vezi supuşii pe unil
în desfătări ear pe alţii în ahtieri. "Ține
aste patru chel, şi să nu cobori în cele pa-

tra încueri de sub talpa palatului, edecât
atunci când ţi-o peri o rază din frunte şi
mărirea ţi-o îndoi grumajil.«

Impăratul scoase din sîn patru chel, una, de aramă, alta de argint, una de aur şi
alta de diamant, şi le dete sori-sel, git poranci să se ducă, într'aseuns,

să dăschiză,

şi să se coboare sub talpa de la răsărit a
palatului, şi să cerceteze cuvântal înţelepciunii asupra

stemei

împărăteşti

care,

u-

ne-ori, creşte, se împătreşte, şi se întuneeă,
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şi de ce se întunecă e mai grea, pină cel
doboară la pământ.
Noaptea,

târziă,

sora

împăratului

îşi

făcu o cruce, îşi făca două, îşi făcu trei, şi
cum

înverti cheea de aramă în broasca be-

ciului

de

la răsărit,

o

vijelie în amuţi

au-

zul, apoi locul pe care sta i se afundă pină la glezne, pină la brii, pînă la gât, ear,

dei treen dincolo de creştet,

o văpae, ce

lomina fâră să arză, îl înv&lui obrajil.
La o cutremurare

straşnică, două porți,

ţipând în copilile groase, se dăschiseră, la
dreapta şi la

stânga,

şi

sora împăratului

se pomeni într'o cameră cu totul şi cu totul de aramă. Şi când trecu prin alte două
încăperi, una de argint şi alta de aur, sora

împăratului văzu minunea minunilor: stoluri de păsări cari cântau ca din tilinci de
argint, şi sburaă în toate părţile, şi unele
i se paseră pe umeri şi'şi răsfirară aripele
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Inminoase zornăindu-le ca pe nişte

bănui

de aur vânturați din mână în mână.
Când

dăscute broasca de diamant, sora
împăratului, împietri de spaimă. .. În
prag

se svircolia o namilă de balaur, şi'si
despica fălcile cât să înghiţă un călăreț cu cal
cu tot,

Limbile lui, ca nişte săgeți pârjolite, le
asvârlia din beregată şi le înfigea pe năârile nasului, scuipând clăbue care se închiega şi se rostogolia băşici albe de mărgăritar.

Solzăria

lui

era

ca

un

cureubei

d'alongul spinărit.
— Ah!

muere

cu suflet de bărbat, zise

bălaurul, ţineţi îngerii, şi ce'i vedea să nu
te speri că cine ţine cheile tainelor e şi
mai mare şi mal tare ca minel
Napucă

să'şi vie în fire,

sora

împăra-.

tului, că strălucirea camerei de diamant îl

luă ockir cu sclipirile de toate feţele.
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se trezi, se feri

ușe, trei femel,

în

în

cătuşe
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laturi.

Lingă

şi priponito

la

zid de trei belciuge groase. Cea d'întâia ar

fi fost frumoasă de n'ar fi zimbat şi niar fi
mişcat gura necontenit, clevetind

fără nol-

mă. A doua bolboşiu ochil săl verzuri!, scăpărând scântei de mânie. A treea, groasă
ca o butie,

măna,

ca

0

rumenă

gi

voinică,

soră

bună,

cu

şi

tot

se-

celelalte două

costelive şi piţigăeute.
— Douniţa,

terâmul

vostru?

ce

mal e pe lumea de pe

nier-o

ceartă?

nicl-o

o-

cară?
—

Domniţă,

te-aş

face

pruf

şi

fărime

dacă nu m'aş teme că n'aş ma! avea pe cine
uri!
„ — Domniţă,

de când

„mal e pul de om

fericiti

vam

părăsit nu

Aşa ziseră, pe rând, cele trei surori: Zavistia, Pizma

şi Prostia.
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Sora împăratulni se simţi, o clipă, rea,
cum

nu

mai

fusese,

cu o mâncărime

în vir-

ful limbil şi prostă ca un buştean.
Se strecură pe lîngă toate tarnele încătuşate în cruci, pînă în dreptal altor trei,
cu părul din frunte sbirlit, eu coamele des-

pletite, cari sbierai de se zguduia

din te-

melie peştera de diamant, muşcând din carnea lor de le ţişniau sângele.

Lîngă ele sta una neclintită, senină, pe
gânduri, cu privirea

dulce

și fără

pic

de

amăgire.
Numai

ea, dintre toate, era slobod. Şi,
din privire, socotia, osândia şi erta. Alta
nu putea fi de cât Inţelepciunea.

D'a dreptul la ea se duse sora împăratului, şi dăâu în genuchi, îi sărută mâna

dreaptă, o puse la frunte, apol îl zise:
— Tu

care

eşti

mai

frumoasă

ca

ră-

vărsatul zorilor, mai dulce ca laptele îndoit
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cu miere din faguri, mat blândă ca mielul

de trei zile, şi, după

Atotţiitorul, cea mar

adincă la înţeles, tn ştii de co şi cine m'a
trămis pe acest tărâm. Povăţueşte-mă, Inîndurătoare-o, ca să pot mângâea zilele tulburate ale împăratului cu stema ruptă din

Soare.
—

Spune

pe lingă

viteazului bătrân,

că trecând

toate

pătimile, la hotarul nebanii, ai dat de Inţelepciune. Și spune că
Va ajuns zilele, că dacă stema îl apasă aşa

de grei, nici na se măreşte nici se micşozează, ci '] apasă, aşa cum atirnă şi el de
greă pe perina de pe scaunul împărăţii,
Şi spune că neavând copil, de parte băr-

bătească, să cunune pe una din fete cu făcăul care, zicând din fluer, îi va preface pzrul în inele de aur, cu flăcăul

care

se în.

veleşte cu cerul şi doreşte ma! mult ca
âte-cine din toată împărăţia. Acestuia să!
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dea naframa,

inelul,

paloşul,

gonaciul

şi

stema,

Când sora împăratului plecă
tiră asupra

ei, s'o soarbă

se năpus-

şi mal multe nu,

Furia,

Zmintenia şi Pizma. Ce valmă de
vaete şi blesteme, că se clăti încăperea, din
temelie, şi

grinzile porniră

din

In acel vuet, glasul Inţelepciunei

locul lor!
se risipi

ca nisipul în luptă cu vijelia. Ear sora împăratului, perzându'şi cumpătul,

se

repezi

pe uşe afară, scăpând cele patru chei
zornăiră pe pardoseală. ,.
Când

se

trezi po

tărâmul

cari

împărăţii,

toate uşile i se pecetluiseră în urma el. Şi

plănse

ce plânse

gindi cum

cheile

să minţă

perdute,

împăratului

apol se
d'o

veni

vorba despre

chel, căci plecase cu mintea
de nouă coți şi i să scurtase de zece.
Când

împăratul

auzi

cuvântul

înţelep-
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ciunil, puse de răscoli domnia, în cruciş şi

în curmeziş, doar d'o afla pe cel ca ar dori
mai

mult ca

cântecul,

fite-cine, cât,

se poleească

cu

dorul şi cu

cosițele

unei

dom-

niţe d'a sale, şi să se vrednicească de scaunul împărăţii.
Şi-a întîlnit, în crețul crângurilor,

vină.

tori ce prind eparii de coada, în văgăunele
munţilor delii ce mp
Car rupe un fuşter de
izvoarelor,

năsdrăvani

ursul în
ceapă,

două,

par-

la picarişul

cari adună

scintecle

din coada licuricilor de fac vălvătat în mtezul nopţii. Dar unii doriau bogăţie, alţi
slavă, alţii tinerețe fără bătrâneţe, Şi cosiţele domoiţelor au rămas tot ca mar nainte,
şi împăratul tot fără chef,
Intr'o zi, cam pe înserate, cercetaşii dom-

nii, rupţi de oboseală,

pe imalul unul riu-

leţ ce şerpuia ca o făşie de argint,

deteră
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cu

pletele

răvărsate

ce

zicea din fluer de te slăvia.
Şi ce mîndreţe de voiniel
Cum

îl văzură

ascultară

teacă

de pă-

mânt migala

de şuerături care se 'nşira şi
se deşira ca o binecuvântare a sufletului,

— Ce doreşti voinice, grăi ceauşul împărătese, ce doreşti, tu, dnpe pofta inimil ?
—

Cinstiţi

boeri,

alt

nimic,

să

trăesc,

să cânt, să mor...

X'apucă să slirgească bine cuvintele şi
să zăriră câţi-va călăreţi, gonind năuci de
înghiţiaă poştiile.
De sub copitele harmăsarilor vijieaii pte-

trele ca nişte gloanţe. Cum ajunseră, făcăir
se opriră ca un zid.
— Staţi, zise unul dintre el, să'mi luaţi
p' acest băeat, şi drept la scaunul împă-

răţii să mi'l duceţi.
Bietul băeat

se împotrivi:

„ba

că

nu
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merg, ba că n'am farat nimic, păcatele me-

le...* Dar n'avu ce face.
Când ajunseră în fața palatului

rodul era de faţă cu mănunchiuri

tot no-

de

fort,

Buciumaşii, flueraril şi Surlaşii, sunaă
de alai mare. Şi cu toții se ploconiaii

ca
la

făcăeandrul

cu coama neagră şi lucie ca
păcnra. Fară el căsca ochil mari, şi, suflet

smerii, nu'i trăsnia prin cap de ce şi cul
să i se facă aşa sărbătorire.

Pe scările palatului, împăratul rezemat
pe toiag aştepta voios, şi de cum zări pe
flăcău îl sări de git, sărutându'l şi p'o par-

„te şi pe alta.

”
— Tu eşti dorul nevinovat, zise împăratul, prin barba albă ce i să lungise pînă
la pământ
— alesul
, Inţelepciunel şi al mei,
hal de "ţi vezi mireasa şi să domneşti pe

- scaunul pe care am domnit şi eu.
Nu să dăsmeticise voinieul, şi se trezi

tă
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dus pe sus într'o cămară

cu jeţuri aurite,

Acolo îl aştepta, printre sfătaitorii tronulat
şi jupânesele cu coconii lor, fata cea mat

mică a împăratului.
Şi era fragedă şi subțirică, din creştet
pînă în bărbie cu niște cosițe ca o beteală
de aur — lumină şi dragoste— că bietul om
ameţi. Palatul, cu mulțime cu tot, i se în-

verii sub picioare, şi căzu
sărută condurul.
—

Scoală-te, fătul mei,

în genuchi şi
zise

împăratul.

Şi vol, sfetnicl credincioşi, aduceţi naframa,
paloşul, stema şi gonacinl, că lul i se cuvin, pe lingă cea mat fromoasă din fetele
mele,
Dar,

în clipa când împăratul vroi să
binecuvinteze pe noii stăpinitori ar domnii
cerul

se întunecă, nuoril se posomoriîră,

cu-

treerând pacea văzduhului. Vânturile porniră bătae oarbă, făcând una cu pământul,
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” copacii neclintiți de veacuri întregi. Un potop de ploare se sparse
necimil
meria,

şi înprăştie,

din

care

pe

culmea

întu-

unde

înne-

mulțimea norodului.

Impăratul şi adunarea Îînmărmuriră ; palatul de cleştar se clăti pe temelie ; cutremural zgudui pământul ; mesele, jeţurile şi po-

licandrele căzură

zdrobite pe pardoseală ;

oamenii nu se mal cumpăniră pe picioare,

Împăratul

trezit, de spaimă şi de mâ-

niă, strigă

către sor' sa cea mal mare:
— Muere, ce e asta? Ce-at făcut cheile

patimilor? Un'
uitat oasele!

ţi-al nitat mințile săi

6

Cuvântul

lui să înnecă întrun vuet de
cutremur, Giamlicul şi uşile se zguduiră şi
săriră din țiţini. 'Pavanul se crăpă drept în
donă. Pe uşi şi pe ferestre se năpustiră
nişte femei dăspletite, cari Vărsau, pe nări
şi pe gură, fum şi pară de pucioasă. Răc-
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nind ca fiarele, ele

aruncară la pământ pe

toţi cel de faţă... Şi peste traparile lor întinseră danţul patimelor..,
La o nouă sbuciumare, pământul se despică în două. Palatul de cleştar, trosnind,
se porni şi se făcu nevăzut într'o prăpastie
fără fund.
Mânia, Furia

şi

Nebunia,

şi dupe

ele

altele, plecară virtej în alte părți ale lumii
acestiea.
Ear la urma urmelor,
Prostia,

rumenă

şi

tocmal

voinică,

la coadă,

se tira

mulţu-

mită, d'a-înboulea .,. Dar ce'i păsa ?.. Ca ea

nu era nimenea, Și, la dreptul lui Dumnezei.

vorbind,

nici

una

din

celelalte,

d'a-

tanci şi pină azi, n'a s&laşluit mat fericit
În mat multe capete omeneşti.

PRAVOSLAVNICUL
sI
SLĂNINELE
Era odată un
droae

de copil

biet creştin

sărac şi c'o

mărunți.

Toată avuţia lut
era gura femeel şi a copiilor
care țipaii de

fite-ce. Guri flimînde şi pace
bună,

Bietul creştin, ce făcu, ce dres
e, s'alese
de sfintul crăciun c'an porc
gras. Crăciun

fară pore, paşte fără ouă roşii, și
nunta fără
lăutari, nu intra în capul românulu
i.
"La Ignat vru să tale porcul.
Dar cu
cine? Muerea lui era cu mâln
ele legate.
Un's'o lase copii? Copii, ca copii
mărunți,
se adunaseră împrejurul el, şi cel
mal mio
65719. ÎL.
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sugea merei

ce mal

ŞI BLÂNIXELE

avea

de

stors din ţi-

ţele er slabe.
Se snci românul,

se

învârti

dar

n'aru

se gândească

la ve-

cu cine tălea porcul.

Nevoea îl făcu să

cin, un vecin ciudat de tot. Bătrân, singur
cuc, uscat, ducând o

vieaţă

de

pravoslav-

nic, de pusnic, de sfint în toată legea, bombănind toată ziulica vieaţa sfinţilor părinţi.
Şi de, bietul creştin, adesea-ori se gândise:

„într'una, într'una, cruci peste cruci;

cine face într'una, cruci ca crucea se usucăt.

Dar neavând

încotro

chiemă

pe bătrâ-

na pravoslavnic ca să tale porcul.
Tăleară porcul.

Aprinseră un foc de pale cu câte-ra păteje; îl pârliră,

îl

frecară

cu

cărămida;

îl

spintecară ; slăninele le fâcură în patru

şi

le atârnară în podul casel.

La

urmă,

românul

mulţumit, roi

să

PRAVOSLAYNICUL
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dea câte-va bucăţi de carne pravosla
vniculut. Bătrânul îşi făcu cruce, se cutr
emură,
şi cu nici nu preţ nu voi să prim
ească, zicând c'un glas de mucenic:
— Lasă,

lasă,

pentru Dumnezeu
EI, dar

omul

lui Dumnezeu, că

am muncit,

cine 'm!

fusese

omal

cu

cru-

cile !
De

lăcomia

dracului,

când

eşti

lacom,

nici crucile, nici viețile sfinţilor
nu te seapă. Uite aşa, îl rămăsese po
snflet slini-.
nele, groase ca un lat de palm
ă. Le simţia pe limbă şi în ceral gurii.
,

Pravoslavnicul aşteptă, pînă după
mtezul nopţii, fără să închiză ochit,
tmdindu-se cu gândul cum să şteargă
slăninele
spânzurate în podul casir,
Se gândi el ce se gândi, şi înainte
cu
„Doamne

ajută“ și cu sfinta scriptură.

Câna ajunse la uşa vecinului,
ES

*

vecinul,

223

PRAYOSLAYNICUL ŞI SLĂNINELE

sărac, rupt de oboseală şi ghiemuit de frig,
dormia dus, cu

nevasta

şi cu

copii,

clae

peste grămadă.

Cucernicul bătrân vru să încerce cât de
adine

le e somnul,

şi

bătând

tare

în uşe

zise:
—

Păschideţi

vol

uşile,

şi

vi

se

vor

deschide rouă porţile raiului |

Aşi bieţii oameni dormeaa duşi. Nu se
auzi nici pis. Unul barim să se fi întors
dup'o parte p'alta. EI, e greă să al năravul d'a te învârti când îţi rămâne spatele
gol. Şi el abia se potriviseră, spate în spate, cu nasul în velinţele zdrențaite,
Văzând cucernicul

bătrân

toţii ca nişte bolovani

că

dorm cu

de pieatră,
stinga,

începu,
pînă d&s-

cuie ușa omului. In lăuntru —ear

ca să vază

şi hîţ în dreapta, hîţ în
cum

late:

dorm—o

luă

popeşte,

făcând

cruci
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— Acesta este întunericul cel
vecinie şi

scrişnirea dinţiiiilor!

Și nimic, niel-o scrişnire de
dinţi.
Cucernicul

mâna

ear îl trase 0 cruceşi puse

pe bărbat şi] hâţii, cântând
prelung
şi tare:
— Balaurul acesta pe care lar
zidit a'1

batjocori pre diînsunul |

Aşi! pace! Par'că era mort bala
urul acesta.
Dibuind

pînă la capătul celâalt
tului, dete peste murere şi zise
:
—

al pa-e

Marea, aceasta, este mare şi
laaatăăaj

Invârti mărnele pe d'asupra copiilor
,
— Acolo, juvini mari şi mici, maar
i

şi

miiiier.,, corăbiiile umblăaa !
Şi încredinţându-se că dorm toți ca, nişte bușteni, se duse în tindă, orbă
căi pînă
înnemeri scara, şi aşezând'o la gura
podulul,. zise prelung şi pe nas:
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—

Aceasta

este

ŞI SLĂNINELE

scara

pe care,

pe

văzutu-o-a Iacov în ris, şi îngerii

care,

Doranu-

lui se suiai și se coboraaaă.,.

Se

sui în

pod

şi puse

mâna

pe slă-

nini,

— Snitu-te-al la înălțime şi robitu-al robiiiimees !
Dar

hop,

ce

cu gândul

n'ar fî gândit,

când voi să se coboare pe scară, tremurân:
da'i mârnele, de frică și de frig, îl scăpă o
*slănină. Slănina răbufni în

nişte

străchini

şi le sparse cu mare zgomot, să se fi dăgteptat şi pietrele.
Şi pravoslaenicul făcu o cruce

şi zise:

— Intristat este

pină

la

ceasul

a-

moarte | Doamne,

sufletul

păzeşti-m&

mei
de

cesta şi mă izbăveşte de cel rău!
Omul

din casă

se

dăşteptă,

aprinse

o

luminare, şi, văzând scara la gura podului
şi o slănină trântită jos,

ridică

toată casa

PRAVOSLAVKICUL

în sus, înhăţă

un

RI BLĂNIKELE

rotevel
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şi se repezi pe

scară.

Pravoslavnicul sperieat rupse

rea cu să scapa

învelitoa-

și zise cn glasul

tremu-

rând:
—

Rupta-al

sacul

tău, Doamne,

m'al încins cu veseliiie!
Hoţul de păgubaş în pod,
nicul pe casă. Când se sară:

şi m'ai,

praroslav-

— Şi şehiopil vor sări ca cooorbiii!

Şi bildibie jos.
Păgubaşul dupe

hoţ. Fugi

pravoslavni-

cul cu slăninele, fagi păgubaşul.
românul

cu

reteveiul

după

Şi

zvirer

cucernic

şi-l

pocni în cap. De unde, hoțul să caza?
Şi de durere gonia der sfiriiai

picioa-

rele !
Şi trecându-şi mâna
de sânge:

prin

păr şi dând
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— Unsu-at, Doamne, cu unt, cu unt-delemn

caapul meeeă !

Şi bietul păgubaş

auzindu-l

şi văzănd

că nu-l mal ajunge, se opri locului,

încru-

cişă mânele pe plept, dădu din cap şi zise
şi el cu glas lung, facând după glasul pra-

voslaynicului :
— Adevăr zic vooooă, că hoţul fuge mai
iute decât păgubaaaşunuul. .

BUNICUL
“Se scutură din salcâmi o plone de

mi-

rezme.

Bunicul stă pe prispă. Se gândeşte. La
ce se gândeşte? La nimic.

cari cad.

Se

uită

Inumără

'n fundul

florile

gradinii.

Se

scarpină 'n cap. Ear înumără florile seutu.

rate de adiere.

i

Pletele lul albe și creţe par'că sînt nişte
ciorchini

de

flori alba;

sprincenele, mustă-

ile, barba ... peste toate ati nins anir mulţi
şi grel.
Numai ochil bunicului aă rgmas
dinioară: blânzi şi mângâetori.
Cine trînti poarta?

ca o-
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— Credeam

că s'a umilat

bată-v& norocul,
Un

băetan

vântul...o

cocoşeil mogului |
ş'o

fetiţă,

roşii şi bucălat,

sărutară mânele lui „tata moşu“.

— Tată moşule, zise fetiţa, de ce zboară
păsările?
— Fin'-că au

aripi,

răspunse

bătrânul

sorbind'o din ochi.

— POI,

rațele

n'aa

aripi?

de

ce

nu

zboară ?
— Zboară, zise băeatul, dar pe jos.
Bătrânul

coprinse

într'o mână

pe

fată

şi în cealaltă pe băeat.
— 0, voinici! moşului ...

Şi zâmbi pe sub mustăţi, şi! privi

cu

atâta dragoste că ochi! lui era numar

lu-

mină şi binecuvântare.

|

— Tată moşule, da cocorii un'

când se duc?
— In ţara cocorilor.

se

due

BUNICUL

235

— În ţara cocorilor?
— Da.
— Da rindunelile, un' se

duc când

due?

se

!

— In ţara rîndunelilor.
— In ţara rindunelilor?
— Da.
— Tată moşule, aş vrea
şi mie aripi şi să
în slava

cerului,

zbor
zise

să'mi

sus
băeatul

de

crească
tot,

pînă

netezindu'r

barba.
— Dacă ţi-o creşte ţie aripi, zise fata,
mie să'mi prinzi o presură şi un sticlete.
— Da...hi...hî.,
pol cefel...
şi mie?
Fata se întristă.
Batrânul o mângăe

şi zise băeatului:

—

şi pentru

Bine,

să

prinzi

tine,

să

prinzi şi pentru ea.
— 'Ţie

două

tată moşule ?

şi mie

două...nu

e-aşa
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— Fireşte, ţie două, Ir două, și mie una.

— Vrei şi tu, tată moşule? Intreba baeatul cu mândrie.
— Cum

de nu... mie un scatiu.

Ce fericiţi sînt!
Băeatul încălecă pe un genuchiă şi fata

pe

altul.

Bunicul

îl joacă.

palme, Bunicul le cântă „m&l

Copil

bat

în

cazace căză-

cele, ce caţi noaptea prin argele. , .&
O femee uscăţivă intră pe poartă cu
două doniți de apă. Copii tăcură din ris şi
bunicul din cântec.
E muma lor şi fata lui.
Cum îl văzu începu:

— Î... tată, şi d-ta. ear în răzgăt ...
o să ţi să sue în cap...
Bunicul ridică mâna în sus, aducână
deştele ca un preot care binecurintează, şi

zise prelung:
— Lăsaţi pe copil să vie la mine!

BUNICUL

— Biiine,

tată,
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biiine...dar

ştil...o

bată'1 focul de copil...
Femeea intră în casă.

— Sâ "1 bată norocul şi sănătatea, gopti
moşul ca şi cum

ar fi mustrat

pe

cineva,

şi sărută în creştetul capului şi pe unul şi
pe altul.

Și ear începu risul, şi jocul,

şi cânte-

cul.
Se osteni bunicul. Statu din joc. Copii
începură

să'l mângâe.

Din vorbă în vorbă, copii se făcură stăpini pe obraji! bunicului.
— Parteu-asta este a mea.

— Şi partea-asta, a mea!
— Mustaţa asta este a mea,
— Și asta, a meal

La barbă se 'ncurcară.
pâcă zicându-le:

— Pe din donă.

Bunicul îi îm-
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Şi copil o şi despicară, cam repede, că
bătrânul strânse din ochi.
— Jumătate mie.

— Şi jumătate mie.
Şi după ce o Împărțiră frățeşte, înce
pu
lauda,
Băeatul :
— Mustaţa mea e mat lungă.
Fata:

— Ba a mea e mal lungă !
Şi băeatul întinse d'o mustață şi fata de alta, ba a Iul, ba a ei, să fie
mal
langă.
Pe bunic îl trecură

lacrîmile,

dar tăcu

Şi1 împăcă zicându-le:
— Amândouă

sint d'o potrivă.

— Ș'a mea șa el!
— Sa mea şa lui!
La obraji cearta se aprinse mal
tare,
— Partea mea e mal frumoasă,

BUNICUL

—

Ba

a mea,

că e mal
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albă!

Bunicul zimbi.
„— Ba a mea, că e mal caldă!
—

Ba a mea, că e mal dulce!

—

Ba

a mea, că nu ecaata!

— Ba a mea,

că

are

un ochii şi mat

verde!
Bunicul abia se ținea deris.
— Ba a meal
— Ba a meal
Şi băeatul înfuriindu-se trase

o

palmă

genuchiul

bătrâ-

în partea feter.

Fata ţipă, sări de pe

nului, se repezi, şi trase o palmă

în

par-

tea băcatului.
Băeatal cu lăcrimile în ochi sărută par:
tea lui, şi fata, suspinând, pe a el.
Mama lor eşi pe uşe şi întrebă
— Ce e asta, rermi neadormiţi!

restit:
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Obrajil bunicului erau roşii şi calzi, Şi
surizend fericit răspunse fio-sel:

— Lăsaţi pe copil să vie la mine!

MARELE DUCE
Cine, după războii, n'a cunoscut pe cazacul Lomiliev ?
Grăsun, roşcovan, cu barba

rară

şi cu

părul ca untdelemnul, retezat drept pe ceafa lat rasă. Totdanna călare pe un cal mio
şi iute care ştiea să facă atâtea minuni că

te prăpădeal de ris. Da în genuchi, da din
cap,

murea,

înviea,

după

porunca

cazacu-

lui.
Lomiliev bea ca un adevărat cazac. De
obiceih intra cântând, cu ghiozdanul de
hârtil, în curtea consulatului rusesc.

Intr'o zi mă plimbam prin pădurea Băneasa cu bunul mei amic E. Discutam pe
65719. II.

18
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Zola. Amicul
rămâne
temul,

mei

susținea

că

ceea-ce

va

din acest scriitor va fi criticul, sisdirecțiunea,

ear nu

artistul.

Eram în toiul discuţii când auzirăm un
strigăt desperat: „turki | turki [&
Era Lomiliev; călare; cu sabiea scoasă;
"beat; abia se ţinâa pe cal; şi gonia printre

copaci; loria cu sabia în ramuri şi striga:
„turki ! tarki“ |
Il cunoşteam. Invăţase româneşte, Altă-

dată îl dasem ceva de băut şi ne povestise
malte din războl.
Cum

ne văzu își opri

calul.

Se

munci

câtse munci, şi băgă sabiea în teaca.
Dăscălecă.

Date drumul calalui şi îl porunci să se
culce, Calul se culcă.
Lomiliev se apropie de noi împleticindu-se. Incepn să riză. Injurăpe ptarki“.
Se lungi pe earbă.

“MARELE DUCE

— Ei,

cazace,
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gacum

te

gândeşti

la

„turki“ ?
— 0...

0...0...

slava

bogu ... răs-

punse Lomiliev închinându-se.
Apol făcu cu mâna ca şi cum
tezat capete cu sabia. Un

ar

gest cu

fi re-

care r&-

măsese din r&zbol.
— Ea spune, drept, drept, câți turel au

murit în război?
Cazacul îşi arătă părul din cap.
—

Şi câți musealr?

Cazacul își arătă părul din barbă.
In cap avea cazacul

păr cu nemiluita,

în barbă câte-ra fire rari şi pârlite,
— Lomiliev,a! v&zut tu pe Ţarul?
Cazacul făcu tre! cruci şi răspunse:

— Da,

lam

văzut

peste

Dunăre.

ea un sfint, ca moaştele de la Kiev.

— Dar pe ŢarievicI?

Era
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— Şi pe Ţarievicr... se uita par'c'avea
un nor sub sprincene,

„.— De ce?
— 0... era mânieat . , . ţi-era frică să'1
priveşti drept în ochi.
— De ce?

— Domnezeă ştie...
— Dar pe marele Duce?
— Pe care?

Lomiliev începu să ziză, apol se închină şoptind: „bogu! bogu“!
Şi începu să ne spue când a văzut el
întâeaşi dată pe batiuşcă Eucaz,
Era copil.
Pe malul Volgel, în satul lai, într'o zi,

sosi Marele Duce. Toţi cazacii SI eşiră înainte şi'1 sărutară mâna,
Copii se ţineau şir după el şi Marele
Duce le împărţia copeier. Copii sluaa co-

MARELE

peica,

se închinau,

DUCE
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îl sărutaa

mâna

şi

se

dădeau la o parte cn zmerenie.

Marele Duce se duse la biserică. Sarată pe maica Domnului, se miri şi lingă
o izbă întinse o masă mare.
Şi beu, şi bu, votka buna, pînă nu ma!
putu.

Se 'nroşise ca racu;

ochil

îi lăcrimaă

par'c'ar fi plins; și ridea, şi ridea
pia fetele cari îl slujiau la masă.

şi cia-

Şi după ce ear a bâut, s'a sculat de la
masă şi a poruncit
care îl cumptrase

să'1

aducă

în drum.

tret cal pe

Şi când "Ma a-

dus cail, "Ta săratat, "Ta Vatut pe şale şi a
zis cazacilor cari se uitai :
—

Care din vol '1-o întrece, să fie at lar!

Un cazac eşi din mulţime şi zise:
— Batiuşca Kncuz, calul mei
pe câte trei?

îi întrece
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Marele

Duce începu să riza, şi rise, şi
zise, apol îl zise restit:
— Incalecă !
Cazacul

se duse, şi veni într'o clipă călare pe un cal roib şi costeliv.

Un soldat din ceata Marelui
călecă pe unul din cel trei cal.
— SA ştii, zise Marele Duce,
îl întreci e-al tău, ear de nu...
—

Să trăeşti bafiuşea Eneaz!

Duce
că

îndacă

răspunse

cazacul cu căciula în mână.
Marele Duce

bătu de trei ori în palme

şi cel dol voinici porniră.
Zburai!

Dăparte, dăparte, era un
Acolo

copac bătrân.

trebuia s'ajungă,

Cazacul ajunse întâia.
Mulțimea pase ochil în jos surizând,
Câna

ce

călăreţi! se întoarseră, Marele Du.
scrişni din dinţi ; se cletănă pe picioare;

MARELE

scoase

un

revolrer

DUCE

din
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buzunar;

potrivi

țeava, drept în fruntea calului, şi trase.
Calul se înrârti împrejur şi căzu ca un
mal.

— Şi pal doilea! strigă Marele
— Să trăeşti

Vatiuşea Kneaz!

Duce.
răspunse

cazacul.
Un alt soldat încălecă p'al doilea cal.

Marele Duce bătu de trei ort în palme.
Cazacul ajunse cel d'întâiu.
Marele
scoase
murită,

Duce bău un pahar de vota şi

revolverul,

Mulțimea

privi

înmăr-

-

Al doilea cal căzu jos.

— Şi pal treilea! strigă Marele

Duce.

— Şi...

răsu-

r&spunse

cazacul

abia

dând.
Cazacul izbia furios cu

|
cnutul

în pân-

tecile calulur.
Un nor de praf înrăluia pe călăreţi. Se
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văd... se due... alăturea ... împreună...
încă niţel... care a ajuns întâiă?,,,.
Un cal a căzut lingă copac.
Al cazacului.
Se întore pe jos.
Cine a învins?
Nu se ştie,
Călăreţii

stai

zmirna

înaintea Marelut

Duce.

— Care a ajuns întâia ?
Oh! ce glas!., Un fior rece trecu prin
mulțime,
Cazacul tăcu. Soldatului îl tremuraă făl-

cile,
Marele Duce e vânăt.
—

Care?

A scos revolverul.
Ia ridicat.
— EI... răspunse soldatul
cazae.

arătând

pe

MARELE DUCE
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Marele Duce îndrepta revolverul în dreptul calului.
Alăturea sta cazacul drept ca o lumînare.

A tras...
Mulțimea îşi acoperi ochit
Cazaeul a căzut!
Lomiliev începu să se închine şi ne zise:
— Bafiuşea Eneaz greşise... vota...
greşise !

— Ştii bine că greşise, Lomiliev?
— Da, da, ştiă bine... și batiuşca Kneaz
a fost aşa de bun că a dat novestil caza:
cului cinci sute de ruble... ciuci sute]

Când ne întorceam în oraş amicul mei
îmi zise:
—
greşise.

Sint

convins

că

Marele

Duce

nu

BUNICA

O văz, ca prin vis.
O

văz limpede,

aşa cam

era. Naltă,

us-

căţivă, cu pârul alb şi creţ, cu ochit căprui,
cu gura strinsă şi cu buza de sus crestată,

în dinţi de pieptene, de la nas în jos.
Cum dăschidea poarta îl săriam înainte.
Ea băga binişor mâna în sîn şimt
cea:
— Ghiel...
— Alune!

— Nu.
— Stafide!
— Nu.
— Naut|

zi-

BUNICA
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— Nu.
— Turtă-dulce !

— Na.
Pină nu ghiceam nu

scotea

mâna

din

sin.

Şi totdauna sînul er era plin.
II sărutam mâna.
Ea 'mi da părul în sus şi mă săruta pe

frante.
Ne duceam

la umbra dudului

din fun-

dul grădinii.
Ea îşi înfigea furca cu

caerul de in în

brâu, şi începea să tragă şi să răsucească

un fir lung

şi subţire. Bă mă

culcam pe

spate şi lăsam a lene capul în poala er.
Fusul îmi sfiriia pe la urechi. Mă uitam la

cer,

sus mi

se

printre
părea

frunzele

că

se

dudului.

scatură

o

De
ploae

albastră.

— E1, ce mal vre!?

îmi

zicea

bunica.
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Surisul. er mă

gâdila

în

creştetul

ca-

pului.
— Să spur,..

Şi niclodată nu isprăvia basmul.
Glasul er dulce mă

legăna;

genile

mi

se prindeaă şi adormiam ; une-ori tresăriam
ş'o întrebam câte ceva; ea începea să spue
şi eit visam înainte,
—

A fost, odată, un împărat

mare,

ma-

re...
— Cât de mare?
— Mare de tot. Şi 'şI iubia împărăteasa

ca ochi! din cap. Dar copil na avea, Şi si
părea

răi,

îl părea r&ă că nu avea

copt...

— Bunico, e răă să nu al copii?
— Fireşte că e răi.

Casa

omulut

|
fără

copil e casă pustie.

—
pare

Bunico, dar eă n'am copil şi nu'mi
r&ă.

Ea lăsa fusul,

|

ridea,

îmI

desfacea

pă-
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rul cârlionţat în două, şi ms săruta
tetul capului.

în creş-

Câte-o frunză se dasprindea din ramuri

şi cădea legănându-se. Ed mă luam
chil dupe ea, şi ziceam:

cu o-

— Spune, bunico, spune.
— ŞI aşa, îl părea grozav de răi că nu
avea copil. Şi... nu mal putea de părere
de răi că nu are copi... Intr'o zi veni la
el un moş bătrân, bătrân, că'şi tira barba
pe jos de bătrân
era mic,

mie

şi de cocoşat ce

era. Şi

de tot...

— Cât era de mic?
— Poate să fi fost, aşa, cam ca tine.
„— Va să zică nu era mic, mie de tot...

— Era mic, da nu aşa mic
cum

veni

de tot, Și

îl zise: măriea ta, al doI meri în

grădină, unul lingă altul, că nu ştii care
sint ramurile unuia şi care sînt ale altuia;
şi când înfloresc

nu

ştii care

sînt

florile
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unuia şi care sînt ale altuia;
meri,

înfrunzese,

înfloresc,

şi, &şti
se

scutură, şi

mere nu fac. Măriea ta, să ştii,
când or lega
teasa

o

să

rod,

Eşti

dor

rămâe grea

dor

că

meri,

atunci
împără-

şi o să nască un

cocon cu totul şi cu totul

de

aur... Piti-

cul se duse şi împăratul alergă în grădină,
şi căută, căntă, peste tot locul,

pînă

dete

peste &1 doi meri. Merii se scuturaseră de
flori, că sub ei par'că ninsese, dar rod nu
legaseră.

— De ce nu legai rod, bunico?
— Şiia eă,.. Dumnezei

ştie..,

Era aşa de cald... aşa de bine în poala

bunichil.. .o adiere încetinică
fruntea... nori!

albi,

îmi

alunecând

răcoria
pe

cerul

albastru, mă ameţiaă ... închideam ochii.
Ea spunea, spunea înainte, mulgână, repede şi ugurel, firul lung din caerul de in.
— Şi se

gândi,

împăratul,

ce

să facă,

BUNICA
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ce să dreagă, ca meril să facă

mere.

Sl sfătuiau

și ia udat

ca să "1 ude mereă;

Unil

merei; alţii ziceau să le dea mat mult soare; şi împăratul

a tăleat toţi pomil de jur

împrejur. Și meril înfloriai, în fite-ce săptămână, şi se scuturat, şi rod nu lega, Intr'o zi reni la împărat o babă bătrână, bătrână, şi sbircită,

ca

mine

de

sbircită, și

mică, mică, ca tine de mică...

— Ca moşu de mică?
—

Da,

ca moşu..,

— Atunci nu era mică de tot...
— Aşa, mică de tot, nu era. Şi zise împăratului: măriea ta, pînă n'oi mulge un
ulcior de lapte de la ziîna florilor ce doar-

me dincolo da valea plânperii, într'o câmpie de muşeţel, și n'o uda meri cu laptele er, meril nu leagă rod. Dar să te păzeşti, măriea ta, că îndată ce te-or simţi
florile, încep să

se

miște,

să se

bată,

şi
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multe se apleacă pe obrajii el, şi ea se dăgteaptă, că doarme

mat

uşor ca o

pasăre;
şi val de cel ce l'o vedea, că'l preface, dupe
cum 0 apuca-o toanele, în burueană pu:
cioasă or în floare mirositoare, dar d'acol
o
nu se mal mişcă,.,
— Dar ce, ar

adormit,

flăcăul mamei?

Tresăriam.
—A nu...ştiă unde al rămas... la-a-a....
zina florilor...
Auzisem

prin vis.

Pleoapele 'mr cădeaii încărcate de lene,
de

somn,

de

mulţumire,

Si

mă

simţiam

uşor, ca an fulg plutind pe o apă care curge încet, încetinel, încetigor..,

Și bunica spunea, spunea înainte, şi fusul sfîr, sfir, pe la urechi, ca

un

bondar,

ca acele cântece din burienile în care adormisem

de atâtea-ori,
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— Și împăratul a încălecat pe calul cel
mal bun...
— Cel mat bun... îngânam eu, de frică
ca să nu mă fure somnul.
—...a

luat o dăsagă

en

merinde

și

a plecaaat...

—...ga

plecaaat,.

.

— ȘI sa dus, sa dus, sa dus,,.
—...8a

dus, s'a dus...

— Pină a dat de o pădure mare şi întunecoasă,,.
—

...+ întunecoasă...

— „+. de nu se vedea prin ea. Și acolo
şi-a legat calul d'un ştejar

bătrân, şa pus

dăsagele căpătii şi a închis ochii ca să se
odihnească. Și... pasă-mi-te pădurea

cânta
şi vorbia, că era fermecată. Şi... cum ît aducea şoapte de

departe,

era ca un fam, împăratul

de

pe unde

ea

adormi, și dormi,

şi dormi...
6S7i9. 1.
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Când

m'am

dăşteptat

bunica

isprăvise

bunichir

niclodată

caerul.
Dar busmul?
Cu

capul

în

poala

n'am putut asculta un basm întreg.
Avea o poală fermecată, şi un glas, şi
un fus, cari mă furai pe nesimţite şi adormiam fericit sub privirile şi zimbetul er,

DOUE LACRIMI
Toată noaptea auzi! Oltal. Ce mânie de
apă!

Și toată noaptea am visat...o jale dăpărtată ,.. un popor revoltat ,.,

Cine mă ţinea legat?
Na puteam să mă mişe.
Să nu fi liber când alţii se bat... Gre-

le sint lanţurile ,..
Oh

libertate,

nimic

nu

e mat

ca tine]

scump

,

Adouazi sări! în picioare, Lanţurila cazară r&sunând sinistru. Eram liber| Co foricit e omul liber...
A,
sem..,

vu,

mă

dăştepta-
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Oltul vuia, vecinic în mânie,

Trebuia

să'l văz,

prea

semăna

cu un

popor revoltat.

Ce măreață jale în imensitatea

tăcută |

Plecat.
Șoseaua

se încovoae, între Olt şi dealu-

zile cari se ridică

unele peste altele, pînă

se perd în înălțimi fumuri! şi albastre. Aerul e limpede,

tremurător şi viă; roua

întinde, ca un rizil presărat
pe

d'asupra

pajeştilor.

de

Cicorile,

se

diamante,
ca

niște

ochi mart şi albaştri, veghiează în valurile

de fineață nemărginită.
Oltul se
spumegă

înfarie

de mânie;

:

izbindu-se

de stânci;

se aruncă peste stânci

şi cade în ochiuri iuți şi adânci, Parcă]
sfredeleşte

cineva.

Câte

glasuri

nu

se ri-

dică din apă! Un plâns subţire înghiţit de
un gemăt;

o şoptă acoperită

de

un

acoră
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de orgă; un țipăt desperat şi un marş fnnebru; şi din învălmăşala tuturor an cuvânt fioros: „vino: |
Cine a auzit această chemare

a apelor

şi nu s'a cutremurat?

Şi mergând, dus pe gânduri, mi se păra
că auz un glas argintiu ... câtă melancolie

în acest cântec! Oltul prea

e mare

ca să

fie aşa de blând-melancolie.

Ascultai bine.
Pe un platoă înalt, o biserică,
țime de cruci împrejurul
Nu

se redea

nimeni

O

mul-

et.
dar

d'acolo venea

cântecul.
Mă

upropieal.

ME oprii ca să ascult.
Ce glas divin!

e dolnă?

aud câte-va cuvinte... aceleași
repetate fără sfirşit. ..
AM

suit pe platoi.

e bocet?

Se

şi aceleași,
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O fată tinără, aplecată pe un mormânt,
smulgea bălării, şi cânta, şi bocia.
Când mă văzu, tresări.
Se uită lung Ja mine.
So rumeni,

apol plecă ochi în jos și'şi

scutură mâinile.
— Ce faci aici, surată?

O

întrebat

eă

și mi se bătu inima.

Genile i se lipiră

de

frunte.

Ce

ochi

mari şi albaştri, ca două flori de cicoare!

— Igrijese alde părinţi... răspunse ea
arătându'mi

două cruci vechi de lemn.

— Aci odihnese?
— Aci; şi le-am pus la cap
şi amândol

doi vişini,

înfloresc, dar se scutură şi roa-

de nu fac.
„Amândoi

|

să

înfloresc și roade nu facă în-

gânai ei, şi plecal ca să nu turbur odihna
morţilor şi a unui suflet plin

de restriște.

DOUE LACRIuI

203

Adouazi mă sculal şi mal de dimineaţă,
Pe acelaşi drum.
Şi

ear

auzi

glasul, şi

mal trist... şi se

duse

mi

se

păru şi

tremurând

şi mai

”

“leparte.

Intr'o clipă fuse! pe platou.
Ea smulgea bălăriile de pe două mor.
ininte alăturea cu celelalte. Şi crucile de
- smn nu erai aşa de vechi,
Se uită blajin şi trist la mine.

— Ce faci aie surată?
— Ingrijese alde surori...

— dci odihnesc?
— Aci, şi le-am pus le cap dol meri
şi
unendoi înforesc dar vântul în scutu
ră şi
roade nu fac.
—

«.. dar

roade nu fac...

vântul
:

1

scutura

floarea și
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Atreeazi — nu se luminase
mă sculai. Repede

de ziuă —

la platoă.

Ascultat. Nimie.
Oltul venise mare.

tat.
1

Ca un

popor rerol-

”

-. Ge: trist. se grămădese

crucile

împreju-

rul îi sericii
Unde

era acel glas tremurător şi melan-

colic? Nu mal avea pe nimeni de îngrijit?
Dăstul, avea dăstul.., pe cin' să mal

în:

grijească.
Aş fi vrut s'o văz, s'o întreb cine e?
Mormintele

sînt aşa

de triste fără cân-

tecul e subţirel.,.
Mi se păru?

din loc... Păreaă

sai

crucile

mal

se

strimbe.

mişeaseră

Dou6

se

plecaseră una spre alta, par'c'ar fi voit să se
sărute, pe furişi, să nu le-auză nimeni...
Când ajunse acolo, tresăyii.

DOUE LACRIMI

205

Ea smulgea bălării de lingă o cruce nouă.
—

cum

n'al cântat, îl zisel ei,

neştiind

să încep vorba.
—

se

Azi

Azi nu vroiam

să vil,.. îl rEspan-

ea.

—

Frate...?

— Nu...

VERIFICAT

- — Sor...?
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— Na.

— Dar cine?
— E].

răspunse

picurară pe mormântul

fata şi două

lăcrimi

proaspăt.

— E1...gi mra zis: „de ţi so uri

cu

străinii să vil la capul mei...*
La capul lul un măceş

stufos cn

ramu-

rile încărcate cu răsuri uşurele.

Plecat...

Cine ar fi putut

lancolie şi iabire ?..

să turbure atâta-me-.-A7r
VE >

L_ 1981. —

