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Oomenegiearee "Ueae Papal 

CAPITOLUL 1 

Introducere 

Am mai istorisit cu câte-ceva de prin Moldova în- 

to cărticică căreia nu i-a lipsit bună-voinţa unui oare- 

care număr de cititori 1). 

Con mai mare parte de povestiri erau mici descrieri 

despre întîmplări de călătorie așa cum și le păstrează 

ori-cine în minte; viaţa socială abia se atingea în 

treacăt. Istorisivea de faţă e menită să pătrundă ceva 

mai adânc în această viață, dar caută ? dânsa să se 

ferească, de ori-ce -pedanterie. 

Cu greu mi-aș putea închipui ca vre-un locuitor din 

Principatele-Duniirene să-nii fi luat în nume de râii, dacă 

în acea cărticieii câte-va lucruri din țara lui sunt pre- 

sentate sub o lumină neplăcută; aceasta însă era, lu- 

mina adevărului care ar trebui cu desăvîrșire stinsă 

spre a găsi totul bine în Moldova şi în Muntenia. Reaua- 

voință este streină pencă mele, și nădăjduesc că nu se 

va întâlni nică în paginele de faţă. Cât pentru eritica . 

  

1) Schițe din Moldova (Haimann, București 1884).
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ce, după natura lucrurilor, trebue îndreptată în contra 
unor. părți slabe, cred că biită ile călduroase alo inimei 

mele pentru minunatele provincii Dunărene vor îi 
de sigur mat puternic simţite decât cuvintele cele 

aspre. 
Ii dau dar bine. cuvântarea pentru pornirea ta în 

lume, iubite Lascar Viorescu! 'Pu-mi înfăţişeză o fi- 

gură ce se întâlnește adesea in Moldova și imi ești 

drag, cu toate că prin însușirile 'cu care te-a înzestrat 
Dumnezeu, ai fi putut îndeplini mai mult de cât ceea ce 

ai făcut, Și apoi nică nu ne-am văzut după cele din urmă 

evenimente politice și îm! pare că deatunei a câști- 
gat ușurința ta o doză însemnată, de seriositate. 

Cecace vă istorisesc aci datează dela 1851. La 14 
Octomvrie al acelui an se opri pe îniilţimele Bosaneci, 
la granița Bucovinei, o trăsură din care se cobori un 

„„tănăr. Inima îi se bătea repede, și el întinse cu o bu- 
curie melancolică braţele sule spre Moldova așezată la 
picioarele lui, 

Dar oricât şi-ar iubi cine-va patria totuş nu poate 
intra întwănsa fără a-și adeveri pașaportul. Asta o știa 
și tinărul nostru; cu toată mișcarea sufletească pe care 
nu o putea stăpâni, schimbă posiţia braţelor, viri una 
din mâni în buzunarul hainci și o scoase car la lu 
mină, ţintnd pașaportul într'ânsa. 

- Călătorul intră în locuința ofițerului de graniţă, 
Cetitorul pătrunzător . va fi ghicit desigur că acest. 

călător era eroul meii Lascar. 
Tatăl lui Lascar, marele logofăt Nicolache Viorescu 
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înfăţișază ochilor noștri tipul unui boer mare dela în- 
ceputul acestui veac, pe care abia il mai găsești astăzi. 

Streinul iși inchipueşte fără voe că un Moldoveaii care 

s'a născut pe la 1775 sait la 1185 e un om cu totul 

necioplit; dacă astă-zi chiar civilisaţia lasă încă atâta 

de dorit, ce trebue să fi fost pe o vreme așa de în- 

depărtată de noi! Eu insumi am crezut ast-fel, dar 
“mat târziii mi-am schimbat părerea. Emigraţii francezi 

din vremea Revoluţiei iși făcuseră drum pănă în Prin- 

cipatele Dunărene al căror nume abia era cunoscut 

pe atunci; pintre dănșii se aflau din fericire unit cu 

adevărată cunoștință de carte; boerii le încredințară 

băeţii lor și ast-fel se: lăţi gustul pentru literatura clasică 

franceză, pe lângă cunoștințele câștigate de mai nainte 

despre Romani şi mai ales despre Greci. Neapărat că 

cu felul acesta nu se forma niciun specialist pentru 

deosebitele ramuri aie administrării Statului, dar la 

mulți dintre tinerii inteligenți, citirea de cărți bune, 

bine mistuite, alcătui un fel de educaţie stiinţifică. Și 

de ar fi stat în spiritul vremii de atunci de a păzi 

pe .copii de necioplita creștere dobândită prin zilnica 

atingere cu țiganii ce-i slujeau, și de ar fi fost viața 

dintre părinți și copii din vechime mai strîns legată 

prin dragoste, de mult ar fi ajuns provinciile Dunării 

mai departe de cât sunt astă-zi. 

Tatăl lui Lascar jucase un rol insemnat și făcea 

parte, mai ales pe vremea răsboiului ruso- ture, din 

oamenii cei mai influenți. Dându-și adesea numai acrul 

de;a nu se impotrivi faţă cu vrem elnica: administraţie
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rusească, el totuş care cunoștea cu deamănuntu! insu- 

şirile și cusururile, virtuțile și vițiurile compatrioților 
săi, căuta să ușureze poate nu totdeauna, în chip de- 
sinteresat, sareinele ce cădeaii in vremea resboiului 

asupra elaselor de jos, și astfel era deopotrivă folo- 

sitor compatrioților săi și Muscalilor, fitind aproape fără 
“întrerupere, ministru, cănd la interne, cănd la justiţie. 

In viața casnică ii fuseseră foarte numărate zilele 

fericite. Luase în prima că-ătorie o femee despărțită 
care-i aduseso.pe lângă o avere mare și două fetiţe în 

casă. EL înțelese in curând de ce se despărțise peste 
doi ani bărbatul Smărandiţei de dânsa. Cu toate că 
treburile sale il ţinea cea mai mare parte din zi afară 
din casă, totuș restul vremii dădea soției sale prilej 
indestulat pentru desfășurarea talentului ei de-a necăji 
Și de-a chinui. La inceput ii făcea seene de gelosie, 
care rar se sfirșeau fără sfășiere de cărți, asvărlire de 
scaune și spargere de obiecte de porțelan de preţ; mai 
târziu începi! nemulţumirea pentru tot ce făcea neno- 
rocitul soţ, și niciodată nu lipseau expresii de acele 
ce scormonesc sufletul omului pănă dau de locul care-l 
doare. De sar fi incuiat nenorocitul în odae spre a 
scăpa de furtună, i-ar fi adus de sigur un liicătuș; de 
aceea mai bine răbda în tăcere. Și cu toate astea il. 
iubea, Smărăndiţa;. erau momente in care căuta să-i 
probeze adăncimea simțirilor ci. » Dacă nu te-aș iubi ce 
mi-ar păsa mie de cecace faci?“ zicea ca atunci ; dar 
tu ești proprietatatea mea! Apoi urmau de obiceiu 
lacrimi şi se sfărșeau printr'o imbrățișare, în vremea 

-
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căreia Nicolache se uita pe fereastră deasupra umerilor 

jumătăţii sale aruncănd o privire desnădăjduită spre cer. 
Pe vremea aceca, şi poate chiar acum, era așa de 

lesne de a se despărţi cineva, incăt nu se poate 
pricepe cum a trăit Viorescu șase ani intrun asemenea 

iad. Dar la urma urmelor, tot iși perdu răbdarea și 
propuse nev estisi: să se despartă. 

Un 'om încă tănăr pe atunci, Alecu Dolban, pe care 

il vom intălni mai tărziu, sluji, ca un bun prieten al 
casei, de mijlocitor la desbaterile neplăcute ce se năs- 

cură din această propunere. Spre a scăpa de toate, 
Viorescu lăsii moștenitori ai averii sale intregi pe 

soția sa cu copii ei, în cas cănd ar muri fâră-a avea 

el insuș moștenitori direcţi, şi po temeiul acesta se și 
tăcu despărțirea. Smărăndiţa după aceasta adoua despăr- 
țenie so măritâ peste câte-valuni cu sfătuitorul său Dolban. 

Adăne înţeles trebue să aibă cuventul: „Nu e bine. 

să fie omul singur.“ Cu toată incercarea la care fu- 

sese supus Nicolache, el se insurâ in curând pen- 

tru a doua oară. Prietenii lui ziceau că o făcuse 

numai spre a avea moștenitori direcţi și a juca astfel 

un renghiu ncuitatei Smărăndiţe, insă nu vă pot spune 

nimic positiv în astă privință. Casandra, nevasta de-a 

doua, nu semăna de loe cu cea dintii; glasul. nu i se 

auzea în casă decăt trăgănat și șoptitor; poruncea slu- 

gilor mai mult prin semne decât prin cuvinte „și ele 

o inţelegeau ușor, fiindcă nu eșea: niciodată din cercul 

indeletniciritor zilnice, toată firea ci era nespus de li- 

niştită, Numai la ferberea dulceţei se zice că sar fi
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„necăjit odată și că ar fi tras chiar o palmă unei țiganec; 
dar nu-mi prea, vine s'o cred cu toate cii facerea dul- 
ceței, ce se întrebuințeză in cătățimi mari la casele 
boerești, este o ramură insemnată în gospodăria casei, 
și gradul ei de bunătate slujește 'de normă pentru a 
judeca despre insuşirile gospodinei. Casandra obicinuită 
din copiărie cu viața de la ţară, se simțea străină 
in Iași; datoria de-a face și de-a primi visite îi era 
nesuferită, Ea nu-și putea chinui mintea adormită 
spre a găsi none materii de vorbă și deaccea se mul- 
țumea tot cu acelaș lucru. Unul dintre musafiri ii spu- 
sese odată căt e de grozav să fie cineva silit să inoate 
în noroiul din Iași sau să se incea de praf; antitesele 
aceste o incureară la inceput, mai pe urmâ însă inţe- 
lesese adevărul lor, și deatunei incoace tema aceasta 
era singura obicinuită în :salonul ci, adesea te mai 
adăugau aprețieri interesante asupra causelor și efer- 
telor acestor greutăţi şi variaţii despre neîndestularea 
luminei pe uliţă. 

Nădejdea - Smarandei pentru moștenirea averii lui 
Vioreseu deveni în curând foarte indoioasă ; Casandra, 
născu un băiat și două fete. Searlatina, însă răpi cele 
două fete peste câți-va ani în vreme de o stptămână, 
și nu le rămase părinţilor decât singurul. fiu Lascar 
pe care il văzurăm pe inălţimele: Bosaneci. - 

Nieolache Viorescu abia simţi perderea aceasta. După 
cum cra croită viața familici pe vremea aceea, tatăl nici nu putea avea multă grij 
ta se creșteau de obiceiu la țară sub pază streină, 

ă de copiii cei mici, aceș-. 
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pe când el se afla la oraș cu slujba sa. Alintările erau 

loarte rare. Casandra, cu "toate că cra și dinsa de pă- 

rerea bărbatului său, cum că copii trebuese ţinuţi cam 

departe de părinţi și că lăsarea in voia lor faţă cu 

părinţii dovedeşte o lipsă de respect, totuș fu mălnită 

vreme îndelungată de perderea fetiţelor ei, şi-i întră 

in cap că Dumnezeu 0 pedepsea pentru vreun. păcat 

mare ce-l făcuse. Spre a imbuna dar pe Dumnezeu 

și pe sfinţi, se hotări să ia un copil de suflet, cum 

numește limba română, cea bogată în imagini, copilul 

adoptiv. Ea alese pe fiica unei prietene din copilărie, 

care murise, și Catinca cea mititică se obicinui curind 

în familia sa cea nouă ci Lascar. prietenul său de joc, 

care era mai de aceia virstă cu dânsa: 

După ce Mihai Sturza ales de Cabinetul din Peters- 

burg şi de Poartă, se numi Domn al Moldovei, Vio- 

reseu se retrase cu totul din slujba Statului şi trăi de 

aci înainte mai fără întrerupere la moșia lui: Valea- 

Verde. Copiilor nu le prea venea la socotealii; ci trăi- 

sără pănă aci singuri și slobozi la ţară, numai cu un 

protesor francez și sub ochii: slugilor. “Tatăl cra din 

tinerețe mai mult serios decăt vesel; încercările viței 

și mai ales o boală, “care din:zi ce merge ii slăbea 

- . o ue . . La e. 3 ' 

paterile, il făcuseră și mal serlos decăt înainte. Dacă ne 

mai găndim și la firea tăcută a mamei, lesne vom în- 

țelege căt de grea trebue să le fi părut copiilor tă- 

cerea de mormânt ce domnea în casă. Apoi mai venea 

și stăruința pentru studii mai serioase, de vreme ce 

Monsicur Grosbois pe cănd era singur stăpin impăr-
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tășea cu mare economie micul său tesaur de știință, 
Lascar fu dar foarte vesel, cănd i se spuse intr'o zi 
că va fi trimes la Berlin la șeoală, Incru ce venea la 
vreme daca cra să mai casă ceva din băiatul de trei- 
“sprezece ani! 

Lascar fu expeduit cu o persoană de incredere: Ca- 
tinea remase singură de tot. Ea nu avu copilărie fe- 
ricită. Fără a se putea plinge că se purtau râu cau 
dânsa în casă, totuș era adiine măhnitii de receala cea 
de ghiaţă ce o incoujura. :Cănd sta cucoana Casandra 
mai toată zioa în colțul divanului, cu obrazul cam su- 
lemenit (ea nu perdea obiceiul nici în viaţa sa retrasă 
de a aduce astă ingrijire persoanei sale) și lăsa să alu- . 
nece mărgelele mătăniilor pintre degete, fiări a zice 
un cuvent; cănd cuconul Nicolaehe şedea dinaintea 
mesei do lingă divan și fiicea pasienţe asemenea fără, a zice o vorbă, şi Catinca nu se putea mișca dela 
gherghef, atunci i se pârea adesea că are să intre în groapă ca părinţii ei, și suspina așa de greu incăt cei doi bătrini erau pe-aci pe-aci s?o intrebe ce. are. Dar n'o intrebau niciodată, 

Astfel se făcii fata de patrusprezece uni. Şi ceată că i se infăţișă un mijloc de-a schimba felul traiului ci. Un proprietar vecin, Ienache Puricescu, care venea de cătă-va vreme cel puţin de două ori pe săptămănă la Valea-Verde, spre a fi al treilea in grupul celor tăcuți: o cerii de nevastă. Cererea era neașteptată, de tot, ni- menui nu-i trecuse prin cap să tragă o asemenea con- clusie din cutiuţile cu cofeturi rele pe care le aducea
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din vreme în vreme, Vioreseu surise pentru întăia - 

dată, și sigur că ar fi ris chiar, dacă durerea lui de . 

ficat mar fi fost tocmai așa de tare in acel moment 

— Jenache cel de patruzeci de ani și Catinca de pa- 

trusprezece — cl gros și greoiu, eu in floarea tinereţei, : 

desvoltată trupeşte, cum rareori se intimplă chiar la 

fetele din Moldova la așa virstă! — Și totuș căsătoria 

se făcu: Fata dorea să întrerupă monotonia vecinică a 

vieţei sale; romane nu cetise și iealitatea nu putuse 

păn aci să-i -dea cea mai mică ide6 despre iubire; 

Catinca deveni soția lui Puricescu și plecă cu dânsul 

la Puriceşti, unde vom merge și noi mai târziu spre 

a face mai bine cunoștință cu dânsa și cu bărbatul ci. 

“Plecarea noilor soţi aduse cea dintăi schimbare mare 

in Valea-Verde. Abia remăseseră bătrănii de trei luni 

singuri și cucoana Casandra muri. Viorescu nu iubise 

' niciodată cu pasiune pe reposata, dar puterea obiceiului 

care nu suterise nicio abatere prin scene supărătoare 

din partea ei legase strins bătrâna pereche in decursul 

anilor, Un loc gol în casă aduce totdeauna întristare; 

„dar dacă din două locuri numai, unul remâne gol, apoi 

iţi sfășie inima groaznica singurătate, Nicolache văzu 

îndată, că turburăt de durerea ce nu o putea invinge, 

boala lui inainta, foarte repede. Dar moartea ce se 

apropia nu-l speria, cl nu se mai aștepta la nimic în 

viaţă. Numai gândul fiului său ji mai sporea puterile. 

Averea lui era destul de mare pentru singurul său fiu, 

“dar avea datorii ăncă din vremea cănd ținea casă des-
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chisă, fiind în slujba Statului, și abia se micșoraseră 

ceva decănd 'erau așezați la Valea-Verde. 

Găndul lui era așa dar să se îngrijească de epitropi 

pentru fiul stu ce remănea singur. Aa 

Din prietenii ministrului remiiseseră puţini prieteni 
ai omului retras în viața privată. Viorescu nu avea 
dar decăt un mmumir restrins de oameni dintre cari 
putea alege epitropi. "Tocmai veni, fie din intimplare 
fie cu intenţie, Costache Vrenceanu la Valea-Verde. 
Acesta, al cărui caracter il voiu deserie mai tărziu, 
făcea parte din cei ce mai veneau la Vioreseu din 

„vreme, în vreme deciind trăia singuratic la țară; daca 
o fiicen de stimă și de prieteșug sau numai fiindcă 
Valea-Verde se afla la uu loc unde-i venea mai ușor 
să dea/grăunțe cailor in desele lui călătorii, asta nu o 
pot deslega. “Trăsura lui Costache Vreneeanu se opri 
intro bună dimineaţi, inaintea scărei și Viorescu oeu- 
pat mereu de acelaș lucru aduse vorba despre epitropie; 

Vreneganu slujise câte-va luni sub Viorescu și lăsase 
În mintea superiorului săii o idee îndoioasă despre mo- 
„ralitatea sa; cu atât mai recunoscute erati însă cunoștin- 
țele sale temeinice în afaceri cu toate elenciurilo ȘI 
încurcăturile lor, și de accea nu trebue să ne miriim 

„prea mult dacă, bolnavul pe moarte îi propuse să fie 
unul din cci trei epitropi, având neapărat gândul săă 
alăture alţi doi cu mai puţină deprindere în afaceri 
dar cu mai multă onestitate. Vrenecanu se impotrivi 
multă vreme, și primi insfirșit, începând îndată a vorbi 
despre alegerea celorlalți epitropi.
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Tenache -Puriceseu .era-să primească de sigur; Vio- 

rescu îl ştia om cinstit până în fundul inime: și se în- 

credea și in mintea lui practică. Nu prea se înţelege 

cum iși formase această judecată, căci după cum am 

“spus-o, vecinul Puricescu jucuse un rol mut de câte 

ori venise la Valea-Verde; poate că Viorescu care trăia 

în anii din urmă numai cu amintirile din trecut şi nu 

vorbea mai de loc, punea pe socoteala convorbirilor 

pe jumătate uitate care le avusese cu vecinul stii, ideile 

ce-i străbăteau prin minte; oricum ar fi, din felul cum 

iși îngrijea Puricescu de mica sa avere, puteai trage 

conelusii măgulitoare pentru cunoștințele sale în gos- 

podăritul moșiei. 

Alegerea celui de al treilea epitrop era cea mai grea. 

Vrenceanu propuse pe Alecu Dolban, bărbatul care 

după cum știm luase de soție pe cucoana Smărăndiţas 

_mevasta cea dintăi a lui Viorescu. * Gândul acesta cn- 

„prinse pe bătrân de mirare. De mulţi ani incetase ori 

ce raport cu casa, lui Dolban; pe de altă îparte nu 

avea nimeni mai mare interes de cât Dolban ca să 

sporească averea lui Viorescu ; Lascar rominea singur 

şi nefiind nemuritor, fraţii sti vitrigi, copii lui Dolban 

puteau ajunge la moștenire. - 

Desbaterile asupra acestui punet ţinură două zile și 

se sfirşiră prin acoea că amindoi candidaţii la epitropie 

fură poftiţi fără intirziere la Valea-Verde. Ei primiră 

sarcina și in curând se făcti lucrul conform legă. 

Regularea, epitropiei părea să-i fi dat lui Vioreseu 0 

nouă. viață; cl se simţi o lună întreagă mult mai bine.
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Apoi deodată fii copleșit de boală, o mai duse VICO 
câteva săptămâni pe jeţ, înfășurat în șaluri și în blăni, 
și când incepură a cădea cei dintăi fulgi de zăpadă, 
sunetele clopotelor din Valea-Verde il insoţiră la groapă. 
Catinca îi inchise ochii. -



CAPITOLUL II 
———— 

IN CE STARE GĂSEȘTE LASCAR MOȘIA PĂRINTEASCĂ 

ȘI CUM INCEARCĂ SĂ SE AȘEZE 

Lascar părăsise ţara la virstă de treisprezece ani — 

cra bărbat in toată firea, când se întoarse inapoi peste 

unsprezece ani. IL cuprinse o fericire nespusă când se 

ridică repede inaintea lui bariera moldovoncasci, — 

e.:se aruncă nebunește la pământ și sărută țarina pa- 

trici, fâră a se îngrij de mirarea cazacilor dela graniţă 

la vederea: acestei evlavii. Nu sunt multe asemenea 

momente în viaţă. . 

Jormalitiăţile trecerii sale precum şi a-bagajului des- 

tul de mare ce-l avea cu el, fură îndeplinite uşor prin . 

ajutorul cător-va sfanţi, şi cu: acest prilej lascar se 

încredință cu bucurie că tot o mai scotea la cale 

cu moldovenească; peste câte-va zile de deprindere va 

infrănge și puţinele greutăţi ce maă întimpina. Și apoi 

avea şi noroc. De la Nimerceni spre Moldova nu e nici 

un mijloe de a merge mai departe, niet poștă nici ni- 

mic, ast-fel încât străinul care şi-a tocmit trăsura nu- 

mai pănă la graniţă, iși poate foarte ușor da sama de 

soarta unui marinar care a fost aruncat de furtuăn
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într'o insulă singuratică. Lascar însă găsi un chip de 
a-și urma calea, pe care nu Par fi dat în minutul de 
faţă pe o droşeă din Berlin; dinaintea vămcă sta, gata 
de plecare, o căruță ovreiască cu patru cai, naltă, 

„ăugustă și acoperită cu un coviltir de pănză murdară; 
el se inţelese de preţ până la Fălticeni fără multă 
vorbă, calabalicul fu aruncat înăuntru, el insuș se sui 

„cu greutate, și mașina se puse in mișcare hodorogind 
trosnind, și pocnind. Se vede că fuseseră cojoace în 

* căruță şi lăsaseră sub coviltir un niros de tăbăcărie 
și apoi ovreiul ce măna caii șezând înâintea lui, se 
folosise pesto măsură de libertatea de a mânca ustu- 
roiu — dar intra în ţară, era pămăntul strămoșese 
acela pe care hodorogea, trăsura, și nimica alta nu 

„putea ajunge până la sufletul fericit al lui Lascar, 
Din Fălticeni trebuia să în poșta dacă vroia să mai 
ajungă în aceeași zi la Valea Verde. Și staroa lucru. 
ilor din patria lui cra pe aci pe .aci să arunce o. 
dușă rece peste entusiasmul călătorului. Caii de poștă 
se mulțumesc vara și toamna cu verdeaţa care le-o dă 
Dumnezeu și de accea trebuiau aduși dintro livadă 
depărtată și ast-fel treci mat bine de un cias pănă îi 
inbămă la căruță. Și apoi ce căruță ! Inchipuiţi-vă o 
răsurică nu cu mult mai mare ca acea trasă de câini 

i lăptăreselor din Germania; roatele nu au cercuri de 
fer şi. cu vremea nici nu mai sunt rotunde ; ; patru cai 
slabi sunt legați de căruță cu nişte ștreanguri destră- 
niate ; surugiul incalecă pe șca, și ast-fel aleargă stri- 
gănd. și pocnind din biciu de la o poștă la alta. Ade-
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sca se intămplă să cadă călitorul din cărucioară și 

surugiul să gonească mereii fără să aibă habar măcar 

cii a perdut scumpa povară ce i se incredinţase ; cine 

poate rebda multă vreme telul acesta do ciilătorit tre- 

buc să fie de o constituţie foarte tare. 

Lascar aruncă paltoanele sale în căruță și se așeză 

peste dinsele, picioarele rezemate în dreapta și în 

„stinga, de muchea trăsurei. "Toate lucrurile de sub dân- 

sul și de lingă el erau asvirlite în dreapta și în stinga; 

diligenițele austriace “cu caro trecuse prin Galiţia şi 

Bucovina, îi părură deodată o instituţie blagoslovită. 

Dar precum se intimplă spiritului omenesc, așa se 

intimplă și trupului, el se obicinucște repede cu ori-ce. 

Lascar se simţi în curind foarte solid așezat pe locul 

stu cel nalt, şi cănd ajunse peste o jumătate de ceas 

pe culmea dealului din dosul orașului și putu privi 

peste cămpiile indepărtate, i se' umplu carăș inima cu 

aceași plăcere, ea în minutul în care se ridicase ba- 

ricra dinaintea lui. Ce priveliște de pe acea înălțime! 

Nu trebue cine-va să fie Moldovean și să-și revadă 

patria după o vreme indelungată, spre a se opri 

incăntat pe loc. Apa Moldovei șerpuește intr'o vale 

mănoasă ; sate și curţi boerești se arată pintre ver- 

deața deja cam giilbie -a grădinelor ; grăul strâns 

în șire nalte stă la acr slobod, și mulţime de cai tree- 

ră grânelo în arii; mai la vale se intinde o ţelină și 

pe pămăntul cel gras au crescut niște scaeţi uriași pe 

cări se leagănă firele argintii numite fire de toamnă; 

și lina stă agăţată pe ghimpi, căci mii de oi sub paza
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cânilor flocoși, își caută hrana pe livadă la care nu 
ajung de căt cu greii; fundul tabloului e alcătuit din 
Carpaţii cu minunatele tonuri de lumină. Și apoi icoana 
șoselei, fie-care toamnă aceeași. Culesul viilor pune 
totul în mișeare în Moldova de jos; un indoit șir de 
care ce nu mai au sfirșit oprese pe călător in loc; 
butoaie goale merg int'o direcție altele pline în direcția 
contrară. Daea nu-și perde cine-vă răbdarea, văzindu-se 
oprit mereu pe loc, petrece privin lungul șir al care- 
lor ce se intore. Cărăușul nu prea are grijă de oii 
săi cei albieioși .cari urmează cu pas liniștit carele 
inaintea lor; numai ici și colo şade unul lângă bu- 
toiu dacă nu-l mai due picioarele. Ceilalţi joaei cu 
grămada în capul carelor, o minune de muzicant din 
mijlocul lor scoate din fluer sunete ce-ţi merg la inimă. 
Uleiea cu mustul spumegos trece zile întregi de la 
gură la gură. De vine vre-o trăsură în treapătul 
ilor, ci nu o văd; surugiul strigă pănă răgușe- 

- şte, ci se uită la dânsul, ochii lo stielese prietenos 
dar nu-l înţeleg. Dacă se oprește cine-va și cere o 
inghiţitură de vin sau o ciorehină de struguri pentru găt- 
lejul său useat, atunci ei îl pricep minunat, și îl mai 
și iau în braţe cu dragoste și il mai sărută de ciite-va ori. 

Lasear. iși petrecu ziua cu ochii țintiţi inaintea lui 
ca intrun vis. Spre seară însă ii inerse răii, cerul se 
acoperi cu nori şi când inoptă incepi ploaia. Iainele 
sale de la Berlin nu erau pregătite pentru asemenea 
expediţie și nerăbdarea incepu să-l muncească. Incu- 

. 

ay
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rănd se făcu asa de intuneric, incăt se mai putea mer- 

ge numai în treapăt mărunt. In sfărșit căruța părăsi 

şoseaua și apucă în dreapta, prin urmare Valea Verde 

se afla ln vre-o două sute de paşi. Lascar se sili căt 

putu să vadă ceva dar în zadar, nică o formă stator- 

nică nu se deosibea in noaptea întunecată nicăeri “nu 

_licărea o lumină, singur un lătrat răgușit trăda o lo- 
o Do 

cuinții omenească; afară din căine numai: vă tul de 

toamnă mai era deștept. și primi pe călător .cu mu- 

setul stu fioros prin pomii aproape desfrunziţi. In lo- 

cul pornirii celei vesele de peste zi, tristețea singu- 

a— rătăţii se strecură ca un sloiu de gheaţă prin inima 

SS” lui Lascăr. 6 

—— 

IT Poarta era proptită numai; surugiul. se dete jos 

de pe cal și o deschise fără-a lua saina la lătr atul 

furios al cinelui, se urcă iarăș pe cal și trase la scară. 

Multă vreme. băti în ușă, -poeni din biciu și strigă 

fără, să fie auzit ; insfirșit s6 apropie o lumină roșatică 

"ce intoarse colțul casei, ceața era așa de groasă, incăt 

nu se putea deosebi decăt două măini caricăt au să fo- 

rească flaciira de vânt spre a' nu sestinge. 

Cine-i acolo ?% zise un glas. 

„Eu sunt, deschideţi!“ strigi Lascar eu nerăbdare. 

„Cine eii ? 

„Stăpânul vostru, proprietarul Valei- Verdet. Omul 

cu lumina tăcii puţină vreme și Lascar era pe aci 

„pe aci să-și verse necazul în vorbe, când se auzi din 

nou glasul: Ia-te după mine, cucoane. Prin faţă nu. 
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poţi intra căci e orz in tindă, trebue să treci pe ușa 

din dos. . 
Lascar se luâ după călăuz. În ușă ventul stinse lu- 

minarea. EL trebui să intre in casa strâmoșească prin 

intuneric, icoana viitorului sei trebuia să 1 se înfiiţi- 

șeze deplină! EL intră cu băgare de seamă pipăind 

primprejur în odaia intunecată, căci treci cătăva vreme 

până se aprinse carăș luminarea care fu inţepenită 

intro butelcă, goală. 11 dusese în odaia de culcare a 

răposatului tată-scu, „Asta e singura odac în care se 
poate locui“, zise sluga. „fiindcă aici găzduește cuconu 

“Costache Vrenceanu când vine la Valea-Verde, toate 
celelulte au fost date arendașului, şi sunt tot felul de 
lucruri intrinsele“. 

Osteneala și feluritele impresii de peste zi îl tim- 
piseră pre Lascar într'atiăt, incât amintirile copilăriei 

sale abia licăreau in sufletul lui la vederea lucrurilor 
ce-l iuconjurau; avea o piatră pe inimă, dar felul du- 
rerii ce-l cuprinsese nu-l putea pricepe. Se aruncă pe 
un divan lat; omul care-l adusese în odac sta respec- 
tuos cu braţele incrucișate, la o oarecare depărtare şi 
se uita la dânsul cu un amestec. de curiositate și de 
nedomirire, 

„Cum te chiamă 2% il 
tăcere. 

„Gavril“. 
„Gavrile, adu-mi calabalicul din căruţă, dă 

ului acest bacsiș, fă foc în sobă 
ceva de măncare. 

întrebă Lascar după o mică 

surugi- 
» ȘI vezi de-mi poţi da
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Gavril răspunse printrun „bine“ trăgănat, dar nu 

ze mișca din loc. Insfirşit își luâ inima "n dinți și 

parcă se hotărise să vorbească călătorului. 

„De ce nu te duci ?* il întrebă Lascar. 

„Cucoane“, respunse omul, „ziceaţi că sunteţi pro- 

prictarul Valei-Verde, nu e decăt un singur stăpân al 

Valei-Verde, sunteţi Cuconnl Lascarache ? - 

„Da eu sunt. 
Obrazul atât de indeferent pănă aci al omului se 

inveseli deodată. și așeză părul cel lung și cărunt 

după urechi, făci trei pași mari spre a se apropia de 

Lascar, îi sărută măna și poalele haincă și strigă cu 

un glas ce părea să casă din fundul inimei. 

„Slavă ţie Doamne că aţi intors insfirșit! Dumne- 

zeu să binecuvinteze ciasul în care aţi sosit în casa 

părintească !“ ! 

- Tot auzi însfirșit o vorbă bună de primire, tot era 

un glas care chema binecuvântarea lui Dumnezeii 

la sosirea lui. Wericit omul care nu cunoaște măn- 

gâerea ce sc află în asemenea ciasuri la rostirea unui 

cuvânt prietenese. Lascar se simți mișcat de această 

urare atăt de simplă, ea il întări și alinâ amărăciunea 

simțirilor ce-l stăpânisc, cu toate că lacrimile. erau mai 

aproape de ochii lui decăt în momeutul sosirii. 

Gavril se făcuse acum sprinten de. tot. Lascar îl 

auzi îndată suflănd greu ca să-i aducă giamantanul și-i 

cși cu luminarea în ușă; apoi bătrânul cără lemne 

spre a face foc, şi de căte ori se aflau carăș față în 

faţă el da semne de bucurie, şi-și descărea inima spuind
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că acum de sigur vor merge toate altfel și fară în- 
doială mai bine. Din frasele sale trunchiate se putea 
ințelege că trebue să fi mers răi dela moartea bătrâ- 
nului Viorescu, și fiul va avea multe greutăţi neaș- 
teptate şi neplăcute de intimpinat. Mai trecă o jumă- 
tate de cias şi se arătâ și cina sub forma unei mă- 

„măligi, și a unei fripturi de pui rece pe care le luase 
Gavril din provisiile arendașului ce dormea. Fiind 

„lipsă de tacimuri, bătrănul scoase un cuţit din chimir, 
apucă puiul cu măna și-l făci bucăţi prin căteva lo- 
vituri stingace dar puternice. Mămiăliga fu tăiată felii 
eu ajutorul unui fr de aţă; aburii eșeau  dintr'ânsa 
parcă te pofteau să o miănăuci. Lui Lascar îi era dor 
de odihnă; putea să fie doue după miezul nopţii. Cu 
ajutorul lui Gavril se așterni - un pat ca de nevoie - 
după ce fusese bucătar și sofragiu acum se mai făcii 
și fată din' casă şi apoi ură stăpănului său o noapte 
bună. ” 

In seara sosirii lui Lascar la Valea-Verde' era așa 
de întuneree încât n'am putut vedea alta decât pe 
Gavril cu luminarea sa; acum că a eșit soarele cel 
plăcut de toamnă să, privim cu luare aminte acest 
loc. Ji am. fost pentru întăia dată la Valea-Verde în 
1842 cind am mers poftit ca la niște prieteni și ast- 
fel o cunosc cu deamănuntul. Casa proprietarului e răzemată de un mie deal, incăt partea din dos unde 

„se află grădina. e deopotrivă 'cu pământul, pe când partea despre curte e așăzată pe o temelie naltă de piatră, în care se află o pivniță mare. Un cerdac se
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intinde dealungul fațadei, acoperișul cerdacului e pur- 

tat de stilpi, în dreapta și m stinga ce o "scară de ste- 

jar vopsită cu alb. De pe acest cerdac poti .privi 

curtea j tocmai in faţă se află poartă de zid cu aco- 

periș de șindrilă; pe ambele părţi dealungul porţii se 

intinde o zidire lungă cu tavanul jos unde sunt bu- 

cătăria, cămara, odăile de slugi, locuinţa arendașului, 

și cancelaria, o prispă purtată de stâlpi se afla și de- 

alungul acestei zidiri. In dreapta se *'nalţă un șopron: 

foarte "mare lângă grajdul unde pot intra cel puţin 

șaizeci de cai; cu obiceiul moldovenesc de a inhăma 

mai ales toamna și primăvara din pricina stării celei . 

proaste a drumurilor, șase sait opt, ba chiar mai mulţi 

cai la o trăsură ceva mai grea, un asemenea grajd 

este: deci foarte trebuincios la o casă unde vin mulți 

mosafiri, Partea ccalaltă a curții” e inchisă prin gardul 

cenușii al grădinei, care formează * astfel un „pătrat 

deplin. In mijloe e un rond plin cu flori şi cu sal- 

câmi, plopi înalţi italieneşti incunjură tot pătratul şi 

impreună cu frumoasa verdeață a grădinci dincolo de 

gard, dau curţii singure un aspect “plăcut. Dar şi casa 

este o locuinţă căt se poate de. bună. Una din gre- 

șelele arhitecturei moldovene sunt tindele cele “mari 

grei de încălzit și prin care intră gerul de căte ori 

se deschid ușile odăilor in lunile friguroase ale anu- 

lui; de o asemenea tindă nu a fost ferită nici casa 
i 

aceasta, dar odată intrat in odăi o uiţi ușor, așa de 

multă incredere iți dau sobele cele mari de cărămidă, 

Trei uşi cu geamuri duc din tindă în grădină pen-
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tru care avusese bătrânul Viorescu o deosebită dra- 

woste chiar pe' vremea vieţei celei obositoare de la 

oraș. și cănd se scoteai din florării in luna lui Miu 

toate bogăţiile pentru impodobirea griădinei, și se așe- 

zau portocalii in grupe saii dealungul drumurilor, și 
sn grămădeaii in cerdac și in casă tot felul de plante 

din țări calde, atunci ţi se umplea inima de bucurie 

la această priveliște, și străinul care-și părăsise tră- 

sura de drum cu gându'că se află într'o ţară uitată 

de D-zeii și de oameni, era silit să se pocăiască la 
pragul Valei-Verde și să mărturisească, că tot se pri- 
cep oamenii din Moldova să trăiască, 

Astfel era -Valea-Verde la 1852. Dar mare schim- 
bare de atunci! Lascar, care după cum știm se cul- 
case după miezul nopții, se sculă târziu adoazi și se 
uită în jurul lui ca în vis, și abia incetul cu incetul 
dobăndi ineredinţarea că se află. în adevăr în Mol- 
dova și în casă părintească. Apoi sări în sus și a- 
lergă desbrăcat la fereastră. 

Ce priveliște? Asta să fie curtea în care se jucaso 
copil? Acesta rondul cu flori în jurul căruia calul 
purtase pentru intăiași dată pe spinarea sa pe micul 
călăreț? Iarbă era destulă, totul era, verde, buruenele - 
se inălțau de un stat de om. Din saleămi numai trăia 
de căt unul şi chiar pe acesta se elătina o ramură 

"uscată; abia mai remiăseseră căteva flori strivite ce 
se legănau de vântul de toamnă. O grămadă de băli- 
gar, pe care ar îi plătit un agricultor german sume 
insemnate,” se - înălța până sub acoperișul grajdului ;
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intun colţ zăceau aruncate roate rupte, grape şi alte 

frănturi de instrumente pentru câmp ; pretutindeni gia- 

muri sfârimate; o droaie de porci se îmbrănceaii gro- 

hăind, prin găurile gardului stricat din grădină spre 

curte, 

Lai Lascar îi ferbea săngele în vine. ÎI se părea 

că batjocoriseră. eu tot dinadinsul locul plin de amin- 

tirile sale din copiliărie. Icoana înaintea ochilor sti îl 

făcea să priceapă cum stau lucrurile imai departe. Și- 

gur Că în aceiaşi stare tristă se afla tot ce rămisese 

de la tatăl săii, și era hotărit să ceară “socoteală epi- 

tropilor, EL deschise ușa cu furie și strigi pe bătră- 

nul care-l primise în seara din ajun. Așteptă însă 

multă vreme pe Gavril, multă vreme. nu respunse 

decăt ecoul casei. ee semăna pustie, la sgomotul tăcut 

de Lascar. Insfirşit se ivi bătrânul, de astădati numai 

era cu picioarele . goale; se incălțase cu cisme văe- 

suite proaspăt și purta pe spate un cojoc nou alb ca 

zăpada. Cisme. și 'cojoe iși avenii mirosul lor carae- 

teristie. Ă 

„Pentru Dumnezeii, unde ești. Gavril ? vrei să mă 

părăsești și în? Nu știi că sunt singur de tot?% 

„Nu vă supăraţi cucoane“, respunse bătrănul, „mam 

putut seăpa așa de grabă. Vedeţi că eu slujesc la a- 

rendaș și am în grija mea casă, curte și tot ce să află 

_întrinsele, Și multe se mai află intrinsele și vreme 

multă de stat de geaba n'am“, | 

„Dacă ești vătaf la arendaș, zise. Lascar necăjit, 

„apoi mai să te aștepți la resplată pentru felul. cum
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| 
aţi gospodărit in casa mea. Dumnezeu știe căte am să 
mai văd, dar numai privind la curte mi se intoarce 
inima€, | 

„sta nu e vina mea; i-am spus-o” destul de des a- 
rendașului la inceput, pănă ce mi-a tras o palmă. Pe 
urmă n'am mai zis nimic, Contractul Pa făcut cuconul 
Costache Vrenceanu, știu cu ce condiţii vor fi aculo? 
Mie mi-a părut totdeauna rău cănd închidea aci în 
curte vitele pe care le prindeau omenii lui pe cămp, și 
nu le da drumul pănă co nu le rescumpărau ţăranii 
cu bani. O dată au fost cinci-zeci și una de capete 
aici, au 'remas două zile, și au făcut o mulţime de stri- 
căciuni prin copaci și prin flori; fiind că era după sf. 
Dumitru, numai creștea iarbă și nu le dădea nimic de 
măneare. Și giamurile le-au spart pe unde au putut 
ajunge ca să le lingă de sete!“ - 

pâm să-i arăt cu ticălosului de arendaș. fiindcă 's'a 
purtat aşa“, zise Lascar după ce se plimbase cătăva 
vreme năcăjit prin odae. „Cum îl chiamă, şi de ce 
neam este 24 

„E armean, noi'ii zicem Cuconu Manolache. Dara 
făcut părăluţe bune in Valea-Verde. Când a venit aici 
— are să fie cinei ani la sf. Gheorghe, — avea o haină 
ruptă în spinare și nu iniăinca decit miimăligă cu ceapă. 
Și acum tot haina ruptă 0 poartă dar” are parale multe 
cu dobăndă la ovrei și la creştini. — Mai aveţi tre- 
buinţă de ceva 9% | 

Liasear se imbărbătă; tot nu câștiga “nimic dacă își 
vărsa focul pe Gavril. Se indreptă dară spre dânsul,
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după ce iși “veni în fire, și se sfătui cu cl pentru re- 

gularea lucrurilor in gospodăria sa de becher, și pen- 

tru găsirea slugilor trebuincivase. Bătrănul se pricepea 

la toate; el făgădui să aducă ceea ce cra de neapărată 

trebuință, adică un fecior și un bucătar, Mulţi din ţi- 

-ganii cari slujiseră la bit rinul Viorescu, -cu toate că 

fusese desrobiți prin testament, remiiseseră în Vatea- 

Verde, unde își avea ficeare coliba lui cu o bucată de 

pământ și căţiva pomi roditori. Cu dănșii era lesne de 

alcătuit gospodăria curţii boerești. 

In Germania îşi face cineva o idee foarte nepotri- 

vită despre ţiganii din Moldova. Ei se impart în trei 

clase, lesne de deosebit. Cei dintăi, cunoscuţi sau mai 

bine zis defăimaţi sub numele de lăcşi, ne arată nea- 

mul în toată necioplirea sa primitivă și este o adeva- 

rată, calamitate pentru ţară și ocărmuire, Indivizii din 

clasa aceasta ceraii incă pănă acum patru, cinci ani 

robi, în înţelesul cel mai strins al cuvăntului, dar de 

cănd sat desrobit sunt mai răi decăt totdeauna, de 

vreme ce au cşit de sub ochii stăpănului lor, Nu ered 

_să găsese pe cineva care să nu susție. ca mine, că toţi 

lăcșii sunt hoţi. Părinţii ceresc pe copii lor cu mare 

ingrijire pentru spânzurătoare, și din virsta cea mai 

fragedă aceşti urmași ai lor iși arată talentul deosebit 

pentru hoţie. Cu greu se poate crede că asemenea lu- 

ceruri se petrec întrun stat mai” mult sau mai puţin 

organizat, dar in "deosebi țiganii formează în Moldova 

o bandă de hoţi nesupărată, catre face de mai multe 

oi pe an, chiar și omoruri.
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„La lucru nu-i poate aduce nici cu binele, nici cu 
răul, nici chiar cu : bătaia; unii tree de căldărari sau 
de poteovari, numai spre a tălmiici cu ce mod se pot 
nrăni, adesea goale de tot, acesta ființe negre, șed vara 
sub corturi și iarna în bordee, și de-i. intreabă cineva 
de ce nu pot locui in case cum se cade, ei respund cu mare seriositate: „ne temem de purici“, La aşe- zarea lor de inrnă san de vară care nu se face mai nicodată in acelaș loc, se adună de obicein o salașă de zece, douăzeci sau mai multe familii, sub conduce- rea patriareală a unui bit ăn; și glasul răgușit al fe- meilor, sbieretele copiilor, liitratul cănilor vestese pe călători de departe de locul unde Și-au intins corturile, 
O asemenea salașă de țigani care pleacă dintiun loe: intr'altul, este lucru de infiorat. De obiceiu au eu dân- șii un car nalt de o formă deosebită tras de o măr- (oagă de cal și de mai mulți bărbați pe jumătate goi. Coșul carului e plin de ealabulie murdar și de corturi Vărgate cu negru, pe deasupra sunt așezate femei bă- trăne groaznice şi tinere foarte frumușele; de pe sub pânză se văd obraji de copii care, de și negri și mur- dari, sunt totuș  minunaţi. Bărbaţii urmează carul în neregulă, dobitoace casnice și de obiceiu și căte un urs se ţin după dănșii. Nici o culoare vie nu-ți atrage ochiul afară de cite un fes turcesc roșu cu ciucure de miitasă albastru, și cu toate. astea nu-ți poţi lua o- Chii dela accastă, adunătură ciudată, când o intilneşti pentru întăia dată pe drum, Salașa este de o selbă-:



. 
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tăcime surprinzătoare și contribue mult la fisionomia 

deosebită a ţării. 

Clas: a doua o alcătuese numiții lingurari. Cei mai 
mulți dintriinșii sunt ncgri ca fraţii lor de sub corturi 
dar sunt mai primitori de civilisaţie și nu impărtășese 

iubirea lor pentru proprietatea altuia. [i locuese în 
sate și se hrănesc cinstit cu secera și cu toporul. Iarna 
Imerează unelte de lemn, mai ales linguri de unde le-a 

gi venit numele de lingurari. 

Clasa a treia, vătrașii, Sa format în decursul Hmpu: 
rilor din indivizii superiori celorlalte două clase. Ei 

sunt la” haute role printre ţigani, trăese în case și 

s'ujese in cele mai multe curţi moldovenești. Ei sunt 

foarte inteligenţi, adesea ajunge căte unul bine, pleacă 

cu stăpănul său ca fecior sau ca bucătar la Paris, și 

se întoarce acasă vorbind franţuzeșite. | Acesta insuflă 

mare respect prietenilor săi de mai nainte; ei sunt măn- 

ari de densul, și de-i întreabă cine-va: „Cine este acel 

tânăr galant, negru la faţă și cu legătura de găt albă 2% 

atunci respund: „Acesta e Jean (ori Pierre), care fu- 

sese țigan !* . 

Civilisarea ţiganilor,. adică acea a nomazilor este una 

din cele mai grele sarcine a ocărmuirii in Moldova, 

şi nu cred ca Moldovenii de azi să se poată bucura 

de acești concetățeni degeneraţi 
! . 

Se alese după: sfatul lui Gavril printre ţiganii cei 

mai buni ai bâtrănului Viorescu, toate slugile trebuin- 

cioase tânărului Lascar. Pe cănd se imbriică acesta cu
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ajutorul feciorului seu, să ni se dea voe să-l privim ceva mai de aproape, 
Toată arătarea lui e plăcută, atrăgătoare deși ncini semoată, Lascar era nalt și elegant, toate mișcările lui dovedeau că avusese a face cu lumea aleasă, ele erau aristocratice dar nu ințepenite, tot felul lui avea o oare- care negligență. Nu făcea parte din Moldovenii cei oacheși ; părul scu castaniu închis era peptenat cuingri- jire dar simplu pe frunte și la tâmple. Ochii cei albaș- tri, in care se vedea, chiar şi azi cu toată supărarea, _0 expresie de blăndeţe, ii dădea aerul unui septentri- onal, nici nasul mai mult rotund, . nu se apropia de tipul moldovenesc, Barbă nu avea, musteţele cam Toşatece-inchise îi umbreau buza de sus ; el căuta să-și ascundă gura cu dâusele, fiindcă i se - spusese că era partea cea mai puţin pliicută din fisura lui nu toemai fru- imoasă. In adevăr gura cam buzatiă Și Dărbia: foaite rotundă făceau să se conchidă din această parte a o- brazului la lipsă de caracter și mustețele singure ii Yeneau în ajutor pentru azi da o expresie bărbătească, Sunt insă silit a mărturisi că dacă în adevăr mus- teţile, despre care am vorbit mai sus, dădeau lui Las- car puţină energie, acest semn exterior nu pătrunsese adăne. Caracterului său zi lipsea ori-ce tărie. Umbra de creştere primită în “casa părintească sub direcţia d-lui Grosbois şi rezultatul silințelor sale personale în Berlin, unde profesorii ii luară inteligența în stăpânire "fară a se ocupa de desvoltarea, caracterului său, nu fuseseră deajuns pentru a forma dintrinsul o ființă 

„
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deplină. 'Toate faptele sale atirnau d» imoresii di 
atară. Noroc insă că-și petrecuse tinereța în zilnică 
atingere cu naturi nobile, ast-fel că şi întriinsul se 

desvoltaseră simţirile inalte ale inimei lui. Dacă-i dă- 

deai prilej să facă bine se folosea de dânsul cu bucurie, 

Ia căutarea acestor prilejuri însă il impedica acel fel 

de egoism care in împrejurări mai insemnate: rimăne 

în umbră și de accea se crede in stare de a aduce 

ori-ce jertfă, dar in viaţa zilnică apare cu toată nai- 
vitatea sa, fără a-și da seamă de slăbiciunile ce le 
scoate la lumină. Și apoi lenea! D-l Grosbois avusese 
o grijii sistematică de dinsa, căci putea tălmăci nero- 

gularitatea, lecţiilor prin lenea cea neinvinsă a școlaru- 
lui. In Beriln Lascar iși urmă lecţiile cu zel și in- 

văţase în adevăr destul de mult; in toate celelalte oca- 

eii insă se arătă felul său de a nu fi niciodată gata 

Ja vreme, şi aceasta întrun mod care desnădăjduia a- 

desea pe prietenii săi. Părerea cum că e deajuns să 

fie cine-va faţă la toaleta unui bărbat spre a-și forma 
o judecată despre caracterul său poate.părea neinte- 

“meiată, în unele casuri cu toate acestea e'foarte dreaptă, 

şi căt pentru prietenul meu Lascar este un adevăr 

incontestabil. De-l vedeai stănd în pat adesea pănă la 

10 sau 11 ciasură dimineața, apoi turnănd vreme de 
un cias sau de un cias și jumătate câte-va picături, aci 
dintr'o sticlă lungă și subțire, aci dintr'alta scurtă și 

groasă, pe măni sau in apa de spălat şi apucănd perii. 

rotunde, ovale, sau in patru colțuri, trebuiai să a- 

' îmngi la convingerea că omul aceşta avea nevoe
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de “un mare indemn din afară spre a se hotări 
să facă cova. Dacă da vreun rendez-vous, prietenilor 
săi, de obiceiu nu şe afla acolo la vreme şi se mira 
apoi de mustrările ce i se făceau nu era vina lui, nu 
fusese gata, In Moldova i se intimpla des ca și cetalt 
să lipsească, și atuuci nici nu mai era altă vorbă de 
acest rendez-vous; amăndoi găseau natural să nu fi fost 
gata. Cu toate acestea nu puteai cunoaște pe Lascar 
fără să-ți fie dragă fiinţa lui cea atrăgătoare și prietenoasă. 
Nu puteai dori o societate mai plăcută; gimnastica 
și călăria dedeseră trupului stu mlădivs o graţie bir- 
bătaască care so arăta mai ales la joc;,el trecea făra 
deosebire peutru bărbaţi și femel drept un t&năr foarte 
plăcut. , | | ” 

Toaleta lui Lsscar avea să ţie azi mai mult decat 
de obiceiu. frau atâtea de hotărit și de pus lu cale 
pentru gospădăria lui viitoare, și era așa de puţin 
obicinuit cu o asemenea grijă la Berlin, unde'ţi cad 

„păsările fripte în gură, numai parale să ai săle plătești, 
incăt urma o intrerupere după alta, o audiență după 
ecalaltă. Din multele vorbe cu slugile cele vechi ale 
casei, cși la Inmină că din toată gospodăria cea bogată 
a reposatului nu mai remăsese nimic. “Poate trebueau 
cumpărate din nou și stomahul cel vesfăţat al tănăru- 
lui Berlinez trebuia să se mulțumească pănă atunci 
pe măncarea cca sărăcăcoasă a arendașului armear, cu 
toate că bucărarul făgăduise să pue și el măna la toate. 

„Aşa dar și la ţară îi trebue cuiva parale“, iși zise 
Lascar scoțendu-și punga din buzunar. Intwinsa nu
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mai erau decăt căţiva, galbeni.. Finanţele Trebuiau aduse 
grabnic in stare nici înfloritoare, și-și puse în gănd să 

meargă de a, doazi de dimineața la acel din epitropii 
lui ce “şedea mai in apropiere. 

Era însă nerăbdător să vadă grădina. E părăsi o- 

daia cu trista presimţire despre starea în care cra să” 

o găsească. Din €asă incepii să i se turbure veninul 
„întrinsul. In sală și în unele odăi zăceau jos porumb 

și Oz după cum îi spusese Gavril din ajun; căţiva 

șoareci și un guzgan mare se puseră pe fugă, turbu- 
raţi de paşii lui Lascar in viaţa lor imbelșugată. El 
intră in cerdacul cu cele trei uşi de sticlă .ce duceau 

in orădină, scăndurile erau acoperite cu mere și cu 
pere; poamele cele putrede stricaseră dușumelele și pi- 

ciorul se cufunda îci și colo în scănduri. De păreţi 
şi de tavan erau atirnate ghirlande de foi de tutun 
Lascar eşi pe ușă afară. Asta era grădina de la Va- 
„lea-Veree, locul unde se jucase ca băiat, locul la care 

“se găndise de atătea ori, de care se bucurase ca un 

copil? 2 O asemenea priveliște intrecea ori co inchipuire, 
ii venea să plăngă. 

De un drum nici urmă nu mai era, afară do căteva 

poteci făcute: de trebuinţă in decursul anilor; în locul 

forilor se imbuibau .bălăriile; mulți pomi se tăiaseră, 
şi printre dinșii căţivă brazi de a căror vijiire melan- 
colică se bucura mai ales bătrănul său tată; un esem- 

plar minunat de Paulownia imperialis, pe cara nu-l vă- 
zuse niciodată iarna astfel, pe cănd er copil, decăt invelit 
in paie, își intindea ramurile usa te in aer — se prăpădisc.
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Din florărie nu se mai vedea de căt o dărămătură, 

ulucile de scănduri aveaunmulte găuri, și chiar pietrele 

de la temelie se scoseseră pentru cine știe ce alte tre- 
buinţe. Caii arendașului pășteau în liniște pe locul cel 

îngrădit imprejur, și căţiva porci cătau cu grijă daca 

au mai remas cevarădăcini din gheorghinele ce umpluse 
mai nainte grădina. O jale adăneă apucâ pe tinăr. Iși 

puse în gind să ceară socoteală de toate aceste are- 
ndașului pe care nu-l văzuse ăncă in ochi, dar în 

acelaș timp îi veni în minte că epitropii erau respun- 
zători de toate. El nu'și putu stipăni multă vreme mă-: 
nia, și se indreptâ carăș .spre casă. 

La uşa cerdacului îl intimpină un om ca de vre-o 
patruzeci de ani; părul negru amestecat cu fire albe 
umbrea trăsăturile cele energice pe care un cunoscă- 
tor. le înţelege numai decât că sunt acele ale unui ar- 
mean. Un gheroe albastru sdrenţuit, 'cu: chioturile 
rupte și la care lipseau câţi va nasturi, un guler de 
cămașă murdar și o pereche de cisme de iuht care-i 
ajungeau pănă peste genunchi, nu to lăsau să ghicești.. 
cu siguranță, care-i era posiția socială, dar o oare- 
care, indrăsneală in înfățișare arăta, că buzunarul hai-" 
nei nu era de despreţuit, și că intrinsul se aflau pa- 
ale câștigate in sudoarea, frunţei. | 
Omul scoase căciula din 2ap cănd se apropie Lascar 

de dinsul. „Poftiţi la masă! zise cl; „se răcese bu- 
catele&,: 

„Cine sunteți ?, întrebă Lascar, 
„Manolache Christea, arendaşul de la, Valea-Verdet.
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tespunderea epitropilor cra uitată. Lascar, văzând 
dinaintea lui pe acel ce cra deadreptul vinovat, iși 
vărsă focul. „Imi pare bine că vă văd“, strisă 
el. „Litaţi-vă în jurul d-voastră in. astfel de stare 
ați găsit casa și curtea când aţi luat moșia in 
arendă 2: 

„Cuconu Costache Vrenceanu știe ce mi-a ineredințat, 
respunse armeanul liniștit; contractul se află la d-lui, 
„„Casele se pot zidi de al doilea, sau drege dacă 

sunt stricate, urmă Lascar; o grădină prăpădită are 

trebuință 'de doue vieți de om spre a fi carăș în Hoa- 

rea ci ca mai nainte. Cine e in stare să-mi restitue 
perderea pricinuită prin gospodăria D-voastră cea gro- 
zavă? Cu ce aveţi să-mi plătiți copicii tăiați cari 
fac pentru mine mii de galbeni? Tespundeţi, pentru 

numele lui Dumnezeu!“ , 

„Fu am a face numai cu Cuconul Costache. Pot- 
iți la masă vă rogi, Arondaşul intoarse spatele și 
plecă. 

Lascar era pe-aci pe-aci să intindă mâna și să apuce, 
de guler pe domnul acela cu gespunsurile lui scurte. dar 

nu trăise încă destul in aerul ţării sale spre a-și face 
dreptate în așa fel. Caăteva stptămăni mai târziu 
sar fi'aflat Manolache Christea în mai mare primej- 

die. Să poftese la masă ? M'aș otrăvi cu bucatele du- 
mitale! strigâ infuriat: dar totuș se intoarse în odae la 

densul și înghiţi bucatele cele simple ce i se aduseseră. 

Ceva trebue să mănănci, or cât te-ai fi supărat.
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„Dar totnu era să treacă cen dintăi zi ce o petrecea 

in Valea-Verde fără să aducă o. simţire plăculă. Se 

sculase de la masă și sta la fereastră făcindu-și o ţi- 

gară, cănd întră în curte un șir lung de oameni în 

cojoace care înaintau in tăcere și cu pas liniștit. Erau 

țăranii de pe moșie care atlaseră de sosirea tânărului 

lor stăpăn și veneau să-i zică buna ziuă. Li se opriră 

în jurul. scării şi așteptară cu căciula în mănă. În 

-apul lor era vornicul, judecătorul satului ca un cur- 

can resboinie subsuoară, altul purta o pereche de 

găini, al treilea o strachină cu'ouă, Darul săracului, 

darul inimei! 
„Bine aţi venit voinici, strigâ Lascar coborind scara 

şi înaintănd spre ţărani. “Toţi se grămădiră să-i sărute 

măna feţele cele arse de soare se induioșară, mulţi 
ochi se umplură cu lacrămi și Lascar iși simţi sufle- 

tul niișcat. Fetele imbrăcate în alb care respândese 

flori pe jos, şi discursurile 'cele negreşit pline de va-: 
loare ale învăţătorilor de sat nu se văd ăncă in Mol-. 

dova, aici sărutatul mănei ţine locul acelui obicciu 

civilizat, și dacă: stăpănul nu grăește cu țăranii, atunci 
ei stau și se uită la: donsul fără a rosti un cuvânt. 
ini cătăva vreme pănă so isprăvi cu grămădeala, 

apoi le dete Lascar nădejde liniștitoare pentru viitor. 
și-i rugă să amăne pe mai tărziu orice plăngere vor 
fi pregătit. Le împărți o sumă bună pentru rachiu și 
astfel se puse frunte serbătorii de revedere, și aduna- 

rea se risipi. 
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Scena aceasta oricăt de neinseninată ar îi. fost, totuș' 
ji făcii bine lui Lascar, îi aduse un interes în viață; 

„înţelese că avea: ceva de făcut şi aceasta” mieșoră sim- 

țirea singurătăii: care-l cuprinsese așa de adăne.
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A doa zi de dimineață dela unsprezece ciasuri, pen- 

tru el foarte de vreme, Lascar era gata de plecare; 

narendașul înștiințat de dorința sa de-a merge la Purice- 

şti, abia la o poştă de depărtare, crezu de a sa datorie 

să-i propue trăsura lui, și o brișcă mică, verde, cu doi 

cai sta dinaintea scărei. Lascar se aștepta la o plim- 
bare răpede și plăcută cu dobitoacele cele sprintene 

El nu se giăndise pănă aci decăt în tveacăt la 

intălnirea sa cu Catinca, prietena lui din copilărie. 
-Nu o iubise mult cănd cra mie şi nici acum nu se 
aștepta la vreo plăcere mare văzind-o; îi se pâruse 

totdeauna prea moale de inimă, și vecinicul plăns al fe- 
tiței pentru.orice glumă ăi remăsese viu intipărit în 
minte. De era frumoasă sau urită, nu se prea putea 

domeri; își aducea numai aminte de două braţe 
roșii cu măneei scurte. Și totuș alesese printre haine- 

le sale din Berlin pentru aceată vizită, pe aceea care 
i se părea menită să facă mai mare efect; faptul de-. : 

P
I



J„ASCAR VIORESCU 3 

  

a fi presentat unei femei tinere trebue, mai ales în 
singurătatea, Cela țară, să dea unui tânăr dorința de a 

se infăţișă sub lumina cea mai măgulitoare. 
Lascar nu se inșelase in judecata sa asupra cai- 

„lor; peste un cias se și intindea Puricești inaintea lui. 
Venind din spre Valea-Verde, satul nu se vede de- 

„căt după ce ai dat de cele dintăi case, drumul urcănd 
puţin un deal de care este răzimat. Semăna cu toate 
satele moldovenești unde cerințele ncomenești ale pro- 
prictarilor nu au făcut ăncă pe ţărani să le treacă 

pofta de-a mai vedă de casele lor. Unii din cetitorii 

mei iși aduc poate aminte de amănuntele date în a- 
ceastă privinţă în: „O istorie țărăneuscă“. 

Micul riuleţ care umple cu apă trei iazuri așezate 

in șir unul. lăngă altul, și-a săpat în cursul anilor -o 

albie adăncă în pămăntul cel galben, și desparte satul 
de arături și de livezi. In mijlocul câmpului se vede 

un loc pătrat îngrădit cu gard de nuele, deasupra că- 
rula se înalță căţiva pomi roditori; aci se afiă casa 
propictarului, o construcție joasă, învelită cu șindrilă, 

la faţada căreia. înaintează acoperișul purtat de . vreo 

doisprezece stălpi rău ciopliţi care alcătuește un cerdac. 

“Im jurul casei, dar fără a -eşi din pătratul bine croit, 
mai sunt niște zidării ridicate. fără nicio simetrie, tot 
șa de jos ca și casa: de locuit și mai toate cu 
uși și ferestre strimbe. Poate că toate âu fost “odată 
drepte, dar cănd aude cineva în ce fel se fue zidirile 
aceste în Moldova, lesne se ințelege, pornirea liniilor 

dreptede-a se strimba. Temelia e lucru de lux, dar
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un bun gospodar tot o faze așezănd bolovani mari pe 

pământ; peste aceştia vin grinzile care trebue să 

poarte toată, construcția Lo colțuri se ridică grinzi. 

perpendiculare și pe deasupra lor se face acope- 

rișul. | 

Pocmai cănd sa gătit acesta se lucrează la zidirea 

de dedesupt; pari nu prea deși .se ințepenese la teme: 

lie și distanţele intre-ei se astupă cu pământ şi cu pac; 

pereţii se ridică repede in acest chip. Pe dinafară se 

teneueşte ca zidul și abi+ se poate deosebi de cl; e 

lesne de înțeles că flueră văntul printre erăpături și că 

toatii această zidărie, condensăndu-se prin uscare, seoate 
ușele și ferestrele din posiţia lor primitivă. Puricescu 

iși făcuse singur casa și se fălea cu dânsa; șim adevăr 

că făcindu-se_cova reparaţii pe fiecare an, se mai pu- 
tea locui bine într'insa cu toate că era zidită de cinci- 
sprezece ani. , 

„- Peste puţine minute se opri Lascar dinaintea casei; 
Puricosca il primi in pridvor. 

Jenache Pariceseu, avea pe atunci peste cineizecidoan 
şi trupulsău grosși greoiu însepea să-l cam supere. Îţi 
venea, să rizi fără voe văzăndu-l pentru intăia oară. Obrazul 
alciituia un pătrat aproape regulat, de vreme ce fran- 

tea, cea îngustă se intinsese în paguba părului in 
linie dreaptă pănă la tâmple, și obrajii cei mari ajun: 

seseră în jos peste 'rotunjimea obicinuită. In mijlocul 

pătratului erau, așezați aproape de tot unii de alţii, 

ochii, nasul și gura; despre dreptul ca are! nasul de 
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a eşi cova afară din obraz nici vorbă nu cr: 1, aşa Se 

perduse în fălcile cele pline și rase care se intindeau 
pi mă la bărbia ăngustă, “Părul tuns mie și barba . 

erau aproape de tot cărunte, dar mai alb era un pă- 
“mătuf. lung pe care-l lăsase să crească pe găt și-l 

trăgea cu vioiciune spre bărbie in momentele de re- 
flecţie sau de mirare. Numai cănd se mișeau buzele 
din intimplare sprea zimbi, aducând asttel ceva nere- 
gularitate în pătrat, se cetea o nespusă bunătate în 

ochii cei mici. ” 

Capul, pe care am încercat să-l descriu cum îmi 

stă in. . minte, se perdea cu gătul cel scurt. mai de 

tot in gulerul nalt al unui gheroe „masliniu foarte intre- 

buinţat, peste care incerca să se așeze un guler de 

cămasă vărgat cu albastru, cravată nu purta. c decăt. 

la ocasii. cu totul deosebite. 'Iocmai pe burta cea 

mare se legăna, atărnat de nasturul hainei, o pungă 

de pele cu tutun. Una din măini a vărtul de ține 

chihlibar al ciubucului la înălțimea surei, car cealaltă 

se jucă la spate cu niște mătănii. O pereche de pi- 

cioare camrescăcărate păstraechilibrul total. 
Ca şi întrun portret în care omul seamănă mai ales 

puindu-se în postura care-i este mai obicinuită. tot așa 

și aice nam putut scăpă din vedere, in descrierea lui 

„Puricescu această postură a sa, și nici nu se poate să-i 

semene un portret in care să nu intre ciubucul și mă- 

tănule. | 

De douăzeci și cinci de ani își părăsise foarte rar
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enache Puricescu locuința;. în tinereţe insă fusese” 
pi 

și el muncit de ambiţie, voise'să aibă şi el un titlu. 

O aristocrație adevărată nu recunoaște legea tipărită 

sau netipărită a Moldovei; fiul unui boer mare alt titlu 

decăt acela de: fecior de boer, şi a treia generaţie tre- 
bue să fie supusă la impositul pe cap, dacă prin me- 

ritele sale personale, individul nu și-a căștigat un nou 

titlu. Această lege insă nu se pune în aplicare in țară; 
familiile cele vechi alciituese o nobleţă astfel cum există 

in orice altă ţară, distanță intre: dânsa şi nobleța mai 

nouă era foarte mare acum cățiva ani, cănd - familiile 

vechi boerești nu erau silite prin datorii de bani, să 

fie mai puţin exclusive in relaţiile lor. 

lenache Puricescu își pusese însă în cap, fiind tenăr, 

să sidice familia sa prin merite personale, și intrase 
za ajutor de judecătorie în orașul Minciuneşti. Despre 

legi și administrație nu învățase niciun cuvănt la Pu- 

ricești cu tatăl stu; dar nici nu au trebuință toți sluj- 
bașii judecătorești să fie oameni 'de legi, de vreme ce 
sa află de obiceiu in judecătorie căte unul care se pri- 
cepe, și tânărul şi ambițiosul lenache mavea decăt să 
se ție de părerea aceluia spre a merge la sigur. După 
cel dintăi an de slujbă simţi că-i erescuseră aripele 
ceva într'iusul îi zicea. că ar putea și cl să-și aibă pă: 

rerea proprie; adesea bănuia pe cilăuza sa că primise 

mită și că intrebuințase și iscălitura lui pasivă spre a 

forma o majoritate; destul că into bună dimineață 

Puriceseu, care purta de pe atunci barba-ca acum și 
trăgea cu neobicimuită neliniște pămăfuful de sub băr- 

ţi 
3 
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bic și tot schimba la fețe, pănă ce deodată, spre marea 

mirare a colegilor siii, declară că: în procesul de față 

avea o părere cu totul deoschită. Și lucru ciudat! 

Cinstea sa, inăscută. îi sfătuise minunat; in hotărirea 

lui se aflau argumente cu greu de combătut. Dar care 

fu vesultatul istoriei? Colegii -știură să învărtească așa 

de bine lucrurile încăt peste curând îi sosi destituirea 

de la guvern, precum şi porunca să plătească Puriceseu 

din punga lui cheltuelele pentru publicarea hotăririi 

sale şi toate pasubele aduse prin. amănarea afacerii. 

| Inteligența lui Puricescu care de fel nu prea era 

mare nu se pută lupta cu o asemenea lovitură.” Un 
glas tainic îi șoptea că la urma urmelor avea dreptul ca 

judecător să-și dea, părerea inscris; dar glasul cel tainic 

nu trebue să fi avut dreptate, faptele care urmaseră i-o 

dovediră indestul. Iși perdu cu totul cumpătul și părăsi 

slujba cu hotărirez, de a avea căt de rar o „părere per- 

sonală, și dea nu exprima niciodată o asemenca părere 

căci omului nu știe ce îi se poate intimpla după o aşa 

indrăsneală. 

De atunci enache trăia la Puricești. In moșioara lui, 

care tot i-aducea cu felul său primitiv de căutare un 

venit de cel puţin o mie de galbeni pe an, i se închi- 

„dea lumea; el trăia. ca un părinte cu țăranii; nimeni 

nu-l supăra in singurătătea lui prin manifestări de vre-o 

stimă deosebită; o femee tinără insutloţea totul. Ce-i 

mai trebuii? Ar fi putut el cere mai mult în viață? 

Așa dar cu picioarele rescăcărate, eu ciubiic ȘI mă- 

.
-
.
_
 

 



- 

IL ASCAR VIORESCU =
 

ty
 

  

tănii, văzii Lascar pe cinstitul bătrăn stănd dinaintea 
lui. EL sări din trăsură și-i întinse măna. „Nu este eșa că 
am onoarea să vorbesc cu Cuconul Ionache Puricescu?:% 
intrebâ el. 

Ciubucul își păstră posiţi a lui, măna cu mătănii eși 
dela spate și se așezâ în acea întinsă de Lasear: „Da, 
cu sunt. respunse cum despicat; poftiţi in casă.“ 

Amândoi intrară în tinda, care imparte orice casă 
boerească, fie lu ţară fie la oraș, in două. Puricoscu 
deschise cea dintăi ușă din dreapta. La intrarea lui 
Lascar o femee tenără, dete gherghefu! seu la o parte 
și se sculă. Catinea sta in fata lui. 

Catinea Puricescu, măritată de zece ani era atunci 
în vivstă de douăzeci și patru de ani. Talia ei naltă 

„era cam plină, lucru plăcut la o femeie în tinerete dar 
care făxăduește să ajungă la oare ctre dimensiuni intro 
viestă mai înaintată și se ţine obiemuit de făgăduială 
în conștiință. Era cam prea ţeapănă şi stinwace în 
mişcările ei mai ales cănd se sfia ceace dovedea lipsa 
unei creșteri mâi ingrijite și a unei societăți caro s'0 
ti eioplit puţin. Capul insă era de așa frumuseţă, incăt 
uitai tot restul. Cea mat mare parte din. femeile mol- 
dovene au ochi negri a căror formă aminteşte femeile 
din Albania; gene lungi și negre precum le avea Ca- - 
tinea nu sunt rare la sexul frumos deacolo, care. face 
onoare acestui nume; expresia insă care se afla 
in acești ochi, o expresie așa de multiplă și de schim- 
bătoare și totdeauna fărmecătoare nu este dată deci 
la puţine alese. Se vedea bine că ca nici idee nu avea
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“de. acest farmece cu toate că trebuia să știe despre 

frumuseţea ci. Natura o inzestrase cu un caracter vesel, 

şi pănă aci nu i se întimplase nimie care să ti nsbu- 

şit această veselie, ea lăsa zilele să treacă cu o sim- 

plicitate - eopilăr-ască fără a se intreba daca nu sar 

fi putut cuprinde intre fiecare dimineaţă. și fiecare sară 

o viaţă mai bosată decăt acea pe care o avea lângă 

bunul și prosaicul săii bărbat, și în i imprejurinae: nei tot atăt 

de prosaicii. Foarte rar numai îi era. privirea săândi- 

toare, poate că nici nu-și da seama de aceasta ; atunei 

se uită în depărtare par'eă ar fi căutat prin ccăţă un 

obicet iubit dar nevăzut și pleopele se plecau grele 

şi ostenite par că ar fi vrut să pue un zid intre area 

depărtare și sutletul ei care trebuii să-și atle mulţumi- 

rea în realitatea vieiei. Intr'un asemenea moment a între 

bat odată pe Catinca la ce se Ra „La nimie,f 

vespunse ea, și cu cred că era sinceră, eu toate ci pe 

obrajii săi se văzii o'roșeaţă mai ada ancă prin peliţa ci 

cam gălbue. Si toemai acest. fel absolut, nec: alculat în 

tot ce fiicea și zicea, îi dădea un farmece deosebit. De 

"-era veselă trebuia să te inveselești cu dânsa, și dacă 

durerea altuia san o mică intristare fiicea săi curgă 

lacrimile, to simţeai mișcat în ad: incul sufletului, oricăt 

de neinsemnată ar fi fost causa acestei intristări. Dă- 

trănul Puricescu işi ștergea totdeauna 0 lacrămaă din 

soli cănd vedea pe acei ai nevestei sale umezi, 

Catinea era așa dar mai ales o frumuseţii ţărănească 

farmecul intelectual, graţia mișcărilor, care în societate 

te atrag și la o fiinţe mai puţin frumoasă, îi lipseau.
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Dar distincţia inăscută o avea și căt de mare trebue să 
fi fost, de vreme ce chiar o toaletă fără gust nu o 
făcea să o peardă. lenache, plin de iubire, impodo- 
beu pe soția sa cu stofele cele mai bogate, care ar fi 
putut sluji de capoate cu florile cele mari, bătătoare 
la ochi și foarte nepotrivite cu simplicitatea _casci 
de țară. O scurteică lungă și largă îmbrăcată peste 
roche te făcea să crezi, că nu sunt toate tocmai cum 
Sar cădea. pe dedesupt. Am văzut-o întu”o dimineaţă 
a cafea cu pantoti de atlas alb; ci făcuseră parte din 
zestre și, neavănd prilej de a-i întrebuința în alt chip, 
ii slujeau acum de papuci. Era curioasă impresia ce 
ţi-o fă:ca acest fel de a se imbrăca, si totuș femeea 
remănca fermecătoare prin natura aleasă care se ogli- 
dea in trăsăturile obrazului săi. Simţeai la orice lucru 

“că inteligența ci cra gata să se arate in împrejurări 
mai priincioase. Ce rază de “soare ar fi putut oare să 
deștepte această inflorire ? Stim ce învățase Catinca în 
copilărie; dacă domnul Grosbois nu se ocupa de lec- 
țiile lui Iaxcar, apoi de ale tinerei fete și mai puţin ; 
după plecarea băiatului se depărtâ și profesorul. Cu- 
coana Casandra mama adoptivă a Catincăi se ocupâ 
de educația ci după cum am spus mai sus, și puse- 
virf cunoștințelor ci invățăind-o să facă dulceaţă. Purii 
cesei nu era menit la desvoltarea intelectuală a femee 
sale... | 

In faţa acestei părechi se giisea Iuscar, Il intinse 
cu toată inima măna Catincăi, în care iși puse sfiicioa-:
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să și roșinda-se, pe a ti; dânsa nu cunoștea pe ti 

nărul care îi spunea bună zioa cu atăta prietenie, 
„Nici Catinea nu mă mai cunoaștei, strigă el, strin- 

gând pe peptul lui cu amăndouă măinele măna tova- 

răşii lui din copilărie. „Zece ani să fie oare un timp 
aşa de indelungat, încăt să te uite toți, toţi?“ 

Catinea se schimbă la față și tăcti un moment, parcă 

ar fi vroit, temindu-se că se înșală, să oprească pe 

buze numele ce-i venea în gind: „Lascar!“ zise ca 

insfirşit cu un las ce-i cșia din adâneul înimei —“ 

tu eşti — dumneata ești 2% 

„Zimi tu'ca pe vremea când eram copii, vreau să 

vegăsese -o soră: în tine“. Și spuind aceste cuvinte, 

Lascar atrase pe tânăra temee la peptul sâu și” o să- 

rută frățeşte pe frunte. i 

Două lacrimi de bucurie curseră pe faţa aprinsă 

a Catincăi. Aceasta muie și pe Puriceseu cu toate că 

nu înţelegea ăncă de ce imbrăţișase streinul, ași fară 

nici o sfială, pe soţia lui. | 

După ce presehimbară căte-va cuvinte de buciuic, 

Lascar se intoarses pre enache Puriceseu care înţelese 

insfirșit cine se afin dinaintea luf. Bt vinul se des- 

chise încetul cu incetul, zimbi cu blăndeţe și potti pe 

“musafirul său să șadă, după ce, cu ajutorul mătăniilor 

sculă din colțul divanului o ciiţea mare cu părul 
. 

. pestulţ, ” 

Intre amândoi tinerii începi preschimbarea amintiri- 

lor din copilăria cea de mult trecută, și fiind-că se 

intimplă, din norocire ea din toate icoanele trecutului si
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se șteargă mai de:tot părţile triste și să rămăc în 
lumină numar cele vesele și plăcute, Catinca dimpreună 

„eu Tuasear nu-și mai aduceau aminte de loc de certele ȘI 
necazurile lor. Cecu ce știau mai bine e că fuseseră 

frate și soră; ca frate și soră se găsiră aşa dar, şi pe 
lângă farmecul ce se afla in“ființa lor se mai adaugă 
şi setea unci legături pline de incredere. 

Ienache care sta în vremea aceea cu picioarele res- 
căcărate. dinaintea sobei, întrerupse întrebările și res- 
punsurile lor o singură dată. „Stiţi Cucoane Lascar. 
că vă sunt epitrop“. „Da, respunse acesta; și bătrănul 
nu-i mai turburâ. Numai dulceaţă și cafea puse să se 
„aducă, fără a spune un cuvânt, 

Pe la două ceasuri îi pofti la masă. Aci se. simţea 
Lascar de tot in ţara lui. Bucătăria moldovenească nu 
prea are feluri de bucate tocinai fine și deosebite, dar 
„ceea ce-ţi oferă, mai ales intr'o casă bogată, arc și 
mult gust și este așa de bine gătit, în căt te satui 
de minune. 

Nici că se socotește dinainte căţi-oumeni au să șadă 
la masă; cine. se află într'o casă la vremea mâncării 

veste poftit la masă cu mare prietenie. Se zice că sunt - 
țeri, ce nu seamănă cu Moldova in această privință 

“şi unde se așteaptă plecarea musafirului, chiar cu risi- 
cul de a lăsă ciorba să se răcească, 

Puricescu rămăsese credincios uuui obiceiu din ve- 
chime a masa lui: fără grijă pentru numărul celorlalte 
feluri de bucate trebuii să aibă totdeauna, o mămăligă
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in cutca lui, din care lua din vreme în vreme căte un 
hoţ cu mănele. Nam putut trece cu vederea. acest 

amănuut, fiindcă afată foarte deslușit -clasa de care 
se ţinea Puricescu; in boerul cel mare Moldovean re- 

cunoşti pe European; boerinașul care merge foarie rar 

la: oraș, își mănăncă și azi mămăliga cu degetele. Puțin 

vorbareţ din fire, Tenache vorbi și mai puţin decăt de 

obiceiu în toată vremea mesei, Numai Puica, cățeaoa 

menţionată mai sus, avea voce să-l turbure din vreme 

in. vreme și atunci îi cedea câte ceva deros. lenache 

cu toată neindemănarea trupului său era mare iubitor 

de vânătoare. Această patimă il apucase după ce pă- 

răsise slujba, cu un prilej pe care nu mă pot opri de 

a-l istorisi, In iarna aceea se dusese la o rudă de de- 

- parte care mergea zilnic la vănătoare și care dete și musa- 

firului său o pușcă cu două ţevi, cea dintăi pe care 

pusese acesta vreodată măna. Iritat cum cra după cele 

intimplate, de curând, cu părerea dată de dănsul, arma ” 

omoritoare se potrivea cu disposiţia lui sufletească. EI 

urmâ sctos de sănge pe o potecă alunecoasă pe puş- 

cașul ce-l intovărășea. „hidicaţi cocoșul“ strigă pușea- 

șul; „pe aice au trecut potărnichi prin zăpadă. 'T6- 

nărul vinător foarte mișeat face cum. l-a stătuit şi stă 

cu degetul așezat pe cocoș. Deodată se înalță un cărd 

de potărnichi dinaintea lui și sboară în aer, picioarele 

i se moac de astă intimplare neașteptati—el alunecă, 

și cade pe părţile cărnoase ale trupului stu destul de 

gros de pe atunci, și iși ridică picioarele. în sus! In 

acelaș moment insă se sloboade pușca — și ce să vezi?
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cad două potărnichi. Un martor ocular îstoriseşte că 
Jenache șezi multă vreme uităndu-sc ţintă la jertfele 

- dibăciei sale. Acest moment fu hotăritor. — lenache 
se ţină de vănătoare și se zice că în cei douezeci și 

cinci de ani ce urniară de atunci, ar mai fi impuscat” 
căţi va iepuri prinşi în culcușul lor, dar ma mai ucis 
nicio potărniche. — | : 

Se sculară dela masă și se intoarseră cară in salon 
spre a lua, cafea turecască și vutei. Vutea moldove- 
nească care se face pretutindeni in casă, e foarte bună, 
dar așa de groasă incăt nu trece din pahar în gură 
decăt cu multă răbdare. - Cafeaoa turcească o face de 
obiceiu stăpăna casei insași după masă și o toarnă în 
mici cești fără mâner așezate in zarfuri de metal a 
căror tormă seamiănii cu filigeanul în care se pun oale. 
Ciubucul și un jeț comod face desăvirșită plteer ca 

unui asemenea moment. Așa se întimplă și aci.. Se 
apropiară de foc fiindcă bătea un vănt rece afară. Ca- 
tinea și cu Lascar își sorbeau cafenoa lingă o mes- 
eioară, car lenache se plimba în tăcere prin odac ţi- 
nind măna cu mătăniile la spate. 

Cu toate că tănărul Vioreseu se simţea foarte bine 
lăngă sora sa de suflet, și în firea lui &ra să depărteze 
de dănsul în asemenea momente orice lueru neplăcut, 
dar totuș trebui să se hotărească să, ceară epitropului 
stu oarecare deslușiri asupra unor lucruri ce-i stăteau 
pe inimă. . 

„Cuconae Tenaches, i incepi el, nu-ţi pot ascunde că 
intoarcerea mea în Valea Verde mi-a făcut o impresie
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foarte tristă. Puriceseu se opri și se uită li densul. 

„Casa tatălui meu imi stă cu totul altfel în minte de- 
căt am găsit-o și nici nu mi-a mai venit să mă due la 
cămp și la pădure.“ i 

Bătrănul tăcu și de astă dată, dar incepit să-și fră- 

măânte barba. | 

„Naş vrea să-ți spun ceva neplăcut,; urmă Lascar, 

„dar mi se pare că epitropii mei au făcut o mare gre- 

șală la arendarea moșiei. Arendașul este așa liniștit în 

mijocul acestei prădăciuni încât pare că nu se simte 

respunzător de nimic.“ | 

„Arendașii prăpădese totdeauna“, respunse insfirșit 

Puricescu. ” 
„Dumneata nu știi nimic despre contract? Na tre- 

Duit să-l iscălești și dumneata?“ 5 

„Știu că mi-ă spus Vrănceanu cii arendaşul plătește 

3200 galbeni, în două cășturi, 1600 la Sfăntul Gheorghe 

si 1600 la Sfântul Dumitru.“ o 

Nu puteai scoate nimic mai mult de la bitrăn; de 

astă dată nu prea vroia să vorbească desluşit, căci 

obicinuit i se deslega limba totdeauna cănd era vorba 

de gospodăria moșiilor. I.ascar amănâ,. dar deslușirea - 

pe o zi mai potrivită; inainte de toate trebuia să vie 

in ajutorul pungei sale yoale, și cl se hotări să aducă 

vorba ast-fel incăt să capete mai de grabă ceva bani. 

„Așa dar la Sfăntul Dumitru plătește arendaşul 1600 

de galbeni“, zise el; „peste patru zile la 26, Oetomvric, 

vom putea lua Danii fără greutate?“ 

„Nu cred“. .
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„Nu crezi? La primăvară sunt virstnic și nu vroiţi 

să-mi ineredinţaţi venitul moșiei mele dacă vă, dau un 
inscris ? . 

„De ce nu ţi-am ineredința Danii? Ceva trebue să 

ai; fără bani nu poate trăi nimeni nu este așa, Ca- 

tinco 25 
Bătrânul zimbi întorcându-se spre nevastă-sa la 

“aceste cuvinte, Să fi fost oare o glumă? se întrebă 

Lascar, | . 
„Fără bani nu poate trăi nimeni“, urmă lenache; 

„mi se pare insă că arendașul a plătit tot inainte.“ 

 „Aunci sunt bani în casă?% 

„Nu cred. 

Lascar nu prea pricepea ce credea. sau nu credea 

Cuconul enache și nu-i venea să ceară deslușiri; era 

vădit că bătrănul jucase un rol foarte neinsemnat in 

epitropie; la ce să mai vorbească serios şi lămurit cu 
dânsul? Inaintea prănzului fusese vorba despre Vrăn- 
ceanu care se afla acum lu Iași; era dar de neapărată 

trebuință să facă drumul pănă acolo. 

„Să lăsăm la o parte treburile zise tănirul după că- 
teva secunde; „să nu-mi turbure nici cea mai mică 

amărăciune bucuria reintoarcerei“ el intinse niăna Ca- 
tinehi care i-o strinsc cu căldură, „Un singar lucru mă 

supără trebue să-mi reinoesc toată gospodăria și mam 

decăt atăt de cheltuială“! La aceste cuvinte işi aruncă 
punga pe masă — erau cinci galbeni intinsa. 

„Cu atăta nu ajungi departe, frate Lascare“ strigă 
Catinca, rizând: „dar am să-ţi viu în ajutor, Te impru-
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mut cu cu irei sute de galbeni din economiile mele, 

restul ţi-l va da enache. E cu neputinţă să nu te a- 

jutăm la nevoc. 

Ienache zimbi iarăș; zimbea des cănd vorbe a Neva 

tă-sa. lubea pe Catinca cu. nespusă dragoste, căci n'o 

avea decăt pe ea în lume, | 

Acum începură cu tot felul de glume, (se zice ză ar 

fi îndrăznit chiar Puricescu să facă o glumă, dar din 

nenorocire a remas perdută pentru posteritate) să serie 

o listă de toate lucrurile ce-i trabuiau lui Lascar în 

gospodăria sa. Catinca făgădui să meargă ca insași la 

„Minciuneti spre a cumpăra deacolo ce se poate grilă 

in asemenea tărguri. 

Cai şi trăsură erau mai greu de aflat dar și aci îi 

venire prietenii. în ajutor; spre a pleca, Lascar la Iași 

hotăriră să se slujească cu careta nouă din Viena 

pe care o cumpărase Puricescu pentru navastă-sa la 

iarmarocul Sfăntului Ilie dm Fălticeni; un negustor de 

cai Evreu din vecinătate avea patru roibi tineri pe care-i 

“cumpără Lascar cu 150 de galbeni; un cal alb bătrăn 

„dar ăncă foarte feapăn fi luat pentru călărie, și când 

se inhămă poştalionul la trăsură. era minunat. 

Zioa treci repede; Lascar trebui să petreacă noaptea 

în Puriceşti, nu-l lăsură. să se intoareă la Valea-Verde. 

Catinca îi purtase de grijă ca o soră și-l duse ca in- 

sași in odaia Dărbatului. ei unde era să doarmă, 

„Cred că vei locui adesea in odaia asta, zise ca; 

„nu vei mai părăsi pe sora- -ta!* Privivea ochilor celor 

negri mari erau plini de iubire la aceste cuvinte simple."
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Puica mai trebui gonită din culeușul ci obiemuit și 

Lascar remase singur. El se dosbrăcâ incet. Impresia 

dureroasă, și stranie de a fi părăsit in propria sa ţară 

'se schimbâ intro simţire de intimitate care-i făcii nos- 
pus de mare bine, și privirea, pungei pline cu bani 
puse la uitare toate neplăcerile presente și viitoare cu 
epitropii săi. Patul era ficut pe un divan lat și jos 

cu mai multe 'perine de deosebite mărimi imbrăeate 
in feţe foarte elegant brodate dar care lăsară a doua 
zi formele florilor celor gingașe tipărite pe obrazul lui. 
Pe o mescioară cu trei picioare sta ligheanul de 'alamă 
frumos frecat; prosopul atărnat alături avea alesături 
albe și fluturi de aur, fire de argint erau trase prin 
urzeală. Pe altă masă așezase gazda sa drăguță, apă 
rece și o chesea cu șerbet făcut din floarea aurie şi 
mirositoare a nufărului; inainte de a intra el în odae se 
afumase eu odagaciu și mirosul cel delicat ii deșteptă 
ager în minte casa părinţilor săi; în sobă ardea flacă- 
ra vie a focului. Pe lingă acesta se mai știa Lascar 

„sub acelaș acoperiș cu o fiinţă care-l iubea cu dra- 
goste frăţească, cum să nu i se fi depărtat orice ne- 
mulțumire ? Inainte de'a adormi el lu seama că de- 
asupra patului sta atârnat, pe un covor prins de zid, 
tot aparatul de vânătoare al stăpănului casei ; îl furase 
somnul pe jumătate dar totuș ii veni in minte istoria 
celor două potărnichi impușeate, și el adormi cu zim- 
betul pe buze.
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CAPITOLUL IV 

O PRIVIRE ASUPRA IAȘULUI. COSTACIIE VRENCEANU AL 

DOILEA EPITROP AL LUI LASCAR. — EPITROPIL PAR A 

FI ADMINISTRAT REU 

Lascar mai remase trei zile şi trei nopţi in Puri- 

cești cu toate că se înhămaseră și deshămaseră caii de 

două ori. Insfirșit se hotări să plece, cam de dimineaţă 

spre a avea vreme să facă cele cinci poştii pănă la 

Iași înainte de inserat. 'Loate buzunarele trăsurei fură 

umplute cu merinde, vin și vutcă; apoi mai treci o 

jumătate de cias ca să-și ia zioa bună, și caii plecară. 

Spre amurg se intinse capitala inaintea ochi'or Iui Lascar, . 

Iaşul seamănă măreț din depărtare şi este foarte fru- 

mos așezat. Orașul se razimă pe o movilă mică ridicăn- 

du-se şi peste căteva inălțimi vecine, ceeace produce 

imagina unui amfiteatru. Pe partea opusă se intinde 

pănă in șesul Bahluiului. Dincolo se înalță. dealuri la 

poalele cărora s*ndesese viile una lăngă alta, pe ici 

pe colo eu copaci umbroși și cu vesele case de locui”. 

Mai multe mănăstiri se văd cu turlele lor zugrăvite in



54 LASCAR VIORESCU 

multe culori pe căte o colină singuratecă. Ochiul căl&- 
torului insă, care pe lăngă efectul general mai caută 

și lucruri interesante, izolate, remăne nemulțumit și 

abia se oprește pe cele patru turnuri ciudate ale mi- 

tropolici, ce se află in: mijlocul tabloului. 

Iașul nu-are un caracter unitar pentru toate părţile 
„orașului ; fiecare mahala își are caracterul propriu. Din. 

curţile boereşti eare se ascundenu în dosul unor ziduri 

mari spre a se feri de contactul eu bordeele de prin- 

prejur, pe vremea cind Dăntuia ciuma prin ţară, mau 

mai remas decăt căte una pe ici pe co'o; cea mai 

mare parte din ziduri a, trebuit să facă loe clădirilor | 

mari,. și locuinţe'e săracilor din vecinătate au dispărut. 

De Orient nu-ţi mai aduce aminte decăt steagurile 

consulilor străini ce se leagănă în virful prăjinilor; în 

ulița mare mai ales se inșiră casele europene unele 
lângă altele, și mai în fiecare îţi atrage privirea căte-o 

prăvălie cu comorile sale. Cum te depăntezi de uliţa 

mare, se bagă numai decăt de senină că orașul ca și 

toată ţara se află într'o periodă de transiţie, dela trăn- 

dăvia turcească spre civilisaţie. Numai aleargă trăsura 
pe caldarăm de piatră ci este supusă la toate pedicele 

neprevăzute ce se intilnese prin ulițe preistorice. Ezind 

odată dintr'un han mi-â căzut vizitiul de pe capră în 
noroiu, fiindcă roatele de dinainte ale -trăsurei intraseră 
intro groapă mare; din fericire caii mirociră cătăva 
vreme locul unde fuseseră siliți să se oprească și nu 
trecură peste dânsul, altfel poate că nu s'ar fi cetit în. 
Germania niciodată această descriere a capitalei Mol-
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dovei. Case noue se ivesc pretutindeni dar mai sunt 

incă multe locuri virane, și în așteptarea minunilor 

architeetonice,- sunt întrebuințate la primirea gunoiului. 

a pisicilor şi căinilor morţi, or paşte vre-o bivoliţă pe 

locurile unde a crescut puţină iarbă. Cu căt te depir- 

tezi de centrul oraşului cu atăt se cufundii casele mai 

tare în pămănt pănă dai de bordee. Cea mai mare 

parte din ele sunt prăvălii pentru trebuințele poporului 

de jos, sau case de meseriași și mau ferestre la: pod; 

oblonul care păzeşte noaptea pe stăpăn de musatirii 

nepoftiţi, se seoate zioa din marea deschizătură. din 

perete și pusă pe stalpi, slujeşte de tarabă pentru înde- 

- letnicirea meşteșugului sau pentru așezarea mărfurilor 

dintre-care nn lipsește țuica niciodată. Cănd ploi, con- 

tribue fiecare trăsură cu căt noroiu. poate la stropirea 

fațadei bordeiului piină sub acoperiș, ceeace dă la ma- 

halale intregi depărtate de centrul orașului, o spoială 

cenușie care nu e tocmai frimoasii. Se înţelege, dela 

sine, că nervii mirosului sunt supuși la emanaţiunile: 

cele mai variate şi mai surprinzătoare. Si cu toate a- 

cestea clima Iașului nu este nesătoasă. Bahluiul care 

abia se vede șerpuind vara pe livezi întinse, ese ade- 

sea primăvara și toamna din albia sa şi acopere tot 

șesul cu apă; umezeala aduce neapărat foarte adese 

friguri, dar după ce ai elănţănit cătva cu dinții, te 

scapi. car de boală. 'Tifosul și alte de asemenea boli 

sunt mai rare decăt la Viena, la Munich și chiar decăt 

„la Dresda. |
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In amurgul serei dar, se opri Lascar la bariera 
orașului. Un impiegat se apropie cu căciula în mănă 

de trăsură și se rugâ se scoată clopotul legat de osie 

de oarece numai tulumbele pot trece cu clopotul prin 

oraș sau face vreun alt sgomot mare, apoi întrebă de 
numele; starea și locul de popas al călătorului. 

Formalităţile” se indepliniră cu puţină vorbă, și cei 
cinci cai obosiţi ureară în trap mărunt ulița Păcura- 
rilor. 1 se recomandase lui Lascar să meargă la hanul 
Părlita, care 'cu tot numele sin stă foarte țeapăn în 
picioare. Cine nu știe unde se află hanul nu poate da 
de dănsul, nicio firmă, nicio lumină mai mare nu atra- 
ge pe călător ; trebue să căirmească din uliţa mare intr'o 
ulicioară, unde aruncă un șir de locuitori dintr'o casă 
mare din colț tot ce nu se păstrează cu mulţumire în 
odae, Lascar intrâ pe poartă intr'o curte mare inchisă 
de jur imprejur cu un șir de odăi joase în tavan, al 
vend căte un număr pe ușă; i se deschise una 
din aceste uși după ce Fotache, Petrache sau cum 
Dumnezeu îi chiamă pe toți murdarii aceia ce ţin lo: 
cul de kelner, au strigat prin toată casa spre a găsi 
cheia. 

Prietenului nostru, resfăţat în Germania în această 
privință, îi era grozav de greu in odăile puțin plăcute, 
care aveau un aer de inchisoare cu gratiile cele groa- - 
se de fer la ferestre. Dar nu era nimic de făcut, Lă- 
zile din trăsură fură băgate în odae, și fiindcă nu a- 
vea de gănd să meargă chiar în acea seară la cpitro- 
pii sti, Lascar se așeză căt se putii de bine și se pre- 

N
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găti să-și petreacă seara pănă i-o veni timpul de cul- 

at, scriind scrisori. Prictenii săi din Berlin trebuia să 

ştie tot ce făcea şi i se intimpla in Moldova. De căte- 

va ori fu întrerupt prin tropăitul și rosul şoarecilor 

sub scănduri; apoi indreptăndu-și ochii din intimplare 

spre sobă văzitun găndac negru mare, cate întrebuința 

ciasurile serei plimbăndu-se prin aerul cel cald al odăii. 

Din-când în cănd se intrerupea Lascar din scris spre 

a-şi face o ţigară. și atunci se găndea 'cu induioșare 

la soră-sa Catinca pe care o părăsisă în acea diminea- 

ți, „Casa şi inima ci cea credincioasă, ceată unde voiu 

alerga dacă se încurcă Inerurile“, șopti el. 

Inţelegerea cu slugile hanului pentru a avea un pat 

curat fu lucru greu. Noţiunea curăţenici stă ca o ima- 

gine ștearsă și nesigură in capul oamenilor; și abia o 

pată mare îi poate aduce la. deplina ei înţelegere. După 

ce intrebuinţă. toate mijloacele spre a-şi putea asigura 

un somn liniştit, se culcâ instirșit. EL șopti „noapte 

Dunii surioară“ și dând astfel giin durilor sale o direc- 

ție plăcută, adormi. ii | 

Lui Lascar îi fusese aşa de desgustătoare viaţa dela 

han, chiar după puţinele ciasuri peirecute acolo, incăt 

sc hotări 'să-și isprăvească afacerile căt s'o putea de 

curănd spre a se intoarce la Valea-Verde. Se sculă 

dar de dimineaţă și fără a se uita la Ovreii cu boece- 

lele și cutiile cele maxi pe spinare, care-i deschideau 

mereu ușa spre a-i arăta mărfarile lor sosite dela Lon- 

dra și dela Paris, și se imbrăcă așa de repede incăt 

la zece ciasuri puti să arunce o ultimă privire în 0- 
N 

.
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șlindă, pe cănd Gheorghe se dusese să-i aducă o tră- 
sură, Pirjarii cunoze locuinţele oamenilor cari un cât 

"de mică insemnitate în oraș. Lascar se opri aşa dar 
foarte curind înaintea casei lui Costache Vrenceanu. 
Puricescu nu se inșelase, Vrenceanu cra inadevăr la 
lași, și un fecior deschise ușa. " 

Vrenceanu era născut în: treapta de jos. Niei nu-mi 
dă în gănd să-i fae o imputare pentru aceasta, din 
contra e Jueru imbucurător ceeace se intimplă adesea 
in Moldova, dela un timp incoace; oamenii cari au 
căștigat ea arendași sau cu alte speculaţii o avere în- 
semnată ajung prin munca lor să se ridice pe deasupra 
rangului ce-l au din nastere, și aşează astfel cea din- 
tăi piatră pentru ridicarea burghesiei, necunoscută pănă 
aci. Neapărat că aleargă indată după titlul de boerie, 
dar astă „slăbiciune le este ertată în starea de azi a 
Moldovei ; titlurile dau numai nobleță individuală i 
sunt căutate pretutindeni; cine alege Germania ca loe 
de acţiune a vreunei novele trebue, pentru culoarea 
locală. să vire intr'inca căţiva consilieri de justiţie, 
comerț și medicină; un roman rusesc va aduce la î- 
veală căţiva consilieri de stat cu condiţie să nu con- 
silieze in realitate Statul la nimic ; și de ce sar mira 
așa dar” cineva, ca fudulia să-și fi găsit locaş și pe 
malurile Dunărei ? Nici mare vre-o “importanţă daca 
un asemenea om se face serdar,  căminar sau spătar 
eu paralele lui, fără a-și îi slnjit ţa a ; urmașii boeru- 
lui celui de curând plăsnuit vor vedt bine că educa- 
ţia singură deosebește un om de: altul și trebue so
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spunem spre lauda acestei clase: tatăl care a fost a- 

desea crescut cu mămăligă și ceapă și și-a strins are-: 

re numai prin economie, face foarte mult pentru ereș- 

terea copiilor sti. - 

"Orice ciocoi nu po'te eu toate acestei să arate, cu 

inima curată, îsvorul bogăției sale, lumci intregi ; mulți 

se tem de publicitate și catastiful păcatelor lor este ne- 

așteptat de încărcat. Aşa se intimplâ și cu Costache 

Vrenceanu. EL era fiul unui vechil. Băiatul frumușel 

și deștept plăeit din intim lare boerului care-l luâ ea 

ajutor pe lingă sufragiu. 

Costache se supuse cu răbdare la spălarea. talcrilor 

și la curățirea paharelor; în copilul de doisprezece ani 

se născu prin instinct siguranța că va ajunge la ceva 

"prin protecţia stăpănului. La început singura si ambi- 

ţie ar fi fost să aprindă ciubueul bocrului, aceasta Par 

aduce prin odăi și lar pune iu contact mai deaproape 

cu înalta familie. Soarta-l ajut, şi peste puţine luni fâ - 

însărcinat cu umplutul ciubucului şi fură tutun pentru 

dânsul 'și pentrii tatăl său. Slujba lui cea nout ii adu- 

se multe ciasuri de odihnă; i se dete voie să se joace 

cu băeţii mai mici din casă, îi lăsa să-l bată și nu-și 

resbuna decăt dacă putea da căteva. ghionturi prin 

intuneric și fără primejdie. Cu acest chip băiatul era - 

din ce în ce mai iubit în casă. 

Spre a nu perde bunele lui apucături, boerul îl puse 

să înveţe să scrie, să cetească și: să socotească astfel 

incăt peste trei ani fu întrebuințat ca grămătie, Acum 

invăţă cum se ingrijește de moșie; el avea un. tatent
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deosebit pentru socoteala datorielor supușiler sii. Oricăt 
de mult ar îi lucrat un țăran, mereu remiinea dator; 
și tân&rul Costache se-biicura nespus de mult de astă in- 
timplare. 

Și fiindcă el era însărcinat cu' cumpărăturile la oraş, 
incepi, din timpul slujbei la canţelarie, să-și pună cea 
dintăi piatră la ridicarea averei sa!e viitoare; doar că 
lucrurile mergeau prea încet după placul lui şi opera- 
țiile cele cinstite erau de multe ori pe aci pe aci să 
se descopere, de accea se hotări să apuce alt drum. 
EI se rugâ de boer să-l ajute la dobiindirea unui post 
la tribunalul din Minciunești, și acesta intrebuință toată 
influenţa sa în favorarea lui Vrenceanu. Un asemenea 
tribunal se compune dint”un președinte, doi judecători 
și doi grefieri, aceștia din urmă ţineau locul de jude- 
cători la cas de absenţă. Costache se putea dar afla 
in posiţie de a sepronunța asupra unor lucruri despre 
care nu avea nicio idee; dar nicăieri nu este adevărată 
ca în Moldova zicătoarea; Cui dă Dumnezeu un post 
ii dă și mintea pentru a-l păstră, și Costache se fiicei 
impiegat al Statului! | - 

Mintea lui ccă ageră ii arătă calea .pe care trebuea 
să meargă: nu te da la mici pehlivănii care-ţi 'strică 
reputaţia ; treci de cinstit și atuncă veiputea mai ușor 
ajunge la dareveri mari. Un an intreg aşteptă cu 
răbdare; se istoriseau fapte mișcătoare despre cinstea 
lui și se bucurară cu toţii când Vrenceanu, prin ajuto- 
rul vechiului său stăpăn căpătă. cel dintăi titlu de 
boeric. Acum putea să aibă mai multă indrăsneală, și se
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ivi un prilej bun. La Mineiunești muri un biet bătrăn, 

care se tot vedea de ani de zile umblănd sdrențăros. 

Nu se știa dacă sunt moştenitori cari să se bucure de 

bordeiul cel dărimat şi de căteva laviţe sfărămate; tri- 

_ bunalul trebuea dar sa pue peetţiile pe ce se afla acolo 

și Costache primi această insăreinare. Mortul era încă 

intins pe masă; un trup de momie cu ochii pe jumetate 

deschiși, gura căsentă şi O căciulă neagră de oaie în cap. 

O babă se plimba in deaptaşi în stinga, sluga mortu- 

lui se vede. Domnul candidat își aruncă ochii de jur 

imprejur; î se părea de prisos să mai pue peceţii pe 

dulapurile și laviţele putrede in care se aflau bulen- 

drele cele murdare. Deodată lui seama la o ladă verde 

dint”un colţ întunecos; acolo tot se putea. afla ceva 

de căte out mu s'au găsit cerşetori care an lăsat avere 

după moarte. Vrenecanu găsi un pretext pentru a de- 

părta pe .babă, trase zăvoral la uși și se puse să 

caute cheia. Unde putea să fie? Unde? decât în cu- 

tele ștergarului celui vechiu care încingea și acum 

talia mortului. O incercare — ăncă una, — de geaba; 

Costache se înfioră ajungind cu mănu prin cămașa 

ruptă pănă la şolduri'e trupului celui rece. Dar el nu era 

fricos de fire și peste curând dete de un lucru tare, ce nu 

era. alt- decât cheia căutată. Ridicând capacul lăzei văzi 

patru saci mai mari și unul mai mic. EL viri răpede 

saci plini de făgăduieli în deosebitele buzunare de 

sub manta, şterse eu biigare de seamă semnele cele 

rotunde rămase pe praful de prin fundul lăzei, lăsă
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numai sacul cel mic intrinsa și. se apucă de dato- 

ria sa: de judecător, CE 

Baba nu fusese pe la ușe în vremea accea și nul-l 
-putea ajunge nici un -prepus. Când se dovedi mai 

“tarziu că se aflau BI4 galbeni şi câţiva sfanți în 
: moștenire, el se apucă să glumească cu colegii sti asu- 

“pra cinstei lui. | 
Asfel căștigă Costache Vrenceanu patru iii de gal- 

beni! Iără a avea toemai remușcări de oarece mor- 

tului nu-i mai trebuia nimic, totuș se depărtă ceva de 

* Mimciuneşti ; din timp în timp cât sta singur i se pă- 

“rea că mai simte răceala trupului la furatul checi. În 

"ecle din urmă îi veni în ajutor vechiul său protector 
procurăndui un post la ministerul de interne, și astfel 

“il cunoseu tatăl lui Lascar, ministru pe atunci. ” 
Comoara cea ușor câștigată se mări aşa de grozav 

incât cinstea lui cea mare de care se vorbea în pro- 

vineie nu-l petreci până în Iași: lua de unde putea și 
căt putea. Dacă sar fi mulțumit cu căștiguri nai mo- 

deste pe -lângă leafa lui și-ar fi putut păstra postul. 

multă vreme, căci pubicul este obicinuit să nu cajete 

nimic gratis de la iîmpiezaţii inferiori. Vreceanu însă 

incepi afacerile ex gros, aşa iîncăt peste puţine luni 
sc vorbea de destituirea lui. EI apucă inainte și-și dete 
demisia; 1 se ivise o stea nouă pe cer. O văduvă 
bogată, trecută de cincizeci de ani dar cu înimă 
tencră și fire veselă, se inamoră .de obrazul plin de 
viitor al tănărului: nostru! Măna nu. i-o oferi, dar 
ii dete o căsuță frumușică la dânsa la țară, unde
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sub nume de vechil putea să taie și să spănzure. Idila - 

executată de amăndoi în singurătatea moșiei nu-i pu- 

tea plăcea lui Costache; trebuea o.tărie de caracter 

puţin obiciauită spre a striga: „lenea meal!t cănd 

“aceasta il chema „Costache al meu“; dar” ambiția 

il ajută să treacă peste toate. Il nu se inălţă numai 

la rangul de spătar prin influența văduvei ci se bu- 

cura și de resultatele cele mai fericite în afacerile 

sale pecuniare. Din veniturile moșiei celei frumoase 

şi intinse abia mai vedea proprietăreasa un ban; ţă- 

sanii tremurau dinaintea nesăţiosului stăpănitor și 

ingrășau pămăntul cu sudoarea lor spre a-l îm bogăţi. 

Viaţa cea îndelungată cu bitrăna sa prietenă incepi 

“cu timpul, să-i pară și lui Costache nesuferită. EI luâ 

lotărărea să so folosească” de cel dintăi, prilej pentru 

a rupe această. legătură. se înţelege că aştepta sfărși- 

tul anului; trebuea să vinză intăiu orzul, să prefacă 

grâul şi porumbul in -achiu, acesta în bani, apoi pu- 

tea veni furtuna. Necredinciosul Costache se mută, 

dar fu destul de; mărinimos spre a nu lua mobilele 

casei cu dânsul. 2 

După patru -ani de robia cea mai rușinoasă la care 

să se fi supus un om vre-o dată, se simţi Vrenceanu 

insfărșit liber și cui atât mai liber cu căt nu mal avea 

trebuință de nicio protecţie. Averea sa crescuse foarte 

mult dar tot nu era destul de însemnată spre a cuim- 

păra o moșie din cele mari. Cine are bani peșin, poate 

- face in Moldova cele mai bune afaceri, mai ales cănd 

este inzestrat cu spiritul do intreprinderi al lui
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Costache. EI luâ moșii eu arendă, şi dete cu dobândă 

o mare parte din capitalu! său. Daca, crede cine-vacă pro- 
eentele erau cinci sau șase se înșală grozav; de ase- 
menca meserie nici nu poate fi vorba. Un capitalist 
care iubește pe aproapele săi urmează astfel: impru- 
mută de pildă, 6000 galbeni pe trei ani, polița insă 
se face pe 8000 galbeni și pentru acești 8000 plăteşte 
datornicul dob: inda praviluieă de zece la sută. După 
eci trei ani ies din G000 de “galbeni cu care sa în- 

„eeput afacerea, 10.400, și ast-fel iţi vezi averea mă- 
rindu-se intrun chip imbucurător. S'ar putea erede că 
se hotărește cineva cu greu să ia bani imprumut in 
asemenea condiții şi totuşi aceasta se intimplă pe toate 
zilele; zilnic însă se și m: ărește - numărul . boerilor 
ruinaţi. Am mai spus-o undeva, că, din: simţimânt pa 
triotic ar trebui să nu mai facă boerii datorii, dar le 
trebue trăsuri noue și cucoanele nu pot trăi fără rochi 
dela la Madame 'Tauve din Paris. In asemenea con- 
diții nu poţi scăpa de camătă. , 

Cu acest chip ajunsese Vrenceanu la virsta de 54 
de ani stăpănul unui capital de 90.000 galbeni! Cum- 
pără moșia Bursuceni eu venit bun și se găndi la in- 
surătoare, Inprejurările ne pot ușor aduce pănă lla Bur- 
suceni, “undei vom vedea familia; deocamdată însă mă 
voiu incerca să deseriu pe Costache, eare imbătră- 
nise acum, astfel cum il găsesc stiind față îm față cu 
Lascar. Frumuseţea din tiner cțe dispă ăvuse, dar o ener- 
gic bărbătească se afla întipărită în trăsurele obrazu- 
lui său. Spriăincenele cele stufoase despărțite prin două
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„cute adănc săpate erau ăncă negre; tot aşa și ptrul 

eare remăsese lung numai pe creștetul. capului; la 

ceafii, la timple și pe frunte era ras, lucru ce se con- 

stata cănd iși scotea fesul cel roș care-i acoperea frun- 

tea pe jumătate; ochii negri și infundaţi nu erau mari 

dar plini de viaţă și căutau cu oare-care demnitate im- 

prejurul lor; el se uita cu privire pătrunzătoare şi viue 

in faţa celor cărora le vorbea pareă ar îi vroit să le ghi- 

cească găndurile spre a-le compara cu vorbele lor; nasul 

subțire odinioară, se cam ingroşase de sigur din pri- 

cina tabacului. celui mult; barba căruntă de tot şi 

neingrijită iși trăgea poate tot deacolo o coloare cam 

" gălbue. Vrenceanu păstrase portul naţional moldovenesc 

care dispare tot mai mult pe zi ce merge, port poate 

cam greoiu pentru tineri, dar .bătrănilor le dă o spoială 

de demnitate. EI se compune dintr'un antereu de mă- 

tase ce seamănă a halat de noapte: lung, spinte- 

catpănă la genunchi spre a inlesni mersul și călăritul, 

“talia este încinsă cu un șal turcesc, pe deasupra se 

pune o scurteică scurtă cu blană și apoi un talar lung 

miineci largi. Cele trei obiecte ale imbră- 

făcute din trei materii de deosebite 

culori deschise, șalul cu feţe bătitoare la ochi și samu- 

rul cel bogat produc un efect pitoresc. Vrenceanu 

purta, azi din pricina căldurei diu odaie numai ante- 

veul de mătase și scurteica cu blană, și se vedea că 

cu toată bogăţia lui nu prea era lucsos. Părţile antereu- 

lui ce se frecau de.divan la ședere, purtau semne de 

îmblănit cu mă 

cămintei adese 

r



G- LASCAR VIORESCU 
  

slujbă lungă, materia de. mătase destrămată atărna ca 

niște ciucuri pe căptușeala de dosubt. 

„Cuconul Iascarache Viorescu“! strivâ feciorul des- 

- chizând ușa. 
„Bre, bre, bre!. zise Vrenceanu ceșindu-i inainte cu 

strigătul de mirare obicinuit oamenilor de clasa lui. 

De unde veniți cucoane Lascarache? Ce lucru ne- 

aşteptat! — Ștefanache, dulceaţă, cafea, ciubuc, re- 

pede!“ | 

Acum sărută pe tânărul băiat de trei ori și-l pofti 

să șadă pe divan. El însuș se așezâ cu. piciorele gho- 

muite sub dinsul la locul de unde se sculase și-să 

propti braţul de-o masă de cărți, acoperită cu teancuri 
de hârtii, ce sta în mijlocul odăi. 

„Dar aţi stat foarte mult în Germania“, cucoane 

Lascarache, incepu el a zice. „liraţi abia ceva mai 

nalt decăt masa asta căud vum văzut cu mulți ani 

inainte” de moartea tatălui dumneavoastră. Veţi fi in- 
văţat mult, chiar și franţuzeşte ?% 

Cunoștinţa limbei franceze cra privită de Vrenceanu 

ca un mare grad de învățătură; el insuș nu vorbea 
decăt moldovenește şi ceva grecește, 

„Nu cred să-mi fi perdut tocmai timpul“, respunse 
Lascar; „și dacă aș găsi vre-un post nu m'aș da în 
lături de a intra în slujbă. 

„Bravo! — Cum să nu găsiți post, — oamenii invă- 
țaţi sunt totdeuna de trebuință, numai experiența tre- 
buc să vă lipsească. Fără esperiență nu poți merge
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inainte, am auzit că în ţara nemţescă sunt oameni 

foarte cu minte, cu n'am fost nici odată pe acolo, 

dar ciind o incepe Moldoveanul să puuă legile la cale 

apoi nu-l întrec nici trei Nemţi“. 

Ast-fel urmară cu vorba cătva timp, Vrenceabu se 

perdea pe ici pe colo în sfaturi părintești. Deodată 

intrebâ: „Aţi fost la Valea-Verde 2% 

Această - întrebare trebuia să aducă tălmăcirile ne- 

plăcute de care se tot ferea Lascar de o jumătate de 

cias de când era acolo. Noi am văzut că era în îi- 

vea lui de a depărta cât de mult orice lucru grecii; ” 

cănd aceasta insă nu se mai putea, mi lipsea oare- 

care energie graiului stii. 

„Vin dela Valea-Verde“, zis el. „De miaș fi putut 

inchipui ce am să găsesc acolo, mi-aș fi făcut alt-fel 

planul de călătorie spre a nu fi silit.să mă supui la 

simţiri așa de dureroase îndatii după intrarea mea în 

patria așa de mult dorită. 

Ce aţi făcut cu proprietatea tatălui mou, cucoane 

Costache? Dumnezeu ştie că aș-fi voit mai bine să gă- 

_sese tot mistuit de foc, decăt pustiirea asta fără nici 

o conștiință.“ 7 

Obrazul așa de priotenos pănă aci al lui Vrenceanu, 

luă deodată un acr necăjit și batjocoritor. Scoase dintr”o 

tabacheră un praf de tabac, care se împrăștiă in 

mare parte pe mustaţa sa albă, și zise cu răceală: 

„Ce am făcut cu Valea-Verde? Ce vorbă e asta?* 

„Nu sunteţi unul din cei trei epitropi, aleşi de re- 

osatul tatăl “meu ? Nu: trebuiaţi prin urmare să ingri-
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iţi de păstrarea averei mele? Se vede că n'aţi fost 
de mult la Valea-Verde, altfel maţi putea întrebă. „ce 
vorbă e asta 2% : o. 

Vrenceanu zimbi. „Mi se pare câ vrei să-mi faci 
imputări, fate dragă; trebue să-ţi spui însă, că nu 
sunt tocmai la locul lor. La Martie viitor vei avea 25 
de ani şi atunci ești virstnie după lege. Acum suntem 
in Uetombrie ; pănă de primăvară, așa dar, trebuo 
să te mulțumești cu ceeace facem noi epitropii. Darea 
socotelelor va arătă: mai tărziu de am făcut bine sau 
râu, 

Vorbele acestea le spusese despicat și cu mare li- . 
niște. In sufletul lui însă părea că fierbe. Se seulâ 
de pe seaun și incepii să cutreere odaia, cu rhăinile pe - 
părțile cele roase ale 'hainei lui de mătase. Lascar 
urma cu bastonul conturul arabescurilor covorului de 
sub picioarele sale. Amindoi tăcură un timp oarecare. 

„Și după celelalte toate, ineepii iar Vrenceanu, şi 
după, celelalte: toate, nu e numai pe capul meu respun- 
derea cu care cauţi sii mă sperii. Suntem trei și cănd. 
o fi la adecă suntem în stare să plătim căteva giamur 
sparte“. E | 

Batjocura asta seoase pe Lascar din sărite. „Ce vor- 
biţi de giamuri sparte, cucoane Costache !4 strigă el. 
„Mă credeţi copil !am să vă arăt că nu sunt copil. Mi-e 
teamă cu pustiirea din casă și grădină e icoana stărei 
în eare voiu găsi toate celelalte lucruri, 

” Vreneceanu- se opri dinaintea tânărului, „Ia. ascultă- 
mă“, zise el; „Dumitale iţi ferbe săngele in vine, şi
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cu asta nai să o scoţi la cale cu.noi bătrănii. Soco- 

telele - epitropici iși urmează, după hotărirea sfatului 

de fimilic, calea lor pravilnică. De sfat de familie nu 
poate fi vorba aci. Rude iu ai, şi puţinii prieteni ai 
tatălui dumitale, care le-ar fi putut lua locul, suntem noi - 
insine epitropii. Așa dar noi mavem aface decăt cu 

tribunalul din Minciunești și cu comisia epitropiceaseă 

din. lași, și aci ne-om înţelege noi. Dar ca să-ţi ară- 

tăm, că ne purtăn bine şi cinstit cu dumneata, şi spre a 

ne feri de orice bănuială € — cl zimbi la aceste cu- 

vinte— „ai să arunci'de pe acum o privire asupra 

socotelelor. Vornicul Alecu Dolbin e aşteptat de ieri 

la Jași, astăzi trebue să sosească desigur, Am si-l rog 

să treacă măine dimineață pe la mine ; poftim și dum- 

neata aici la zece ciasuri, Și atunei vom vedea cum 

stau treburile dumitale“. 

Lascar fu silit să se „mulțumească de-o-camdată cu 

atâta. Se sculă și intinse măna epitropului, său. „Așa 

dar pe măine 2% — Mâine la zece cinsuri te aştept. —: 

Stefanache dă paltonul, cuconașului — Eşti ușurel im- 

prăcat — fereştete de răceală. — Cu aceste vorbe însoți 

Vrenceanu pe musafirul său pănă afară. Ancă o strin- 

sură de mănă și se despărţiră. | 

Bătrănul Costache se intoarse in odaia sa. Îl 'se 

plimbă multă vreme în Jungiș șin curmeziș, vorbind 

singur, lucru, ce 1 făcea totdeauna :ănd îi cra mintea 

plină de afaceri importante. .



CAPITOLUL V 

DIMITRIE ALBU. — SOCIEPATEA DIN CAPITALA MOLDO- 
VEI. — ALECU DOLBAN AL TREILEA EPITROP AL LUI 

LASCAR, 

Lascar se aruncă nemulțumit în trăsură, Iși inchi- 
puia el că soentelele făzăduite nu-i vor aduce mare 
măngăiere, dar simțea totdeodată și neputința lui față 
cu epitropii, pănă nu va fi sosit ciasul virstnieiei.” Po 
lingă aceasta tut ce vedea imprejurul său îi părea stră- 
in, toate i se înfățișau ca o amintire pe care nu o pu- 
tea prinde decăt după ce își muncise gindul anult eu 
dănsa. „E lucru Dun, fără îndoială să-ți faci invăţătu- 
ra în străinătate, iși zise -el, acelui care w'are părinţi 
și prieten, insă, îi sapă vremea un șanț adine între 
plecare și intoarcere peste cure nu poate trece decăt 
cu mare anevoie spre a se pune din nou în raport. 
cu fare sat, 

Acest gind reinviâ carăși simțirea de singurătate, 
care-l mai muncise așa de des. Se cobori din trăsură 
spre o merge pe jos, birja urma incet dnpă densul. | 

Uliţele erau vii şi luminate incă de razele calde
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și primăvăratice ale soarelui. In Iași se, intimplă foarte 

rar ca unul din aceia ce poate plăti o birjă să-și in- 

trebuințase picioarele, și astfel numărul trăsurilor ce 

aleargă in sus și in jos este foarte insemnat, mai ales, 

in strada mare se inghesuește trăsură lăngă trăsură 

incepind cu caretele !uxoase spre a ajunge la birjarul 

ovreese -cu un singur cul. Dar o fisionomie deosebită 

nu a mai au uliţăle; mulţimea cea mare de evrei cu 

portul lor adesea foarte murdar o găsim îndată ce am 

trecut graniţa polonă, cu deosebire că Iașul e poate 

mai bogat în evrei, astfel incăt Sămbăta incetănd orice 

daraveri, uliţile nu sunt nici pe jumătate așa de vii 

ca celelalte zile. Orice urmă de oraș oriental s'a șters, , 

numai 'Lureul . care vinde rahat la poarta mitropotiei * * 

şi-şi linge degetele vânzănd, a mai remas. Acum trei- 

zeci de ani era alt-fel; in locul ulițelor pavate cu piatră 

erau. poduri de lemn cari se aprindeau cănd se ivea 

un foc mare, și ingreuiau astfel treaba pompierilor; 

trăsurilo insă care odorogean pe aceste poduri erau 

interesante de privit. Boerii cu portul deseris cam po 

scurt, în  liniile.de mat sus; edeau întinsele și 

salutau plecănd capul în tăcere și cu măna la pept; 

feciorii lor Greci sau arnăuți, cu iataganul la brău stă- 

teau pe scara trăsuri cu ciubucul stăpănului rezemat 

“de șold. Şi cănd Vodă iși lăsa vasele sale domnești. 

să se sgudue pe pod spre a merge seara la tea- 

tu sau la vre-o. sindrofie, alergau țiganii găfă- 

ind eși pe jumătate despuiaţi inaintea trăsuri, cu fa- 

cle aprinse in .mănă spre aci lumina calea. Acun 
,
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cincizeci de ani trăsuva Mărici Sale era trasă de șase | 
armăsari, cu doi lănceri inainte și doi inapoi, dovadă | 
netăgăduită despre folosul cavaleriei moldovene. "Toate . 
Sau schimbat;-și Iueru: ciudat mai repede a mers cu 
transformarea aparenței externe decăt cu indreptarea 

- din lăuntru. Aci trebue să mai treci adese peste o- 
dorozite poduri de lemn, fi în această trecere ți se 
incurcă mințile, ” e 

Lascar rătăci prin mulțime fără nict un scop. Pe ici pe 
colea cetea firmele prăvăliilor; tot ce vedea venea 
de la Paris; rar se întimplă unui meseriaș să fie des- 
tul de nepăsător spre a se trage din alt oraș. „Alexan- 

-dre, cocitieur de Paris“ sta scris pe deasupra unei uși ; 
Lascar întrâ in „atelier“ spre a cumpăra parfum și 

“alte lucruri trebuineioase de felul acesta. Din paralele 
luate imprumut dela Puriceseu abia îi mai remăseseră 
vre-o cincizeci de galbeni, car: de cumpărat trebuia 
cumpărat. Poate un om care ține căt de pnţin la cl 
insuș, să trăiască fără eatnait double, și se poate el 
uită la mijloacele pungii sale cănd i sa isprăvit poma- 
da? Lascar nu număra niciodată ce aveă ; pe cătă vre- 
me nu amuțea cu desăvărșire sunetul aurului, el chel- 
tuia parcă punga sa nu sar putea goli. ! 

Lascar întrâ așa dar in prăvălie ; aci se mai afla un 
mușteriu plecat peste o cutie cu țigări pe care o cer: 
ceta cu achi de cunoscător și o mirosea.! Țigări la un 
frizer? Fără îndoială. La Iași nu se poate altfel. Niciun 
prăvăliaș nu se mulțumește cu o specialitate; dacă nu-i 
merge bine cu un fel de marfă se ridică eu cealaltă.
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Fu am văzut într'o librărie puști şi mobile, și pe Jăn- 

gă hrana intelectuali chiar și hrani trupească sub for- 
mi de parmazan, de sarăele și de șampanie. 

"Acel ce cumpăra ţigări ridicâ ochii auzind că umblă 

ușa, şi după ce se uită puţin la cel ce intrase : 

;Lascar Viorescu“ strigă el cu bucurie și-l. imbrățișâ, 

„De cănd eşti în Moldova? Do cănd cești la lași?% 

Era Dimitrie Albu; Lascar îi făcuse din intimplare, 

cu un an inainte, cunoștința la Berlin, și se văzuse 

zilnice cu compătriotul indoit de drag fiindeii cra în 

străinătate, De pe atunci se rugase de Albu care cra 

cu căţi-va ani mai în virstă decăt dănsul, să-i slujască 

de călăuz la intoarcerea sa în ţară. Dar trecuseră do- 

uăsprezece luni dela ultima lor. plimbare „unter den 

Linden“; Lascar amănâse plecarea sa dinti'o lună în- 

tvalta şi uitase apoi cu totul pe noul său prieten. Îm- 

timplarea îi aduse carăș faţă în faţă; Lascar ar fi pu- 

tut zice: Providența căci pentru dănsul această întil- 

nire cra un adevărat noroc. | 

Amândoi se bucurară din suflet; singur Monsieur 

Aleesandro perdu în afacere; ţisări.și pomadă fură 

uitate. Dimitrie apucă brațul lui Lascar și părăsiră 

_prăvălia ducându-se acasă-la Albu, “Trăsură, cai slugi 

și geamantan se aduseră indată dela han și peste un 

"cias Lascar era cu totul așezat în locuinţa prietenului 

său, După ce iși istorisiră tot ce vroiau să știe unul 

despre altul din căte!i se iutimplase în cursnl anului 

intreg, intrebările și .respunsurile se potoliră incetul 

cu încetul.
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„Prebue să-ţi mai spun ceva la care am luat seamă, 

zise Albu; „nu mai găsese expresia veselă şi nepăsă- 

toare care. se vedea la Berlin in toate mișcările dumi- 

tale . Acesta e obrazul ce trebue să-l aibă cineva care 

se intoarce după un șir lung de ani în ţara sa?“ .. 

"pAPam bucurat .ca un copil punănd piciorul pe pă- 

mântul Moldovei“, respunse Lascar; “„dar de ce să 
tăgăduese, nu mă pot scăpa de un simțimănt de ne- 
liniște. Afacerea cu. epitropii mei, de care “ţi-am vnr- 
bit nu e singurul lucru care-mi înăbușe veselia, cu 
toate că-mi dă destulă grije. Mi se pare par'că nu 
mvaş mai potrivi cu.cu felul de aici. parcă ar îi mu-: 
rit în străinătate copilul Lascar, care: resufla ușor și 
vesel in -acrul Moldovei, și paweă Tiiisear „cel instră- 
inat nu ar mai putea trăi în clima de aici. Si cu 
toate acestea pănă acum am avut foarte puţin aface 
cu oameniit, 

„Poate că tocmai de aceea, ești ipocondru. În orice 
caz nu, ești singurul care simte astfel, intorcăndu-se. 
in fară, după mai mulți ani. Nei eredem aici că pentru 
complectarea creșterii avem neapărată trebuinţă de în- 
ţelepeiunea Apusului și ne trimetem co ii peste graniţă. 

„Adevăr că mijloacele de educaţie dela noi nu sunt 
indestulătoare, dar ce ese de 'acolo? Parte din tinerii 
noștri se pun cu silință să studieze: „Jes bals cham- 
pâtres“ și inima fomecască; cel ce invaţă ceva — și 
slavă Donmului, nu sunt, puţini de accea — nu ştie ce 
să Încă aici cu ccle învăţate, unde toate se petrece alt- 
fel decăt in restul Europei.
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„Nu e rar atunci să cadă și el în nepăsarea care 

o are sub ochi, și folosul practie al creșterii sale cu- 

ropene este pierdut. Mai adesca ii lipsește energia spre 

a se lupta cu relele obiceiuri; găsește mai comod de 

a face ce făceau bătrănii inaintea lui, și uită că bă- 

trănii în naivitatea lor nu știau face mai: bine, că. 

prin urmare ele mai blamabil şi”de aceastii scuză nu 

se poate folosi. Am văzut tineri care se întorceau cu 

cele mai bune intenţii in Moldova și câţi-va ani le-au 

fost deajuns spre a-i striza cu totul. Ne lipseşte ener- 

gin, asta este nenorocirea noastră !“ | 

„Energie! zise Lascar incet; vorba aceasta ii er: 

nepli ăcută ca 0 împutare, - - , 

„Cu toate acestea . Sa “indreptat cite-cev : urmă 

Albu. „Pășim în. multe lucruri inainte, desi ne 

moi jucăm adesea deza baba oarba. Va veni și vremea 

in care în loe de a hrăni soldaţii netrebuincioşi vom 

aduce profesori buni, spre a avea o Universitate la 

noi. Dar să lăsăm lucrurile serioase la o parte. Ceca-ce . 

iți trebue mai întăi este să faci cunoștință cu lumea. 

Am zis să pună caii să mergem la căte-va visite“. 

Datoria de a face o sumă oare-care de visite nu 

se poate număra de obiceiu printre bucuriile vieţei, 

de astii dată insă ii era plăcut lui Lascar să sc apro- 

pie de un cere, în mijlocul căruia iși avea locul său 

hotărăt prin naștere. | 

| Vreau săi economisesc pe cititor neinșirăndu-i niște 

nume ce in-ar suna așa de strein; dacă ar merge. 

insă vreodată la Iaşi Vași sfătui prietenește ă făcă tot
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așa de multe visite ca și Lascar. De sigur nu se va 
crede urgisit intr'o barbară „provincie turecascăt, Lu- 
mea aleasă din capitala Moldovei numără membri care 
ai fost priviţi și în alte capitale ca apariţiuni intere- 
sante. “Tipul femeese are un farm e deosebit, cea mai 
mare parte din femei te atrag prin veselia lor plină 
de tact, care se apropie de familiaritate numai pe 
atăt pa căt o înrtă bunul ton al socictăței. Saloane e- 
legate, și adesea foarte cu gust gătite se deschid î- 
naintea musafirilor. Numai tablouri nu trebue să cauţi, 
gustul pentru asemenea opere deartă nu fa impămăn- . 
tenit ăncă aci. Imerurile de bronz și stofele cele grele 
de mătase trebuesc schimbate așa de des, incăt nu pri 
soseşte nimic pentau opere de artă. 

Imi iau voca de-a mai adăuga aci ceva despre „la 
haute-volce“ parte pentru a respinge părerea aspră 
auzită sașa de des, parte pentru a 'arăta Moldovenilor 
şi  Moldovencelor impresia ce face felul lor-de-a, fi 
asupra unui observator nepărtinitor, 

Mai nainte de toate sunt invinovăţite adesea fără 
a fi cunoscute că ar avea ideile cele mai elastice 
asupra fidelității. „Altfel sunt iacântătoare€ zice oamenii, 
du susțin că zeul Amor iși urmează jocul tot atăt de 

liber pe malurile preei, ale Seinei și așa măi departe 
ca pe acele a'e Dunărei. Cu: istoria în mină se pot 
urmăii causele progresului și regresului pe calea bu- 

„„melor moravuri în Iaşi, La inceputul veacului dâca un 
tată își crescuse po fiul stu pănă la virsta de 19-20 

i
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de ani, îi poruneca să, meargă la bac să se spele fru- 

mos ciici adoa-zi avea să se insoare; bi ăiatul sărută mă- 

na băbachi, se ducea și se primensa. Adouazi se făcea 

nunta, mireasa. “venea și dinsa deadreptal din odaia 

copiilor și amEndoi se întilneau poate pentru întăia 

oară în faţa altarului. Mo'doveanul e de obieciu foarte 

blajin: el trată bine pe noua cunoştin; ă cei se dedese 

de soţie și toate mergeau cu atât mai minunat cu câte 

tânără femeie nu eșa, decăt foarte rar din casă. Fan- 

tazia nici nn intra în socoteală, de aceea și poesia er: 

de regulă mi adaos rar în toată calea vieţii. În telul 

acesta, se făceau căsătoriile chiar in cei din nrmă do- 

uăzeci de ani, cănd, în resboiul în contra Turciei Iașul 

ajunse princip: alul euartier al armatelor rusești. 

Ce impresie a trebuit să facă asupra tomeilor uur- 

formele cele bogate! Mulţi 'ochi negri comparau legi- 

uita proprietate cu strălueita importaţie Și nu arare-ori 

se intimplă ca . plăcuţii otiţeri din uardă s să învingă 

pe greoii indigeni, ca Mihalache sau Petrache. 

Copiii, după feiul cum se creșteau pe atunoi, se 

lăsau pe mina ţiganilor, și astfel fetele tinere aflau 

de timpuriu ec se petrecea in casă. Nu e dar de mi- 

rare ca această vreme să fi avut o inriurire nu tocmai 

trecătoare asupra moravurilor. In . curând inisă începi 

a se apuca pe altă cate. Mamele se obicinuiră a și 

duce fetele in străinătate, din cea mai fragedă copi- 

lărie și le puneau în casele de. educaţie din Viena și 

Paris; acelea cărora le lipseau mijloacele pentru a. le 

duce așa departe se mulțumeau cu Lemberg s sau Cer-
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năuţi, peste graniță insă trebuiau să treacă fetele. 
Această măsură fu foarte: folositoare. Nu vreau să 
susțin că cronica scandaloasă din Iaşi” e cu totul Hip 
sită de anecdote pipărate, chiar frumoasele ieșene m'ar 
lua în ris cănd aș spune așa ceva; dar capitala Mol- 
dovei poate arătă cu miindrie un șir de femei frumoa- 
se și totdeodată vrednice de stimă. Pe lingă acestea 
mii e de observat că daca nu ce mai greu în Moldova 
decăt în celelalte locuri de a fi virtuos, greuta- 
tea de a se feri de gura lumei e mai mare Sunt 
căte-va femei în virstă, care inșelate “prin propriele 
lor amintiri văd relaţii rușinoase: acolo unde poate, 
simpla prietenie e causa întilnirei zilnice. Dintro frasă 
repetată fâră nici o legătură se infiripează un roman 
care respândit prin lume e crezut de toţi cu prea mare 
iulesnire; multe reputaţii s'au stricat în felul acesta 
cu o ușurință condemnabilă. Parcă le-ar lipsi Moldo- 
vencilor increderea în ele înșele, altfel nu ar asculta 
usamenea istorii cu atăta ine? ăduire,. 

Dar dacă în Iași nu să întîmplă mult mai multe scan- 
daluri decăt in orașele cele mari ale Occidentului, 
acest simplu fapt este spre lauda damelor moldovene, 
căci simțul lor moral trebue să fie foarte puternic, 
pentru a nu sc surpa sub urmările unui obiceiu care 
a ajuns un nărav. Vreau să vorbesc de ușurința cu 
care fără a ţine seamă de dogmele bisericei grecești, 
se desfae căsătoriile. Cu'greu imi pot aduce aminte 
de vre-o familie in care să nu se fi pronunțat 'mici uri 
divorţ, "Tinerii nu se mai căsătoresc ca inainte vrem
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iși fac curte frumușel ca pretutindeni. în lume și se 

inamorează cum se cade unii de alții. Cum a trecut! 

insă furia dela inceput și se arată vreun cusur în ca- 

acter la unul din căsătoriți, e sur care turbură micile 

obieciuri zilnice ale celuilalt, apoi se ceartă impreună 

şi cer divorțul, Peste puţini ani, peste un an, ba: chiar. 

„peste căte-va luni abia, se desfac cele mai multe casă- 

torii; bărbatul se însoară în dreapta cu altă femeic, 

femeia în stinga cu alt bărbat, și lucrul sa sfârșit! 

Mam intilnit adesea cu femei tinere care se plimbau 

de braţ cu al trailea bărbat; rar ţine una potcel din- 

tăi. Nu vorbeşte. oare în favorarea nobilei naturi fe- 

„meieşști daca într'o asemenea quasi prostituție legală 

nu sta stins orice simţimânt de rușine ? Cind o femeie 

“a cununat cu trei bărbaţi și cănd cei de care s'a des- 

părțit sunt insă sănătoși și bine, atunci deosebirea lor 

de amanți parcă nici nu mai există. Inriurirea aces- 

mi rău se întinde şi asupra fetelor tinere. Domnul cu- 

tare nu prea place domnișoarei cutare dar il ia de 

probă; tot îl poate lăsa dacă nu îndeplinește cerințele 

umuii căsnicii fericite. 

Preoţimea poartă singură vina pentru desgustătoare: 

gangrenă a societăţii moldovene; ea primeste parale- 

pentru despărţenie, și cu căt i se plătește nai bine- 

cu atăt e procedura mai scurtă. In căte-va zile se sfir- 

șeşte de obiceiu totul. a 

„Aşa dur, imi iau voia să mă .fac apărătorul muerali 

tăţei sexului frumos din Moldova. Dar i se mai adu. 

ce ăncă o invinovăţire, care esto mai grea de inlătu
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rat și nu se poate expliea prin nicio desvoltare istori- 
că; imputarea de a-și umplea, viața, fără nicio aspira- 
ţie. mai înaltă, cu fel de fel de nimicuri, lucru pentru 
zare în limba germană nici nu există cuvănt po- 
trivit, şi pentru care se: poate: intrebuința vorba fran- 
cesă de futilit. Da, pline de nimicuri sunt damele cu 
toate că și aci se pot găsi o mulţime de excepții. In 

- genere moda este dumnezeirea căreia se jertfește tot; 
a merge la bal intr”o toaletă pe care ar putea-o recu- 
moaște un ochiu rău voitor ca purtată deja odată, o 
privit ca o hotărire eroică, ori cătă plăcere ar avea de 
jurat o damă mai bine remăne acasă. De au ajuns lă- 
zile la vreme din Paris apoi strălucese frumoșii ochi 
de bucurie; taina despre rochia cu care are să se 
arate la bal este păstrătă cu sfințenie, și cu siguranța 
liniștitoare. „Sunt cea mai elegantă întră în strălu- 
cirea luminelor, și sunetul muzicei, căt se poate de.tăr- 
ziu în sala de bal. Daca triumful e constatat în toată 
regula apoi e femeia fericită; dar daca din nenorocire 

„mu se poate tăgădui că doamna A sau doamna era, 
și mai elegunt imbrăcată, apoi remas bun polha sau 
vals ineăntător; remas bun bucurie de a trăi, era, 
pe aproape să zic, De aceeași importanță este tot ce 
privește prestigiul “exterior: echipaj, cai, mobile, ete. 
pâșa e in toate orașele mari“, imi va zice desigur o 
Moldoveaneă drigălașe. ME rog de iertare, vă inșelaţi, 
Fără îndoială toaleta e pretutindeni un lueru de mare 
importanță dar hicăeri ea la lași. In” celelalte orașe 
mari Curopene rar se va ruina o familie din pricina
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sochi or, a pălăriilor și a gătelelor pe care le aduce 
cucoana dela Paris, dar imprejurul dumitale vei găsi 
mai mult decit uu exemplu, unde pe copii ii așteaptă 
o viaţă plină de neajunsuri, fiindcă mama a cheltuit 

prea mult. Daca asemenea exemple, după cum mi se 
spune, sunt mai rare in vremea din urmă, să ne bucu- 
ăm cu toţii. | 

In astă privinţă sar putea aduce e: scuză, că băr- 

Daţii nu fac destul pentru a ocupa in alt mod mintea 
adesea, foarte bine înzestrată de natură a femeilor lor. 

Nici aci mare Moldoveanul destulă energie. Jnergia 
nu se dobăndeşte numai din naştere dar și din cereș- 
tere şi: aci e buba. De se căsătorește o pereche tâns- 

ră din dragoste. nu se poate hotări bărbatul să se opu- 

nă la prea marele cheltueli ale femeiei sale; daca zes- 

trea miresei a hotărit nunta, apoi âi vine și mai greu 

să se opună căci ușor poate cere ca despărțenia, spre 

a-și căuta un caracter mai potrivit cu al ci. Si apoi 

chiar bărbatul cheltuește cu plăcere fără: chibzuială, 

cum să oprească dela asemenea mulţumire pe soţia sa? 

Dacă nu se face în curând o schimbare radicală în 

această privinţă iu Moldova, atunci nu va mai fi de 

recunoscut peste o jumătate de secol societatea din 

Iași ; numeroasete familii foarte umabile, in “cercul căro- 

a se simte străinul acum așa de bine, vor fl abdicat 

spre a face loc altora, care ară și seceră âncă in su- 

doarea frunței, spre a pregăti copiilor o viaţă fără 

griji. Nu cred să găsească vreun Moldosean aceste a- 

N
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prețieri greşite; tot atăt d= puţin crod insă: că vor 

aduce vreun folos. 

Cu primul. pas pe un covor inflorit se, deschise ini- 

ma lui Lascar; fața sa supărată se prefăcu intro față 
_Yeselă și prietencască, și talentul stu pentru 0 convor- 

bire ușoară eși ear la lumină. Iși putea zice cu indrăs- 
neală că trebue să fi plăcut tutulor, şi rise cu mulţu- 

“mire de glumele ce le făci Dimitrie Albu asupra pri- 

viei călduroase cu care-l invredniciseră mumele fete- 

lor de măritat. Mumele sunt în toate părțile aceleași. 

Spre a sfirşi zioa întrun chip care să corespundii 
intereselor lui Lascar, se hotăriră să petreacă seara in 
societate, Dimitrie știa unde se poate intilni de obi- 
ceiu întrunirea cea mai numeroasă, deși nepoftită, și 

„amândoi prietenii intrară pe”la nouă ciasuri întrun 
salon, unde se și aflau mai multe dame şi domni. Las- 

car îu presintat in dreapta și în stinga între alții şi 

unui biirbat, care se virise in cercul damelor Și făcea 
„foarte mult spirit. „Yoilă mes dames, encore un beai 
pour les bals et les belles!“ strigă el după ce strinse 
măna noului. venit. 

La două mese se juca cărți. La una din ele era 
mare veselie, și căte-va vorbe de duh, căte un hohot 
de ris intrerupea monotonia jocului, pe cănd la cea- 
altă se petrecea lucrul mai serios; patru domni unii 
bătrăiori, alţii chiar bărtăni bine, făceau o partidă de 
whist, și numai căte-va vorbe grecești rostite foarte 
iucet intrerupeau la intervaluri regulate tăcerea- Limba
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grecească le era mai obicinuită iu vechima Moldove” 

nilor ca cea franceză și mai este vorbită ăncă și azi 
de boeri cei bâtrăni, ” 

""Ţigările pe care ţi le faci singur, nu sunt oropsite 

diu asemenea adunare de vreme ce și damele fu- 

mează. Stăpăna casei apropiă și de Lascar borcanul 
“cu minunatul tutun, turcesc și acesta ar fi trebuit să 
se şimtă foarte bine în mijlocul fumătorilor, daca nu 

i-ar fi fost greu cu vremea, de â lua parte la convor- 
Dire. Eva vorba mai totdeuua de persoane ale căror 
realiţii ii crau necunoscute, și tinerii domni nu-și dă- 

deau nici o osteaeală să pnnă un subisct nai interesant 
pe tapet. Se sculau, unul după altul ca să joace șah 

sau să privească In “masa de: cărţi, pănă ce nu mai 

remascră pe lăngă dame decăt Lascar şi autorul cuvăn- 

“tului de'duh de care am vorbit mai sus. 

Seara era destul de înaintită cănd se deschise ușa: 

şi întră iun bărbat cu faţa plină și ciupită de vărsat, 

în salon. Fi primit de toţi ca cine-va care lipsea 

“de mult., Cuconu Alecu! domnu Dolban! strigară da- 

mele și:l apucară de mină, două sau trei ii ziseră 

moș Alecu, şi: de acestea fu chiar imbrăţișat, Numai 

dela mesele de joc nu se sculi nimeni, și musafirul 

“cel nou se duse la toate mesele să stringă măna uno- 

ra şi să sărute pe alţii, după gradul pricteșugului co- -. 

avea pentru fiecare. 

Alecu Dolban trebuia să fi ajuns la cincizeci de 

ani, dar mișcările lui îndemănatice tot mai făceau să, 

apară trupul său oarecum tânăr și plin de putere. Gra- 

,
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“iul lui era impănat cu expresii energice; aparența 

blândă ce o da cuvintelor sale, îndrepta ceeace era 

prea bădăran întrinsele, toți rideau cu plăcere de 

anecdotele sale, deși se cam rătăceau peste hotarele 

bunei cuviinţe. 
Lascar afla că al treilea epitrop al său ii sta în faţă 

și sculâ pe Dimitrie Albu dela o partidă de șah, pen- 

tru ca acesta să-l presinte lui Dolban. Trebuia să 

aștepte un moment” potrivit căci Dolban se așezase în 

mijlocul damelor, și spre marea veselie a auditorului 

povestea, istorie după istorie. Albu profită de o mică 
pausă și-l bâtui pe umăr. „Cucoane Alecule“ zise el, 
„Lascar Viorescu dorește să-ţi fie presintat“. 
„Dolban se sculâ răpede şi întinse mina tinărului. 

Trăsăturile cele grosolane ale  obrazului sâu luară o 

expresie pe care cu multă bunăvoință o putea-i crede 
“de bicurie. „Ce sosire fără de veste pentr noi!» 

strigă el; „fără indoială că te aștept de luni de zile, 

„dar pare că nu se desparte cineva uşor de Berlin. O 

fi fost inima în joc la această întârziere? Nu e așa2% 
Și începu să riză cu hohot, uitându-se la dame. 

„Na fost numai atât“, „vespunse. Lascar, primind 

gluma. 

După o discuţie destul de intinsă asupra festelor ce 
joacă, a oamenilor tineri, a amorului în orașele cele mari, 

Dolban luâ pe Lascar de braţ şi'l duse în înfundătura 
unei ferestre. „Vom avea să vorbim împreună și 

despre afaceri“ începi earăș; „ştii că sunt epitropul 
dumitale sau mai bine zis, că am fost, de vreme ce
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vei avea peste curind douăzeci şi cinci de ani. Sunt 

multe lucruri de vorbit înfre noi!“ 
„Am ajuns în Iași abia de ieri respunse Lascar, și 

Wam așteptat cu mare nerăbdare cucoane Alecule. 
Azi dimineaţă 'am vorbit cu Vrenceanu despre aface- 
rile pe care le atingeţi. Dar în lipsa dumneavoastră 
nu a fost cu putință să Jămurim lucrurile. Veţi avea 

oare bunătatea să mergeţi mâine la spătarul? Mi-a dat 
o întâlnire cu nădejdea că veţi fi și dumneavoastră față“, 

„Vin de sigur, la câte ciasuri 2% 

„La zece, daci vă convine“.. 

„Încrede-te în regularitatea mea. Cu aceste cuvinte 

se îndreptâ Dolban ear spre sindrofie, nu insă înainte 

de a mai fi strins încă odată de mână pe tânărul Las- 

car. „Am fost prieten cu. răposatul tatăl: dumitale; 

semeni cu dânsul“, adaugă el și de pe faţă părea 

mișcat. Am vădut care-i fusese prieteșugul cu bă- 

trânul Viorescu. 

Dolban propuse damelor să joace Lansquenet, ȘI. 

jocul începi pe bâncuţe de argint, însoţite de duh cam 

pipărat din partea celui ce propusese jocul. La masa 

de whist a celor mui bătrâni se. făceau pregătiri pen- 

tru sfirșirea partidei; cele patru capete se plecau în 

acelaş timp pe postavul verde, acoperit cu patru bu- 

ciiţi de tiBișir și cu adunări și scăderi, 

“ Lascar se uită de câtă-va vreme la tovarășul său 

acesta îi faci un semn și amendoi se depărtară fâră 

a fi băgaţi de seamă. În tindă mai fumară câte-o ţi- 

gară fiecare, apoi plecară cu trăsura spre casă. 

 



CAPITOLUL VI 

O PRIVIRE ASUPRA SOCOTELILOR EPITROPIEI. 

“A doua zi, nu tocmai la zece, dar la unsprezece 
și jumătate întrâ Lascar în odaia de lucru a lui Vren- 

ceanu, unde găsi pe Alecu Dolban vorbind cu vio- 
iciune cu. stăpănul casii. - 

Pe masa de joc, deschisă ca și in seara din ajun, 

cra un teanc de hărtii. . - 
Noul venit fu primit eu prietenie. Vrenceanu avea 

un aer cu totul deosebit'și ședea tăcut picior peste 
picior. Dolban pare că vroia să ia cuvântul. Lui Las- 

car i se strinse inima, nu vroi să ia cafea și dulceaţă 

şi sc hotări să înceapă el vorba ca să-și facă puţin 

vent. , 

„Domnilor, zise el, „inainte de a afia ceva despre 
starea, averii mele, trebue să vă mulțumesc pentru 

osteneala ce v'aţi dato cu ingrijirea ci. Am fost sin- 

ur în lume, din copilărie, tată și mama au murit de 

mult. Dumneavoastră vă datorez că am putut sfirși 

fără intrerupere studiile mele in streinătate. VE" mul-! 

(umese din inimă pentru astă bine-facere.
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| Dolban car părea mișcat; Vrenceanu se închinâ adăne 

și luă o priză de tabac. 

„Cucoane Lasearache, răspunse Dolban după o puusă, 

„tot co am făcut a fost din prieteșug pentru răposatul 

logofăt, tatăl dumitale, și nu pot tăgădui că, indato- 

virea de a răndui averea aceasta a fost lucru greu. Și. 

cu toate ostenelile - noastre tot mam ajuns la scopul 

pe care-l aveam în vedere. Peste curind vei ingriji 

singur de avere, şi vei vedea, co vrea să zică să al dato- 

rii, şi incă datorii insemnate. Erai copil cănd a murit 

tatăl dumitale ; iţi vom arăta mai întăi cum stăteau lu- 

cvurile cănd am luat epitropia. Cucoane Costache un- 

de este cea dintii listă de datorii 2% 

Vrenceanu” îi iînmănă incet din teang o hărtie pe 

care se afla un şir lung de numere. 

„Vă rog“, întimpină Lascar; „aș lăsă cu plăcere 

unui ochiy mai cunoscător decăt al meu examinarea 

socotelelor. Dorinţa mea ar. fi să am o idee clară des- 

pre actuala stare a lucrurilor“. 

" „Foarte bine, respunse Dolbun ; „dar daca am a- 

răta indată activul și pasivul de astăzi, ai fi poate cam 

mirat. 'Prebue să cunoşti punctul de plecare al lucră- 

rii noastre. Aci, vrea -să zică“ — apucă lista ce i-o în- 

tinseso Vrenceanu și-și puse ochelarii, — „aci vezi da- 

toriile lăsate de tatăl dumitale: lui Iaim 'Troedler 

3,400 galbeni; lui Iossel zaraful 4,100; ministeriului 

cultelor pentru o moșie niănăstirească luată în arendă 

pe numele logofătului, — arendă care a uitat să o plă- 

tească vreme de cinci ani de zile, —5.000 galbeni ;
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lui Leiba IKahana 3,000; și apoi la douăzeci de pră- 

vălii deozobite pe care le vezi insemnate ari, 5,527 

galbeni.'Votal 19.52% aici stau serise negru pe alb.“ 

Lascar se 'mgălbeni și-și frănse miinele; Vrenceanu 
mai luâ o prisă de tabac și zimbi fără voe. + 

„De ce te miri?* urmâ Dolban liniștit. „Răposatul 

a trăit bine, mulți au lăsat datorii şi mai mari decăt 
dânsul. Dar ascultă mai departe. Lista a fost alcătuită 

de noi trei, vezi că nu lipsește nici iscălitura lui Pu- 
ricescu. Parale nu s'au găsit de loc, ce era să: facem, 

spre a plăti măcar dobănzile ? Averea mamei dumitale 

numai de 5,000 de „galbeni, era pusă la dobândă cu 

10 la sută, nu o aveam deci in mănă. Fiăcurâm dar 

o invoială cu creditorii; ci primiră să aștepte trei 'ani, 
cu condiţie: ca să alăturim dobănzile pe lingă capital 
și pentru 'suma așa mărită să ipoteeam Valea-Verde 

Invoiala asta ne a dat mare osteneală; datoria pentru 
moșia mănăstirească era socotită cu 10 la sută, cea 
către L.eiba Kahana destul de cuminte cu 12 la sută, 
celelalte însă cu 24 la sută! Uite-te aci“ — Dolban 
lu o a doua hirtie — ce a eșit din sumele dela i în- 
ceput“. 

„Lăsaţi-mă cu toate deslușirile astea“, strigă Lascar 
mălnit; „in momentul de față vreau să cunose nu- 
mai resultatul final“, 

„Așa dar vom trece repede, fiindcă o doreşti. Moșia du- 

mitale a fost arendată prin licitaţie mai întăi pe cinci 
ani cu 3,600 galbeni pe an, apoi pe alţi cinci ani cu 
3,200. Acum vezi ce cheltueli am avut de făcut: pla-
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ta dobănzilor, cei 100 galbeni pe cari trebuia să ţi-i 
trimitem in fiecare an; căutarea de capitaluri noui 

spre a plăti datoriile; și infirșit arăturile de toamnă 
pe Valea-Verde; contractul de arendă sfirșindu-se la . 
Aprilie, in prevederea virstnicici dumitale trebuia să 
te punem in stare să-ți poţi căută singur de moșie, 

lucru fiiră îndoială mai de folos pentru dumneata. Ară- 
turile singure și cumpărarea boilor de plug ne-au cos- . 
tat 2.500 galbeni, Cucoane Costache dă-mi socoteala.“ 

Vrenceanu iși viri ear măinele printre hărtii. 
„Destul, pentru Dumnezeu, destul“. strigâ Lascar; 

- „Spuneţimi insfirșit la căt se urcă datoriile mele acum“. 

Cu pricina acestor cheltueli numeroase e o ipotecă 
de 95,000 galbeni în Valea-Verde,. dar numai cu 10 

„la sută. Datoriile mau crescut în 11 ani decăt cu 6,000 

galbeni“. 
„Pentru Lascar situaţia aceasta era neaşteptat de tris- 

tă. Iși plecâ în tăcere ochii la pământ. In explicările 
date poate nu erau toate în regulă, dar inexperiența 
sa îl impedică de a face indată imputări. „VE mulţu- 

mesc pentru graba cu care mi-aţi ajutat să arunc din 

vreme o privire asupra afacerilor mele; eceace am a- 

fiat e insă trist; nădăjduese, domnilor, că veţi găsi și 

vre-o măngăizre de adâogat!“ 

Amăndoi epitropii tăcură. 

„Nu sunt bani de loc in casă ?% 

„Nicio lescae“, zise Vrenceanu incet, 

„Cu ce să trăese pănă la toamna viitoare? Mai na- 

inte nu pot avea nici un venit din Valea- Verde. De
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unde să “scot cheltuelile ce trebuese făcuto pentru a-mi 
intoemi o locuinţă ? Nu-mi remiăne alta decăt sa fac 

noui datorii ? 

Vrenceanu de căte ori nu voia să respundă, trăgea 

tabae. Dolban. se scărpinâ în cap. 

Nemulțumirea lui Lascar se mărea pe minut, „Dapa 
impărtășirea tristă care mi a-ţi făcut'o, strigă cl, „pa- 

re că nici nu vreţi să vă mai perdeţi vremea cu lucrul 
acesta! M5 adresez la datoria, la onoarea dumneavoas- 

tră domnilor, și cer să mă feriți de necesitatea de a 

intinde măna.. Ca epitropi nu-mi puteți refuza un 
sfat 1“ o Ă - 

Vrenceauu se sculă și incepi să se plimbe neliniș- 

tit ca în ajun. Ca şi în zioa trecută se opri dinaintea 

lui Lascar și zise: „Am mai avut prilegiul să bag de 

samă că prea vă ferbe săngele în vine, cucoanie Lasca- 

rache. Să zice că Nemţii nu au seamăn pentru liniștea, 
și răbdarea lor. N'ai învățat nimie dela dânșii în astă 

privință. Cumpiiteazăi- te, mă rog; cu „sunteţi datori“, 

ptrebue“ și „cer“ nu o scoţi la capăt cu noi. Să te 

necăjești din pricina datoriilor celor multe e lucru fi- 

rese, dar oore suntem noi respunzători "de ceva? Ce 
fel 2% 

„Lâniștește-te, linişteşte-te, cucoane Costache“. zise 
Dolban. „Lănărul are dreptate intrun fel; nu-i putem | 
refuza un sfat, fiindcă nu avem ajutor biănese de dat. 

Să mai vorbim. de asta, dar să ne aducă mai întăi 
ciubuce“. Vrenceanu băti de trei ori in palme. „Ciu- 
buce“, strigă cl cătră feciorul ce întrâ în odae.
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„Cel mai gigur lucru cu “datorii așa de mari ar f 
să vinzi Valea-Verde“, urmâ Dolban, „și“... 

nâsta nu o fae“, respunse Lascar! „pământul unde- 
mi sunt ingropaţi părinţii trebue să-mi remănă mic, 

chiar de aș mănea, păine goală spre a-mi putea plăti 

datoriile. 

„In voia Domnului, daca te simţi destul de tare. 
Valea-Verde se poate vinde oricănd pe 60,000 galbeni, 
și după plata, creditorilor ți-ar mai remănea o sumu- 

șoară buni, de bani. Daca nu vrei să o faci ajoi n'ai 

să to găndești de-o-cam-dată decăt la un nou impru- 
mut, Si | 

„Când vei ajunge lu virstnicie, poţi lua cele 5,000 

galbeni ale reposatei mamei dumitale, urmâ Vrencea- 
nu; „en această sumă poţi lucra moșia de primăvară 

şi cu ce-ţi va remăne, vei incepe să-ţi plătești datoriile. 

Cuvios om era Lascar. Cum auzi că în cutare și cu- 
tare zi va căpăti bani, i se lu o piatră de pe inimă; 

marea, intrebare a vieţii il dobora la pămint când nu 
avea pnrale în pungă, cel dintii galben pe care-l primea, 

aducea după. dănsul și liniștea, sufle'cască ; și numai să 

se fi putut lăsă pe mai tărziu afacerile cele neplăcute, 
daca prin vreun paliativ oare-care, oricăt de ingreună- 
tor ar fi fost, puteau să meargă bine rău Incrurile nn 

cărd de vreme, apoi nu mai aveau grijile puterea de 

a-i increți fruntea. 
„Voi urmă sfatul dumneavoastră, domnilor, tăcind 

un mic imprumuti, zise Lascar după ce se gândi pu-
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țin. „Puteţi să mă -inlesniți cu 800 de galbeni pănă 
de primăvară, cucoane Costache ?% 

Vrencanu tăceu, , . 

„Sunt. silit să mă adresez la dumneavoastră cucoane 

Alecule“, urmâ Lascar, uitându-se la Dolban. 

„Ştii că abia am venit dela ţară şi mam aici de- 

căt tocmai ce-mi trebue“, respunse acesta. 

Pe faţa lui Lascar începi ear să se arate nemulțu- 
mire, și deschise gura spre a-și reincepe imputările, 

Vrenceanu îi lu vorba zicănd: „la stai să vedem 
dacă iți pot veni în ajutor”. ” 

dar bătii in palme: servitorul se infățișâ. 

„Aici e Iţie Daruch?% întrebă el.. 
„Azi nu Pam văzut ăncă, 

„Trimite să cheme pe jidan. Repede!“ Far se făcit 
tăcere; fiecare din cei do faţă se silea să se arate parcă 

nu Star fi intimplat nimic neplăcut. Se aduseră alte ciu- 

buce, precum și cafea și dulceaţă. Căte trei umblau 

in sus și in jos. Lascar se simţea fără voe bună în 
societatea epitropilor săi. La urmă tot incepură să 
vorbească despre preţurile bucatelor și ale rachiului, 
despre greutatea transportului productelor la Galaţi, 
despre foloasele ce ar aduce drumul de fer ţării pre- 
cum și antreprenorilor și: așa mai departe. Peste o 
jumătate de cias sosi mult doritul Ițic. 

Jidanul semănă cu toţi ovreii din Moldova; cu greu 
se pot deosebi unii de alţii, trebue oarecare deprindere. 
O scufă de catifea pe capul cel tuns; o perechiă de 
perciuni lungni atermnănd pe amândoi părțile obrazului
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oriental; o haină neagră lungă pănă jos, incins la brâu 

cu o legătură de lină; cele cinci degete dela mâna 

stingă virite in cingătoare; în măna dreaptă .ce atârnă 
la o parte, bonetul cel nalt de blană; așa stau inain- 

tea dumitale, şi siguranța ce se cotește in fața lor, 
dovedește că tot aşa de des are trebuință creștinul 

de jidan ca și jidauul de creștin., 

„Ce porunciţi, eucoane Costache?% intrebâ nvulv enit. 

„Să-mi aduci 800 de galbeni Ițic, dar pe loc“, res- 

punse el. 
„Na, mă știe Dumnezeu că nu sunt capitalist, nu 

sunt decăt samsar. Am să văd dacă se poate. Pe cătă 

vreme? 
Vrenccanu se uită la Lascar. „Pe patru lunii, zise 

acesta. | 
„Pentru cuconașul sunt paralele? Bine, am să-mi 

dau osteneală să caut spre a face cunoștință cu dum- 

ncalui. Poate va mai trebui ceoconașului ceva și mai 

tirziu. 
„Vezi-ţi de drum, ţie; mă grăbesc“. 
„Indată, indată. Cătă dobăndă plătește boerul ?* . 

„Acum îi venise răndul lui Lascar să se uite la 

Vienceanu. „Mai jos de 2 la sută pe lună nu găsești 

bani“, zise acesta cu sănge rece. 
„Două la sută ?.... Cine dă-pe două la sută ?* stri- 

gâ jidanul. „Daca-pot găsi parale cu 2 1/, la sută are 

să-mi dea cuconaşu și bacșiși. | 

Iţie se făcu nevăzut, și ar fi trebuit să bage de samă 

Lascar că peste un sfert de cias se și intorsese cu



94 i LĂAĂSCAR VIURESCU- 
  

paralele. Lucrul insă era așa. Cu toate că ceci ce au 
trebuință de bani plătesc bucuros dobănzile cele mai 
mari; cu' toate că cei mai mulți sunt strimtorați și că 
2 la sută pe lună nu se pare nici unui om prea afară 
din cale, și nici nu se pedepseşte de lege, cu toate 
astea un om cu oarecare vaza nu se face cămătar în 
știrea tutulor, Un samsar ovrei ii slujește de interme- 
diar, miroase clienţii de departe și „acopere afacerea 
murdară cu numele stu. In asemenea relație sta Ițic 
cu Vrenceanu. : - ” 

Ovreiul se intoarse foarte repede şi scoase un sac 
lung de pănză din buzunarul pantalonilor. Erau 800 de 
aalheni inăuntru, și Lascar fu tratat așa de omenos 
incăt nu plăti decăt 2 la sută pe lună. Această do- 
biindă fu adăogată la capital și el făcii o poliţă de 
S6+ galbeni de plătit peste patru luni. 

Această din urmă operaţie fu lucrul cel mai ușor 
pentru Lascar, și el aruncâ samsarului pe masă zece 
galbeni pentru osteneală. 

Spitropii remăseseră tăcuţi; acum se sculară parcă 
ar fi simțit aă Lascar nu va mai remănea mult cu ci. 
Intrunirea avusese ceva așa de neplăcut incăt flecare 
trebuia să-i dorească sfirșitul, Abia se simţi tânărul cu 
paralele in buzunar, iși luă pălăria și le zise zioa bună. 

Dolban și Vrenceanu remăseseră singuri, mai bine 
de un sfert de cias nu spuse nici unul din ei o vorbă 
cel dintăi ere lungit pe un divan, fuma și-și frămănta 
mintea, cel din urmă se plimba prin odae, trăgea tabae 
şi era dus pe gănduri, astfel incăt amândoi erau așa
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de afundaţi în grijile lor, pare că uitaseră că era ce- 

lălalt faţă. 
„Cum ţi se pare tânărul Viorescu 2% intrebâ. iușârșit 

Dolan. - | 

„O moară de vânt, un om care nu va ști niciodată 

să-și vază de avere, cu toată învățătura lui nemțească.“ 

„Dar toemai fiindcă-i trebue mulţi bani va cere re- 

visuirea socotelilor.“ 
„Poate să o facă; toate sunt in regulă.“ 
O simţire: neplăcută din amândouă părţile impiedecâ 

vorba da merge mai departe; după ce mai remase 

Dolban o bucată de vreme, plecâ și el și lăsă pe 

Vrenceanu singur. Un om ca acesta nu cra ușor de 

speriat, şi dibăcia sa nu-l lăsase niciodată fără ajutor 

in momentele grele ale vioţii, dar tot ii era neplăcut 

să fie scos din liniștea cu care cărmuiso de atăţi ani a- 

verea epitropiei.
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LASCAR SE INTOARCE LA VALEA-VERDE ȘI INCEPE A FI 
SENTIMENTAL, - 

Lascar, care acum avea parale în buzunar, trebuea 
să mai cumpere căte ceva inainte de a putea părăsi 
Iașul. Mai întăi de toate ii trebuea o trăsură. Cecace 
nu se poate intrebuinți la Viena: se trimite pe fiecare 
an cu grămada în Moldova, unde se vând echipajele 
pe prețuri foarte mari: Lascar iși alese răpede ceeace 
vroia. 'Trăsura Catincăi se trimise inainte cu caii lui; 
visitiul avea să spue la Puricești, că. stăpănul său va 
sosi indată cu cai de poștă. | 

Din „indată“ se făcură două s&ptămăni. De, trebuea 
și el să audă opera italiană, să cunoască ceva mai 
mult lumea în care ubia aruncase o privire. Apoi mai 
erau o mulţime de lucruri de cumperat pentru gospo- 
dăria lui dela țară; Catinea îi dedese o listă lungă de 
toate obiectele ce nu se găseau prin t&rgurile cele 
mici. Dar mai mult decăt toate îi impedica plecarea 
prieteșugul său pentru Dimitrie Albu. Acesta, în vir- 
stă de 23 de ani, nu cra tocmai frumos, dar în fața şi 

,
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in toată firea lui avea ceva așa de deosebit incăt iși 
ciiștigă fără grentate. locul de onoare in societate. Unii 
din compatrioţii lui găseau opiniile sale, exprimate cu 
multă demnitate, cam stranii şi pedante, multora nu 
le convenea onestitatea sa devenită proverbială, dar 
nimeni nu indrăsnea să ridice glasul incontra, lui. Cănd 
un om se bucură în Moldoru de asemenea reputație 

"atunci se poate susţine cu indrăsncală că el o merită, 
căci opinia publică nu se formează decăt cu sila. Ni- 
meni mare o reputaţie stabilită in sensul strins al cu- 

vântului; se vorbește de insușirile unui om, dar ni- 

meni nu-și dă ostencală să descopere intregimea unui 

caracter, Fiecare este așa de,ocupat cu propriele sale . 
afaceri, incăt o fisionoinie puţin insemnată trece ne- . 

băgată in seamă. 

A fi prietenul unui asemenoa om “trebuia să aibă 
mare preț in ochii lui Lascar, şi amănarea “călătoriei * 

sale dintro zi intralta este lucru de iertat astă dată. 
Instfirșit opt telegari slabi fură inhămaţi la trăsura, cea 
nouă, și Lascar se despărți de Albu după ce primise 
figăduială că acesta va veni la Valea-Verde. 

Cu toate că intilnirea cu epitropii se întomplase de mult, 
totuș călătorul resuflă mai ușor după cc trecii bariera . 

și amăndoi surugii, fiecare cu căte patru cai, porniră 
strisănd și pocnind într'una din biciu, mănănd caii iu 
galopul particular moldovenesc de care Lascar iși fă- 

cuse o idee la sosirea lui în ţară. E o adevărată mi-. 

nunc că se intimplă așa rar căte o primejdie. Caii se 
“prind doi căte doi cu frănghii subțiri; numai caii de 

Ci
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călărit au zăbale. Surugiul mănă iute de felul stu, dar 

daca i se mai făgădueşte și un bacșiș, apoi e ca ne- 

bun pe șea, imbo'dește calul pe care incalecă cu pici- 

carele și iși scoate chiar și cuțitul din chimir spre a 
iuți animalul cum se cuvine. Greu și-ar putea inchi- 

pui cineva, cănd stă inti”o trăsură de poștă germană, 

in ce stare se află călătorul la asemenea goană, și pe 

ce fel de drum! Cănd noroiul e. prea mare. fiecare 
caută o margine mai uscată, fiecare lăţeşte așadar dru- 

mul, astfel incăt la urma urmelor nu mai este nimeni 

in stare să deosebească dela o margine la alta care 
anume ezte adevăratul drum. Se află o oarecare poesie 

in libertatea selbatică a unei asemenea călătorii. Căte-o 

șosea și căte-o ameliorare în serviciut poștelor a schim- 

bat în timpul din urmă pe alocurea fisionomii ţărei, 
caracterul sei, şi-mi vine să zic chiar că e „păcat! cu 

toate că poate călătorilor le vine mai bine. 
Deşi Lascar ajunse și astă dată tărziu la Valea- 

Verde, totu; i se făcu o altă primire decăt in noaptea 

sosirii sale in -țară. Pocnetul biciului deștept pe toate 
slugile, în curte se simţea că e viaţă, nici Gavril nu 
lipsi cu sărutatul mănei. Arendașul avusese bunătatea 

să scoată grăncle din pridvor și să deschidă comuni- 
caţiile prin ușa din față. Trei odăi se spoiseră curat 
și se puseseră in stare de a fi locuite. 

„Bravo! Bravo! strigă Lascar oamenilor. sti. Ați 
luca at foarte bine. VE mulțumeset, 

„Cucoana Catinca a șezut aici două zile și a pus să 
curețe odăile“, zise bucătarul. De trei ori am făcut
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păine proaspătă și in fiecare seară.a trebuit să gătim 

bucate, teate după porunca Cocoanei Catincăi. 

Și azi era foc in bucătărie; Lascar puse de-i aşezâ 
masa in vecinătatea sobei calde și măncâ inti”o dispo- 
siţie sufletească plăcută, sarmalele și cheftelele,—nişte 

bucate moldovenești, a. căror rețetă nu sunt în stare 

să v'o dau.— Era inti”o disposiţie așa de plăcută, incăt 
nu se putu indupleca să nu-și facă un merit din tac- 

tul cu care venise să se așeze in locul nașterii sale; 

„în așa scurt timp căștigase oare-care tărăm, la Iași 
lăsase pe lăngă multe leg: ături sociale și un prieten 

aici o prietenă “ii purtase de grijă. Inainte de a se 

culca, Lascar scrise Catineâi căteva rănduri prietenești 
care trebucau trimise adoua zi din zori la. Puriceşti; 
el se ruga in scrisoare să vie amândoi la, Valea- 
Verde pentru a pune.la incercare talentele bucătarului 

cu. 

Alia se făcuse douăsprezece ciasuri și se auziră 
clopote. „Vine Cucoana Catinca!“ strigâ un fecior prin 

ușa deschisă. O trăsură ușoară, trasă de patru cai murgi 
intră pe poartă, Lascar şi apucase să ia pe Catinca 
in braţe şi să o sărute, și enache tot nu isprăvise 
ăncă de a se cobori din trăsură. Puica se tot incurea 
in picioarele lui, și cel nu putea scăpa de alintările 

tovarășei lui do vânătoare. 

La ţară se prănzeşte de vreme; abia vorbiseră un 

cias și îi polti la masă. Puricescu cra cu deosebită 
voe bună; el cănta chiar cu glas năbuşit căteva tac- 

turi dintr'o horă; la asemenea studii musicale, de-alt-
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minteri foarte rare, i se mișca totdeauna umărul drept 
şi partea stîngă a gurei. Catinca făcu mustrările cele 
mai amare fratelui săi adoptiv pentrucă lipsise așa 
multă vreme, și-i declară că venise la Valea-Verde 
numai ca să-l certe. Luaseră plăcinte proaspete, bor- 
cane cu dulceaţă și chiar o șuncă, eu dănșii în tră- 
sură, parfumul tare al acestor mâncări adusese nervii 
Puicei in așa neliniște toată vremea drumnlui, incăt 
Jenache, pasionatul vânător, văzând pe căţea, mirosind 
mereu ajunse la găndul că trebue să fie prepeliţe prin, 
vecinătate. Descărearea merindelor era o probă ci, 
găndul de ceartă nu-i venise: Catincii de cât mai tăr- 
ziu. Impăcăciunea se făcăi în curend printr”0 nouă să- 
rutare. Catinca credea că nu simte decăt prietenie și 
fiăţească dragoste pentru dânsul. 

Bucătarul făcuse mai mult de căt se aștepti, del: 
"dănsul şi o veselie neturburată domni in convorbire toată 
vremea mesei, convorbire fără, îndoială urmată mai în- 
tuna numai intre cei doi tineri. Puricescu privea îngri- 
jirea trupului prin măncare și băutură ca o datorie lă- 
sată de Dumnezeu omului și nu se gândea să între- 
buinţeze. vremea orănduită spre acest scop cu vorbe 
zadarnice, și in genere nu cra făcut să cheltuească 
vorbe multe. Ă 

„llaide soro să căutăm prin grădină locurile 
unde ne jucam în copilărie.“, zise Lascar după ce 
se sculară de la masă. Catinca se infășură intro bro- 
boadă de lină cenușie, care îi acoperi și capul și amin- 

„doi eşiră. enache işi apropii un jeț mare de sobă şi
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adormi; Puica se culcase la picioarele lui și sforăia. 
- Timpul nu era bun; vântul gonca “cu furie norii 

incăreaţi de ploac. Dar ce-i pasă tineritalui de. timp, 

mai ales Catincăi care iși petrecuse toată viaţa la ţară 
„Mam mai plimbat eu pe aci cănd erai la Jași, zise. 

"ea; „se pot indrepta multe lucruri. In locul Pawlo- 

nici care sa uscat sădim un teiu; brazii îi punem din 
nou și vei vedea ce avem să mai facem de prime: 
sară cu florile 1 

Noi — și tot noi! „Parcă viitorul ar făgălui o viaţă 

neturburată trăită inipreună, parcă zioa de măine mar 
putea atinge intru nimic fericirea de azi. 

Vorbind și glumind, ei merseră mai departe sub 

pomii infrunziţi amintirile din copitărie TU prea voiau , 

să vie, presentul era cu mult mai fruuos. Numai la ve- 

derea unui butoiu ingropat in pământ, in care se strin- 

gea apă de la un-mic isvor, ci iși aduseră aminte, « că 
pusesă aci să inoate coji de nuci, impodobite cu ci 

targuri și cu vâsle, car Catinca intrase în apă joiod 
cu orce. preţ să impreuneze luntrea sa cu acea a fră- 

ţiorului, dar nu isbutise! luntrele apucaseră fiecare 

altă cale. 

Biserica satului, zidiuă. de credincioasa  Cucoana 

Casandra se inălță in apropiersa grajdului grădinci, și 
putea ajunge la dănsa printr”o portiţă. Acolo erau în- 

“gropaţi părinții lui Lascar; o singură bancă, remasă 

neatinsă de vânt și furtună, cra răzimată de gard 

tocmai în fața modestei pietre de mormănt care-i aco- 
perea pe amândoi. Lascar și Catinca se așezări in
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tăcere în acost Le. Intristarea ii covărşi fără voe la 
vederea inseripți»i; nu crau decăt numele reposaţilor. 
săpate în piatră precum și zioa nașterei șia morții lor, 

„Să le fie cenușa ușoară!“, zise Catinca incet și-și 
șterse o lacrimă. „Ce m'aș fi făcut daca nu miar îi 
luat părinții tăi în casa lor!“ . 

„Laerimele tale cinstese și pe reposaţi și pe tine“. 
răspunse Lascar, „Dar nu spune ce m'aş fi făcut? 
Vorbele tale mă dor pănă în suflet. Ce te-ai făcut? 
adăogâ el după o pausă apucănd-o de mână. 

Catinca se uită la el nedomirită, părea că nu în- 
ințelege. 

„Femeea lui Ienache Puricescu ! Poţi fi recunoscă- 
toare părinţilor mei pentru așa soartă !« 

O roșeaţă adăncă acoperi faţă Catincăi și ochii ei 
cei frumoși avură căteva clipite o strălucire nesigură 
parcă ar fi vrut să se uite la prietenul stu și mar 
fi putut. „Lascar“, zise ca apoi mișcată nu trebue să 
le faci mustrări pentru aceasta. Cunoști țara noastră 
ȘI obiceiurile ci; nu întreabă toți de zestre inainte de 
a se căsători şi cite excepţii cunoşti la această re- 
sulă ? Ienache a venit și ma cerut de nevastă cu 
toate că știa că eram săracă; aș fi trebuit să merg 
la mănăstire dacă nu venea el. Mam făcut ne- 
vasta lui fără să mă silească nimeni și nu m'am căit 
nici o dată de pasul acesta. E bun ca pănea caldă, 
și sunt fericită, cu dânsul. 

Cele din uruă cuvinte le spusese cam fiiră să vrea. 
pFericită, Catineo? Fericită ? intrebâ Lascar.—Ce .



LASCAR VIORESCU 103 
  

se petrecea in sufletul tinerei femei lu această intre- 
bare, e greu de exprimat prin vorbe. Cercul in care 

se mișcaseră pănă aci simţirile și găndurile ci era ne- 

spus de mic, darurile minţii, cu care o inzestrase na- 

tura, se -obicinuiseră incetul cu încetul in marginile 

cele strimte și de mult nu mai căutaseră să se intindă 

mai departe; inima ei nu știa nimie din limba aceea 

care nici nu are trebuință de cuvinte pentru a fi in- 

ţeleasă. 
Abia avea o presimţire de ceace sc petrecea intr” 

insa în clipita de faţă, şi iar fi fost cu neputinţă să 

bănueasciă de ce incepi să plăngă cu hohot, ca un copil. 

„Nu plănge, Catinco dragii, iubită Catincă“; strigă 

Lascar. „Mi se rupe inima. Poţi binecuvânta țărina 

părinților mei, care au ingăduit unei copile fără expe- 

riență, să-și lege viaţa pentru vecie? Ar îi trebuit să 

facă altfel!&, adăugâ el peste puţin și se apropie mai 

mult de tânăra femee; excitarea lui creștea. „Aveau 

un fiu în străinătate, aceluia trobuea să to lase ca o 

scumpă moştenire—a mea ar fi trebuit să fii, Catinco! 

Catinca sări in sus, cuprinsă de spaimă, și făcu 

căţiva pași, pavcă ar fi impins-o instinctul să tugă de 

primejdia ascunsă in vorba aceasta; se opri nehotări- 

tă, o nedomirire mespusă. i se arăta in faţă.. 

Lascar se afla pe calea cea mai bună, pentru a da 

un nume sinaţirii care-l impinsese spre sora lui adop- 

tivă din prima clipită a revederii lor. Sgomotul regu- 

lat al frunzelor uscate așternute pe pământ destăinui 

pasul liniștit al. cuiva ce se apropie, în vreme ce un



  

104 LĂSCAR VIORESCL 
  

căine se arâta printre tufarii desfrunziţi cind în dreapta 
cănd în stinga potecei. Ienache venea cu ciubuc și cuj 
mătănii, / 

  

» „Puica ma dus pe urma ta prin toată grădina pănă 
aici“, zise el, miingăind capul căinelui; „are nas gro- 
zav de subţire. Lui Lascar ii părea bine de felul cum 
incepuse vorbirea, căci prevedea un șir de anecdote” 
de vânătoare, spuse in furase scurte "intrerupte . prin 
lungi pause. “Tinerii puteau să tacă fără să se in seamă. 

In zadar căuta Catinca să-și stăpănească spaima; i 
se părea că trebue să se supere pe prietenul ci, pentru 
cele ce-i spusese, și tot m'o lăsa inima, 

Ei se apropiară de casă. „Acum trebue să mergem 
zise Puricescu, uităndu-se la direcția norilor; vântul 
suftă dela munte, va ploa la noaptet. 

„Beţi măear ciaiul la mine“, ii rugă Lascar, 
Acum inoptează de vreme, lasă-ne să ne ducemt. 
Gazda tot nu dete insă dramul musafirilor, incepuse 

să insereze și din. pricina norilor era să, inopteze cu- 
rănd de tot, era dar mai bine să aștepte eșirea lunei. 
Catinca nici nu fusese intrebată în toată, această pu- 
nere la cale despre plecare sau remănere, sigur că ca 
ar fi dorit sii pornească indată, pentru ca să se im- 
pace cu cugetul său răzemăndu-se în colțul .trăsurei. 

„Pentru a-și stringe găndurile, n'ar fi o expre- 
sie potrivită; căci daca: aruneăm o privire in toată 
viața trecută a tinerei femei, nu ne putem inchipui, 
că ar îi fost în stare sufletul ci curat și copilăresc, să 

„lege întrun șii firesc scena trăită in ultimele clipite,
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de trecutul -și de viitorul ei. Nu știa de ce i se părea 
așa grozav de insemnată acea scenă. Era ăncă așa de 
aproape de starea de natură incăt iubea fără a-și da 

scamă, și focul cel tregător din minunaţii săi ochi, o 
trădau mai mult decăt tot ce s'ar fi putut ceti din 

găndurile ci. Cu căt se făcea Lascar mai vesel, cu 
atât mai tăcută cra Catinca, asttel incăt la urmă și 
soțul ci ar fi băgat de seamă starea ci ncobicinuită 

„dacă nu star fi întămplat un mic intermezzo. 
Sedeau la mase cu ciaiu. enache sorbea ciaiul 

dintr'un pahar, pus pe o farfurioară dinaintea lui. Puica 
veni de sc așeză lingă scaunul stăpănului ci, și se uita 
rivnind la dânsul. enache puse măna în zaharniţă. 

„Acum ia scamu zise lui Lascar. LEI aşeză ca mare 

băgare de seamă o bucată de zahăr pe "nasul câinelui, 

şi ridică degetul amenințător 'spunănd „tout beau“. 

Puica însă nu măncase de mult dulceţuri; fără să aș- 

tepte cuvântul co trebuea să mai vie, ca se asvirii cu 

atăta repeziciune asupra pradei sale, incăt zahărul 

sbură în aer şi căzu în ceaiul lui enache. Căinele sări 

după cl, dete cu laba peste farfurioară și văisă tot 

conținutul paharului în poala stăpănului ci. 

Intimplarea nu era tocmai foarte comică, dar Puri- 

cescu, grosul și seriosul Puricescu, incepi să ridă cu 

atăta haz, încăt și Lascar și Catinca trebuiră să ridă 

oricăt de puţină poftă ar fi'avut. Accesul acesta subit 

al bătrănului, mișcările cele minunate ale obrazului nc- 

obicinuit ca asemouea excese, suferința de a nu mai 

putea şi de a trebui totuș să mai ridă, era o privire,
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care ar [i trebuit să invie morţi. Zile și siptămăni 
după acea, risul lui enache: incepea din nou când îşi 
amintea. această intimplare, și pentru restul vieţei lui 
remăsese ca proverb de căte ori i se lua cuiva vre-o 
afacere din mina. „Acela a invățat dela Puica să mă- 
nănco zahăr, 

Cănd eși luna, Puriceseu și soția lui plecară. De 
„astă dată Lascar nu sărută pe soră-sa. Catinca nu mai 

era ființa cca copilăvească de mai nainte. .



  CAPITOLUL VIII 

O ISTORIE DE AMOR 

Zioa, despre care am vorbit, făcti mare impresie 

asupra lui Lascar; i se incuibâ în suflet ca presimţirea 

unei fericiri, Catinea nu era întăia sa iubire, dar așa 

de adăncă, simţire i se părea că nu avusese niciodată, 

așa de tare nu fusese îincii atras de nicio femee. Ochii 

cei mari şi negri îi steteau pururea inamnte și în stră- 

lucirea lor se afla viitorul lui. 'Totuș nu se putii hotări 

să meargă de a doua zi la Puriceștr: Ira atâta farmee 

în simțirea de a fi stăpăn peste fericirea sa, de uși . 

putea zice, că n'avea decăt să voeascii pentru a o re 

vedea! După părerea lui, spaima. Catincăi la scena din 

ajun era un semn, că-l inţelesese, și cu dulcea sigu- 

ranță de-a fl iubit ii treci zioa de nu știa cum. Cu 

atăt mai mult iși ingriji a doua dimineaţă toaleta, și 

pe la prănz se afla in fața Puriceştilor. 

Cecace am istorisit despre Catinca în capitolul din 

urmă, va fi făcut să se nască prepusul, că ea se va 

inălți încetul cu incetul pănă la eroina unui roman, și 

că vă spune și "va face toate lucrurile obicinuite la
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asemonea: dame. Dar nu este așa; în loc de-a înlesni 
autorului lucrarea sa şi de a-i da prilej la deserierea 

„unor scene, unde pasiunea să-și urmeze calea con 
amove, ca îl sileşte la studii psicnologice; cure opresc 
avântul poetic. Iubea' fără indocală pe Lascar cu, 
toată adiincimea primului amor, dar iubirea își sărbă- 
torise venirea ci în taină, ca un musafir care, fără a 
fi anunțat, ia în stăpănire o odae nelocuită dinti?o casă, 
In înima ei, nimic nu se putea impotrivi simțirei ce 
creștea; cra gol și pustiu întwinsa. Iubirea sosise fără 
luptă ea la o fată de șaisprezece ani, care-și dă scumă 
de mișcările sufletului său fără a se întrebă cum vin 
și unde due. Precum inima după nenorociri înde- 
lungate: nu se poate -deprinde îndată cu fericirea, tot 
asemenea nu e în stare închipuirea să se înalțe de- 
odată prea sus, cănd uripele cei greoae au fost pănă 
atunci ţinute tot la pământ. Catinca iși recăștigase 
dar cu totul liniştea în cele din urmă ciasuri; fără a 
se examina, fâră a se adănci în ginduri, inţelesese că 
simţirea ci pentru Lascar trebuea să fie iubire, Sinh- 
țirea aceasta, înaltă îi va impodobi viaţa, credea ea, 
fără a aduce vre-o altă schimbare în cursul regulat al 
vremeă, | se părea, că in sufletul ei, pănă atunci lipsit 
de lumină, pătrunsese soarele, și ca se incălzea cu ne- 
socotință la razele lui; iși urmă fără intrerupere ocu: 
paţiile și obiceiurile ci; și cănd se opri Lascar inaintea 
casei, îi eși inainte fără stială, ţinând "6 bucată de 
cozonac in mănă! | a 

Dacă faptul nu ar fi adevărat, maș fi indrăsnit nici-,
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orlată să-l istorisese. Impresia sdrobitoare ce o făci 
această imbucătură asupra lui Lascar, ușor și-o -poate 
inchipui cineva. Fantasia sa se rătăcise în visuri inalte, 
poetice. și-i infăţisase o primire cu acea roșeață pre- 

*mergătoare soarelui fericirei in cerul vieţei, și așa mai 

departe, și în loc de toate acestea... nu mai am cura- 

“giul să mai scriu ăncă odată acele trei silabe prosaice. 
Lascar sări din trăzură și în loc de zioa bună, strig 
supărat prietenei sale: „Poftă bună! 

Dar șar fi rescumpărat vorbele cu. -toate comorile 
din lume, cănd văzi expresia de durere, care intunecâ, 
faţa frumoasă a Catincăi. Se făct.o schimbam neaș- 

teptată intrinsa ; . trupul ei se inţepeni, in vreme ce 

roșaţa și paloarea se schimbau pe fiiţa ei, car ochii 

erau inccaţi in lacrimi. Lascar căută în zadar să 

șteargă prin glume impresia dureroasă a celor intăm- 
“plate; ea respundea la întrebările lui prin monosilabe 

și cu gindul aiurea, astfel incăt chiar în vremea mesei 

“fu silit - să vorbească numai cu enache. Buzele 

Catineăi nu erau mute din causa unei indărătnicii co- 

pilărești; acela care a incercat asemenea lucruri în 

propria sa căsnicie, cunoaște îndată acrul ce-l are o 

fomee in toane. Nu, era o revoluţie intreagă in sufletul 

ei, care o oprea de a recâștigi veselia cen dulce, cu 

care primea obicinuit pe prietenul ci. Căt de ncinsem- 

nată, era. causa, și tocmai din. pricina acestei ncinsem- 

nătăţi care făcea lucrul aproape ridicol, Catinca se 

simți grou atinsă. Pe deoparte se impotrivea obser- 

sărei lui Lascar cu măndria unui copil, care-și dă ca-



  

/ 
110 . . * LASCAR VIORESCU 

pul pe spate cănd e certat; dar tot deodată ghicea, de 
ce o duruse așa de tare acea mică scenă; simţea căt 

de puţin se potrivea iniaginea ci cu aceea a unei ființe 
poetice, cu toată frumuseţea pe care ?i-o arătă oglinda; 
i se părea că vorbele lui Lascar ji insemnase hotarul, 

peste care nu putea trece fericirea ei, şi că acest hotar 
“era așezat ca un zid intre amăndoi. IL se părea injo- 
sitor, să poată el pune preţ pe un lucru aşa de mic, 

și totuș ca insaşi dădea cea mai mare însemnătate 

aceluiaș lucru. Se deşteptă întrinsa simţirea despre 
căt trebuea să peardă, in comparare cu altele, cu felul 
ci simplu de la ţară, şi presimţire a, că norocul o va 

părăsi in curind, precum și venise, o descuraja şi nu 
se simţea in stare. să-l oprească. 

Această neliniște ii deveni lui Lascar cu atăt mai 
nesuferită, cu căt iși făcea imputarea de-a fi cl insuș 
de vină. Când după cafea Puricescu se duse în odaca 

sa, spre a se culcă după obiceiu, Lascar iși lipi scau- 
nul de acela al sorei sale adoptive, o apucă de mănă 
și zise rugător: „Nu fi supărată pe mine, ' Catinco, 

mă doare, | 

„Nu putea să vorbească mai de aproape de luerul 
care pricinuise intristarca ci; dacă Par fi numit, ar fi 
semănat a batiocură, - 

Catinea îl strinse de mănă și se uitâ la dinsul. „Să 
nu mai vorbim de asta, zise ea: „sunt tocmai ca un 
copil“. O lacrimă îi alunecă pe față; nu o șterse, nă- 
dăjduind că va trece nebăgată in seimă. 

„Să nu mai vorbim de lucruri care te ne să plăngi?4
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urmă Lascăr cu căldură. „Uite-te la mine“ — capul 

cel frumos era plecat pe iglița cu care lucra, și nu. 

se ridică decăt silit de mina lui — „uite-te la mine! 

Se poate ca.o vorbă nesocotită să te supere astfel?“ 

Acum incepură a curge lacrimile fără a se mai pu- 

tea opri. „Nu sunt supărată“, zise Catinca incet; „mă 

chinuește cceace mi-ai spus, căci am înțeles găndul 

tău. Nu știu singură, cum am ajuns la această inţele- 

gere. Eu nu sunt o damă din lumea aleasă, o astfel 

de damă trebue să-ţi cauţi in Iaşi, și așa simplă cum 

sunt, nu-ți va fi multă vreme dragă sermana ta soră 

părăsită, - 
Lascar se sculă și făcă căţiva pași în odac. „Sezi 

lângă mine“, zise Catinca după o scurtă tăcere. 

Și apoi incepi cu mare simplicitate a vorbi despre 

viața ci cămpenească alăturea cu Puricescu; cuvintele 

ci sunau clare și monotone, asemenea elopoţeilor unei . 

turme ce se intoarce spre casă, și cănd la sfirșit îl 

intrebâ: „mă pricepi, Lascar? el fu silit să se uite 

cu admirare la dinsa, pentru claritatea cu care-și ex- 

plicase, de ce a trebuit să ajungă cuni cra şi nu alt- 

„fel. Se „simţi puternie atras de ea. „Nu te judeca așa 

de aspruf, strigi el mișcat. „Fiindcă ţi-ai petrecut 

viața în singurătate, crezi că ai perdut ceeace dă fru- 

museţei cel mai mare preț? Dar în toată firea ta ai 

ceva mai preţios decăt orice. Dumnezeu a dat feţei 

tale iubite expresia unui suflet curat de ănger. Uite, 

cănd te am văzut pentru intăia dată aci in odae, stănd 

inaintea mea, am simţit bine că eram făcuţi unul
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pentru altul, și că numai: o soartă crudă ne despăr- 
țise; de atunci s'a deschis sufletul tău în toată minunea: 
sa; simt pe fiecare zi mai mult prețul comoarei' care 
mi-a fost răpită; Catinco, te iubesc! 

Catinea aseultase pe Lascar în tăcere, ochii ei aţin- 
tiţi asupra lui parcă ar fi voit să cetească de mai na- 
inte din inima lui ceeace buzele. aveau să spună, 
in privirea ci nu se zărea nicio sfială după ce auzise 
mărturisirea iubirei. I se părea că nici mar fi putut 
spune altceva, nu-l iubea și dinsa așa de adâne?! 
Simţea cum privirea ii incălzea inima, dar fără turbu- 
rare; dincontra simțea linişte după durerea de mai 
nainte, și eu o fericire curată ȘI  copilăreaseă sărută 
pe Lascar pe frunte. 

Bietul enache dormise tocmai în zioa aceea mai 
mult și mai bine; cănd veni infirșit, se uitară amăn- 
doi tineri cu mirare la el, -par'că ar îi fost o privire 
necunoscută, de tot. Așa și era. “Trecutul era departe 
şi ca. deslegat de dinșii, și acest cias din urmă parcă 
le făigăduea o nouă viață; ivirea lui enache cra ca 
un luern nou, la-care nici unul nu se gândise. 

Lascar plecâ la Valea-Verde făzăduind că se va în- 
"toaree a doua zi. Și veni îndevăr, venea în toate zilele, 
dacă nu remănta din intămplare acolo peste noapte. | 
Dar relaţia lui cu Catinca nu fu așa cum i se infăţi-- 
Șase in inchipuirea lui cea vie. Ea îl iubea cu toată. 
puterea primului amor; dar precum o purtase presim- 
țirea in zioa in care avusese acea convorbire hotări- 
toare, tot așa tânăra femec, condusă de același glas şi
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intărită de instinctul virtuţii cu care sc născuse, treci 
nevătămată peste multe primejdii. Iubirea ci acoperea 

gteșelele lui Lascar, dar nu o orbea asupra lor; ca 
simțea cu adevărată măhnire,. cum caracterul lui nui 

da un sprijin pentru viaţă, și măndria ci: femecască 
se revolta găndindu-se că ne mai fiind iubită ar 

putea fi. părăsită și ar deveni numai o aducere amin- 

te frivolă. 
Cu toate că multe lupte și certe se iviră intre Las- 

car şi Catinca, care nici se săndeau să se prefacă, și 

turburară liniștea zilelor -următoare, totuş trecură mai 

multe săptămăni inainte de-a se naşte in sufletul lui 
Puricescu prepusul, că ar fi altceva decăt prieteșugul 

care lega așa de tare pe amtndoi tinerii. Inefirșit, 

intră în starea, prin care trebuia să treacă natura lui 

la orice impresie nouă: se miră. Se mirâ foarte mult 
săvmanul Ienache. Ceence se arăta în fața lui, căt se 

află, în acoastă stare, era grija sgtucitului pentru o co- 

moară ce o credea sigură și pe care o vede deodată 

ameninţată . 'Fotuș nu se născu nici un prepus în el 
contra prea iubitei lui Catinca; ceeace o lega de pri- 
etenul ci din copilărie, trebuca să fie mai inalt decăt 
orico pornire a -simţurilor. Și se linişti. Soţia sa îl in- 

grijea fără cea mai mică schimbare, și niciodată în cei 

zece ani de viață comună, nu fusese așa veselă eu 
dinsul ca acum; așadar el cra în căștig, Voea bună 

cea. liniștită a lui Ienache ii reveni ; putea car să su- : 
ridă ca mai nainte, si da adesea: din cap cu mulţumi- 
re, plimbăndu-so cu mătiniile și cu ciubucul prin odae, 

e
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și văzănd pe amăndoi tinerii. cum ședeau unul lingă 
altul plini de incredere lingă sobă, pe când viseolea 
afară și ascultind cum vorbeau Și glumeau vecănie 
impreună, | - 

O singură “dată îi mai veni un gând ca fulgerul în 
mulțmirea lui Jinistită: „Ce ar fi, dacă ar cere Ca- 
tinca să se despartă 74 Si gândul acesta, ce e drept, 
nu era tocmai greșit; 'noi am văzut, cu cătă înlesnire 
desleagă biserica in Moldova ceeace a legat. Frica să 

„nu-l lase nevastă-sa singur pentru restul vieţei, il aduse 
intr'o stare care, cu toată tăcerea lui . obicinuită, tre- 
buca să fie băgata în seamă. Avea aer bolnav, fuma 
mai puțin și nu mai mergea la vănătoare, Catinca, 
care în starea ei deacum ar fi voit să măngăe pe toţi 
cari sufereau, nu putea să lase așa pe bătrănul și ere- 
dinciosul ei prieten, “și înt'o seară, după ce plecase 
Lascar la Valea-Verde, puse mina cu ineredere pe 
umărul bărbatului ci și intrebâ : »Ești bolnav, lenache 2 
„Sunt sănătos, Catinco“, ii fu respunsul, Soţia lui îl 
intrebase cu o gingășie așa de adevărată și de copi- 

"lărească, încăt bătrănul se simți curios mișcat, Pieptul 
i se stringen, resuflarea ii cra grea, și abea după o 
lungă luptă putii să scoată car un sunet din gură. 
„Nu ME părăsi“, zise cl, și două lacrimi lunecară în- 
cet pe obrazul lui întristat, Aceasta fu insă tot ce 
treci peste buzele lui; apoi sc sculă şi eși din odac. 

Catinca observase in tăcere, dar adăne mișeată, 
marea turburare a lui enache; „nu mă părăsi !* mai mult nu zisese, dar puţinele cuvinte deșteptară in- 

4
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trinsa un glas, care ameninţa să nimicească nevinovăția 

legăturei ci cu Lascar. Ca fulgerul ințelese tot şiul 
de gândiri, care adusese pe soţul ci la acea desnădăţ- 
duire tăcută ; cl cunoștea simțirile, care o legau. de 

celălalt, și în loc să o mustre, striga: „Nu mă părăsit, 
Pentru întăia oară i se infăţișâ inaintea sufletului com- 

pararea intre firea lui Lascar și accea a lui Ienache, 
și simţi cu o mulţumire nespusă sprijinul cel trainic 
ce-l «ăsea în inima bărbatului ei. Alergă după dinsul, 

il apucâ de miănă și-l duse in colțul odâci, unde atărna - 
o icoană a Maicei Domnului îmbrăcată în argint, îna- 

intea căreia ardea o candelă: 
„aceasta să te răisbune, dacă. te părăsesc vreodată, 

zise cu și ridică măna ca să jure. 
Mica flacără au candelei lumina singură odaca; con- 

tururile ohicetelor şi expresia obrazului lui Jenache nu 

se mai puteau vedea; altfel privirea repedei treceri 

de la durere. spre bucurie ar fi dat tinerei femei. cea 

măi mare resplată. Alte două lacrimi lunecară pe faţa 

lui, dar cl nu le simţi; Jacrimele de bucurie nu sapă 

urme în față. El puse ușor măna pe capul Catinchi 

pav'că ar fi vrut să o binecuvinteze, și plecă.
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PLANURILE LUI VRENCEANU. — AJUNUL ANULUI NOU 
LA ȚARĂ . 

Spătarul Costache Vrenecanu avea precum știm casa 
sa în Iași, și obicinuia să stea iarna în orâș singur sau 
cu. familia, și acolo își intrebuinţă vremea lipsită de 
grija cămpului, cu treburi mai mari sau mai mici, pre- 
cum le poate face un om care are bani. gata în mână. 

Toate interprinderile sale până aci eșiseră așa de 
bine, încăt afarâ de mici escepții neinsemnate nu ajun- 
sese încă să :se frece cu justiţia; nici un tribunal nu 
putea infățișă acte care să arunce vre-o pată asupra 
numelui său, și cu toate că se știa foarte ine in ce 
chip făcuse stare, totuș fiind lipsă de dovezi pipăite, 
sufletul său se putea imbrăca în haina nevinovăţiei. 
Epitropia. Viorescu era cea dintăi afacere din care nu 
ştia ăncă cum avea să casă la urma urmelor, 
“Întâlnirea cu Lascar se intimplase la sfirșitul lui Oe- tomvrie. Noemvrie trecuse și anul nou se apropii cu 

pași repezi. In restimpul acosta, se copsese in capul lui Vrenceanu un plan a cărui isbindă i se părea sigură,
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"și care trebuca să. pue capăt la orice neplăcere. „Aşa - 
Sau așa“, zise- cl intr'o dimineață după ce se găndise 

xoult, se vede că era vorba de un al doilea plan, daca 
„cel întăiu n'ar isbuti; ; „de nu-i place partea cea ne- 
tedă în mine, voi scoate-o la iveală pe cea aspră“. 

Apoi bătu de trei ori din palme. 
„Du-te de roagă pe sardarul Pentelei Creţu să vie 

puţin la aninet, zise el cătră sluga ce întrâ! 
Pentelei Creţu era una din acele mici luminărele 

care licărese un lung şir de ani la adăpostul vre unui 

protector puternic, trăgăndu-și consumaţia din noroiul 

in care vegetează. Lipsit de spirit de întreprindere el 

nu-ajunsese să facă stare, se mulțumise cu un .șir de 

mici căștiguri; în implinirea slujbei sale se bucură de 
neinsemnate dar zilnice venituri de pe alături, şi avea 

obiceiu să spue că o conștiință curată, preţuește mai 

mult decăt! bogăţia. Dacă i se intimplă, fiind șef de 

masă la ministerul justiţiei, să ascundă printre hăr- 

ţii un dar de bani pentru a zori trimiterea unei: po- 

tiţii, care ar fi stat locului luni intregi fără asemenea 

ajutor, el nu vedea acolo nimic ce Par fi putut strica 

cu Dumnezeu. Şi apoi era așa de prictenos cu orici- 

ne, incăt trebuea să-ţi fie drag bietul Creţu. Pentru 

Vrenecanu avea o deosebită consideraţie; averea căș- 

tigată de aceasta, energia cu care lucră, și numeroase- 

le probe ale dărniciei lui, față cu micul slujgaș deș- 

teptaseră in cl: cea mai infocată dorință de-a inda- 

tori după . puteri pe acest om insemnat, In minutul 

de față Creţu: fusese —iîn urma unei intrigi după cum
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zicea el — depărtat de la minister; fără slujbă, cra - 
prin urmare cu atăt mai dispns să indatoreze pe ori- 
cine pentru vorbe bune și galbeni austriaci. Vrenceu- 
nu nu avi deci nevoe să'l aștepte multă. vreme. 

Intilnirea se făcu cu ușile incuiate și obiectul ei 
vemase 0 tuină; dar se pot ghici multe daca ne mai 
intoarcem la Valea-Verde. a 

In ajunul Sfântului Vasile ciind tocmai. se progătea 
Lascar să plece la Puriceşti, unde voii să petreacă 
cea din urmă sară a anului vechiu, întră în curte o 
sanie cu trei cai. IL abia luă seame la dinsa ; slugile 
umblau incoace și încolo fără a pomeni despre cel ce 
sosise, și Lascar uita-0 lucrul cu totul, cănd aruncă 
din intimplare o privire pe fereastră și viză sania o- 
prită. dinaintea scărei, 

„Cine a venit?, iritrebâ el. cu nepăsare. 
„Cine să fio?* respunse feciorul; „un boerinaș, 

şade în tindat, ” : 
nDe ce nu mi-ai spus nimic? Cum se poate să aş- 

tepte un mosati» afară? Ce-ţi trece prin cap ?% 
Feciorul, care văzuse lu băteănul: Vioreseu intrănd 

și eşind mulţi clionți de felul acesta fără să-i fi con- 
siderat, în mândria sa de fecior de casă boereasci 
ca mosafiri, fă foarte mirat de intrebările stăpănului 
stu, și eși ca să bage în casă pe cel ce aşteptă afară. 

Un om ea de vre-o 10 de ani intră in odac, cra 
imbrăcat in negru și, cu tot gerul de afară, avea ciu- 
pici de lac la care lipsea totuș pe ici pe colo căte un 
nasture, Spinarea esa incovoiată, Și pieptul supt, arătau
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că slujise multă vreme la cancelarie, slujbă ce o apu- 

case poațe de copil precum se intimplă in Moldova 

destul de des. Fracul vechiu şi pantalonii păreau că 
atârnă pe un băț, așa de slab era acela ce le purta. 

Obrazul pe care se bizuia poate omul, era vădit obiectul . 

uncă mari ingrijiri: buza de sus și cea de 'jos erau 

impodobite cu mustăţi și barbă ea pana eorbului re- 

vulat tăiate cu foarfecile. Nu era nimic deosebit în acea- 

stă înfăţişare, afară poate de blăndeţea și de dulceaţa ” 

de zahar din toate trăsăturile 'obrazului, omul acesta 

ridea mereu dar niciodată tare; el se uită cu, ochi mari 

la cel ce. vorbea, parcă tot ce auzea ar fi fost de .un 

interes nespus, buzele lui cele cărnoase. alcătueau o 

pălnie plină de crețuri și la fiecare frasă i se pleca 

trupul inainte, în vreme ce un fel de șuerătură scoasă 

zu oarecare muncă era semnul naivei sale veselii. (ru- 

lerul cădea cu oarecare ingrijire pe leșătura cea în- 

gustă, nodul gătului său celui lung era foarte proeimi- 

nent. 

„Cu cine am onoare?“ întrebă Lascar, 

„Sunt serdarul Pentelei Crețu“, raspunse străinul, 
ploconindu-se pănă la pămănt, cu o mănă la piept car 

în cealaltă ținind o căciulă de oae cenușie și o pere- 
che de mănuși verde deschis. 

Luscar îl pofti să șează. „Cu ce prilej am plăce- 

rea de-a vă vedea, cucoane Pentelei 2% mai întrebă el. 

„Am de gănd să iau o moșie cu arendă“, respunse 

Creţu ; „Tabăra— poate o cunoaşteţi ? Nu? IE aproape 

de tot de aci. Propietarul o arendează cu condiţie, ca 

Z 
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la espirarea contractului arăturile de toamnă să fie fă. 
cute precum se găsesc şi astăzi. Imeru foarte avanta- 
jos; iţi trebue capital mai mie la intrarea pe moșie și 
cu nu sunt om bogat”, 
„Lără indoială că e avantajos, zise Lascar numai ca 
să nu tacă din gură. „Caricatura asta are să-mi ceară 
bani .cu imprumut“, găndi el. 

„Deacea, am venit la Valea-Verde — trebue să-ți cu- 
noști vecinii, îmi ziceam eu. Și apoi un om ca duiu- 
meata, cucoane L.ascarache, un boer mare, ne poţi fi 
de folos nouă ăstor alţi. De avem treabă pe la tri- 
bunalul județului sau ori unde ar fi; de nu ne bucu- 
ăm de vre-o protecţie, merg lucrurile foarte anevoe 
ba poate remăn chiar baltă, 

mâţi fost de sigur și d-voastră in slujbă? — „Cum 
să nu fi fost? Slujba ma făcut om. Și sub reposatul 
tatăl d-voastră am slujit. Dumnezeu să-l ierte — ce mai 
om era! Astfel de boeri nu se 'mai prea găsesc, mi-a 
fost ca un tată, reposatul logofăt, asta v?o pot spune 
cucoane Lascarache !“ Crețu clipea din ochi parcă ar 
fi fost adăne, mișcat. | 

„Ce-o fi vrind plicticosul ăsta de om?% se intrebâ Lascar; îl așteptau la, Puriceşti și vorba i se părea "prea lungă. „Vă mulțumesc că.-aţi venit să mă vedeții, ȘI VE voiu primi cu plăcere la mine. Acum insă. trebue să mă iertați, o afacere foarte însemnată, mă silește să VE părăsese, Dispuneţi de casa mea după cum doriţi. Gheorghe, Să tragă trăsura ln scară Și să dai domnu-
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lui de mâncare. — Poate w'ăţi dejunat păn'acum cucoa- 
ne Pentelei ?* 

Creţu zimbi. „Chiar daca-și fi inghiţit ceva“, res- 
punse cl, „să mănănce poate omul totdeauna. Ştiţi vor- 
ba Moldoveanului; două bătăi, strică, două măncări 

niciodată. Va -să zică gospodăria d-voastră este regula- 
tă? | 

„Pe căt se poate la un flăcău“, 

Da, da, viața de flăcău este grea!“ Creţu simţi că 
Lascar nu va mai sta mult cu dinsul de vorbă; se și 
auzia trăsura trăgănd la scară $i nu cra vreme de pier- 
dut,daca nu voia să se intoarcă indărăt cu treaba ne- 

începută. „Ştiţi ceva ?“zise cl hotărindu-se repede. „ar 
trebui să vă insuraţi! Ce ziceţi despre acesta 2% 
“Vă mulțumose pentru: sfatul cel bun. Deocamdată 
cred că-mi voiu putea vedea de casă fără ajutorul u- 
nei femei“. | 

„Dar dacă ar veni cine sa și ar zice: „cunose o 
fată tănără cu o zestre de zece, douăsprezece mii de. 

galbeni, crescută în străinătate și frumoasă — oi atunci 2* 

„Sici nu main găndit ăncă la asemenea lucruri — 
să lasăm dar vorba incureată. Când oi vrea să mă 

insor, vă făsăduose să vă trimit veste la Tabărăt 

“Lascar i iși așezâ pe cap dinaintea oglindei o căciulă 
de catifea neagră, și-și puse minușile. Pe Creţu îl 
treceau nădușelele văzănd aceste pregătiri de plecare 

cl voise să stea ciasuri intregi și să aducă pe' Lascar 

incetul cu incetul la subiectul visitei lui. Pripa asta îi 

lua mințile.
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păseultaţiti, zise el, apuciănd virful biciuştei pe care 
o ţinea Lascar în mină, — era vorba să intrebuințeze |. 
sila: ca să oprească pe fugar — „dacă sunteți totdeauna 
așa de grăbit în afacerile d-voastre apoi aveţi să ajun- 
geţi departe. Staţi măcar o clipă — el trase pe 
Lascar de Diciușeă pănă la marginea divanului şi-l] 
sili să șadă — „am să vorbese despre lucruri insem- 
nate cu d-voastră, 

„De ce n'aţi spus-o dela inceput ? 
„Să mă iertaţi, d-voastră sunteți. ăncii tânăr, și nu 

știți cum se vorbeşte despre lueruri delicate. Dar 
fiindcă nu e chip so scoţi la căpătăiu eu d-voastră, 
vă voiu spune in toată țaina, scurt și lămurit vestea 
imbucurătoare, că spitarul Costache Vrenceanu e foarte 
dispus la o căsătorie intre fiica sa Roxandra și. d-voastră, 

Lasear bufai de ris. „Cine te-a rugat pe dumneata 
să te amesteci? De ce vreţi en orice preț să mă pu- 
neţi sub papuc 2% 

Creţu rise și el apoi adăogă foarte serios „Na gl. 
miți cu asemenea lucruri, eucoane Lascarache, o astfel 
de partidă nu mai găsiți așa de lesne. Parale mai multe pot da și alți părinţi, dar ce preţare experiența 
unui asemenea socru 2: 

„Va insarcinat Vrenceanu să-mi propuneţi pe fiica „sa? Fiţi sincer! . 
Creţu ridică din umeri și zimbi. Acum socotea că-și ajunsese scopul. 
„Dacă e așa, spune-i, urmâ Lascar, că de și nu mă& cred încă in stare să fae o femee fericită, to-
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tuși voiu veni în curând la Bursuceni, să mulţumase 

ee puţin pentru onoarea ce mi se face, “La aceste 

cuvinte se seulâ; socotind 'eă xorbise destul de lămurit 

și că Creţu îl inţelesese pe deplin. 
Acesta insă înota în fericire. Ce ar îi putut face 

Lascar în Bursuceni, după părerea lui, decât să ceară 

pe fată, să se însoare, să-și aducă mireasa la Valei 

Verde și așa mai departe. I se umplea de pe acum 

“ura de apă, găndindu-se la toate praznicele care erau 

să se dea cu acest prilej, și sări de bucurie cu un 

copil, urmind pe fecior care-l poftise la masă. 

In vremea asta Lascar se urcă în trăsură și caii 

pornirâ singuri spre Puricești. | N 

In Moldova nu este Îneru neobicinuit -de-a se cere 

măna unui tânăr; aceasta se poate chiar intimpla în 

alte ţări. ără indoială după cum am mai spus-o 

se fae și aici multe căsătorii după obiceiul european; 

candidatul la însurătoare ia iniţiativa după ce a făcut 

curte cum se eade. Foarte des insă apucă părinţii ina- 

inte și atrag biăgarea de samă a tinerilor asupra fetelor . 

lor, deseriind cu mai multă sau mai puţină exactitate 

însușirile lor strălucite și sunătoare. Abaterea aceasta 

de la regulele convenienţei este o romășiță a timpului 

nu prea indepărtat cănd se hotărau in Moldova căsă: 

toriile de către părinţi fără ca tinerii să fie făcuţi unul 

pentu altul de pronia cerească. Cu ce eşti obicinuit 

din copilărie nu to jigneşte, și eu cunosc mai multe 

fete refusate de tineri, fără să le fi făcut aceasta vre- 

un rău. In asemeneu chip se tac căsătoriile de probă
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de care am vorbit mai sus Și care se desfac mai na- inte sau după nașterea vre unui copil. Asupra acestui lucru nu se'poate atrage prea des luarea -aminte a re- tormatorilor Moldoveni. .. 
Lascar nu era totdcauna vesel cănd mergea la Puri- cești, adesea chiar era, mahmur; astăzi insă întră rizănd in odae și striv după ce zise bună zioa: „Stiți ce fericire mi sa. intimplat azi? ma corut cineva de “bărbat !& | o 
Catinca îngălbeni ; lenache care ședea cu ciubucul lingă sobă, nu zişe nimic, 
nCinc?% întrebă tânăra femee după o tăcere; 
„Costache Vrenceanu are o: fată de 17 ani. și mă crede demn, de-a deveni proprietarul acestui odort, Catinca dădu din umeri inroșindu-se, 
„Dar tot trebue să mă due la Oamenii aceia, ca să le -mulțumese pentru buna intenție, și să văd ȘI eu, ce-mi fusese hotărit de cer în milostenia sa. Astfel iși urmâ Lascar glumele fără a lua seama la impresia tristă făcută de cuvintele sale asupra Catincăi, li cra chiar plăcut, să-i poată arăta, că nu-i creșteau” numai spini în cale, că n'avea decât să intinză măna spre a-apuca norocul din altă parte;. daca nu-l putea prinde la. Pu- ricești. IL nu vorbea serios. Cu toate accesele de iri- taţie ades însoțite de cuvinte amărite, accese co-nu „erau rare, totuș ochii cei negri și frumoși îl stăpăneau mai mult decăt oricănd. . E Puriceseu simțea căt trebuea să o doară pe soţia lui „această scenă, și ar fi spus cu dragă in;mă o mojicie. 

y
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Sermane Tenache căt de străină e inima. ta cea, bună | 

de orice egoism! Cu căt preţuești în mai mult decăt 
atăţi alţii care te cam inu-peste picior, oricăt de plie- 

ticos ai fi! Dumnezeu știe ce ar fi eșit din tine dacă 

urmările acelei nefericite opinii personale a tale mar 
fi nimicit ași de repede aspirările. tale din tinereţe! 

„ Disposiţia tristă nu ţinu nici de astădată mult. Las- 
car se făcri car așa de prietenos și de vesel, ineăt 

părea că ci vor lua cu bucurie remas bun de la - 

anul cel vechiu. Peste căteva ciasuri după ce inoptâ 

începi gălăgia, nelipsită în Moldova .de ajunul anului 
nou, fie la oraș, la târg, la sat, sau la cătun. Flecăii 

„merg din casă în casă cu Buhaiul, un butoiaș acope- 
rit la gură, cu piele peste care se intinde un arcuș de 

păr; daea uzi arcușul și-l plimbi răpede incoace și in- 
colo, el scoate, niște suneta ingrozitoare, care seamiină 

cu mugetul buhaiului. | 

Ceata cea veselă cutreeră satul și ajunge la curtea 

boierească unde se înmulțește cu toate slugile casei ; 
cine ştie să umble cu biciul cel lung de surugiu, ples- 

nește şi: poenește, de-ţi bubue urechile ca să gonească 

anul vechiu ; unul dintr'inşii se pune la fereastra, casei, 

intrebuințănd adese o scară dăcă e casa. cu două caturi 

și strigă printre geamurile îngheţate boerilor adunaţi, 

in odaia eca caldă, urări de fericire in frase lungi și 

trăgănate, sunănd mereu cu nn elopot ce ] ţine ia mănă. 

Virtos bzeţi! răeneşte el de căte ori e vorba să incea- 

pă o nouă urare, şi biciurile poenesc, și buhaiui urlă 

eu mai mare! foc.. Toate glasurile se unesc la sfir-
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șit spre a pune capăt gălăgie strigănd : „Să trăiască 
boierii !% Rachiul fără indoială nu poate să lipsească 
:a mulțumire pentru urărileș numeroase ciocane de țui- 
că din alte locuri mai umnează sara după băutura de 
la curte și pănă noaptea tărziu ceata aleargă făcând 
glume nebune prin “sat, pănă ce amuţește glasul: buha- 
iului, nemai fiind nimeni în stare să tragă de fivele de 
păr. | | | 

Puricescu, Catinca și Lascar șezură impreună pănă 
după miezul nopţii și atunci i se dete acestuia odaia 
lui Ienache ca sii se culce. Cei mai mulți din casă se 
deșteptară în zioa de anul nou, cu gănduri trandafirii. 
Lascar impărți bani mulți la slugi, fiecare din cei ii 
semenă sub picioare o mănă de orz sau de griu, 
cecace insemnează că-i irează să petreacă anul în bel- 
șusz, ohiceiu care aduce mai mult folos șuarecilor, Bă- 
trăna ingrijitoare duse luciul ehiar așa de departe în- 
căt îi presărâ lui Lascar boabele cele tari în pat, ast- 
fel că trupul lui părea pe alocurea ciupit de vărsat. 
Totul era pe serbătoare, fiecare lucru la locul stu— 
de seomotul și gălăgia de peste noapte nici urmă mă- 
car. Clopotul bisericei din sat chema pe credincioși la ruzăciune, : o. 
Cum petrecură Catinca și Lascar zioa iși va putea 

ușor inchipui cineva, cind voiu spune că tănărul făgă- 
duise să fie cuminte în anul cel nou. Nu voiu repeta convorbirea lor deși: era caracteristici pentru amândoi. 

Cu toate că era ptruns de iubire adevărată, totuş 
Lascar făcni frase de care se sfii prietena lui în sim-
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plicitatea ci, și fără a-şi da seama despre aceasta se 

intări in resistența ei; vorbele Catincăi erau curate și 

copilăreşti cu o variaţie a temei: Nu face ceeace ar 
trebui sâ ascunzi de oameni. Cu toate acestea amândoi 

se simțeau fericiţi și făceau planuri de viitor; cei ce 
iubese se incred în implinirea presimţirilor lor.



CAPITOLUL N 

FAMILIA VRENCEANU 

Astfel trecură patru stptămiini; Lascar nu se putea 
hotări să meargă la Vrenceanu după cum figăduise. 
Dorinţa lui ca să tot amăie se putea esplica de astă 
dată print'o causă foarte. nimorită; drumurile erau în- 
to stare care impedica orice călătorie. Ceaţă și în- 
hpoi o zăpadă bună și peste câtova ziie pione — cată 
cum se'nvărtea vremea toată luna lui lanuaria, așa 
incăt Lascar ședea ma multe zile dearăindul la Puri- 
cești fără a so intoarca la YV. aloa-Verde. Cu toate că 
mut prea credem noi că numai vremea să fl fost de vină. 

Pe la sfârșitul lui Ianuarie incepi o căldură de primă- 
vară și soarele uscâ, așa de repede pământul, incăt Puri- 
ceseu puse să se pregătească plugurile ; vroia să se folo- 
sească de putinţa de a ara așa de timpuriu — obiciruit 
abia se ese cu plugurile prin mijlocul lui Martie. De 
Vreme ce se poate ara, apoi sigur că și drumurile 

„Sau uscat. Era știut de mult la Puricoști că Vren- 
ceanu părăsise Iașii și plecase la Buwsuceni, și Ca- 
tinca. fiind sigură de iubirea prietenului ei din co-
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pilărie, îndemnâ ea insași pe Lascar, să se ţie de fă- 
găduială. 

Navea incotr'o, trebuea să se pue pe drum. Daca 
n'o deschide Vrenceanu vorba doșpre căsătorie, iși zi- 

cea Lascar, eu nici gând n'am să o fac; atunci se 

tot amână și poate se și uită; nu o pot refuza pe 
în cu nici un preţ— dar tot amănând lucrul se des- 

face de la, sine. ' 
Era destul de departe de la Valea-Verde la Bur- 

suceni; eaii trebueau hrăniţi la popas, așa că Lascar, 
care se tolozise de o lună minunată spre a pleca la 

douăsprezece din noapte, abia ajunse la vremea prân- 

zului la locul hotărit. | 
Am mai spus că Bursucenii erau o proprietate nare 

și frumoasă. Când ajungi insă, satul nu-ți produce o 
impresie plăcută, o negligență absolută pentru trebuin- 
țele materiale ale țăranilor, și mizeria bordeelor te 
isbese indată. Daca intri în sat prin poarta jităriei 
vezi mai intăi căteva cășeioare risipite, la care lipsește 

cu totul ori ce incercare de grădiniță, lueru de obi- 

ceiu așa plăcut ţăranului.; pământul stă nelucrat și 
acoperit de scacți, cunoscuți aici sub numele de 

holeră; abia, mai departe in sus, dai de case mai buni- 
șoare umbrite de pomi roditori bătrâni, apoi apuci -la 

stînga spro curtea boerească, in caro intri printr” o poartă 

delemn naltă și greoae, a cărui acoperiș curios alcătuește 
hulubăria. Casae o veche construcţie, in care semai găsește 
caracterul clădirii moldovene, din vremea în care nu se 

știa nimic despre architedţi. Catul intâiu e de peatră și al- 

| 9 

.
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cătuit de câteva încăperi boltite, în gatul al doilea se 
află adevărata locuinţă a stăpânilor, și pridvorul obi- 
cinuit in atâta loc, incât abia suut șapte odăi în toată 
casa, de altminteri destul de mari. Pridvorul la care 
te urci pe o scară ingustă, ferestrele cele neobicinuit 
de mici și. acoperişul cecl' inalt de șindrilă plin de 
muschiu sunt lucrurile cele mai curioase pentru ochiul 
streinului ; de ornamente, sau gust artistic, nici vorbă; 
de vânt, ploae și frig trebue să ferească locuinţa pe 
om, și acest scop îl. indeplinește intru cătva. 

Costache Vrenccanu cși inaintea musafirului în ea- 
pul scărei cu o ciciulă de blană cam veche cu co- 
zoroc mare așezată pe fes. Il duse pe Lascar in odaia 
sa despărțită de toate celelalte incăperi; se vede 
ca damele vroiau să facă oare care schimbări in toa- 
leta lor și trimiseseră pe bătrăn să stea cu Lascar în 
vremea aceea. Odaca in care întrară cra gătită ca mai 
toate odăile din casele moldoveneşti ; se pune ori unde 

„se poate câte un divan mare care coprinde de obi- 
ceiu păretele intreg. Si aceasta. iși are acopul său. 
Pe divan se face așternutul ași de ușor ca în pat, 
cu atăt mai lesne cu căt mosafirul iși aduce foarte 
des așternutul cu dânsul; numărul mosafirilor n'ar 
putea dar neliniști pe stăpâna casei decât atunci cănd 
mar mai ajunge nenumăratele divanuri din toate odăile 
Ba chiar și atunci se găseşte leac ;, mi s'a intimplat să 
dorm" odată pc o ușă scoasă din țițini, așezată pe 
două scaune și acoperită cu o saltea, și imi aduc incă 
adesca aminte de seara plăcută urmată. de cea - mai
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. intăritoare odihnă pe acel culcuş improvisat. 'Toemai, 

in felul acesta ncașteptat și străin, așa în afară de 

obiceiurile Europei civilisate stă, deosebitul farmec care 

leagă așa de putâmie de Moldova pe ori cine e în 

stare să primească asemenea, impresii. Cu toate că ii 
lipsește căteva lucruri neapărat trebuincioase, streinul 

se obicinuește ușor cu viața această curioasă dacă 

nu sunt prea inrădăcinate intrinsul obiceiurile de bur- 
ghez resfăţat, și apoi mai e trebnință și .de o mică 

doză de aplecare spre lucrurile extraordinare. Acela 

cărnia pentru a fi fericit, ii trebne în toate dimineţile 
un com la cafea, și gazeta umedă -eșită de la tipar 
acela să stea acasă; dar cui ii carge 'săngele repede 
prin vine, acela ale cărui bătăi de inimă mai vioae 
ji spun că în orice împrejurare găseşte un sprijin în 

el in-uș, și dorește să „asiste la desvoltarea unci ţări 
care bine condusă, ar trebui sâ ajungă la un viitor 

“fericit, acela nu se va intoarce de sigur nemulțumit 
acasă. Dumnezeu a făcut nespus de mult pentru Mol- 

dova, și parcă iţi vine să te superi pe 'dinsul, că 

lasă o parte destul de insemnată a locuitorilor ei să 

urmeze toate căile fără să le pue in pept conștiința 

despre menirea, lor. 

Lascar șezuse aproape un cias cu stăpânul cască, 
când intrâ un fecior cu o farfurie pe care se aflaii 

două păhăruțe de rachiii.și două felioare de, păine, 

și-i pofti la masă. Vrenceanu cu tot surisul de tri-. 
umf pe buze ce-l avusese, la sosirea lui Lascar, și. 
caro însemni ză știa bine că venise pentru partea fe-.



132 LĂASCAR VIORESCU 
  

meiască din casă! nu spusese nici o vorbă despre 
familia sa; acum apucâ pe mosafirul stu prieteneşte 
de mână. şi-l duse, în sofragerie, unde trebuia să- ŞI. 
facă presentația. Lucrul se săvirși printr'o închină- 
ciune colectivă și eăte-va, cuvinte preschimbate cu 
stăpâna, casei, şi toți se puseră, la. masă. 

Erau numeroși cei din casă care se așezară impre- 
jurul mesei ce strălucea de curăţenie, dar era acope- 
rită cu pânză. groasă de casă, și plină cu bucate 
foarte simple. In cap şedea encoana Prohiriţa, stivâna 
casei, într'o roche bogată; colorile trandafiriu și ne- 
gru jucau rolul principal. Feţele cele deschise de la 
panglici și fionguri nu păreau nepotrivite pentru vîr- 
sta ci; ca arătă încă destul de tânără la 45 de ani 
şi mai putea trece de: delle Jfemme, așa do puţin se 
vedeau sbărciturile sub albul și: -roșul așezat cu măes- 
trie pe faţa ei, așa de dreaptă tă mai era însă talia 
cul toată sporirea cam prea mare 'a formelor. Ea avea 
mai mult tipul grecese de cât moldovenesc, ochii îi 
umblau în foate părțile în vreme ce capul sta nemiș- 
cat, ceace da obrazului său o espresie energică aju- 
tată poate și de sprincenile din cale afară, negre și 
de trupul ci ințepenit. 'Prebue să recunoaștem că fe- 
meea aceca iţi insufli un oare care respect, și se zice 
că şi chiar Vrenceanu o simțea aceasta. Dar coca ce 
strica in convorbirea ei de altminteri cu duh, era ne- 
norocita patimă, pentru limba, franceză; avea o inde- 
mânare pentru a traduce idiotisme grecești și moldo- 
venești în franțuzește care te aducea la desniidăjduire,
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Sunt silit să renunţ de a da probe! despre produce- 
rile ci pe acest tărim, o traducere germanâ a acestor 
produceri ar perde tot farmecul originalității, 

Lui Lascar nu i se dete locul de onoare la dreapta 
stăpănei casei, locul acela, fiind ocupat odată pentru 

totdeauna, și o schimbare ar fi produs tot felul de 

greutăţi. Intwun jeţ mare trona o ființă din cele mai 

originale, soacra lui Costache Vrenceanu, care de un 

lung șir de ani iși aștepta sfirşitul în casa fiicei sale, 

dar nu părea să-și fi perdut răbdarea cu toate că cra 
de 8 de ani. Bâtrăna, cucoana Raluca, o greacă cu 

tip pronunțat, era foarte slabă și trebue să fi fost 

foarte naltă timpul ei plecat sau mai bine zis iînco- 
lăcit nu părea nici âcuma mic. Nasul foarte incovoiat 

eșca putermic din obrazul uscat și plin de ereţuri, 

dar nu se întălnea de loc cu bărbia ; gura mai avea 

_cățiva dinţi, care se arătau foarte buni la treabă în 

cele patru prănzuri de peste zi. Ochii trebue să fi fost 
frumoși odată, genele lungi mai existat incă, focu 

insii, se dusese. Cu sulimanul era mai darnică decăt flică- 

sa, și in locul sprincenelor se aflau două fășii înguste de 

catifea neagră.Nu-și poate inchipui cine-va demnitatea 
severă ce dă unei figuri o asemenea dichiseală; e nc-. 
voce să se incredințeze cineva prin el insuși de ce 
poațe face arta in această privință. Capul era lggat 

cu un barej negru care contrasta cu fruntea foarte 

aibă, o coadă reșeatică de păr. falș cra prinsă peste 
barej. Din restul inbrăcămintei se vedea puţin,-0 

1
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scurteica de blană largă ce ajungea mii jos de genuchi 
ascundea totul sub cutele ei. 

Așa şedea deci: cucoana Raluea la dreapta stiipănei 
de casă, și poruncea cu glas răgușit de contralto; 
cra ceva așa de egoist, așa, de certareţ in felul ei, in- 
căt Lascar iși aduse awinte de convorbirea ce '0 avu- 
sese odată cu o Moldoveancă foarte plăcută, care sus- 
ținuse că: n'ar trebui nicio dată să uităm în tinereţe 
studiul ce trebue făcut ca să găsim in ce fel ne-am 
putea arăta plăcuţi la bătrâneţe, Dacă acelei dame 
i-ar „cădea răndurile astea in mână, sigur că la ve- 
derea cucoanei Ralucăi s'ar pune și mai cu foc pe 
acel studiu. . 

Liăngă bunică ședea fiica, lui Vrenceanu, Roxandra, 
„o fată de vre-o 11 ani. Cu toate că lui Lascar nici 
nu-i trecea prin gănd să împlinească dorinţa epitro- 
pului săi, nu se putii opri de a se uita cu oarecare 
curiositate la tănăra fată ce şedea în faţa lai. Resul- 
tatul nu fu tocmai satisfăcător. Urită nu era Roxandra 
dar nici frumoasă; îi lipsea farmecul tinereţei, era 
palidă, și mulțumită cerului nu chemase roșaţa artei 
intru ajutor. Obrazul era mai lat jos de căt sus, na- 
sul cam pleoștit, gura mare și bărbia grozav de ro. 
tundă, o mulțime de zulufi negri in desordine ii aco- 
pereau urechile și cădeaii până peste umeri. Pe lângă 
aceste cra scurtă la trup, și cu toată grăsimea moș- 

„ tenită de la mamă, îi puteai coprinde talia cu măna, 
lucru ce face totdeauna impresie tristă, căci trebue 

„Să te găndeşti fără voie la nespusele suferinţi ale ti-
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nerei ființe şi la osteneala jupiinesei. Ochii insă a- 
veau mare foc și dădeau caracter. fisionomiei intregi. 

mari nu. erau, dar se uitau așa de vioi de sub ge- 
nele cele lungi și negre, şi se invărteau prin odae 

cănd credea Roxandra că uu se uită nimeni la ea, 

incăt poate mulţi-ar fi găsit pe fata frumușică. Ii șe- 

dea bine rochea gorge-de-pigeon cu volune garnisite 

„cu catifea neagră pe care o purta; poate aflase ceva - 

despre intenţiile părinţilor asupra lui Lascar. 
După Roxandra venea o soră de 12 ani, apoi Ma- 

dame St. Grillon, guvernanta, de 30 de ani, slubă 
cu o privire sentimentală, care părea să zică cu ochi 
ci albaștrii inecaţi in lacrimi : nu vrea nimeni să des- 
copere sub această aparență neinsemnată, sufletul ig- 

norat co se ferește de realitatea vulgară? Nu ghiceşte 

nimeni din voi, bărbaţi brutali, ce comoară de simţiri 
Sar deștepta în inima aceasta prin sărutarea iubirii ? 

In casa lui Vrenceanu nu ghicise ăncă nimeni un ase- 

menea lucra, în alte regiuni însă vor fi descoperit co. 

moara mai mulți. 
In faţa stăpinei de casă, toemai a celalt . capăt al 

mesei, ședea o figură în puterea tinereței, cu păr și 

mustață neagră, un fel de grămătic, care avea privi- 
legiul de a mânca la masă. Cu greu ar fi luat seamă 
Lascar la tânărul cel tăcut, dacă mar fi zis cucoana 
„Prohiriţa să-i umple de căteva ori paharul cu vin; îl 
indemaă chiar la mai multă poftă de: măncare, zicăn- . 
du-i prietenește: „Dar mănăncă, cucoane Ghiţă!“ și-l 

trata în deobște cu.o deosebită atenţie. La stinga stă-
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i pănei de casă se așeză Lascar; lăngă dinsul ședea 
Costache Vrenecanu, celelalte trei locuri până la t&- 
nărul cu păr negru erau ocupate de doi bâinti de 13 
și 14 ani, copii din casă cu profesorul și pedagogul 
lor Ilieronymus Nreidemann. 

Fericiţi Dursuceni, ce comoară ascundeţi ! Ilicrony- 
mus Îreidemann crește pe moștenitorii casei Vrenceani ! 

Acest dascăl era prusian din naștere; părinţii săi il 
puseseră să invețe “teologia la Heidelberg, el fugise 
însă, fiind-că, după cum spunea, conflictul din sufletul 
stu il făcuse să urască știința Dumnezeirii. De ce nu 
se apucase mai tărziu de o altă ramură a științei, 
aceasta nu o spunea. : Prilejul care Pa adus în AMol- 
dova. nu-mi este cunoscut, dar aceasta se intimplase 
spre binele lui; părea, să-i meargă minunat, cl avea 
aerul foarte sănătos, cu toate căi obrajii lui roșii des- 
tăinuiau câ beuturile spirtoase nu rămăseseră fără in- 
fluenţe asupra sa. Nu mai cra băiat tânăr, părul spre 
temple incepuse să se rărească, dinții -ii crau cam 
slabi, dar privirea ochilor celor mici albaștri cra ăncă 
ageră; și cănd se arunca pe un je în. ciasurile de 
odihnă, cu ţigara intr'o mănă, ear cealaltă virită în | buzunarul rapt al pantalonilor căm vechi, în față iso 
ozlindea mulţumirea unui .suflet impăcat cu conștiința. 
Nicio dată nu călease porunca: să sfințeşti sărbătorile 
cu toate că in calendarul moldovenesc se Săsesc o . 
mulțime, ba cl mai adăogase chiar și pe sfântul Ie- 
vronim. Puținele ciasuri de lecţii rareori treceau fâră 
Shionturi, și dacă nu ințelegeau hiăeţii indată ce le
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dedea de invăţat, atunci strigă : „Ilaide băcţi, căraţi-ve 

e ajunul sfântului cutare!“ Conştiinţa de a intrebuința 

cu folos comoara sa intelectuală, îi dădea oarecare 
indrăsneală care iși făcea vânt mai ales prin nenumă- 

rate glume de duh: familia  Vrenceanu il găsea după 
placul ci; star fi putut aștepta la un-povăţuitor mai 

bun pentru urmașii casci, cu cei două sute cinci-zeci 

de galbeni ce-i plătea pe an? : 
Așa dar socictasea se compunea din douăsprezece 

persoane; La inceput erau toţi tăcuţi: sgomotul lin- 

gurelor arăta că ciorba se inghițea cu poftă. Apoi 

incepi vorba, aci franțuzește, aci romănește, din vreme 

in vreme chiar nemţește, cand *Kreidemann aplecat pe 

masă, vroia să vorbească cu Lascar; dialogul nemţese 

fu intrerupt de căteva ori de Vrenceanu care striga 

profesoruluci: „Taci din gură domnule Kreidemann, 
vorbește Moldovineşte, nu înţeleg nimic din mormăitul 

dumitale“. Cu franțuzeasca îi mergea fură indocală 

tot așa,' dar din consideraţie pentru nevastăsa nu pu- 

tea zice nimic, și incepea grecește cu soacră-sa cănd 

ţinea prea multparlez frangais, cum zicea el. 
Bătrăna nici nu-i răspundea, la masă nu lua nicio- 

dată seama la nimeni. Dinsa, Vrenceanu și copii 

miăncau post, lucru obicinuit in casele evlavioase, toate 

Miercurele şi Vinerele de peste an. „Să poată femeca 

acea bătrănă să mănănce la vărsta ci fasole cu ceapă 

și oăluști, mazăre bătură cu usturoiu și castraveți mu- 

rați, fără să-și dea duhul, e greu de inţeles pentru un 

stomah european — și cu toate astea, acel tutti Frutti
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greu de mistuit .se mistue :de constituțiile cele mai 
slabe fără nicio primejdie. 

Cu conversaţia mergea in genere greu, căci .cum 
Sar fi putut să găsească un punct comun de atins? 
Lascar nu prea era, cu Yoe bună, mult ar fi ditel 
să, se fi aflat ca prin minune transportat, la Puricești, 
EI făcii căteva mici încercări să inceapă vorba cu 
“Roxandra; ea răspundea fără sfială, dar tot nu mergea 
Iţi venea să ţipi, și Lascar se bucuri cănd se sculară 
spre a merge în salon, unde Roxandra se indeletnici 
cu cafeaoa turcească. Soacra din norocire se retrăsese 

"după mazărea bătută; se aduseră ciubuce Și convor- 
birea merse mai binâ: după mincare decăt la masă. 

pĂcum am să văd cu ce folos imi cheltuese paralele“, 
zise spătarul Costache și făcii semn fiicei sale de 12 
ani. „Vino incoace Flenco,. întreabă pe domnul fran- 
țuzește: „Cum vă aflați ?4 

» Comment vous portez- vous, monsieur? „spuse fetița 
despicănd fiecare vorbă și privind la tatăl său in loc 
să se uite la Lascar. ” 
Bine, foarte bine; ce fel Vai inteba acum: „Cum 

se află soția dumitale? 
nComment se porte madame votre cpouse ?& 
» Vezi ? Ei, ce zici; cucoane Lascharache? Așa sunt 

crescuţi toţi coţii mei!“ Madame St. Grillon se roși, 
Roxandra se uită la Lascar „Și-şi mușcâ buzele. Ta. 
nărul se sculâ și se apropiă de dânsa — suriseseră 
impreună de exerciţiile limbistice ale Elenei — eată 
insfirşit un punct de contact, și se incepi o conversa:
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ție intre dinșii, in care amintirile din Cernăuţi unde 

fusese crescută Roxandra, jucau rolul principal. 

“Kreidemann se așeză și el lăngă dănșii, spre necazul 
părinților, care-și făcuseră semne cănd se apropiaseră 
“amăndoi tinerii unul de altul. Prusianul cel invăţat se 
lungi intrun jeţ, lăngă scaunul lui Lascar; obrazul 

stu roșu arătă că și de astă. dată ii plăcuse vinul alb 
moldovenesc. Asculta o: clipă la vorba celor doi tineri 
dănd din cap și clipind din ochi. : 

La sfirşit i se uri să asculte tăcind și incepi: 
„Aţi studiat la Berlin, domnule Viorescu ? Lascar îi 

răspunse că da. 
„Frumos oraș Berlinul, bată-l pustia ! E patria men 

La fiecare punt sau vi irgulă trăgea din ciubuc. „Foarte 

bine am trăit acolo în tinerețe, foarte bine, știi dum- 

neata ? Și acum trebue să-mi amărese zilele aici in 
Moldovate 

„Aţi fost silit să veniţi aici, domnule Kreidomann ? 
„Silit? Asta, nu, știi dumneata. Dar tot e a dracului 

deosebire intre Berlin și Bursuceni. Nu-i biliard, nu-i 

bere cum se cade. E ţară sărăcăcioasă "Moldova și de 

mult aș fi lăsat toate: în plata lui Dumnezeu daca —“ 
„Daca. pămăntul mănos n'ar produce galbeni: fără 

să-i semeni“, urmâ Lascar, căruia ii: cra greață de 
aerele cc și le dedea omul acela și nu se putii opri 
de a-şi alege vorbele din. vocabularul lui. Kreide- 

mann. Din păcate nu e rar felul acesta de un vorbi 

din partea străinilor; ei uită că acasă au trăit. poate 
in cea mai mare sărăcie. Abia s'au înfiripat în Mol-
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'"dova și îi apucă ambiția; ei spun mojicii despre oa- 
meni și țară, și cu căt se imbogiițeste unul mai mult 
cu'atăta îi sunt și espresiile mai grosolane. Fără în- 
doeală sunt și mulți, care fac escepţie și recunosc cu 
ce dragoste i-a primi: Moldova în sinul ci. 

Ireidemann tăcuse la respunusul lui Lascar, și Ro- 
xandra se folosi 'de aceasta pentru a propuue tănărului 
o plimbare prin grădină. Madame St. Grillon îi însoţi 
cu toți copii. Kreidemann zise să-i pue șeaoa pe Fanny; 
povestea minuni despre micul dobitoc. Era cel dintii 
cal pe care-l avusese vreodată. Și apoi se credea un 
călăreț, dibaciu și grațios; peste căteva minute îl vă- 
zură cșind în fuga pe poartă, cu pantalonii legaţi jos 
cu aţă peste glesne, spre a-i impedica să se ridice. 

Ziioa era foarte frumoasă; adia un vânt de primă- 
vară, cum nu se întimplă des in Fevruaric, dar tot nu 
este lucru. rar de tot. Iarna vremea e foarte schimbă- 
cioasă' in Moldova; deosebirea de 15 grade sau chiar 
de mai mult in temperatură dintro zi intialta nu e 
lucru de mirare; te poţi plimba azi pe pământul uscat 
și fără haine călduroase, și peste căte-va zile mergi 
cu sania. _ 

Societatea se cobori:in grădină, care de altminterea 
nu era decăt un loc mare ingrădit acoperit cu mulți 
pomi roditori, unde pășteau vara vacile curții. Să-l lăsăm 
pe Lascar plimbăndu-se; căci multe lucruri interesante 
nu auzim în grădină, ori căt de dispusă ar fi madame 
St. “Grillon la oftat. “Tot așa de puţin atrăgătoare e și: 
observarea metodei lui Kreidemann, ca resultat pentr
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creşterea celor doi vlăstari ai lui Vrenceanu. O con- 

vorbire de mai mare interes ne atrage in casă. 

„ Abia părăsise tineretul odaca, Vrenceanu ridică ochii 
in sus şi privirea sa se intălni cu aceea a soției lui. 

„Ai băgat de scamă?* intrebâ el. Cucoana Prohiriţa 

dete din cap. „Lueru! mi se pare ca și isprăvit“, zise 

ca, surizind. cu mulțumire. 
„0f,- of, suspin Vrenecanu, „acum trebue să ne 

găndim la zestre“. 

„Cat vrei să dai, Costache 2% 

„Apoi cred că fără douăsprezece mii de galbeni nu 

scăpăm“. Iaideţi la mine in odae, Prohiriţo“, adăogâ 

cl şi iși scoase de sub dinsul picioarele pe care ședea 

de obiceiu; „să facem o mică socoteală“. 

Perechea trecit în odaca lui. Vrenceanu. Acolo își 

așeză, spătarul ochelarii pe nas, întinse o coală de hăr- 

tie pe masă și muie condeiul in' cerneală. 

: „Prohriţăi“, zise el peste o clipă, pee nu-ţi trebue 

din argintărie şi. şervete?% 
„ADam şi găndit eu la asta“, respunse nevastă-sa. 

“Lmerurile ce le dau se pot preţui la sigur 2000 

de galbeni. 
Bătrănul surise. . 

„De ce rizi?“ urmă ca necăjită. „Nu fi prost, Cos-! 

tache, mai avem şi alte fete de măritat.“ 

„Bine, bine. "Te pricepi la preţuire. Ce mai dai afară 

de asta?% : | 

„Trei şaluri tureești de 309 de galbeni bucata, fac 

900.« ,
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Cuconu Costache. serise suma sub cca de mai sus. 
»Horbote de 1500 galbeni“. Bătrănul scrise fiecare 

lucru. „Rufe și mătăsării de 800, un clavir de 200—e 
Prohiriţa se opri pe gănduri.: | 

„O enretă din Viena cu patru cai 550%, adăugă 
“Costache. | 

„Mobile pentru patru odăi din prăvălia lui Micul 
precum și perdele, eftin de tot 900% 

Acum ăncă 5000 galbeni bani gata, se vedem căt 
face“. Vrenceanu le adună incet toateimpreună. „12151! 
Pesta 12000! Vezi? SE 
„Părechea își fecâ mănile cu mulţumire, 
Va să zică o zestre. de 12000 galbeni îi era ho: 

tărită, lui Lascar. “Toate lucrurile trebuincioase se în- 
șiră în foaie do zestre. Suma intreagă coprinzind și 
prețuirea tutulor obicetelor ce nu sa dat în bani, se 
ipoteecază în moșia gincrului, şi dacă se intimplă să 
se desparță, bărbatul e silit să dea tot inapoi, chiar 
de star îi rupt horbotele şi Șalurile de mult și caii ar 
fi incetat de a se mai putea intrebuinţă, 

Până aci aduseseră părinții lucrurile în grija lor; 
nu mai lipsea decăt cererea oficială a lui Lascar, de 
care nu se indoeau nicio clipă. Tinerii se plimbau de 
așa multă vreme în grădină incăt sar putea intimpla 
lucrul chiar azi. Cănd inserâ apără toată societatea în 
salon cu: aerul obicinuit, afară de „amăadoi ștrengarii 
care iși rupseseră pantalonii agaţăndu-se de copaci. 
Lascar părea plictisit; nu-i trecea prin cap căl mai 
aşteptă, o amară incereare. Cuceoana Raluca intra toc-
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mai cănd se aprinseseră luminările, se apropit de din-- 

sul și intrebâ: „Joci preference, Cucoane — cum te 
chiamă? | - 

„Lascar Viorescut, 

Joci preference Cucoane Lascar?*% 

“Tănărul asigurâ că abia putea deosebi dama de cupă 

de valctul de pică, dar fără folos. „Ai să înveţi tu 
jocul numai decăt“ zise ca — il și tutuia. Vrenccanu 

ar fi vrut să-l cruțe cu partida ca să nu-l despartă de 
Roxandra, dar știa el cine e soacră-sa și. tăcut. Ori 
cine venea la: Bursuceni trebuca să treacă prin iadul 

„acesta. Masa de cărți fu intinsă, jeţul plin de perne 

impins alături și jocul incepi & trois — Vrenceanu și 

Lascar in dreapta şi în stinga, bătrăna la mijloc. 
„„Pici — şapte în carale — opt iu cupe“ — aşa, 

merse toată seara, O singură intrerupere; Kreidemann 

se apropric foarte vesel de Lascar și îl intrebâ tot 
dănd din cap și clipind .din ochi: „Aţi văzut cum 

merge Fany.2“— „ăi de gănd să taci, domnule Krei- 

demann?“ strigă, bătrâna necăjită și earăș nu se auzi 

alta mai multe ceasuri dearindul decăt număratul 

punctelor, 

Deodată i se sburli părul bictului tânăr, — așa ni 
Sar fi intimplat și nonă latoţi. Ciasornicul bătu zece 
ceasuri; Cucoana Raluca incepi incet apoi mai tme 
să borboroscască. Lascar recunosc vorbe dintr'o ru- 
găciune grecească. — „Kyrie eleyson“, se auzea pc. 

cănd da cărţile. „Kyrie eleyson, Syrie eleyson — am 
un joc în cupe“. — „Pas, Pasi, ziseră cei doi care
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jucau cu dinsa și Dborboroseala rugăciunii grecești își 

urma calea. Lascar crezu că biata bătrănă iși pierduse. 

minţile. 

Dar nu era așa. Cucoana Raluca avea obiceiu să 

se culce cănd bătea zece, intărziase azi cu jocul, din 
somn nu voia să peardă, nici Dumnezeu nu trebuia 

să păgubească, nu-i rămănea alta decăt să-și înceapă 
lunga rugăciune de seară cu cărţile în mănă, și cși 

din odae borborosind ISyrie eleyson, fără să pliiteascâ 
ceea, ce -perduse. îi | 

Se sfirșise și seara cea lungă; ăncă un ciobue, apoi 
un sfert de cias de vorbă cu stăpânul, stăpăna casei 
şi Roxandra, un fecior cu luminarea în mănă duse * 

pe Lascar in odaea ce-i era hotărită. El dete repede 

dramul băiatului” de ţigan și rămase singur. E o 
adevărată plăcere să remăi singur după o asemenea zi. 

Prea faseseră Qamenii politicoși cu dinsul —il primiseră 
ca pe Por impărat. Lascar stinse luminarea, deschise 
geamul și se rezimă pe fereastră ca să resufle aerul enrat. 

Daca te-ai plictisit multe ceasuri în șir, apoi nu e 

lucru rar, să-ţi trimeată Dumnezeu o mică, despăsubire 

spre a stabili echilibru suflotese. Ast-fel i se intăm- 

plă cel puţin lui Lascar. Cum se uită el așa în întu- 
nerce la cerul, plin de stele, văzi un punct luminos 

inaitănd spre casă. Cărăbuși luminoşi nu sunt în Fe- 
_vruarie, trebuca dar să fie virful aprins al unei ţizări 

Peste curând se auziră pași, și un glas murmurâ: 
pâna, ce dracul Ana aici ești?4, 

„Domnul Kreideman așteptându-și odorul !* iși zise
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Lascar și nu se mişcă cu să vadă ce va urma. 
Incepuse a'se teme că Ana nu va veni; dar nu treci 

mult, și se ivi a doua formă omenească. | 
„Unde erai, Ano? E frig ştii tu, şi nopțile sunt așa 

de intunecoase in afurisita asta de Moldovă, incăt nn 

pot găsi banca, care trebue să fie aicit. * 

Banca se găsi și inceput alintarea tocmai sub fe- 

restrele lui Lascar. —Kreidemann, vorbea şi în aceste 

momente de iubire tot cu fraze umflate ca de obiceiu 
femeia de lângă dinsul intrebuinţa. expresiile cele mai 
alese cu un accent care trăda pe tinăra bucovineancă. 

După multe alintări apucâ gingașul Ileronymus pe 
.jubita sa de talie și resună un sărutat. Acum se iîn-. 

groșase gluma; Lascar avea mare poftă să arunce Li-' 

gheanul.cu apă: peste perechea amorezată, resistă insă 
acestei dorinţi și strigâ: „Bună seara' domuule Krie- 
demann!* “ 

Un țipăt și Ana se tăcu nevăzută. Kreideman  tre- 
„bue să fi remas căteva minute incremenit, și sigur că 
avea o figură poznașă. „Bună scara, bună seara!“ 

strigă insfârșit spre fereastră, și eși cât put de repede 
"din grădină. 

Lascar nu stăti mult deștept. Numai cât ii trebuea 
să se întărească în planul de a se intoarce a doazi acasă 
fără a spune vreo vorbă despre planul de căsătorie. 
Dar se intămplâ altfel, Abia deschisese ochii dimi- 
neața și se intindea cu plăcere in căldura patului, ceea 
ce-i făcea totdeauna mare bucurie cănd întrâ Vrenceanu. 

10
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in odac urindu-i bună dimineaţa in chip foarte prie- 
tenesc. ” N - 

„Nu-i așa că am făcut bine să-ţi trimet pe Pantelie 
Creţu: 2% întrebă el fără cea mai mică pregătire. Tu- 
tuitul este în limba |moldovenească aproape indispen- 

sabil pentru o convorbire prietencască. 
„Cum aşa?“ răspunse Lascar, frecăndu-se la ochi“. 

„Ce fel, cum aşa? Nu-ţi a spus omul ce intenţii am 

asupra ta? Nu-ţi a vorbit de fică-mea?% 

Lascar se roşi — posiția era grea, 
„Cucoane Costache“, zise el și trase pe bătrăn spre 

pat unde se așezâ indată cu un picior sub dânsul; 
„Creţu nu mi-a ascuns în adevăr planurile dumitale. 
— Fica dumitale Roxandra imi place foarte mult; dar 
trobue să mai amănăm lucrul, nu mă simţ căncă im- 

“pins spre insurătoare“, . 
Pe obrazul lui Vrenceanu se fâcii numai o foarte 

nică schimbare, dar cine-l cunoștea mai bine ar fi - 

ghicit turia care ferbea într "nsul. EI se sculă și merse 

incet spre fereastră... 

„Vrei să pleci astăzi, cucoane Lasaci arache?% in- 

trebâ cl și apoi adaogă fără a aștepta respunsul, „ăi 

vreme frumoasă de drum“. Cu aceste cuvinte părăsi 
spătarul odaia. | | 

" Lasar sări din pat cu ușurința unui băeţel, căruiai 
sta inainte o' petrecere pe iarbă verde. „Remăneţi să- 

nănătoși Bursuceni! “strigă el imbrăcăndu-se „Remii 
"sănătoasă nencacă Raluco !* Era tocmai să zică. „Remăi 

sănătos Kreidemann!“ cănd acesta intrâ deodată in odae
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„Ştiţi, domnule Viorescut zise el apucăud pe Las- 
caz de mănă, „mar trebui să spuneți nimie despre 
intimplarea de aseară, hei? 

„Fii pe pace, mut ca peștele. Știu ce datorie are 
cineva pentru tainele iubirii“, 

Kreidemann strălucea de bucurie. „Ei, asta e fru- 
mos, știi duumeata; tot se vede că ai fost cescut la 
Berlin. N'ai văzut pe Ana mea zioa? Păcat! E o fe- 
tică nostină de tot, o adevărată bucovineancă. Nu „prea 
e învățată — o fac să crează tot ce vreau. Deunăzi 
ii spuneam că am compus pentru dănsa chorul vănă- 
torilor din Freischiitz și musica și vorbele. — Ştii 
dumneata — lalalala — și in loc de „Diana“ căntam 
„Ana, e in stare, noaptea s?o lumineze; — cu ochii fi- 
rește.! Nu e minunat? Cum? | 

Pe cănd vorbea Kreidemann, Lascar se imbrăcase. 
Cănd își luâ rămas bun; stăpănii casei erau toți reci şi 
cam ințepaţi; par'că-i căzii o. peatră de pe inimă cănd 
rămaşe poarta cea mare cu cotețul de porumbei în 
dărătul lui.



CAPITOLUL XI 

PURICESCU MERGE LA BURSUCENI. — SCENĂ CU ȚIGANII. 

Lascar ajunse abia noaptea tărziu la Valea-Verde, 

şi află cu bncurie că sosise in acea seară Dimitrie 
Albu, care se culcase de mult. Lascar porunci să nu-l 

- deştepte, și cl insuș se puse repede în pat; se simțea 
obosit de ostenelele sufletești şi trupoşti ale celor din 
urmă zile. N 

Cei. doi prieteni se bucurară din toată inima întil- 
nindu-se a doua zi de dimineaţă. Infășuraţi in halat, 
se așezară lingă sobă şi sorbind cafeaoa iși istorisiră 
ce li se intimplase de ciind se despărţiseră la ași. 
Lascar nu spuse nicio vorbă despre Catinca, dar îsto- 
risi' cu deamănuntul mergerea, lui la Bursuceni și ceeace 
il indemnase la această călătorie. Este foarte caracte- 
ristic, pentru sermanul nostru Viorescu, că nici nu-și 

muncise găndul spre a vedea dacă numai însușirile în- 

semnate ale persoanei lui fără alte consideraţii de pe- 
alături indemnaseră pe Vrenceanu sil dorească de gi- 
nere, şi fu cu totul mirat, cănd ii zise Albu: 

„Imi pare bine că s'a sfirșit lucrul așa; ar fi putut
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eși mult mai rău decăt cu partida de preferență. Vul- 

pea șireată voia, să-ţi dea pe fiică-sa fiindcă unui socru 
nu-i poți cere socoteli aşa de amănunțite asupra cpi- 
tropiei“. 

Aceasta era așa de vederat incăt lui Lascar ii fu 

cam rușine, că primise ca ceva măgulitor pentru din- 
sul cererea niănei sale. Dar nu ini mult rușinea; el 

dete dreptate prietenului său și nu-și mai perdă vre-. 
mea să se găndească la lucrul acesta. 

„Cât mai va pănă să fii virstnic“ îl intreb Albu. 
„Sunt născut la 17 Martie —azi avem în 4 Fevru- . 

arie — cam peste o lună implinesc 25 de ani“. 

„la seama la epitropii dumitale. După căte mi-ai 
spus la Iași sunt sigur că vei da peste ceva incurcă- 
tură dacă cercetezi toate lucrurile cu deamănuntul.“ — 

In acel moment se auzi o trăsură in curte. Lascar 

sc sculă și se uită pe fereastră. 
„Puricescu! Cunoşti pe originalul meu vecin. Dimi- 

arie 2% ă . 
„Fireşte că-l cunosc şi pe el și pe frumoasa sa s0- 

ție. . 

„Nu știi ce suflet de om e ascuns sub formele lui 

cele greoao“.. zise Lascar prietenului său și cra să ur-. 
meze cu laudele, cănd se deschise ușa și bătrănul in 
haine de vănătoare, cu cornul de praf de pușcă rosto- 

golindu-se pe pântece, intrâ in odae dinpreună cu Puica. 
„Cucoane lenache!* — „Sluga, dumitale cucoane Las- 
carache — „Ce mai faci cucoane Dumitrache 2% — Ghe- 
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orghe, mai adu o ceașcă. și cafea proaspătii.—, Mulţu- 
mim, am şi măncati, așa merse cătâva vreme pănă 

„se mai apropiâ un al treilea seaun de sobă, se așeză 
Jeanache și se intinse Puica lăngă el. 

„Ai venit numai pentru mine cucoane Ienache ori 

mai aveai de mers prin vecinătate?“ îl intrebâ, Lascar, 
“»Vream să vănez puţin, e așa frumoasă vreme“. 
„Ce poţi impușci pe vremea astă a anului? Iepurii 

nu sunt buni de măncat, de potărnichi e păcat și pre- 
peliţile nu soseşe decăt peste donă luni“, 

„Vreau să văd dacă nu sunt țitari“, 

"Pitar? La inceputul lui Fevruarie ? Dar unde ţi e 
gindul ? | 

„Eu încep totdeauna să-i caut din vreme, așa sunt 
„sigur să dau: peste ei cănd vor sosi. Trebue să impușe 
unul odată in viața mea“, 

„Cum nai nimerit niciodată vreunul 24 
»Niciodatăt, 

Tinerii riseră de aprigul vânător. care se plăngea 

de țitar spunănd că are prostul obiceiu de-a sbura in 

zigzag, astfel iîncăt impuști în dreapta și -el a și apu- 
cat la stinga. „Foarte neroadă pasăre“, zise el. 

Albu știa că Puricescu o unul din epitropii lui Las- 
car și cl nu voi să piardă prilejul de-a cerceta aface- | 

rile prietenului său mai deaproape. „Cucoane Ienache, 
incepi a zice Albu“, după ce sfirșiseră . cu sborul ca- 
priţios al țitarilor, „noi vorbeam toemai de virstnicia 

lui Viorescu,. aveţi toate actele justificative care vă tre- 
bue la presentarea socotelelor ?i
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„Toate vor fi în regulă, asta e treaba spătarului Cos- 

tache“, respunse Puricescu. | 
: „Dumneata personal hu te temi de nici o răspun- 

dere ?: : Bătrănul se uită cu sfială la Albu; 

„La Valea-Verde nn prea seamănă să stea lucrurile - 

toemai cum ar trebui. 

„Costache Vrenceanu. a avut aface cu arendașul *, 
observă Puricescu: | 

„Dar arendașul acesta trebue să aibă pe cineva care 
să “respundă pentru el? Cine i-a dat cheziășie ?“ 

„Eu. 
Acest „ eu al sermanului bătrăn fa scos din piept 

ca un suspin. După multe intrebări ale lui Albu eș 

la iveală că Vrenceanu pusese pe bietul Ienache inainte 
şi-i scosese o chezășie in toată forma. El se inspăi- 

mântâ și se infiorâ tot mai mult, de-i curgea nădușeala 

de pe frunte, cănd reincept Albu iarăș vorba, și intrebâ : 

„Oare ştii dumneata că spătarul Costache și Dolban 
spun că e o ipotecă de 25,000 galbeni pe Valea-Verde?* 

Puricescu iși făcu cruce. „Nu știu nimic“, zise el 

incet; „asta nu se poate“. 

Lascar șezuse tăcut pănă aci, spaima bitrănului stu 
prieten nevinovat ii făcea rău. Albu se plimbă puţin 
prin odae, apoi se opri în dreptul lui Puricescu și-i 

zise: „Ascultă, eu nu pot lăsa pe acest tânăr fiiră ex- 

periență in afăceri, singur de capul lui, și-l voi” po-. 

vățui să cerceteze cu mare asprime socotelele. Dacă, 
după curi sunt încredinţat, nu ai dumneata personal altă
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viuă decăt .negligența, totuș nu ești mai puţin respun- 
zător ea ceilalți epitropi“. 

- Puricescu remase nemișcat cu ochii țintiţi inaintea 

lui; trăise atăţi ani in linişte, și într'o singură iarnă 
căte năpădiseră asupra lui ! Dar cuvintele serioase ale 

lui Albu. produseră un bun efect asupra lui, lu 0 

hotărire energică. Fără a se mai intoarce acasă le 

porni bătrănul spre Bursuceni; pricienii ii făgăduiră 

să înstiințeze pe Catinca și să stea cu dinsa tot “timpul 

căt va lipsi cl. 
Vrenceunu se mirâ mult, cănd văz pe colegul său 

sosind la dinsul; de ani de zile nu făcuse acesta o 

călătorie așa lungă.  Spătarul cam ghicise scopul aces- 

tei veniri, dar se știk așa de dibaci faţă cu enache, 

incăt nu se temea de convorbirea ce era să inceapă, 

ii era numai neplăcut să piardă vremea. Puricescu nu 
avea obiceiu să apuce lucrurile pe departe; abia se 
așezase pe scaun în odaca pe care o cunoașten, și 

incepu să vorbească oprindu-se cam la fiecare frasă 

astfel incăt trebuea adesea să-i vie Vrenceanu în aju- 

tor, și istorisi tot, repetănd cu luare aminte ce-i spu- 

sese Albu, | 

Amestecul acestui om părea să-i fie foarte neplăcut 
lui Vrenceanu. EI] tăcti o clipă apoi zise surizănd: 
„Așa dar cu ajutorul lui Albu vrea tânărul nostru să 
ne bage in belea. Ei cine știe ce se mai poate in- 

timplă pănă atunci. Bine ai făcut de ai venit cucoane 
Jenache; odihnește-te astăzi, și măine te voiu desluși 
cum merge toată afacerea,
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N 

Puricescu. ar fi dorit să se sfirșească azi cu lucrurile 

cele -neplăcute spre a putea fi adoazi sara acasă, iși 
incătușă insă uşor nerăbdarea fiindcă, lucru neaștep- 

tat, deslușirele semănau să fie lesne de dat! Nu nă- 
dăjduia să găsească pe Vrenceanu așa de blănd și de 
liniștit. Ascultă la Roxandra căntănd Carnavalul de 

Veneţia, care i se părea lui că e o polkă, făcit partida 

de preferanţă ș şi se culcă. 
Pe cînd insă lenache se resfăța in braţele somnului 

visănd de o vânătoare la care nu luase parte niciodată 

in viaţă, in odaea lui Vrenceauu ardea luminarea până 

noaptea tărziu, și stăpănul casei se plimbâ. în sus şi 
in jos, cu ochii incruntaţi, părea că așteaptă pe cineva 
deschidea ușa din vreme in vreme şi intreba pe un băiat 
somnoros din tindă >Na mai venit Gheorghe? Şi 

mereu i se respundea: „Nu“, și car își reioepea plim- 

barea prin odâe. 
Insfirşit resunară potcoavele unui cal, un călăreț se 

repezi in curte şi peste căteva clipite se infăţișă ina- 
intea siăpănului. 

Era nalt, slab dar un om plin de putere; părul cel 

rar care de obiceiu trebue să fi fost așezat pe chelic, 
ii atărna acum pe spate ca gonit de vânt, era alb de 
tot ca și sprincenele cele stufoase și mustața cea groasă 

dar el cu toate acestea nu semăna a om bătrăn. Ochii 

cei mari cenușii aveau o. privire isteaţă, care ar fi dat 
de rușine pe mulţi tineri.. Nasul, bărbia şi fălcile gro- 

solane par'că eșeau din obraz; o mare rană vindecată 

„se intindea de la tâmpla, stingă pănă la colțul gurei,
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astfel incăt se vedea un dinte printre deschizitura 
acestei răni, cu toată mustața ce-l acoperea. Bărbatul 
acela avea portul moldovenesc ca şi Vrenceanu, numai 

materia hainelor era mai proastă, şi inpeticită cu bu- 

căţi de altă faţă pe la coate. In locul șalului avea un 
chimir așezat cam pe păntece din care eșeau măncrul 

unui cuţit și un pistol. 
Era Gheorghe Klipa, vătaf și factotum al ai Vren- 

ceanu, numit și stolnicul Gheorghe. Nu trebue să ne 
miriim că purta acest titlu de boierie; inainte vreme 
puteai căpăta pe bani titluri de nobleţe. De mai este 
așa și acum, asta nu ne privește. Gheorghe era stol- 
nic de mulţi ani, și noi avem aface aci numai cu 
dinsul. Așa se potriveau slugă și stăpăn încăt nici nu 
se putea mai bine; se întilniseră două suflete inrudite 
și eat cu ce prilej: Gheorghe fiul-unui țăran bogat, 
primise poruncă de la; tată- -său, odată cind pornise tot 

satul la Galaţi cu un transport de grăne, să incarce 
„şi el carul cu doi boi și să meargă cu ceilalţi, . când 
insă se descăreară grănele la Jocul hotărit Gheorghe 
nu era de față; el remăsese inapoi, vânduse grăne, car 
şi boi, și petrecea cu lăutari prin cărciumi. Neinpă- 
catul părinte puse să-l caute, dar peste curind nu-i 
dete de urmă, fugarul se ascunsese întrun lan de po-: 
ruinb.  Trebue să știe cineva ce insemnează un lan 
de' porumb în. Moldova, spre a ințelege că se poate 
ascunde cineva zile intregi întinsul. Gheorghe se hră- 

„nea eu grăuntele turcesc cel necopt; dar i se uri ei 
vremea, și intr'o seară auzind sgomotul unei trăsuri
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pe şoseaua Galaţului aproape de care era ascuns, se 

agăţă fără multă resgăndire de spatele trăsurei, bizu- 
indu-se pe soartă pentru ce i:se va mai intimplâ. 

Vrenceanu era acel ce şedea în trăsură. În intuneric 

i se părti că-i eşiseră hoţii în drum, lucru ce nu-l în- 

spăimăntă, tânăr cum era peatunci. Apleciindu-se afară 
din trăsură, dete cu putere cu sabia spre spetele tră- 

surei, un ţipet il vesti că nu lovise in aer; Lucrul cel 

mai firesc” pentru un om ca Vrenceanu ar fi fost să 

lase pe rănit să se scalde in săngele său; totuși po- 
runci să oprească trăsura, luâ pe Gheorghe greu rănit 

cu dinsul și-l ingriji pănă se făcu bine! Un glas tai- 

nic ii șoptise poate, că băiatul i-ar putea fi vreodată 

de folos. | 
“Ei nu se mai despărțiseră deatunci și se aflau foarte 

mulțumiți. Gheorghe deveni unelta lui Vrenceanu la 

orice prilej, in care nu vroia să se amestece deadreptul, 

țăranii tremurau inaintea omului celui grozav de aspru, 

niciodată nu se ivi o nesupunere. | 
„De ce a trebuit să te aştept așa de mult?“ intr câ 

Vrenceanu cănd sosi Gheorghe inaintea lui. 
„Am văzut de oi, și dumneavoastră știți că se află 

departe“, ii fu respunsul. „Soarele era ăncă sus pe cer 

cănd am plecat călare intracolo. Păstorii spun că un 

lup ar fi luat o oae; cu insă nu mă „prea “înered în ei, 
poate să o fi și vindute 

„Tiganii sunt acasă 2% 
„Zioa sunt totdeauna acasă; noaptea n'am fost de 

multă vreme in bordeele lor“. * 

*
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„Nici nu-i de vreun folos, să faci revisie peacolo, — 
de hoţii tot au să se ţie. — Ia ascultă Gheorghe, mai 
știi ce ţi-am zis cănd am venit din Iași 24 

„Mi-aţi spus multe. Despre ce e vorba?-- 
mâpoi istoria cu Safta și Floricat. 
„Știu. In privința bătrănului Vioreseut,: 
pâAșa. Dacă nu-ţi mai aduci bine aminte, iţi voiu 

mai spune toate ăncă odată. 
„Nu e de trebuință. Am memorie. bunăt, 
„poi a venit momentul. Dute numai decăt în șatra 

țiganilor, Gheorghe; a trecut miezul nopţii de mult, 
și în crăpatul zilei trebue să fie oamenii aiei bine dăs- 
căliți. Bea un pahar de rachiu, e frig afară.“ 

Vrenveanu deschise un dulap din perete și scoase 
o sticlă mare, in fundul căreia inotau in rachiu foi de 
pelin şi coji de portocale. Umplu paharul cu astă bă- 
utură și-l dete vătafalui, care-i sărută măna și ?nghiţi 
de dușeă tot ce era în pahar fără a se strimba măcar, 

„Acum pleacă repede!“ 
Gheorghe eși pe ușe și Vrenceanu auzi pe confidentul 

stii pornind călare pe poartă. Era un drum lung şi greu 
pe care trebuea să-l facă. Pământul din Moldova con- 
ține mai pretutindeni așa multă humă, incât cel mai 

subţire fir de apă iși sapă cu vremea o albie adâncă 
cu maluri nalte și rupte. Avea, de trecut peste două 
asemenea rîpe. Pe lângă aceusta, ingheţase tare peste 
noapte, și pămăntul cel moale peste care alergaseră vi- 
tele slobode toată zioa se prefăcuse prin ger in gloduri 
așa de ascuţite incăt calul nesigur abia iși putea aşeză
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îin picior în uima celuilalt. Dar cu toată noaptea cea 

întunecoasă, călărețul inainti fără grijă; murgul săi 

cel mie pe care-l incălecă aplecat pe găt, cu o scară 

mult mai seurt decăt cealaltă, nu se opinti și ca. peste 

un. cias se zări o lumină; la marginea unei păduri de 

mesteacăni se ivi in faţa, hui, şatra ţiganilor. 

Piganii aceştia erau și ei una din părţile slabe ale 

epitropiei. Erau robi din familia lui Viorescu; Vren- 

ceanu propusese să-i vănză spre a plăti parte din da- 

torii şi oamenii erau acum proprietatea sa; plătise 

patru galbeni de fie-care suflet. 

Mai mulţi câini lăţoși săriră lătrănd și urlănd ima- 

inten călăreţului, de îndată se făcii o mișcare în bor- 

„dee: umbre treceau pe dinaintea focului ce ardea pe 

un rmaidan; câţiva cai nechezau în tufișul vecin; se 

auzită glasuri chemând căinii. Părea că nu se culease 

ăneă nimeni. Gheorghe se îndreptă spre foc; câţiv: 

bărbaţi şi căteva, femei săriră speriaţi în sus, văzănd 

călăreţul ce se despica din intuneric. . 

„E stolnicul Gheorghe, zise insfirșit unul din ei, 

şi spaima și alergăturele se astimpărară, 

„Unde e Safta? intrebâ, Gheorghe pe un ţigan. 

„In bordeiul ei“. 
»Chemmaţi pe bătrănul Florică, mă găsește la so- 

ră-sat. VZicănd aceste cuvinte, vătaful se indreptă spre 

bordeiul ce-i era cunoscut, fără a invrednici cu o sin- . 

gurii privire căinii care se țineau de călcăii lui, in- 

dată ce se mișcă, Fu silit să so aplece tare ca să
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nu-şi spargă capul. de ușă. „Scoală Safto!u strigă el; 
dormi vrăjitoare bătrănă 2% 

nOf, of, cum m'ai speriat, Dumnezeu să te ierte“, 
se auzi un glas, ale cărui intonaţii curioase nu pu-- 
teau eși de căt dintr'o gură. știrbă; o umbră se tăvali 

„pe jos lăngă vatră ; jeratecul ce se aprindea din vreme 
in vreme arăta o gură, 'care sufla intr'insul, și cra a- 
des întreruptă de o mică tuse, apoi deodată se aprin- 
seră căteva crăci uscate zu flacăre vie, luminănd toată 
coliba, în mijlocul căreia sta stolnicul aplecat. 

„APai cunoscut, babo ?& intrebâ el. : 
„De la cel dtintăi sunet al glasului tău. Ce te a-- 

duce .pe aici?, . - ” 
„ăsta o vei află indată. Am trimis după Florici, 

trebue. să fie şi el faţă. 
„Ear au prepus pe Lieţii copii: noștri că ar fi furat 

bieţii nevinovaţi !% n 
„De furat sigur că au furat, dar de astădată nui 

ia ăncă, dracul. Am numai. de vorbă cu voi doi. Dar 
e frig, mai ceva rachiu babo? - 

Rachiu era și mosafirul .6i trase o inghiţitură ţea- 
pănă din sticla ce i se intinse. Căt vom așteptă pe 
Florică să aruncăm o privire asupra interiorului co- 
libei, nu vom pierde vreme multă cu asta. | 

Daca ar fi avut Adam trebuință de adăpost în Pa- 
radis War fi putut născoci ceva mai simplu. : Țiganul 
sapă în pămănt un pătrat de, patru șchioape'adăncime 
și doi stânjeni lungim e ințepeneşte doi stălpi la a- 
mendous laturile le impreunează “cu o grindă, de a-
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aceast razimă căpriori care se proptese de marginele 

gropei şi alcătuesc ast-fel acoperișul, apoi aruncă lut 
peste tot, asi mai gros, aci mai supțire, după căt i 

se pare de trainic materialul zidăriei. . O guură mică 
astupată cu țiplă sau cu hărtie slujoşte de fereastră, 

“una mai mare cu un fel de impletitură de nuele in 

patru colţuri: este hornul (coș), o a treia însfirșit îi. slu- 

jeşte de ușă. Pe lăngă doi pereţi se așează scănduri, 

pe proptele; pe aceste șade, doarme, bea și mănăncă 
familia, care ades foarte numeroasă se grămădeşte in- 
trează intr'o așa gaură de șoarece; o fâșie ăngustă re- 

_măne goală intre cele două aşternuturi de' li cuptor 
la ușă pe unde se umblă. 

Ar putea oare crede cineva că acestor bordeie cu 

toată miseria lor primitivă nu le lipsește adesea o 
mică cochetărie? 

Cergi viu colorate acoperă scăndurile, o mulțime de 
perme se ridică unele deasupra altora, și nu e „rar să 

se bea, şi cafea, daca soarta a dat pe măna cinstitu- 

Imi tată de familie vreun băcan. 
Nu aşteptă mult Gheorghe şi Florica se infâţișă 

inaitea lui; era un bărbat ca de 60 de ani cu părul 

aproape alb de tot, barba creaţă și fața arăpească. El 
purtă un fel de halat vărgat de: stofă de mătase; in 
stinga-i spănzura o pungă mare de : pele agăţată 

de-o curea cu nasturi galbeni de metal și așezată pe 
“umăr; de-o cnrea la fel așezată pe umărul stâng 

„era prins biciul cel scurt ca faimoasa nagaica că- 
zăcească, semn distinctiv pentru șeful . ţiganilor.
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Omul acesta cu faţa strașnică mar fi fost plăcut de 
intălnit într'o preumblare. singuratică, prin pădure. 

Stolnicul i incepu fără nici o pregătire să-i deslu- 
șească scopul venirei sale in astă noapte. Multă vreme 
se auzi numai glasul său cam năbușit, întrerupt din 
când în când printr'un: „Am priceput“ al. ţiganilor. 
„Ce zici de asta?“ intrebâ el insfârșit mai tare. 

nStolnice Gheorghe, vrei să ne putrezească oasele 
la ocnă?“ zise Safta. 

„Ce ocnă“, respunse Florica; „stăpănul nostrn e pu- 
ternic și ne-ar putea scăpa el de osăndă. Dar știi că noi 
eram ai ]ui Viorescu inainte să ne fi cumpărat cuco: 
nul Costache; am mincat .păinea Vioreștelor noi și 
copii noștri; de au fost buni sau rii asta nu o mai 
știu, ne erau stăpăni, și noi. nu putem nenoroci pe 

" cuconul Lascarachet. 

nMi se pare că hoţii ăștia au un cuget!“ sbierâ, Gheor- 
„she. „Vă inchipuiţi oare că am venit să ve rog? Tre: 
“bue să faceţi ce vă cer! 

nDumnezeu să mă ierte dar cu nu o fac,“ ziso Safta 
„incet, „nu pot“. Florica tăci, uimâ -o lungă pausă. 
Lumina era să se stingă;. baba mai aruncâ uscături în foc. 

„Atunci trebue să vorbesc alt-fel cu voit, zise Gheor- 
ghe. și trănti o. injurătură . de cele. groasnice moldo- 
doveneşti, in care părinţi, lege și cruce sunt bajocorite. 

„Mai ţii minte Florica ce s'a intimplat la Bobotează 
anul trecut?* Amăndoi țiganii tăcură. „Ce aţi și uitat? 
Babi afurisită, de sub banca asta am scos cu măna 
mea haina ovreiului Moise Turcu pe care a omorit
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frate-teu Florica cu băeţii lui: Cazacii erau pe aproape 
să pue măna pe voi. Cine v'a sate VE aduceţi 

„aminte? 

„Din cei paisprezece galbeni pe care iam găsit. la 
ovreu am fost siliți să-ţi dau dumitale unsprezece“, 
respunse I'loriea posomorit. 

Stolnicul sări furios de pe bancă, își. făcu vănt căt 
putii în odaiu cea mică și plesni pe ţigan cu biciul de 
țişni săngele. - „Poţi proba ceeace zici?“ strigă ca un 
nebun și vroi să mai plesnească a doua oară pe bă- 

 trănul ce sta nemișcat, dar Safta ii opri braţul. 
Nu-l omori“, zise ea fiiră se semene mişcată, căci . 

bătaia și chiar bătaia strașnică, e lucru prea de toate 
zilele pentru a inspâimenta un suflet de ţigan. „Nu-l 
omori că are copii. Să cadă peatul pe tine și pe nea- 
mul tău, am so fac cut. | 

Această neașteptată schimbare a lucrurilor linişti 
pe. trimisul lui Vrenceanu. Ei stătură un ceas întreg 
inpreună parcă nu sar fi ivit nicio ncinţelogere ; se 
deslușiră -cum se cade, și la urmă aruncă Gheorghe 
cățiva galbeni pe masă, Apoi se asvirli pe murgul cel 
neastimpărat, Și o linie: luminoasă spre resărit vestea 
sosirea, dimineţei când ajunse la casa lui. 
„Nori groși de zăpadă alergau pe cer cind se uit 

Vrenceanu,' care se deșteptase de vreme, adoazi dimi- 
neață pe fereastră. Aștepti, cu nerăbdare resultatul 

„punerei sale la cale cu Gheorghe; el știa că Puricescu 
„ca'om trăit la țară se sculă foarte de dimineaţă, și se 
temea că acesta în graba lui de-a se intoarce acasă, îl 

1
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va zori să-i deslușească afacerile, după cum făgăduise, 
In adevăr peste curind se deschise ușa şi enache 

inbrăcat și ras intrâ in odae, fără ciubuc dar cu mă 

tănii. Amândoi bătrănii se luară de mănă; un fecior 

aduse dulceaţă și apă — un adevărat moldovan rar își 

incepe zioa fără să fi înghiţit dulceaţă pe stomahul gol— 
Vrenceanu și Puricescu iși steteau faţă în față, cu lin- 

gurița la gură şi paharut de apă în mănă, cănd se 

auziră glasuri ce se certau in curte, Amăndoi se apro- 
piară de fereastră, 

„Sunt ţigani“, zise vrenceanu cu tonul natural. „Am 
dat poruncă să nu-i lase niciodată să intre in curte, 

“Daca nu e cineva strașnie apoi nu mai scapă de cioa- 
rele astea. Le trebue vecinie căte ceva, și sunt în 
stare să stea zioa intreagă pe scară și să aștepte“. 

Porunca în această privință trebue să fi fost foarte 
strașnică, căci răndașii iși dedeau toată osteneala pentru 
i face să ințeleagă prin ghionturi pe un bărbat și pe 
o babă bătrină să” casă din curte. Când zări baba pe 
stăpinul stu la fereastră, sc aruncâ la pământ și dete 
din miini sbierănd: “ 

„Ai mai văzut așa isteţi, eucoane enache ?* întrebă 
Vrenceanu și apoi strigă in curte: „Asmuţiţi căinii pe 
ei. Daţi-i cu biciul pe poartă afară! 

„Cucoane Costache“, strigă femeia, „fiţi milostivi: 
Lăsaţi-mă să intru, am lucruri îuseninate să vă spui, 
pentru Dumnezeu Lăsaţi-mă să întru !% 

TFă-mi hatăvul de ascultă oamenii ăștia“, zise Puri . 
cescu, „poate au inadevăr ceva sâ-ți spuef.
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„Daca crezi dumneata“, respunse Vrenceanu și tri- 
mise parcă incontra voinței sale pe fee.or in curte, 
spre ai aduce pe ţigani in odaie. | 

Florica și Satta se ureară cu un pas greoi pe scară; 
sărutară miina şi poalele- hainei stăpănului lor precum . 
și.pe a lui Ienache, cu toate că acesta se da in lături, 
ŞI apoi se -opriră în ușă, 

„Ce vreți?“ întrebă Vrenceanu răstit, Puricescu se 
așeză nepasâtor cu ciubucul pe divan jucându-se cu 
mătăniile. | 

„Stăpăne“, incepi Satta, „ai noștri cred ci am da- 
ruri ciudate; când se pierde ceva știu unde se poate. 
găsi;  boale de tot felul la oumeni și vite ştiu să le 
gonese prin descăntecele mele. | 

„Dacă nu isprăvești mai repede apoi ai numai decăt 
să descănţi ceva la tine insați“, zise spătarul cu as- 
prime. 

Âveţi răbdare stăpăne, are să spuie indată“, se 
rugă Florica care era mai mult un martor mut și arăta 

_namai prin semne că tot ce se zicea e adevărat. 
„âm avut un vis“, urmă Safta, și am auzit în astă 

noapte un glas care-mi zicea: neamul tău are să piară 
și vântul are să spulbere urma pașilor voştri, căci ai 
făcut un mare păcate, 

Puricescu și Vrenceanu se uitară unul la altul zim- 
bind. „Numai unul?% întrebâ acesta din urmă; „ered 
că S'ar putea găsi mai multe. 

„Puiţină răbdare“, se rugâ car Florica, 
„Ce fel de păcat a fi acela? mă gindeam eu in vis;
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in toți anii am postit in săptămăna mare, m'am spo- 

vedit, mam grijit; am aprins în toate sicbâtorile căteo 

luminare la Maica Precista şi sunt bună creştină. 

Deodată mi adusei aminte de o intimplare pe care 

o uitasem de mult, au trecut 25 de ani deatunei!“ 

Ienăche incepi să asculte cu luare. aminte; îi plă- 
cenu istoriile cu stafii, 

„Acum 25 de ani eram fată în casă la cucoana Ca- 
sandra Viorescu la Valea-Verde. Asta nu ţină mult; 

stăpănii simţiră îndată că ţiganii pe care-i ţii inchiși 
in casă nu sunt buni de nicio treabă. Dar șase luni 
tot am stat și am slujit cu cinste și cu credință. Când 
am ajuns la Curte vorbeau oamenii intre ci cum că 

cucoana Casandra ar fi insăreinată. Ce-mi păsa mie? 
Tu am crezut. Cucoana se ingroșea pe ficeure zi cum 
era. să nu cred ? 

Faţa indoioasă cu care privea Vrenceanu la ince- 

putul istorisirii ţigăneci, se schimbă inectul- cu ince- 

tul inteun interes serios; și Puricescu era cu luare 
aminte, dar privea: istoria ca un basm ce-l istorisea 
țăranii carna la şezătoare in vreme ce tore femeile. 

„Urmează, zise spătarul. 

Noi credeam așadar, toți că cucoana Casandra era 
insăreinată“, incepu carăși Safta, „și ne bucuram de 
bacşișurilo ce aveam să le căpătăm la botez. Patru săp- 
tămini după anul nou sosi o moașă și se culcă în a- 

eceași odae cu cucoana Casandra. Eu făceam totdeau- 

na patul. Era o femeie mare și voinică. Ea sosi cum 

„Spnsei cu patru săptămăni inainte de anul nou; dar
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"abia cu sate « săptămăni inaintea Sfântului Gheorghe 
se intimplă ce am si ve istoriseset, - 

Safta tăcu. Parcă, voia să-și culeagă amintirile. Nă- 
dușeala ii curgea de pe frunte, abia peste cătăva vre- 
me fu iu în stare să urmeze, 

„Imtr”o noapte dormeam pe o bancă în tindă, cănd 
m6 strisă cineca pe nume: Safto! Safto! Peatunci e- 
am ăncă tânără și dormeam greu, nu ca acum. Fiind- 
că nu mă deşteptam mă scuturi de braţ. Deschisci 
ochii, moașa sta inaintea mea cu o luminare în mănă. 
Sufto, zise ca, cşi afară și spune lui Florica să pue 

doi cai la o căruță. Florica cra pe atunci rândaș la 
grajd,dar nici el nu şezu mult, nu putu să o ducă, și 

fugi, Esi afară, cra intunerec Dbesnă. Eu știam unde 

dormeau răndașii și dădui peste el. Nu e așa Florica“. 
„șa e, respunse aceasta puindu-și măna la piept. 
„Il aflui şi-i zisei: Florica pune doi cai Ja căruţă. 

De ce?“ întrebă el. Știu eu? ii respunsei. EL puse. 
caii. Eram lângă dinsul. Atunci Simţii o mănă peu- 
măr nu văzusem pe nimeni venind prin intunerec și 
țipai de spaimă. Ne-am speriat amendoi, nu e așa?% 

„Ne-am speriat“, repetă Florica. 

„Fra moașa. Pusese o mantelă groasă, noaptea cr: 

rece, bătea vântul și ploa puțin. Iaide cu mine Safto 
zise ca. M6 așezai lăngă dinsa în căruță și plecarăm, 
dar mergeam la pas, abia se vedea drumul. Incotro? 
intrebâ Florica“. 

Acesta da din cap la fiecare amănunt al istorisirei 
care-l privea pe diusul personal.
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„Unde să merg ? —— 'Ține-te după călărețul dinaintea 
noastră zise .moașa; Noi nu văzusem niciun, călăreț 
acum însă auzirim tropotul unui cal, și zărirăm o um- 
bră; ne luarăm după călăreț. Drumul nu ţină mult; 
ajunserăm la căreiuma Iui Puricescu, ce era sinaura- 
tică în mijlocul cămpului. nu departe de hotarul de la 
YValea- Verde“. 

Far se făcii o pausă, țiganea tăeă obosită, rezuftănd 
greu.  Vrenceanu puse de le aduse căte un pahar de 
rachiu ca să le mai dea viaţă. 

06, of“, suspin Safta, „dacă nu mă spală de tot 
pteatul mărturisirea asta, și nu-mi scapă neamul de 
peire, nu mai știu ce e de făcut. Intoareo Doamne 
mănia ta de pe capul nostru! 

Jenaehe se afla intr'o stare cu totul curioasă; i se 
părea că trebuca să casă ceva foarte insemnat la lu-. 
mină, fără să știe ce soiu de lucru, Pănă aci înţelese 
ceva numai, cumeă moașa trebue să fi avut o aplecare 
ciudată pentru a se “plimba noaptea prin ceaţă, şi că 
alesese toemai cunoscuta căreimnă a lui Puriceseu de 
ținta plimbărilor ei, i se piirea foarte inferesant! Vren- 

„eeanu nu mai spunea nimic, de cănd istorisirea luase 
intorsătură misterioasă și făcii semn Saftei si urmeze, 

„La căreiumi așa dar, se opri calul ce ne mergea 
înainte. La raza de lumină ce eșea pe fereastră recu- 
noscurăm pe călăreț: era Jidanul, care ţinea cărciuma 
in arendă. Cum il chema, Florica ?% 

nl-am uitat numele; multă vreme a trecut din noap- 
tea accent,
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„Acum 29 de ani aţi spus?* zise Puricescu. „Tre- 

buc să fi fost Mendel Herș, avea un cal alb; am vrut 

să-l cumpăr. Un om bâtrăn? nu c așa?“ 

Așa e, un om bătrână, respuuseră amăndoi țiganii 
Vrenceanu  tăcii. li părea bine de viul interes ce-l 
arăta Puriceseu pentru acest lucru. Își insemnă nu 

mele ovreiului. 
„Cărciumarul ne deschise ușa“, urmă Safta; mai 

intăiu intră moașa în casă, cu mă luai după dinsa. 
Cuconul lenache trebue să știe cum e înăuntru; loc 
mult nu ce, în noaptea acea insă abia se putea cineva 
invârti în odăița cea mică. Un tâmplar neamţ cu femeie și 
copit se afla acolo! Bărbatul dorme: intrun colţ, co- 

piii in celălalt femcea insă era. întinsă pe o cergă de . 
cai pusă pe scănduri și se văita lăngă dinsa; intășu- 

rat în zdvenţe zăcea un prune abia născut. Era o ve- 
dere tristă chiar pentru omenii de seama noastră; eu 
aveam inimă bună; mi se umplură ochii de lacrimi. 
Soţia jidanului purta de grijă lehuzei, dar ce-i putea 
face? ea insași era săracă. 'Totuș îi aduse jumări și 

rachiu; nu știu daca ainghiţit ceva bolnava. ME aşe- 

zai jos lăngă băeţel, care mărăia încet și plăngea. “lot 
e bună moașa noastră gindeam cu, a venit. să dea 

ajutor acestor sărnci. Dar ce văd? Pe femeie lasă ino- 

tinsă și apucă pe bărbat de braţ!“ 

Puricescu zimbi la această neașteptată faptă n moa- 

şei, Safta incet ear vorba; părea că o costă, mare 
ostencală să-și sfirșească povestirea. Pătrăna deștepta 
mult interes cu basmaoa galbenă, care era invărtită ca
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un turbani imprejur ul capului celui alb; tot corpu-i era 
în mișcare, pe cănd vorbea, astfel încăt miărgelele și 
banii turcești ce-i purta în juru! gătului sunau ca niște 
clopoței; un. foc sălbatie ardea în ochii cei negrii 
mari, obrazul sbărcit cra roșiu de mișcarea sufletească, 
gesticula braţele cele lungi și uscate care eșiau goale 
din mănecile scurteicei de blană. 

„Urmează ! porunci Vrenecanu serios! 
“ mMloașa seuturâ pe tămplar, îl scuturâ mult piină se 

deșteptâ, trebue să fi fost beat. Grozavă faţă avea omul 
acela, Dumnezeu să-l ierte ! Ochii erau în fundul ca- 
pului pawcă ar fi scobit cineva găuri int”un dovleac, 
haine mai că nu avea pe dânsul; niște sdrenţe ii 

"aternau pe trup. Când se deșteptă însfrșit, incepi moa- 
şia să vorbească nemţește cu dinsul“,. 

„Va să zică era nemţonică ? 2“ întrebă Vrenceanu și 
urmă a serie observațiile sale. 

„Fireşte, altfel cum ar fi vorbit neniţeşte? Ce toc- 
meala făcea cu tămplarul mam ințeles. Dar vedeam 
numai cum da din cap. Peste curind i se schimb 
faţa, și cind scoase moașa o pungă și-i numără în 
palmă 4î de galbeni, atunci o privi prietenește şi 
zimbi, par că ar "primit. ce dorea ea. Sunteţi bo- 
eri mari, cucoane lenache și cucoane Costache, n'o 
să vreţi să mă credeți, pe copilul lui, abia nă- 
scut il vânduse, neomenosul! Noi nu suntem de căt 
ție sani, dar copilnl nu și-l vinde nimeni din noi, chiar 
de mar mai avea un. singur :grăunte de mălai. Im 
vine și acum să plâng, cănd mă gindesc la ce se
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intămplâ pe următ. Și inadevăr i se umplură ochii * 

de lucrimi, cu atăta putere lucrase inchipuirea ci, 
Tâmplarul se sculă ameţit, luâ copilul care sbiera și 

vi-l puse in braţe? femeea se ridicâ în sus cu o pri- 
vire de nebună; mă apucâ de poalele rochii şi scoase 

un țipăt plin de spaimă și de desnădăjduire, incit mă 
pătrunse pănă in măduvă: voi să se scoale ca să-mi 

ia copilul și căzu jos; nici ca să-și scape copilul nu 
mai avea destulă putere. A Nu putui “pricepe co zicea 

căci vorbea nenițește și din cănd in cănd se auzea 

numai cuvintele: mă „rog, mă rog, pe moldovenește, 
dar grozave trebue să fi fost blestemele ce le asvârlea 

asupra noastră și a bărbatului ei, o simțeam din gla- 
sul sâu care-mi invărtea, inima in trup. Ovreica bă- 

trănă iși intoarse capul inspăimtată, tEmplarul ;carăși 
şedea mut in colțul său, copii sc deșteptaseră și plân- 
geau. Cum am cșit pe ușă nu știu, așa eram de ame- 

țită şi lacrimele îmi curgeau pe copilul ce mi-l inere- 
dințasem și pe cănd ne depărtam incet, auzea, ajungănd 

pănă la noi prin noaptea liniștită grozavele ţipete ale 

tâmplăresei. Trebue să fi murit, peste așa ceva nu se 

- poate trece cu viață“. 

„Stam afară lingă cai și am auzit și eu ţipetele“ 

zise Florica. Ceilalţi rămăseseră nemișcaţi. 

„Of, of“, suspinâ Safta, „nu e păcat groaznie st-i 

furi unei mame copilul ? Cu toate că n'am făcut cu 

hoţia, nu e așa că tot n'ar fi trebuit să țiu Jucrul tai- 

nic așa multi vreme? Nu vrea să zică. să inșeli ani 

do zile cănd suferi să se facă o asemenea înșelăciune
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» Dar aseultaţi ce mai vine. Copilul adormise liniştit 
in braţele mele, moașa îl infășură cu grije în mantela 
ei, și in curând ne intoarserăm acasă. Ilorica nn ne-a 
resturnat cu tot intunerecul, era vizitiu bun pe vre-: 
mea aceea. Iuainte insă de a. intra in curtea boierească 
ne zise nemţoaica: i-a acultaţi, îimăndoi, mâine vă 
dau la fie-care căte zece galbeni ; dar dacă află cineva 
unde am fost și ce am făzut, atunci vă sfirșiți zilelele 
sub bici. Maţi înţeles? cum să nu înțelegem, era 
destul de lămurit, și tăcurăm, cu atăt mai mult, «n 
căt inadevăr ni se numărară galbenii făgăduiți a doua 
zi de dimineaţă; nu mi-a, adus noroc banii aceea“, 

„Nici mie, adăogâ, tăcutul tovarăș al babei. 
păseultaţi sfirșitul. Din tot drimul de peste noapte 

inţelesesem numai că-la: cărciuma din Puriceşti eum- 
părasem un copil 145 de galbeni; de ce: însă trebue 

-așa tăinnit iucrul nu pricepusem, poate că voise cu- 
coana Casandra să facă un bine familiei tămplarului. 
Ostenită de drumul de peste noapte, dormii pănă 
tărziu, ingrijitoarea mă trase pe neașteptate de picioare 
de pe bancă; capul mi se lovi așa tare de podele în- 
căt mi se părea că aud sanănd toate clopotele din 
Iași! Așa ne tăcea totdeauna cănd dormeam prea mult. 
In aceea dimineaţă ora insă mai mult glumă; femeea 
semăna bucuroasă și zise: Safto, știi că a făcut cu- 
coana Casandra azi noapte? lu mă speriai. — Are 
un băiat! strigai. — “Tocmai! ai ghicit! respunse in- | 

"grijitoarea și porni cu cheile ce zăngăneau, Atunci 
se deslușiră toate, acum înţelesei tot!
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„Ce inţeleseseși?“ strigă Vrenecanu “care sărise in 
sus auzind de nașterea unui băiat În Valea-Verde și 

sta amenințător în fața țigancei. enache nu se de- 

sluşea încă, dar și el se senlase, foarte puternic mișeat 

de destăinuirea făcută așa pe larg, și intrebâ ca și 

stăpănul casei: Ce ințeleseseși 2%. 
„Că nici nu fusese insăreinată cucoana Casandra“ 

respunse Safta, despicat, oprindu-se la ficeare silabă: 
„Că dorea să aibă un băiat, şi inșelase pe boierul b&- 

trăn care crezi că copilul timplarului cra al stu, și-i 

dete numele Lasear*. 
Impresia, produsă de aceste vorbe asupra celor doi 

auditori, era curioasă de tot. Vrenceanu văză firul 

intrigilor sale inodat; intinderea sa mai departe era pe 

măna lui, și o intimplare fericită ii mai adusese şi pe: 

Puriceseu in casă, care fusese astfel, faţă la toate. şi 

trebuea prin urmare să depărteze orice prepus de-o 

înțelegere intre Vrenceanu cu ţiganii. In sufletul seu 

elocotea dar fața-i remăsese liniştită. lenacbo insă 
ajunse în mare turburare. Abia auzise de numele lui 

Lascar și incepăud să înțeleagă se indreptă cu pasi 

"repezi spre fereastră, unde se jucă cu degetele căteva 

secunde pe giam, apoi se repezi spre sobă, și despi- 

căndu-și poalele hainei se așeză cu spatele la foe; apoi 

se aruncă greoi pe divan; dar nu putea sta locului, 

mereu trebuea să se miște. Pe lingă asta mai Dorbo- 

rosea, şi din gură, par'că ar îi vrut să cănțe și i-ar fi 

perit glasul. Lupta unei asemeneu fapte cu inteligența 

lui trebue să fi fost eriineenă, inainte de-a o admite ea
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un adevăr! indiscutabil in cercul strimt al convinge- 

rilor sale. 
„Șezi cucoane Ienache, nu tot alerga așa că ame- 

țești“, strigă Vrenceanu necăjit și apoi se întoarse spre . 

țigani care stăteau nemișcați din clipita hotăritoare în 

care începuseră povestirea. „Ascultaţit, zise cl, „ceeace 

ați destăinuit este de mai mare insemnătate decăt cre- 

deți. Vai de voi dacă o singură vorbă, un singur su- 

net se dovedesce de minciună; fără milă veţi zăcea 
in ocnă, nu veţi maj. vedea nici soare nici lună, pănă 
vă veţi da 'sufletul!* | 

„Să ni se intimple precum aţi spus, dacă am minţite 
respunse Florica indrăsneţ. 

„Puteţi jura cu măna pe Evanghelie 24 
„In 40 de biserici daca vreți“, zise ear Elorica; 

tovarășa lui părea ostenită și-și indreptă în tăcere ochii 
"la pământ. Se făcit o ltunssă pausă. 

„Ce zici cucoane Ienache. 2. intrebâ Vroenecanu. Insă 
Puriceseu care abia se potolise de ajuns pentru a șe- 
dea nemișcat la un loc, sări în sus și-și reincepit mer- 
sul cel neliniștit. „Sezi jos, pentru Dumnezeu, urmă 
Vrenceanu, „și vorbește ca un om cuminte. Ce crezi 
despre lucrul acesta 7% 

„Un tâmplar, un lucrător! fură singurele vorbe pe 
care le putii scoate Puricescu. Nu era nimic de făcut 
cu diusul. Spătarul clătină nemulțumit din cap bătând 
de trei ori in palme. Se infățișă un fecior. „Du pe 
țigani la bucătărie“ ii porânci cl; „să nu se miște 
deacolo. Vasile să pue şeaoa pe iapa d-lui Nreide-
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mann, și să alerge cit poate la privighetor să-l roage 

să pofteaseă aici. E la Gura Munţilor pentru o cer- 
cetare, abia la o jumătate de cius de aici. Repede! 

„Feciorul se depărtă, ţiganii se luară după dinsul. | 

„Nu fii copil“, incepi Vrenecanu cănd remase singur 

cu Puriceseu; suntem amăndoi epitropii tănărului, care 

poate perde avere și nume. Dar toemai fiindeă po- 
vestirea țiganilor e așa „dei importantă, trebue să ne des- 

chidem ochii spre a lucra. Poate să fie toate min- 

ciunii Am trimis de pe omul justiţici cel mai apro- 

piat, trebue făcut un protocol. Dea un pahar de vuteă 
are să-ţi dea putere, 

„Nu beau rachiu“, zise Paricescu. : Se foii dout- 
sprezece și privighetorul (directorul suprefectnrei) nu 

sosise ăncă. Amândoi epitropii eran în cea mai ne- 

plăcută, situație uitându-se pe fereastră. Din cănd în 

cind se încercă Vrenceauu să înceapă o convorbire 
dar își perdea vremea. Lastirșit, cănd minutarul se 

apropia de unu se auziră pașii mai multor cai: era 
„xivighetorul cu doi zapeii călări și sluga lui Vren- 

ceanu pe Fany plină de nădușeală. Ce-o fi zis Krei- 
damann că-i gonise așa nobilul dobitoc! 

Noul venit intrâ în odae; era un tănăr cu un che- 

piu militărese cu galoane roșii. Intrebâ de causa "che- 

mărei sale în grabă la Bursuceni și puse să-i aducă 
pe țigani după ce aflase de ce era vorba. Safta și Fio- 

rica nu tăcuseră la bucătărie, vestea ciudată se res- 

păndi in toată casa, și publicul cel mai amestecat se 

adună în odaea lui Vrenceanu, ind trebuea să se:
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înceapă interogatoriu justiţiei. Nici trupul cel ualt a 

lui. Georghe Clipa nu lipsea, și chiar cucoana Prohi- 

_Tiţa nu-și putuse stămpăra pornirea de-a core lămuriri 

asupra istorisirilor incurcat ale slugilor, * 
Florica și Safta steteau liniștiți ca şi dimineaţă res- 

punzănd, scurt la intrebările ce li se făceau, și pe 

care le indrepta în mod. nesimţit Vrenceanu pe calea 

trebuincioasă. 'Trecură mai multe ciasuri pănă se serise 
tot pe hărtie; după aceasta însă, toți plecară convinși 
că Lascar nu era fiul marelui logofăt Nicolae Viorescu 

şi a soției sale cucoana Casandra, ci al vagabondului 
de tâmplar din cărciuma ovreiului. Valea-Verde nu 

era a lui, își putea stringe bulendrele și plecă în lume 

Ceea ce devenise convingător pentru eci de faţă 
ar mai fi avut insă trebuinţă de căteva tălmăciri pen- 
tru a indreptăţi po judecător sâ-și pronunțe hotărirea, 
Numele arendașului evreu de N cărcinmă era găsit, * 

mulţumită calului său și memoriei lui Puricescu, unde 

„se afla însă acum daca mai trăia? Unde cra, soția Ii, 

care se văzuse la lucru în ciasul hotăritor, aducând 
jehuzei niștejumări, măneare foarte rea pentru bolnavi ? 

Ce ficuse presupusul tată al lui Lascar din nenoro- 

cita templăreasă ? Cum li se putea da de urmă- dac: 
nu crescuse ăncă iarbă pe ultimul lor locaș? In-: 
inte de toate insă ar fi trebuit găsită moușa nem 

ţoaică ; daca nu putea constata inșelăciunea groaznică 

a aceștia, tot inai putea avea Lascar pădejiea fundată 

de a-și păstra titlul de boerie. 
Marile greutăţi ce se grămădeau la inceperea unul
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proces, erau prevăzute de Vrenceanu; și nu-l inspăi- 
mântau,  Lacrul cel mai important deocamdată era 

povestirea ţiganilor; aceasta era aşternută pe hărtie cu 

întrebări și răspunsuri, Florica și Safta puseseră de- 
gctul pe crucea scrisă de privighetor lăngă numele 

lor, cum se facein Moldova pentru a-și recunoaşte îs- 

călitura cei ce nu știu să scrie, și pecetea judecă-_ 

torească fu pusă pe lucrarea cea de mai multe coli. Cam 
de prisos mai iscăli și Vrenceanu ca martur și ştii 

să deștepte ast-fol simţimentul datorii in Puricescu, 

incăt măsgăli și acesta numele său dedesupt. 

Asta se făcuse. Pe cât de fericit se simţea insă 
Vrencaenu de isbânda primului stu pas, pe atăt de 

neliniștitor cra ncastămpărul din toată casa în vremea 

lungei cercetări. Abia la + ceasuri se puseră lu masă: 

cucoana Raluca măncase singură şi încă foarte necă- 
jită; în faţa cucoanei Profiriţi şi Roxandrei se vedea 

descepţia; chiar şi Hieronymus Kreideman nu mai 
făcea duh și cra posomorit, | 

De Puricescu, să nici nu mai vorbim; suferea gro- 

zav, căci ce era să se petreacă in Catinca când le va 
afla toate. 
„Fără să fi pus gura pe ceva, bunul bătrăn zise să 
înhame caii indată dupii masă, și plecâ, cu toate că 

spunea mereu Vrenceanu că-l va apuca indată noap 
tea, Co-i păsa lui de noapte, nu era intunerec în su- 
fletul său?“ Despre socotelile epitropiei nici. nu mai 
fusese vorba. 

i 
i



CAPITOLUL XII 

URMĂRILE POVESTI nl PIGAXILOR 

» Două zile plăcute trecuseră in vremea aceca, la Pu- 
riceşti. Faţă cu Albu se stăpănise Lasear și se ferise 
de ori-ce ar fi putut împiedica vesela lor petrecere, și 
Catina era; mai fericită decăt totdeauna; așa și nu alt- 
fel trebuea să fie relaţia cr cu prietenul său, numai. 
așa putea săse găsească fâră vină față cu bărbat ci, după 
cum 0 povaţuia Vropriul suflet fără să fi primit sf- 
turi de la nimeni. Poate că inaintea scaunului judecă- 
toresc al asprei morale m'ar fi isbutit să se justifice; 
eu insă nu mă pot hotări să-i arunce cea dintăi piatră; 
sigur că a avut multe ciasuri de luptă grea, și numai 
0 natură femeească nobili ca dinsa a putut birui. 

Spre amiază intrâ un feeior în odae vestind că aude 
din depărtare elopotul trăsuvei lui .Ienache. 

„Vine Puricescu“ zise şi Dimitrie care se plimbase 
prin pridvor, întrănd in odae. Ciorba care sta plină 
de aburi pe masă fii dusă i inapoi, se strinseră toți pe 
seară spre a primi pe stiipănul casei și "peste căteva 
minute se opri trăsura inaintea ușci.
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- De obiceiu Ienache la intoarcerea sa avea pregi xtită 
câte-o vorbă prietenească: Eşti bine? Ce mai faci? E. 

„Vreme frumoasă, sau ce găsea de felul acesta; azi se 
cobori din trăsură îi strinse pe cite trei. de mănă și se 

„duse in odaia Îi fără să fi scos o singură vorbă din 
gură. 

„Ce s'a intimplat lui Ienache?% zise Catinca spe- 
„iată și se luâ după bărbatul-său. EI pusese zăvorul, 

n Vin numai decăt“, strigâ prin ușă ca să o liniștească. 
Ce are azi? „repeta ea“. — Se făcii o lungă tăcere. 
Insfirşit apări Puricescu ;. hainele și le schimbase; 

dar obrazul era acelaș cu care se dedese jos din tră- 
sură. “Tăcerea era prea grea de suferit; la urma ur-- 
meler trebuea să inceteze. „Ce vești ne aduci de la 
Bursuceni ?* intrebâ Dimitrie Albu puind măna prie- 
tenește pe umărul lui Puricescu, 

Nici un răspuns. | 
nȚi s'a intimplat ceva neplăcut? Eşti bolnav?% strigă 

acum Catinca, serios ingrijată. 
»Cucoane Ienache, ce este? De ce ne căznești așa? 

adăugâ. Lascar. 
 Astă din urmă intrebare parcă ar fi rupt insfirșit 

zăgazul, Puricesen se opri aproape tot de Lascar, și 
coase cu greutate din gură vorbele: „'Latăl tău era 
un timplar!“ | ' 
"Ca fulgerul întră spaima in cei de faţă, Se uitau 
unii la alţii, în căte trei se deșteptâ gindul că bătrănul 
iși perduse minţile! - 

Albu fu cel dintăiu care iși recăștigă stingele rece 

12
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El apucă cu violență pe Puricescu de braţ și strigâ: 
„Pentru Dumnezeu, curoane. lenache, deslușeşte-ne, 

vrei să ne dai ghicitori de ghicit 2%. a 
„Tatăl său a fost un timplar“, repetă Ienache. Un 

adevărat noroc pentru Lascar și Catinca era presenţa 
lui Albu. In spaima. lor pentru Puricescu, a cărui 

minte le părea în primejdie, greu ar fi dobăndit liniș- 
tea trebuincioasă. Dimitrie insă incepu să facă 
intrebări bătrănului şi-l aduse cu modul acesta pănă 
la convorbirile lui eu Vrenceanu, așa incăţ se îvi și 
povestirea țiganilor. 

Catinca și Lascar erau: mulţumiţi că se găsise o 
lămurire pentru vorba timplar și că Ienache se. bu- 
cura de mintea, întreagă, incăt la inceput nu se găn- 

diră decăt la fericirea de a fi scăpat de această 

spaimă ; incetul cu încetul însă sufletele cele abia scă- 
pate de-o povară incepură a se simţi apăsato de alta, poate 
tot atăt de grea. Ce era această istorie misterioasă 

care părea menită să despoae pe tânărul bărbat de 

avere și de nume? | 

Tără îndoială că nici nu se mai putu vorbi de alt 
ceva toatii zioa aceea; mica adunare șezi impreună 
foarte tărziu noaptea, pierzăndu-se în combinări și pre- 
supuneri, și la urmă se făcii și Puricescu vorbareț, 

căutănd insă mereu a apăra pe Vrenceanu de prepus 

de vreme ce. fusese; foarte aspru cu țiganii și ame- 
nințase chiar că nu.vor mai vedea soarele și luna pe 

care dealtminteri ori-ce om e“stăpăn. Și aci se arătă 

Dimitrie. Albu ca. element liniştitor; cam nedomirit el 

i , ,
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insuși în fundul inimei, el demonstră lui Lascar că 
nu se află nici un punct sigur pentru inceperea 
unui proces, și că povestirea țisanilor nu era deajuns 
pentru a face dintrinsul fiul unui timplar. Insfârșit se 
despărţiră fără a da mare importanță acestei intim- 
plări. - 

Vrenceanu insă luă lucrul alt-fel. Abia plecase Pu- 
riceseu și porunci să pue caii, apoi luă cui de poştă 
la cel dintăi popas și inaintă repede spre moșia lui 
Alecu Dolbun. De vreme ce-și pusese ceva in cap 

trebuea "lucrat numai decăt la indeplinirea  planu- 
lui. EL remăsese din tinerețe credincios acestui  prin- 
cip și-i mersese totdeauna bine, 

In decursul istorisirii noastre, “ne-am intilnit numai! 
in treacăt cu al doilea epitrop al lui Lasear, Dolban. 
Mergerea lui Vrenceanu la dinsul ne dă prilejul de a-l 
cunoaște vaai de aproape. 
„ Yornicul. Alecu Dolban era un om asupra căruia se 

puteau face studii spre a respunde la intrebarea: ce se 

intimplă cu cineva, care deși our bun din naștere, se 

află intro societate unde nu există opinie publică? Un 
caracter care se aruncă bine format în valurile aface- - 

rilor remine nestrimutat, și din fericire sunt multe și 
de felul acesta in Moldova. Altfel se intimplă insă cu 

tânărul, căruia nu-i suut ăncă principiile adăne săpate 
in inimă, El intră poate in slujbă cu intenţiile cele 

mai cinstite. Dar ce vede? Pe unul din colegii săi 
vîrind cățiva galbeni in buzunar. I/a aflat lumea, are: 
să se facă gălăgie, iși zice tănărul, colegul meu nare
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să știe unde să se ascundă de rușine. Ia păzit Dum- 
nezeu! Lumea o știe și-l stringe de mănă ca mai 

nainte, și-i zice Donjour ca mai nainte, și cl res- - 

punde fără a se roși, galbenii se inmulţese — se 

înființează o păreche de cai. Nici mie nu-mi place să 

umblu pe jos zice tânărul, și ia și el cei cade sub 
mănă. Banii nu i-au stricat celuilalt, de ce să-mi strice 
mie? Și inadevăr că-i merge de. minune după cea 
scăpat de cea dintăi sfială; nu mai umblă pe jos, și 
Gamenii ii zic „Vonjouri acum ca și mai nainte, cu 

toate că ştiu foarte bine cum i-a cșit trăsura si caii 

din pământ! De ce să remâe cinstit? Ajungi mult 
mai departe cănd nu ești cinstit. Și astfel i se tocește 

cinstea incetul cu incetul; la: urmă nici nu mai poate 
bine deosebi ce e drept și ce e nedrept. Apoi mai 

- vin şi multe altele care: inlesnese mita la : slujbași. In 

Moldova sunt ca la 8000 de boieri, incăt pe fiecare 
150 de locuitori vine căte un boier. Mulţi dintr'inșii 
iși caută de moșie; cel ce poate trăi din venitul stu 
nu face nimic: dar de ce să se apuce cel cc n'are 

nici o para? Nu se poate face nici cismar, nici croitor, 

fiindcă e boier ; nu-i 'romăne' decăt slujba * Statului. 
Concurența e mare; sermanul așteaptă adesea foarte 

mult şi face datorii, spre a plăti mijlocirea cuiva; 
insfirșit il face ori ce-ar fi. Fără indoială că dacă e 
om cinstit ar putea să-și meargă drumul mai departe dar 
cine a avut o elujbă trei ani trebue să se dea în lă- 

turi spre a face loc altuia”! Legea spune că nu trebue 

depărtat dacă-şi face datoria dar obiceiul e mai tare 

.
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decăt legea. Așa tatăl de familie să ingrijească în 
anii cei de imbelșugare pentru anii de foamete ce'l 

" așteaptă. 

Acum vre-o două sute de ani era altfel în Moldova. 
Asuprirea celor mai slabi nu era rară, dar dreptatea 

se făcea intrun chip așa de patriarchal, încăt greu 

putea, fi vorba de gheșeft pentru hotăriri judecătoreşti. 

Cănd intre oamenii de rănd se credea cineva nedrep- 
tățit, îi remănea mijlocul de-a se așeza sub ferestrele 
Domnitorului şi de-a sta acolo cerând dreptate pină 
il lăsa să intre in palat, şi multe din hotăririle pline! 
de dreptate date de această din urmă instanță, au re- 
mas pănă azi ca o amintire în popor. Găsim chiar in 
cronice un vornic (ministru de finanțe) 'care fu con- 
demnat la moarte pentru necinste. De vre-o .150 de 
ani a inceput stricurea moravurilor, In locul Domnilor” 

pământeni Poarta punea pe tron Fanarioţi. Aceștia 
adesea, iși cheltuiseră averea pentru a ajunge la Dom- 
nie ; trebueau să caute să pue la loc in Moldova ceeiice 
pierduseră; şi dreptatea nu se mai făcea fără plată. 
Pilda de sus găsi immitatori, și astfel se cobori mita de 
pe o treaptă pe alta “pănă la cel din urmă slujbaş. 
Dacă se găndeşte cineva că marii demnitari 'ai Porții 

aveau interes să se schimbe căt se putea mai des 

Domnii, iși, poate inchipui ușor cu cătă grabă fiecare 
căta să se imbogățească, cu cătă iuţeală se intinsese 

cangrena pretutindeni. Puţine ţări pot arăta asemenea 
desvinovăţiri pentru păcatele lor, şi multe sunt ăncă 

azi cari, fără. a putea da așa lămurit de originea rtu-
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lui, nu sunt in stare a stirpi'cu totul mita pintre im-. 
piegaţi. Aceasta nu trebue să o scăpăm din vedere in 
judecata noastră asupra Moldovei- 

Poate că daca ar fi avut pilde cinstite ar fi fost și 
Dolban om cinstit; binele fusese in orice cas partea 
esenţială a lui la inceput. Daca putea veni unui biet 
om in ajutor, el stăruia pentru dînsul și-l ajuta chiar 
din propriele sale mijloace. El insuș nefiind bogat, cu 

„toate că cra dintr'o familie veche, inainte de toate 
vroia să-și facă o posiţie strălucită, și de la inceput 
deja nu se prea uita la mijloacele-prin care putea.a- 
junge la acest scop. In curând el arătă mare dibăcie; 

dar fiind totdeodată, vesel și simplu, : trecea de om 
plăcut și bun, şi toţi rideau din toată inima de în- 

drăsneala speculelor sale. Despre chipul cum ştiuse să 
in în arendă moșiile monăstirești și Să le stoarcă pe 

scama lui se povesteau: multe istorii'cu has. Jnsfirșit 

„îi veni în ajutor și căsătoria sa cu femeia cea' bogată 

despărțită de Vioreseu, și in momentul in care se in- 
toarce Lascar din străinătate, vornicul Alecu ara unul 
din cei mai bogaţi oameni ai Moldovei. 
„Se vedea, la prima privire a casei că aici știau să 

se bucure de bogăţie fără risipă și fără, economie. Aș 
dori să introdue pe cititor in unele curți boerești de felul 

„acesta, spre a-i arăta-cum se traduce cuvântul confort 
in mod practice moldovenoște, Moșiile unde-și petrece 
familiele cele mari de obiceiu timpul frumos al anului, 
sunt adesea departe de ori-ce oraș, și cu toate aceste 
nn lipsește nimic din lucrurile care pot face viața
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materială plăcută. In Franţa: şi mai ales in Englitera 
fără indoială că viața de ţară este mult mai măreață; 
dar daca iei în seamă greutăţile locâle, atunci trebue 

să, recunoști că Modoveanul in obiceiurile sale aristo: 
crate este mult mai delicat decăt alte naţii şi rar iși 
giisește seamănul pentru felul de-a da ospitalitate unui 
mosafir. . ” 

Vrenceanu fu primit fără deosebită prietenie dar fără 
răcealii. Incepuse să insereze cănd sosi; familia prănzise 

de mult, dar i se aduse o cină complectă cu tot felul 

de imezelicuri și murături, așa, că iși intrebuință toată, 
seara spre mistuire. Abia a doua zi de dimineaţă în- 
trâ in odaia lui Dolban și scoase la iveală toată 
povestea ţiganilor.: 

Dolban fu foarte surprins de această comunicare ne- 
așteaptată. Spre onoarea lui trebue: să spunem că la 
inceput nu-și făcii vânt intrinsul decât supărarea în- 
„contra ciocoiului care asvărlea cu plăcere pe un boer 
in noroiu; ar fi pus bucuros singur măna spre a da 

pe spătar pe ușe afară, dar gândul că dacă sar ade- 

veri că Lascar e fiiul unui Incrător de rănd, soția sa 
remăne moștenitoarea averei lui . Viorescu, conform 

invoelei făcute la despărţirea ei de primul bărbat, nă- 
buși orice altă mișcare in sufletul său. a 

Ce ar. zice cucoana.. Smaranda cănd ar trece. cl cu 
vederea, peste un lucru de așa insemnătate? De mult 

iși isprăvise Vrenceanu povestirea și Dolban ședea 
ăncă nehotărit fără a zice un cuvânt.
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„Eşti un mare mișel, cucoane Costache, zise el in- 
sfirșite, „. ” ă 

Vrenceanu nu'era : supărăcios, pricepea gluma. și 
respunse zimbind: „Poate credeți că am născocit eu 
istoria“? | 
_pNeapăratt. 
„Despre mine puteţi crede ce vroiți nu mă voiu 
apăra față. cu d-voastră, Dar nu vroiam să vă fac 
această destăinuire numai d-voastră, vă rog poftiţi pe 

"cucoana Smaranda pănă aici, 
pâsta se poate“. EL dete ordinele trebuintioase. 

Cucoana Smaranda; întrâ,. in odae. 
Ea imbătrănise mult de cind se despărțise de Vio- 

vescu; nu vreau să fiu -așa de nepoliticos pentru a 
amenunţi descrierea persoanei sale. Un lucru nu-l pot 
tăinui : era sulemânită ! | 

Toată explicarea, incepi din nou cu cele mai mici 
amănunte; protocolul scris, de privighetor fu intins pe - 
„masă și cetit, și la, urmă femeca știa tot atăt de pu- 
in cași bărbatul ci ce să zică de astă istorie. 

»Cucoane Costache“, incepi ca, „ești pătruns de 
adevărul acestor lucruri ?' | 

Prea era de tot, Vrenecanu nu putea, pricepe cum de 
nu săreau de bucurie oamenii aflând această veste, şi 
zise necăjit fără a răspunde li intrebare: „Nu. pri: 
cepeţi de Joc că Valea Verde este a d-voastră, dacă w'aii 
minţit ţiganii ? | 

pâsta o pricep, dar pentru Dumnezeu ce zor avea. 

7
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cucoana Casandra să inșele lumea și poate chiar pe 
bărbatul cei cu o asemenea comedie? Avusese două 
fete una după alta și putea aștepta în toată linș- 
tea naşterea unui băiat; daca venea un an mai târziu 
sau mai curănd, asta nu era, așa important. 

„Eată un punct foarte insemnat pe care-l atingeţi 
respunse Vrenceanu cu glas slab, apropiindu-și scau-' 
nul. „Cine vă spune că cucoana Casandra nu era în- 
insăreinată ? Safta? Ea singură zice. că slugele o cre- 
deau și. că se bucurau de bacşișurile ce erau să le 
capete Ja b-tez. Pe ce-și razimă femeea credinţa că 
era o simplă comedie? Uitaţi-vă la. protocol, — pe 
absolut nimic. Ea spuse că a fost așa şi basta! Ce 
ese deacolo? 

„Ei lasă-mă in pace cu cercetările dumitale“ ' res- 
punse Smărăndiţa necăjită. | 
„Și așa e bine. Vrea să zică ce ese deacolo? Că 

soția lui Viorescu care avusese doi copil și nn avea 
îrebuință să se prefacă, era inadevăr însărcinată, că' 

“născuse earăși o fată și cumpără pe fiul: tmplarului 

spre a avea un băiat. Ce s'a făcut.cu sermana fetiţă, 

asta, desigur uu o pate ști; poate s'a născut moartă. 

— poate —i, 

Amăndoi se cutremurară o cele ce le desfășura ne-: 
mernicul inaintea lor, dar îl lăsară să urmeze, şi în- 
cetul cu incetul luâ unton atăt de convingător incăt cer 
ce-l ascultau se ameţiră la urma urmelor, de nu mai 

! știau ce trebuea să crează, sau să nu crează, 

n Cea mai mare greutate“ » urmâ Vrenceanu, după
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ce. desvoltase putinţa unei delegări judecătorești, „cea 
mai: mare greutate ar fi inlaturată, daca am putea gasi 

moașa nemțoaică de care vorbește Safta. 
„E cu neputinţă“, zise Dolban dănd din umeri. - 
„Nu e cu neputinţă. I-am și dat de urmă“. 

Ca la Puricești. așa și. aici nu se vorbi toată zioa 
decăt de destiăinuirea cea . neașteptată. Cucoana Smă- 

răndița incepi insfirșit a privi lucrul cu mai puţină. 
„Silă; nu nenorocea pe tănăr, el invățase așa mult la 

Berlin, și cine a invăţat.mult se zice că ajunge ușor: 

la toate, Şi la urmă daca-l nenorocea, vina, ei ea ? Putea: 
ca, daca Lascar era inadevăr fiul unui timplar, săi 

lase numai de bunătate posiţia ]ui, şi copii ei nu 
o vor invinovăţi mai târziu pentru ușurința. cu. care 

le-a, micșorat moștenirea ? Cu căt: se găndea Smă- 
răndița mai mult, cu atăt era mai dispusă să inceapă 

procesul. 

Acum Vrenceanu adusese pe cei” doi oameni unde 

vroiă el; restul era un nimic. Numai lui i se putea 
ineredinţa conducerea, afaceri; el mărturisise că dedese 

de urma moașei, și în măna lui sta, să o scoată la. 
lumină sau să:o lase în: intuneric după cum i 
Sar fi tras vre-o pagubă sau vreun folos pentru per- 
soana lui. 

Asta o ințelesese cucoana - Smiiri ăndița indată şi în- 

cepu toemeala pentru partea ce-i sar cuveni lui daca. 

S'ar căștiga procesul, Aceasta țină o jumătate de: zi, 

pănă insfirșit, nu fără a:se fi certat bine de căteva.



x 
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ori. se hotăriră următoarele: Vrenceanu se apucă de - 
proces pe socoteala lui și primește, daca rosultatul e 

bun,. douăsprezece mii de galbeni. 
„O miserie“, iși zise spătarul, plecănd spre casă £ 

„dar lasă, că so mai putea ciupi ceva cu vremea“.



CAPITOLUL XIII 

  

PROCESUL. — O PALMĂ NEAȘTEPTATĂ 

" Procesul în afacerea Dolban-Viorescu nu remase multă 
vreme o taină, și după felul s&u nici nu putea să-re- 
măe. Din contra intenţia. lui Vrenceanu era să se facă 
căt de mult scandal se putea.: Şi spătarul desfășură 
o activitate ncabicinuită cu acest prilej; se afla pre- 
tutindeni unde era vorba să inlesneuseăi mersul cerce- 
tărilor și să le dea direcţia ce-i convenea. Judecătorii 
tribunalului fură siliți să mai facă incă odată procesul 
verbal, pe toată zioa alergau impiegaţi între oraș și 
Bursuceni, și nici unul nu părăsea pe Vrenceanu fără 
a clătina din cap cu importanță şi a zice: „Aveţi 
dreptate“. Căte parale Pa ţinut toate aceste mam pu- 
tut afla. 

Impresia produsă în public de povestirea cea nea- 
Șteptată era toarte diferită. La puţini oameni le părea 
răii de tânărul bărbat: el nu făcuse nimie pentru a se 
pune in oare care legături cu locuitorii din judeţul 
in care se afla Valea-Verde; aceştia il credeau măndru
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şi nimârui nu-i păsa, de fiul temutului și respectatului 
logofăt. | E 

Lucrul cel mai curios era ci Lascar insuși urma 
parcă nu se intimplase nimic, ce ar fi putut să-l scoată 
cătuș de puţin din liniştea lui. EL primi inștiințarea 
să se presinte peste 50 de zile la tribunal; i se inmănă 
hărtia pe cănd se rădea ; el iși șterse briciul cu dinsa 

şi apoi o aruncă plină de săpun în lighean ; totuși iscăli 
dovada fără care nu se poate indeplini nici o forma- 
litate, și se hotări să. se presinte în zioa hotărită nu- 
mai .spre rușinea judecătorilor, zicea el, care indrăs- 
niseră să înceapă un. proces așa de nedemn. Nu avea 
cea mai mică neliniște, . ,- 

Motivul cel mai potrivit, pe care-l putem aduce ca 
scusă pentru o așa nepăsare, e șederea cea lungă, a 
lui Lascar in Germania; lucrurile cele mai neașteptate 
eu care sar fi obicinuit în țara lui, îi remăseseră eu 
totul străine acolo; el nu-şi putea inchipui că sar! 
giindi cineva, serios si-l nimicească prin ajutorul unei 
mișelii. Deaccea nici nu țină seamă de sfatul lui Albu 
de a însărcina un advocat cu toată afacerea ; cl nu făct 
nimic din toate aceste. Inerederea lui in dreptatea lui 

* Dumnezeu și a oamenilor ar fi trebuit să-i atragă toate « 

simpatiile, dar drept vorbind nu era aceasta singura 
causă a inacțiuni sale. 'Terminul procesului venea abea 
peste 50 de zile, nu-i ajunsese incă cuțitul de os și 
apoi mai putea amiina termenul dacă era vorba să facă 
ceva. Cind il indemna cineva mai serios, striga: „Ei,
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ași!“ Ei aș! nu insemnează insă nimic- cu toate că 
intrun oarecare fel sună bine. 

Trei zile la Puriceşti și o jumătate de zi la Valea- 
Verde, eată cum ii era vremea impărțită. Acasă cetea 
din vreme în vreme cărți interesante, sau lucru mai 
rar, scria prietenilor săi din Berlin. La Puricești insă 
abia se cetea romane, și se uita începutul inainte de 
a fi ajuns la sfirşit. Trupește se lucra mai simțitor; 
mergeau mult să se plimbe, și-și întăreau sănătatea. 

Poate umplea iubirea golul cel nemărginit al unui 
așa fel de viaţă? Cine pune asemenea întrebare trebue 

să fi trecut peste 40 de ani. Lascar ar fi respuns cu: 

un da foarte lămurit. Plăcut și-simpatie “era şi remase 
Vioreseu, și nu te puteai necăji pe ol, chiar simțind în 
tine căt de nedemn e pentru un bărbat felul cum iși 
risipea zilele in singurătatea de la, țară. 

In viaţa Catincăi cele din urmă luni alcătuiau par- 

tea cea mai însemnată. Ei nu i se păreau zilele goale 

inima-i era ara așa de plin, așa de nemăsurat de plină 

incăt abia cra o clipită de nepăsare care se întrerupă 
mersul ciasurilor, și fericitele și duioasele simțiri se 

preschimbau in sufletul ei cu “chinul dulce al luptei 
și inalta și dumnezecasca bucurie a victoriei. Nemăr- 
ginit de mult se schimbase tănăra femee în vremea 

cea scurtă ; toate mișcările ei se făcuseră mai mlădioase 
ea ii impunea lui Lasear prin atitudiriea, plină de res- 
pect ce se desvoltase intinsa, ochii ci străluceau și 
te priveau intrun chip minunat. ” 

Și Puricescu iși avusese micile sale bucuriii in
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această vreme: Puica ii dedese șease căţei, și el arăta 
mare interes pentru toată familia. 

Astfel trecuse luna lui: Fevruarie și jumătate. din 
Martie; venise vremea în care agricultorul se apucă 
de lucru după odihna iernei. enache, Lascar și Ca- 
tinca ședeau in privdor dinaintea casei și se uitau la 
peisagiul puţin impodobit. Din satul ce se intindea. în 
fața lor se urcau coloane de fum din care se alcă- 
tui un nor ce se intinse incet peste șes. 

„Ce ard oamenii în sat?“ întrebă, Lascar. 
„liecare își curăță acum curte și hambar, res- 

punse ' Puricescu. - ” 

„Și arde băligarul 2% | | 

„Ce să facă cu el? Băligarul nu poate rămănea în 
curte &, - | - | 

Astfel se ard multe care ar fi putut sluji pămăntu- 
lui. Toţi sunt ăncă supuşi prejudecăţii că pământul 
Moldovei a prea -gras, pentru a mui putea fi iîngră- 
șat. Fără indoială, că la depărtarea: foarte mare la 

„caro se află de obiceiu ogoarele, transportul materia- 
lului în cătime trebuineioasă e foarte anevoios și îa- 
tăș e de netăgăduit, că dacă nu e lipsăde ploae, rar se 
intimplă să fie recolta, rea de tot. 

Aceste și alte deslușiri despre gospodăria moșiei for- 
mau subiectul unei convorbiri: mai intinse între bătrân 
și musafirul său, in vreme ce Catinca şedea : tăcută. 
Deodată se auzi - sunetul unui clopot, la inceput din 

depărtare, apoi tot mai' tare și mai deslușit: pănă se 
arătă o“droșcă. cu -trei: ceai: care inainta spre casă.
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„Ne vin musafiri“, zise Catinca.. „Cine-o fi?% | 
Puriceseu iși teri ochii de lumină cu mina. „Au 

cunosc enii aceia“, observă el „nu sunt de prin ve- 
cini“, i 

Nici nu aveau de ce să se uite cu atăta băgare de 
seamă: era Pentelei Creţu care se opri peste căteva 
minute inaintea casei, cu o manta nouă, galben des- 
chis, de stofă turcească de păr de cămilă, căptușită cu 
stacojiu și garnisită, cu aceeași față la toate cusăturile, 
EI işi scoase foarte repede haina cea caldă de pe din- 
sul și se apropie de societate cu capul gol.. | 

„Sărut măna cuconiţă, sărut mina cucoane Lascar; 
ce mai faceţi cucoane enache ?+ le zise dl la fiecare 
pe rănd. | 

„Bre, bre, nu te-am cunoscut cucoane Penteleii, 
respunse stăpănul casei. „De unde vii ?— Dumitrache 
mai adu un scaun 1—Şezie, 
“mÂm isprăvit de tot luarea în. arendă a 'Taboreit, 

"respunse Creţu; „astăzi am dat arvunăt, Puricescu se 
uitase in vremea aceea, la trăsură; tot ce se ţinea de 
gospodărie avea, interes pentru dinsul „Ai un vizitiu 

„nou&, zise ol intrerupănd. istorisirea lui Creţu. 
nÂh, aţi cunoscut pe "Vasile țiganul. Era bun vizi- 

tiu, dar la „urmă prea o. apucase ră&ii cu beţia. Am 
"scăpat foarte ușor de e]. Medelnicerul Petrache Brânză 
mia dat pe. el patru pietre de moară, care .fac cel 
puțin șaisprezece galbeni, | | e 

Ceeace istorisea Pentelei Creţu era cu totul adevă- 
rat; el. schimbase beţivul pe patru pietre .de moară
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care erau mai trebuincioase. Relev anume această con- 
vorbire, pentru a mai spune şi cu acest prilej, că a in- 

"cetat cu totul robia țiganilor. Și daca corespondentul 
unui jurnal foarte respândit a, susținut cum că această 
măsură potrivită timpului ar fi causat o nemulțumire 
in ţară, sunt silit ca martor ocular să desminţ aceasta, 
Mulţi au desrobit ţiganii lor fără a cere nimic; că nu 
au putut- -o face toți fără despăgubire, e ușor de ințeles, . 
căci averea celor mai mulţi .din boierănași era alcă- 
tuită numai din aceste familii de robi. 

„Aşa dar, astăzi am dat arvună, urmă Creţu“, și 
acum sunt arendașul Taborei. Trebue să mai! fac un 
drum la Bursuceni și apoi mă intore și incep in grabă 
seminăturile de primăvară. EL rise in felul in care ne 
este cunoscut, și gătlojul descoperit se puse în mișcare. 

„Nădăjduesc că vei veni des să ne vezi, zise Ca- 
tinea prietenește. . 

„Sărut măna, de sigur voiu veni des. La: țară e 
mare noroc să ai vecini buni“, 

Incepuse să se intunece bine, și serile erau reci. 
Societatea intrâ, în odae și după dulceaţă se incălzi 
cu o cafea turcească. 

Puricescu era vesel pe zioa de azi. Umbli prin 
odae cu ciubucul și cu mătăniile. O convorbire asupra 
căutării moșiei se „potrivea așa, cu cercul ideilor sale, 
incăt nu o lăsâ să cadă, și abia se incălziseră in mi- 
cul salonaș, și el incepu iarăș pe tema sa favorită. 

„Ce plătești pe "Tabora, cucoane Pentelei ?% 
„Cinci sute de galbeni pe an“- 

| ” „13
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„Ne vin musafiri“, zise Catinca. „Cine-o fi?% | 
Puricescu iși teri ochii de lumină cu măna. „Nu 

cunosc caii aceia“, observă el „nn sunt de prin ve- 
cinit, | i 

Nici nu aveau de ce să se uite cu atăta băgare de 
seamă: era Pentelei Creţu care se opri peste căteva 
minute inaintea casei, cu o manta nouă, galben des- 
chis, de stofă turcească, de păr de ciimilă ă, căptușită cu 
stacojiu și garnisită cu aceeași față ln toate cusăturile, 
EI iși scoase foarte repede haina, cea caldă de pe din- 
sul și se apropiă de societate cu capul gol. 

„Sărat măna cuconiţi, sărut măna cucoane Lascar; 
ce "mai faceţi eucoane Ienache 2% le zise 6 la fiecare 
pe 'rănd. | 

„Bre, bre, nu te-am cunosent cucoane Pentelei:, 
respunse stăpănul casei. „De unde vii ?— Dumitrache 
mai adu un seaun !—ezia, 

„Am isprăvit de tot luarea în- arendă a 'Taboreit, 
"respunse Crețu; „astăzi am dat arvună“. Puricescu se 
uitase in vremea aceea, la, trăsuiă ăi; tot ce se ţinea de 
gospodărie avea interes pentru dinsul „Ai un vizitiu 

„nouf, zise el intrerupănd istorisirea. lui Creţu. 
nâh, aţi cunoscut pe Vasile țiganul. Era bun vizi- 

tiu, dar la urmii prea o. apucase răi cu beţia. Am 
scăpat foarte ușor de cl. Medelnicerul Petrache Brânză 
mia dat pe. el patru pietre de. moară, care -fac cel 
puţin șaisprezece galbeni“. 

Ceeace istorisea Pentelei Creţu era cu totul adevă- 
rat; el. schimbase beţivul pe patru pietre -de moară
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care erau mai trebuincioase. Relev anume această con- 
vorbire, pentru a mai spune şi cu acest prilej, că a în- 

„cetat cu totul robia țiganilor. Și daca corespondentul 
unui jurnal foarte respândit a susținut cum că această 
măsură potrivită timpului ar fi causat o nemulțumire 
in ţară, sunt silit ca martor ocular să desminţ aceasta. 
Mulţi au desrobit ţiganii lor fără a cere nimic; că nu 
au putut-o face toţi fără despăgubire, e ușor de ințeles, . 
căci averea celor mai mulți .din boierănași era alcă- 
tuită, numai din aceste familii de robi. 

pâşa dar, astăzi am dat arvună, urmă Creţu“, și 
acum sunt arendașul Taborei. Trebue să mart fac un 
drum la Bursuceni și apoi mă intore și incep in grabă 
semiănăturile de primăvară. EI rise in, felul in care ne 
este cunoscut, și gătlojul descoperit se puse in mișcare. 

„Nădăjduesc că vei veni des să ne vezit, zise Ca- 
tinea prietenește. . . 

„Sărut mina, de sigur voiu veni des. La ţară e 
mare noroc să ai vecini buni“. 

Incepuse să se intunece bine, și serile erau reci. 
Societatea întrâ in odae și: după dulceaţă se incălzi 
cu o cafea turcească, 

Puricescu era vesel pe zioa de azi. Umbli prin 
odae cu ciubucul și cu mătăniile. O convorbire asupra 
căutării moșiei se „potrivea așa. cu cercul ideilor sale, 
incăt nu o lăsă să cadă, şi abia se incălziseră în mi- 
cul salonaș, și el incepu iarăș pe tema sa favoritii, 

„Ce plăteşti pe 'Tabora, cucoane Pentelei 24% 
„Cinci sute de galbeni pe an“- 

| „13
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nMult. Am ţinut-o și cu odată în arendă, dar pe 
două sute cincizeci de galbenit. 

„Da, sau schimbat vremurile. Arenzile sau urcat 

in cei din urmâ douăzeci de ani impătrit. Un biet 

arendaș trehue să economiscască mult spre a. căștiga 

ceva. Vom fi siliți să arm de două ori, in stindeşte- -te 
căt necaz, | 

Moara e in bună stare? | 
„Moara? Nam nici una. Unde să fi fost Yre-0 moară 

la "Tabora 2% 
“Na !“ respunse Puricescu la această îndoială. EI 

luâ o luminare și deschise un dulap plin de hârtii în- 
vechite. Acolo păstra el toate petiţiile, toate scrisorile, 
toate manuseriptele care-i cădeau în mână; acolo tre- 
bue să se mai afle și vechiul contract de arendare, 
și Ienache vroia să constate ființa de odinioară a moarei. 
A găsi o singură foae de hărtie printre toat= vechi- 

_tuzile ingălbinite ȘI grămădite de dânsul timp de trei- 
zeci de ani. era de sigur lucru greu, dar resfoirea asta 
era una din indeletnicirile cele mai plăcute ale lui; 
el putea stn ciasuri intregi dinaintea dulapului cetind 
o hirtie după alta, și apoi uita ce căuta anume. Acesta 
era felul bătrănului de a inota în amintirilo sale din 
tinereţe. Poate că printre hărtii se afla şi certificatul 
pentru serviciul stu credincios. 

Lascar şi Catinca cunoșteau patima lui Puricescu 
pentru dulap, și știau că lumea din afară nu mai există 
pentru dinsul cănd incepea să scormonească. De aceea 
fură foarte miraţi cănd strigă abia peste o jumătate de cias:
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„Cucoane Lasearache, cunoşti seriiiura tatălui du- 
mitale 2% ” 

„Cum să nu o cunosc ?% respunse Lascar și sări în sus. 

„lacă am găsit o scrisoare, cine ştie ce veche o fi. 
Tenărul apucâ mişcat foaca îngălbenită și o desfă- 

şură. Și Catinca se sculase, una din mănile ci era re- 

zimată cu induioșare pe umărul prietenului său, car 
in cealaltă ţinea o luminare, cu ajutorul căreia descifră 

rânduri scrise in felul vechiu moldovenesc cu floricele 
și prescurtări, i 

Valea-Verde, 7 Martie 1832... 

Cu frăţească dragoste te salut 

Cucoane lenuche ! 

„De astădata tot n'am venit de geaba din Iași; Ca- 

sandra mi-a dăruit- an băiat în noaptea trecută ;. a su- 
ferit mult, şi apucasem să trimit la oraș după doctor, 

dar nu avurăm trebuință de dinsul toate se sfirșiseră 
cănd sosi. Joi vrem să botezăm băiatul, îi punem 

numele Lascar. Vino și dumneata la Valea-Verde cu- 
coane enache, să bem un pahar de Odobeşti. 

Nicolache Viorescu, mare logofăt. 

„Avea un vin de Odobeşti foarte vechiu, bietul re- 

posati, zise Puricescu, altfel nu luase seamă la nimie 
din scrisoare. | 

Lascar remase căteva minute pe gănduri; i se părea 
că foaea cca neinsemnată trebuca să fie de mare preţ
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in procesul săi; că se găsise toemai acum, i se părea 

ca o intervenire dumnezeească. Creţu se apropie de 
dinșii și Lascar ii zise: 

„Imi pare bine că ai fost martor la găşirea acestei 

hărtii cucoane Pentelei. Ai fost chiar causa nevino- 
vată a cercetării lor, iţi sunt foarte îndatorat. Serisoa- 

rea, aceasta nimiceşte toate planurile -lui Vrenceanut. 

Cei de faţă, se uitară nedomuriţi la dinsul, „Cum așa 2 

intrebară Puriceseu și Creţu 
„Cine e, mă rog, părinteie unui copil dinaintea. legii a 
Creţu incepu să ridă in felul său, fără sgomot. Intrebarea 

ii părea așa de glumeaţă incăt.nu-și putea, veni în fire. 

„Nu-ţi inchipui că am vroit să fac duhis, zise Las- 
car, necâjit.  Inuintea legii e tată acel pe care il nu- 

micște legea așa. Dar daci mai vine ăncă şi o recu- 

noaştere ca accea din serisoarea de faţă, atunci trebue 

să fiu privit ca fiul marelui logofăt chiar dacă ar fi 
Florica ţiganul tatăl meu. Numai tatăl recunoscut de 

lege are dreptul de a se indoi; părintele meu spune 

că sunt fiul lui, cine ?mi poate lua aceasta!“ 
Scurta deslușire nu era destul de convingătoare pen- - 

tru cei co o ascultau, dar trebuea să fie -ceva în si- 
guranța cea mare cu care vorbea Lascar. Ienache il 

cuprinse în braţe și-l sărută cu bucurie; Creţu exprimă 

toată plăcerea ce o simțea pentru această intimplare. 

„Să dea Dumnezeu să se sfirșească lucrul așa re- 
pede cum gindeşti. Cunosc pe cineva care sar bu- 

cura poate și mai mult decăt dumneata? 
„Si acesta ar fi 9% | 

,
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„Spătarul Costache Vrenceanu“. Lascar iși intoarse 
fața cu nemulţumire. „Nu mă credeţi cucoâno Lasea- 
rache 24 urmâ, Creţu. „Ştiţi că a plăns deunăzi cănd 
am fost la dinsul? A plăns! Si om Ușor de 'miș- 
cat nu e! 

„Daca e. așa, apoi duii scrisoarea aceasta a tatălui 
meu, și are să vadă dacă mai poate fi vorba de a 
urma, procesul“, respunse Lascar. „Spune-i că doresc. 
să trăese in pace cu toată lumea și mai ales cu cpi- 
tropii mei, și că-l iert din toată inima pentru co mi-a 
făcut; dar să cocoloșească lucrul 'indată. Mai avem 
cincă zile pănă la termenul de la tribunal; are deci 
toată vremea să impedece orce urmare a afacerei. Si 
să fie pace intre noi!“ 

Creţu se uifă uimit la dinsul, se apropit cam sfios 
de scrisoare, parcă nu star increde in putinţa de-a 
pune măna pe dinsa aşa de uşor; din cea dintăi eli- 
pită a descoperirii chibzuea cum ar face ca să vie 
în stăpănirea acelei hărtii, şi acum se putea bucura 
fără cea mai mică osteneală de fericirea de-a o pipăi 
din cănd in' cănd prin buzunar. „Această scrisoare 
face o mie de galbeni“, socotea cl în gindul lui. 

Lascar. merse de la Valea-Verde la Puriceşti în aju- 
nul termenului judecăţei, cu toate că era foarte con- 
vins că după trimiterea scrisorii nare să mai fie în- 
făţișare, totuș, avea intenţia de-a merge a doazi dimi-. 

neaţă la oraș, spre a triumfa de cei care se bucuraseră , 

de scandal. , 
Abia iși băuse cateaoa impreună cu Catinca şi cu
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Pauricescu, şi porunci să-i pue caii. Dar era vânt și. 
vreme urită; peste curând incepi să ploă cu găleata, 
și cra așa bine in odaia caldă și veselă! „Imi aleg 
mai bine altă zi“, zise Lascar. „Să merg lu Mineiu- 

nești numai ca să mă bucur ae decepția oamenilor, 
păcat de osteneală“! 

Se scoaseră iarăș caii și remase la Puriceşti. 
- Spre seară intrâ Albu deodată in odae dar fața lui 

ii impiedică pe toţi de a se bucura. „Dar unde stai 
Lascar ? intrebâ el după co spuse bună seara. „Nu 
ştii că azi afacerea dumitale era pe rol? De ieri am 
ajuns la Minciunești și te așteptim cu nerăbdare. Ai 
uitat oare termenul in această, plăcută societate“ ? 

Lasca istorisi pe larg, ce se intimplase şi cum în- 
trebuinţase hărtia găsită, și adăogii că era convins că 

presența lui ar fi fost cu totul de prisos Istori- 

sirea produse uu efect așa de sdrobitor asupra lui 
Albu incăt era aproape să lase pe piietenul în plata 
lui Dumnezeu. Dar iși stăpâni. nemulțumirea șii 

“spuse că Vrenceanu venise la tribunal ca procurator 
al nevestei lui Dolban la ciasul cuvenit, insoțit de 
un advocat. 

Dealtminteri nu cra ăncă nimic de pierdut. La 
procese legea dă dreptul acelui care a fost impiedicat 
prin! vre o causă oarecare de-a se înfățișa, să amăne 
afacerea pentru 24 de ciasuri, daca 'se seulau a doazi 
foarte de dimineaţă, putea Lascar să mai ajungă la 
Minciuneşti şi să ceară amiănare pe 24 de ciasuri. 
"Și inadevăr abia erau 11 ciasuri dimineața și caii *
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“ asudaţi ai lui Lascar se opreau dinaintea tribunalului 

şi amăndoi prietenii se coborau din trăsură. 
Nu trebue să-și inchipuiască cineva că tribunalul 

unui oraș din provincie este un. palat; e o casă oare- 

care inchiriată de Stat a cărei proprietari primește | 

chirie de două ori pe an și poate pofti Dreptatea să 
iasă din templu. Actele se aruncă atunci în care cu 
boi şi călătorese spre noul lor locaș, lucru ce merge 
in regulă cănd nu bate văntul prea tare. 

Spun drept, că daca justiției nu i-ar părea locuin- 

ţele căteodată prea strimte, astfel -incăt se trebuiască 
să iasă afară și să rătăcească drumul, mie mi-ar plăcea - 

felul cum se umblă cu dinsa. Nu e nici urmă de pe: 

danterie ! toate se fac cu o simplicitate așa de naivă, 
incit nici nu poate fi vorba de demnitate simulată. 
Procesele ţinănd de obiceiu multă vreme, și avind 
„trebuinţă de oarecare pregătiri, se naște un fel de 

viaţă comună intre judecător și impricinaţi; trag ţigări 

impreună și afumă portretul capului Statului, care fără 

pretenţie de operă artistică suride din perete și se 

bucură de simplicitatea lucrăiilor de la masa cea roșie. 
Asemănarea e de obiceiu așa de mică, incăt pare că 
suveranul asistă incognito la infăţișare. Dar se intim- 
plă și certe şi preschimbări de vorbe prea aspre; 

atunci vine celui neobicinuit in aceste relaţii găndul 
că ar trebui ocrotit șlujbașu: dreptăţi incontra, îndis- 

creţiei împricinatului. Dar aceste sunt momente. trecă- 
toare și toate se pun iarăș la regulă. 

O așa căsuță de lut era și tribunalul din Minciu-
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nești. Doi aprozi cu haine soldăţești dar cu pantaloni 
vărgaţi galben și basmale cu colori vii la găt, veniră 
in ajutorul 'pajurei atărnate deasupra ușei, spre a în- 
dica cum că acea căsuță mică cu acoperișul de șin- 
drilă ascuns sub mușchiul verde, este locașul “oarbei 
zeițe. Lascar și Dimitrie întrară înăuntru. Atrase de 
felul picant și neobicinuit al pricinei mai multe per- 
soane veniseră in micul local și fumau şi vorbeau 
așteptănd lucrurile ce aveau să se desfășure. 

Advocatul lui Vrenceanu adusese hărtiile trebuir- 
cioase. El incepi cetirea; tăcerea era adăncă,. ochii 
celor de faţă se indreptau spre Lascur la pasajele cele 
mai insemnate. Aceste momente fură foarte grele 
pentru tântrul bărbat; nici nu putii râbda mult și 
strigă: 

a 
„Domnii mei, vă rog, inainte de toate să citiţi o 

scrisoare, care vă va scuti poate de orice altă oste- 
neală. Aflindu-mă din intimplare Îa Puriceşti, — lumea 
zinibi la: aceste vorbe, — afacerile sale de inimă tre- 
bue să-și fi găsit drumul din singurătate de la țară 
spre oraș, „am găsit o scrisoare a tatului meu pe 
care mă mir că nu o văd, căci am trimis-o cu o 
ocazie sigură, spătarului Costache. Cetiţi scrisoarea 
domnii mei, și ca oameni de lege veți. recunoaște 
fără a vă mai da cu deslușiri, de ce insemnătate este 
in afacerea care ne “ocupă, documentul acela. 

Lascar spusese aceste vorbe cu o convingere, care 
mărea puterea glasului săi resunătăr, Auditorul părea 

-



LASCAR VIORESCU 201 
  T 

nerăbdător de-a vedea scrisoarea, toate privirile erau 

indreptate asupra advocatului lui Vrenceanu. 
„Aveţi hărtia“ ? intrebă președintele. * 
„Nu știu“, respunse advocatul zimbind cum îi vine 

cuconului Lascarache să pue preț hotăritor pe acea 
scrisoare. Iat-o. După ce veţi lua cunoștință de dinsa 

cu greu imi veţi imputa, de-a nu fi vorbit de ea pănă 
acum, 

„Recunoașteţi că documentul acesta e cel găsit la 
Puriceşti“ ? 

Lascar aruncă o privire răpede pe adresă. Era 
aceeași cerneală acum roșiatică și de sigur scriitura 
tatălui săii, care scrisese adresa intr'o formă învechită: 

„Stimatului domn lenache Puricescu, comis, cu cinste“. 
„Este aceiași scrisoare“, respunse el. 

se făcu o mișcare de nerăbdare în public, cănd 
președintele desdoi hărtia şi ceti : 

Cu frăţească dragoste te salut. 

Cucoane Ienache! 

Dimpreună cu aceasta iți trimit eele 200 deoi 
despre care am vorbit eri; spune cumpărătorului că 

nu le.dai mai jos ca o jumătate de galben una. Căi-. 
nele ciobănesc il poţi păstra, fiindcă iţi plac căinii. 

-Nicolache Piorescu, mare logofăt. ”
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Publicul incepu să ridă cu hohot; la aceasta nu se 
aşteptase- nimeni. 

Privirile se indreptară cu mirare și cu nemulțumire 
spre Lascar, și puţini numai iși ziceau: „Vrenceanu 
e omul dracului“! 

Lascar stătii o clipită ca trăsnit fară a putea zice 
o vorbă. „Aci e o mare mișelie. Protestez contra in- 
tregei cercetări și cer amiinarea, pănă să se fi desluşit 
lucrul“ ! strigâ el insfrșit cu glas puternic, își luâ 
pălăria și-și făei drum printre miulțimea ce se uita la 
dinsul. Albn nu-l puti urma decăt cu greu. Amândoi 
se aruncară in trăsură, și “caii porniră la trap pe 
uliţă. | 

De mult părăsiseră orașul și. tânărul bărbat nu-și 
putea ăncă veni in fire după umilirea la care fusese 
supus. Ochii îi erau plini de lacrimi și-și frămănta 
pumnul cu nervositate pănă putii zice insfirșit: „du 
să, plătească scump rușinea asta, mișeii“ ! 

„Sunt infuriat ca și dumneata“, respunse Albu; 
ndar spre a putea lupta incontra acestor intrigi ne- 
trebnice trebue inainte de toate să fim iarăș cu sănge 
voce, 

„Cine poate fi cu sănge rece cind iși vede numele 
tărit astfel prin .noroiu ? Yoiu. trimite țiganii mei la 
„Bursuceni să bată pe Vrenceanu în propria sa casă, 
ca să-i treacă pofta de asemenea, speculaţii“ ! 

Albu fu foarte mirat, văzând că tânărului său prieten 
n părea așa de ușor să-și facă dreptate, in chipul
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acesta destul de obicinnit in Moldova in vremea ve- 

che. Nu respunse aimie dar ceva mai tărziu zise: 

„Festa care ţi-a jucat-o Vrenceanu nu-i poate fi de 

mare folos; răul insă e că din procesul dintăi mai ese 

„un al doilea acum, şi protivnicul dumitale e in stare 
să mai găsească prilej şi pentru un al treilea și unal 

“patrulea. Mam uitat la scrisoare mai deaproape; - eră 

in adovăr măna tatălui dumitale, și se poate că Puri- 

cescu să i-o fi trimis la vânzarea nenorocitelor de oi 
spre a-i dovedi că “marele logofăt hotărise singur prețul 
lor. Chiar nefiind vorba de plastografie, totuș presen- 
tarea unei: hărtii în locul alteia e deajuns pentru a fi 
osandit la o pedeapsă. 

Şi care ar fi pedeapsa? Albu să roși şi respunse 

giingăvind; „Iar trimite pe vre-o trei luni măcar-la o 
monăstire.“ 

Lascar rise amar. „Și alt nimie?% „Alt nimic“. 

„Si eu aceasta vrei să mă măngăi. Dimitrache ? Un 
mișel imi atacă onoarea și caută să-mi tirască familia 

prin noroiu, și pentru aceasta, admiţind că nu scapă 

cu o droae de minciuni, legea il trimite .la monăstire, 

unde petrece căteva luni cu călugării; apoi se intoarce . 
iarăiș spre a fi stimatul spătar Costache de mai nainte! 
Aceasta o numești o pedeapsă? Ce-i pasă lui să și 
adune prietenii de whist .la monăstire sau. la Bursu-. 

coni 2% 
Albu dete din umeri. „Lucrul este aşa, mai cei 

face. Egalitate inaintea legii nu există incă la noi, și 

!
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boierului nu i se dă altă pedeapsă, chiar daca a făcut 
plastografii 24 

nO! nenorocită şi frumoasă patrie ce va eși din tinc,. 
daca inșelăciunea, crimă, care pune pe fruntea omului 
o pată neștearsă, nu.atrage pedeapsa legii!“ zise Lascăr 
suspinănd și-și ascunse "fața in colțul trăsurei. Se făci 
o pausă lungă și tristă, | 

Peste cătăva vreme Albu incercâ să reinceapă vor- 
birea, tovarășul stu nu respunse. Spre a intrerupe tă- 
cerea. co so făcuse in trăsură intrebâ pe feciorul de pe 
capră: 

„Cine vine spre noi, Gheorghe?4 
păi se pare că e Serdarul Pentelei Creţu, res- 

punse sluga. 
La auzul acestui nume Lascar sări în sus. „Să staţi 

cănd vom ajunge în dreptul trăsurei“, strigă el ingăl- 
benind. pp 

Peste o clipă se opriră- Era inadevăr Creţu; recu- 
noscănd trăsura lui Lascar, opri și cl şi sări diu 
droşcă lăsăndu-și mantaua de păr de cămilă înăuntru. 
Dar faţa lui prietenească se intunecâ deodată și gura 
remase ca impietrită, cu creţurile sale, cănd văzii 
obrazul galben al lui Lascar aproape de al său. 

„Cum vă merge, cucoane Lascarache? întrebă el 
cam sfios. 

-»Ce ai făcut, nenorocitule, cu scrisoarea pe care ţi- 
am incredințat-o?“% respunse acesta strigând. 
"»Cucoane Lasearache. vă rog, liniştiţi-vă, cu —*
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Restul frasei îi remase în găt, obrazul cel prietenese 
primi o palmă, care se auzi departe. Peste căteva se- 
cunde porniră iarăș caii lui Lascar, și trăsura se piordii 
“intrun nor de praf. 

„Dar iubite Viorescu“ incepu a zice Albu, fără a fi 

prea mirat de cele intimplate; „cum iţi vine să mal- 
tratezi pe nevinovatul de Creţu, la drumul mare?% 

Palma adusese o puternică schimbare în sufletul lui 

Lascar; trăsnise, furtuna se risipise, incepi deodată să 

“viză eu hohot la intrebarea prietenului său și zise: „Ai 
luat seama la aerul caraghios al nenorocitul 24 

Lui Albu îi veni să ridă şi dinsul fără voe. „Imi 
pare bine că faptul acesta te-a mai liniștit. Mai adi- 

neaori erai aşa de furios incontra judecătorilor și a 
protivnicilor incăt hotărisem să-ți dau pace pănă ţi-o 

trece furia.“ . 

Energia lui Larcăr se mistuise cu darea acele 
palme. Pentru un moment isolat, precum o aflase Creţu, 

avea, totdeauna, putere, dar să chibzuiască și să lucreze 
la indeplinirea unui plan era contrar firii sale. Albu 

se muncea, ciasuri intregi spre a-i tălmăci cum să 

apuce afacerea; Lascar făgăduea tot și căsca. Să zică 

aș! și să lase toate pe seama soartei ii parea mult mai 
nobil. Această mărinimie fiicea insă un efect foarte du- 
reros asupra lui Albu. EL il iubea in adevăr pentru 

nsuşirile cele plăcute şi mai ales pentru bunătatea 
sa plină de simplicitate, și nu se instrăina de dinsul 

din pricina lipsei sale de caracter; acum insă simţi o
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, 

osteneală morală, care-l făcea să vadă pe tănărul băr- 
bat sub o lumină mai puţin măgulitoare, și la urmă 
numai zicea nimic față cu această apatie fără 

margini, căci sfaturile sale nu prindeau rădăcină. 
Scara o peirecură la Valea-Verde intro disposiţie 

neplăcută, și a doazi de dimineață Albu plecâ.



CAPITOLUL XIV 

URMĂRILE PALMEI 

Bietul Creţu se pomenise cu palma cea grea pe 

neaşteptate de tot. Cu gura, căscată se uitase întăi după 

trăsură, apoi ridicâ ochii la. cer, parcă ar fi voit să 
cheme in mărturie” pentru ruşinea păţită cucoarele lui 
Ibicus; după aceea porni fuga spre oraș ca să inmă- 

neze domnului ispravnie o plingere -inseris, şi abia 
apucase Lascar după plecarea lui Albu să poruncească 
să pue caii spre a merge la Paricești, șii i se aduse de 
un cazac al isprăvniciei un plic. 

EL deschise hărtia, din care căzi un mie răvășel 

al ispravnicului! '„Cetește alăturata plăngere, Vio- 
rescule. Daca poți veni chiar azi să mă vezi, apoi 
vino, ca, să regulez lucrul eu însumi in persoană; măine 

trebue să plec des de dimineaţă, pentru afaceri de ser- 
viciu, la Iași.“ Petiţia lui Creţu cuprindea trei feţe și 

jumătate pe o coală mare de hărtic şi se perdea în 

frase pompoase despre relaţia intre cetățean și Stat, 
despre paza ce trebuea acesta s'o intinză asupra fic- 
căruia și așa mai departe. Conclusia „era alcătuită din
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căteva citate scoase din codicele penal, și rugăciunea 
de a întrebuința o neindurată asprime în contra, tină- 
rului Viorescu. Peste două ciasuri sosi Lasear in oraş, 

Ispravnicul Mihăiţă Flutureanu, tănăr vesel dintruna 
din cele mai mari familii ale ţării, care-și incepuse ca- 
viera in această slujbă foarte insemnată, primi pe mo- 
safir în capul scărei. „Cum s'a intimplat. să ofensezi 
în mod așa de material pe un serdar? strigă, el !ri- 
zănd. „Cum te-a putut infuria nenorocitul acesta?% 
Lascar istorisi cum se petrecuseră lucrurile. Flutureanu 
pofti pe reclamant la dinsul, unde mai veniseră și 
căţiva tineri. Pentelei Creţu intrâ în odae cu prietenia 
obicinuită și fără urmă măcar de om insultat în onoare. 

nCucoane Pentelei“, incepi a zice Lascar, [inainte 
de a privi pe d-nu isprahnie ca representat al ocăr- 
muirii să-mi dai voe de-a vedea intrinsul un prieten 
şi un om de onoare, în presența căruia, putem lămuri 

„ afacerea, delicată ca oameni cum se cade. 
Creţu salută dar nu zise nimic. 
„Le-am strins de mănă in casă la mine și la Puri- 

cești“, urmă Lascar, „și deaceea imi datorez mie în-. 
sumi să te consider ca om de onoare. Insulta: ce ți- 
am adus-o este din nefericire de așa fel incit nu-ţi 
pot da satisfacția, decăt intrun singur chip. Sunt gata 
să o fac și te rog să alegi dumneata armele“, 

Serdarul se uitâ la toți domnii pe rând clipind din 
och nedomirit. Apoi văzând că toţi, afară de adver- 
sarul seu, bufniră de ris, i se rotunji și gura lui Creţu
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in semn de veselie și-aplecă trupul intro parte și se. 
perni și el pe ris. 

„Ce-a zis?“ intrebâ apoi deodată, foarte serios. 
Ispravnicul nu-și putea ăncă veni in fire; unul din 

domnii de faţă se insăreină să tălmăcească lucrul ser-" 
darului. „Coconu Lascarache te poftește la duel“, zise - 
el, și te lasă stăpăn pe condiţiit, 

La duel?“ strigâ Creţu. „A știu! adică să hotărese 
dacă vreau să fiu impușecat sau tăiăt cu sabia. ME rog, 
spuneţi și dumneavoastră asta e minte de om? Cine 
a căpătat palma? En. Bine. Cine sii remăe pe loc? 
Tot eu 2% 

„Dar poate să-i apuci inainte protivnicului dumitale 
țintind bine&. . . 4 

„La? Doamne fereşte, Nam ţinut de cănd sunt o 
pușcă in mănă, “şi mi e totdeauna teamă să nu se slo- 
boază una daca o atinge soarele. Dumnealui a omorit 
iepuri din fugă; cum să nu mă nimerească pe mine 
daca stau locului?% 

Căutară să-i tălmăcească că e vorba de-a avea no- 
roe cănd te afli numai la trei patru pași unul de altul, 
unde nici nu poți ţinti rău, dar toate fară in zadar; 
nici nu vroia să audă de proiectul acest primejdios 
de a obţine satisfacție și zise insfirșit indreptăndu-se 
spre ispravnic : „Astea sunt prostii! Cine vrea să so 
bată cu mine iși perde vremea. Eu sunt un cetățean pa- 
cinic, cunose pravila, provocarea in duel e o faptă 
criminală. VE rog cucoane Mihăiţă să inaintaţi petiția 
mea judecătorului, din Iași, de la dinsul aștept satisfacţie,“ 

14
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Ispravnicul iși redobăndi cu multă osteneală serio- 
sitatea cerută de posiţia sa oficială și încercă să-i im- . 
pace. Dar cătă vreme vorbi numai de răbdare creș- 

tinească, de poruncile biblici și de simţiminte frăţești, 
vorbirea sa ?emase fără resultat; el fi silit să apuce 

Iuerul pe altă parte. 

„Eşti tare de cap cucoane Pentelei, zise el. „Am 

să-ţi fac o intrebare acum pe care o vei pricepe. Aș 
tepţi ca, satisfacţie din Iaşi pedepsirea domnului acestuia 

— ce pedeapsă crezi dumneata că o să i se dea?“ 

„Știu eu?% respunse Creţu, dănd din umeri. 
„Am să ţi-o spun. Au sâ trimeată pe Viorescu la 

mănăstire și să-l osindească la o despăgubire de doi- 

sprezece până la cincisprezece galbeni. Din bani insă 
nu primeşti nicio para; trebue să te mulțumești cu 
atăt, că protivnicul dumitale va avea paisprezece zile 
in mijlocul acelor domni creștini, gănduri foarte ne- 
ereștinești și că te va da Gracului in vrenea rugăciunii 
și de căteori vor suna clopotele!“ | 

Creţu fi silit să recunoască adevărul celor zise dar 
numai în fundul sufletului. 
„Na fî mult mai bine“, urmâ Flutureanu, „să-ţi 

faci următorul raţionăment:.. Viorescu stă două săptă- 

măni la mănăstire cu varză acră și untdelemn rănced 

și cu nu trag nici un folos;. amenda de cincisprezece 
galbeni tot nu e pentru mine; mai bine îi vând pe- 
deapsa. A ințelegi 2% 

Cuconu Pentelci fu silit să riză din: toată inimi: 

„„EȘti om cu haz, eucoane Mihăiţă, -zise el. Propu
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nerea ii plăcea. Totuș se mai impotrivi puţin, piină ce 
se hotări să ceară: 

„O sută de galbeni!“ 
„BE cam mult pentru o palmă!“ strigară toți. 
„Una. două, tot atăta face“, respunse Creţu. . 
„Daca e așa, mai dă-i una!“ strigă, Flutureanu cătră 

Lascar; sărind în sus. Cuconu Pentelei insă cra contra 
unci asemene tălmăciri a cuvintelor sale și zise glu- 
mind și rizând că se va mulțumi cu cincizeci gal- 
beni. După ce se făcu impăcăciunea se aduse dulecaţi 
şi cafea. Creţu strinse pe toți de imănă, chiar și pe 
Lascar, și- plecă a casă mulțumit de afacere. 

„Ce față întristată!* strigă Mihăiţă, Flutureanu, ui- 
tândn-se la Lascar care sta serios şi tăcut: „Nădej- 
duese că nu te mai găndeşti la vrăjmașul cel învins? 
Lasă că acela n'are să mai lucreze incontra dumitale!“ 

“XDPam făcut de ris cu istoriu aceasta“, 'respunse 
Lascar nemulțumit. 

„Asta așa e, dar ai venit de curând în țara dumi- 
tale, și desigur are sii ţi so ierte ușor incercarea cu 
pistolul. Oameni de soiul lui Creţu nu se bat in duel. 

Dara sunt mojico ase asemenea ființe, li se e respunde cu 
o mojicie și mai mare și basta!“ 

„Cum poti trăi in societate atunci ?% | 

„Eată subiectul meu favorit, înriurirea, duelului 
asupra civilisației și acea a civilisaţiei asupra duelului. 
Iţi voiu sptine numai conelusia studielor mele pe acest 
cămp: după convingerea mea n'ar trebui să fie oprit 
duelul de-o camdată!“
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„Atunci te-ai pune în contrazicere cu multe legi ale 
lumii civilisate.& . 

pâpoi nici nu vorbim despre lumea civilisată. Cine 
a primit o creștere bună la noi —și aci nu este vorba 
numai de aristocrație — acela, știe ce datorește onoarei, 
şi nu-i va trece niei unui om prin cap că sar putea 
atinge cu mojicia lui de noi nepedepsit. Dar sunt 
încă, mulţi cari au trebuință de-o leşie bună ca să 
scape de firea lor murdară. Cătă vreme se preschimbă 
și se inghit ocări de naturile acestea grosolane, nu se 
deşteaptă intrinșii 'nici un simţiment mai rafinat de 
onoare, un pistol cu cocoșul ridicat ce sar zări din 
depărtare ar aduce aci servicii minunate, chiar de-ar 
peri vre-o cățiva serdari. 
„Lascar simţi ce blam la adresa Îui se afla in -acest 
sistem indrăsneț al lui Flutureanu; maltratase pe un 
om care nu-i putea cere satisfacţie. - Se intoarse a casă 
nemulțumit de cl insuș, dar peste curind uită această 
iutimplare, Lucruri surprinzăteare il așteptau la Valea- 
Verde.



CAPITOLUL XV 

PRIETEȘUGUL ȘI AMORUL PĂRĂSESC PE LASCAR. - 

Inserase cănd Lascar ajunse acasă. Un fecior îl 
intovărăși cu o luminare pină in odaia sa; pe masă 

erau două plicuri. De obiceiu citea cu plăcere serisori 
dar in imprejurările de față cu spada lui Damoeles 
deasupra capului, toate lucrurile scrise sau pecetluite 

ii erau neplăcute, căci se temea să nu fic incunoştin- 
țat de nouă greutăţi. Lucru ciudat, el nu se linişti de 

loc recunoscând măna lui Albu și a Catincăi pe adrese 

păzi dimineață ne-am despărţit deabia — ce poate 
„să-mi serie Dimitrie?“ iși zise el, deschizănd mai în- 

tăi scrisoarea prietenului său. Ea conținea numai ur- 
miitoarele rănduri: „Citește ce-ţi scrie Catiaca, iubite 

Lascar; sfatul pe care ţi-l dă, e scos din adănca ci 
convingere. și-ți mărturisesc că nu cunose cale mai 
bună spre ascăpa de incurcăturile in care te afli. Pric- 
tena dumitale este o femec minunată, ca n'a luat 
fără a, vărsa "lacrimi hotărirea de a-ţi seric, dar ce o 

energie in femeea această tănără, care ar putea sluji 
de pildă la mulţi bărbaţi. Daca nu vine. nici un r-
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spuns de la dumneata pănă măne la 10 ceasuri, atunci 

voi privi tăcerea dumitale ca o consimțire, și-ţi voi 
aduce cea din urmă slujbă prietenească, acea dea 
merge la Bursuceni spre a pune lucrul la cale cu 

Vrenceanu. Isbinda e asigurată in casul acestă.“ 

Lascar apucă scrisoarea a doua in cca mai mare 
tărie de spirit, și o: dechise repede. „lubite prietenei, 

ii scria Catinca, „eu nu știu să-mi aștern vorbele cu 

multă artă, dar tu mă vei pricepe fiind ţin la tine. 
Te-am iubit și te iubese mai mult decăt pot spnne 

dar tocmai deacea trebue să ne despărțim. Tu nu ai 

destulă tărie pentru tine, cum m'ai. putea sprijini pe 
mine? Mulţumesc lui Dumnezeu și Sfintei Fecioare 
că pot sta cu fața curată inaintea lui lenache; intr'in- 
sul vreau să găsesc, sprijinul.- Voi mai plănge adese 
ori găndindu-mă la tine, dar aceasta nu face nimic 
Lucrul de căpetenie acum este de a te păzi de neno- 
cire și aceasta va, isbuti cu ajutorul lui Albu; trebue 
să te lași numai să te cond= că, ca pe un copil, căci 
eşti slab ca un copil. Nu e ușor pentru mine să-ți 
spun așa, ceva, dar dacă are cine-va o voință nestră- 
mutată și-i vine și Dumnezeu in ajutor, atunci se 
poate supune la toate; trebue să iei pe Roxandra Vren- 
ceanu de soţie, Lascar, așa vei sciipa de tot ce te 
apasă. Fi-o de dragul meu — de dragul tu in: 
suți. Iu nu te voi uita niciodată,” nu mi uita nici 
tu cu desăvârşire „Lascar; poate ne mai! vedem peste 
căți-va ani. Acum n'ai voe să vii la mine, nici nu 
trebue să-mi serii; ţi-ași trimete scrisorile indărăt ne-
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deschise. Nu-mi ingreuia despărțirea. Îţi mai spun 

incă o dată, ia pe fiica lui Vrenceanu de soţie, cu 
caracterul ten nu vei putea scăpa decăt ş.rin Roxan- 
dra, rămas bun! 

Ar putea să se nască indoieli asupra. caracterului 
lui Dimitrie Albu in această neașteptată schimbare a 
lucrurilor- Putea oare un bărbat ca acesta, după ată- 

tea probe de pricteșug să 'părăsească pe amicul seu, 
și să-i dea chiar un sfat ce părea nedemn căci cra 
vădit lucru, Catinca urmase în scrisoarea ei după în- 

demnul lui Albu; singură ar fi fost cu greu in stare 
să serie in felul acesta. Dar chipul de a lucru al lui 

Albu se potriveşte cu obiceiurile Moldovei. Opintirea 

lui era pentru binele ţării sale, cel ce putea conlucra 
la acest scop cu dinsul era, asigurat de simpatia lui, 

el nădejduise că va găsi in Lascar un tovarăși aprig 
la lucru. dar lipsa de energie in acest tânăr il făcu să 
simtă că se inșelase, și interesul pentru dănsul se stin- 
sese după această descoperire. Din acest punct de 
vedere i se uri cu Lascar cu tot prietenosul și plă- 
cutul fel de a fi in adunări ale acestuia,și uritul nu-l 
sufere nici un Moldovean, aripele energiei sale sunt 
paralizate, dacă trebue să fie numai el vecinic un ele- 
ment viu, fără a primi vre o stimulare de la ceilalți. 

Pe lăngă aceste Albu nu găsea vre o uinilire pentru Lascar 
in propunerea aceasta de căsătorie; după felul de a 
vedea, parvenitului Vrenceanu i se făcea o așa cinste 
incăt nici nu-i era 'permis să caute, care fusese ade-



  

   

916 LASCAR VIORESCU 
  

văratul mobil ale căsătoriei]; boerul cel mare se insura 
cu fata boerenașului fiindcă ii venea la socoteală. 

Scrisoarea ii căzu lui Lascar din măni; găndul și 
simţirea ii erau amorțite. El porni de la sobă spre 
fereastră și se uită afară; era vânt şi ploaia lovea în 
geamuri. Se intoarse ear la sobă, vântul fluera intr'insa 
parcă s'ar fi bătut joe de dinsul. Un oare care necaz 
o supărare fu cel dintăi lucru limpede care se ivi în 
peptul seu; ceva ca asuprirea nevinovatului, ca impo- 
trivirea pasivă incontra ofensci adusă asupra unui om 
om drept, se deșteptă intrusul; parcă-i era milă de 
oamenii care știau așa de puţin să-l preţuească. Fără 
a-și da bine seama de ceeace se petrecea in sufletul 
său, cl căuta a nu perde această disposiţie sufieteas- 
că, lueru la care. isbuti măsurind odaia în lung și 
in larg cu pașii sei, acuzănd cu glas tare pe Albu și 
pe Catinca de ingratitudine pentru iubirea şi priete- 
nia Îui. Mai citi ăncă 'o dată ambele serisori şi le 
aruncă departe de el, ——:cuașa lipsă de delicateţă 
nu se purtase nimeni cu dinsul pănă atunei. In fun- 
dul inimei el nici nu credea că Albu și Catinca luau 
lucrurile in serios, la Roxaudra nu se gandi de loc 
toată seara, propria sa ființă remase multă vreme 
obiectul principal al găndurilor sale. Incetul eu ince- 
tul i se stămpară necazul care fă inlocuit, print”o nes- 
pusă sfială; firea sa cinstită incepi a ridica glasul și 
siguranța cea măndră cu care se rezimase pe nevi- 
novăţia lui incepi a șovăi. 

Din minutul acela fiica de a perde pe Catinca se
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mări pe cias ce merge pănă sc prefăcu intrun chin 

fără nume; iubirea aceasta era simțimăntul cel mai 
ndăne care-l stăpănise vre o dată —- nevinovata coche- 
teria a prietenei sale din copilărie îl apropiase pen- 
tru totdeauna de ea. Treci toată noaptea fără ca 

Lascar să se găndească la somn, şi cind se crăpă de 

zică, el porunci să pue caii. Peste un sfert de cias 

era pe drum spre Puriceşti. 
Dimineaţa era liniștită după o noapte furtunoasă; o 

mare tăcere domnea pretuţindeni. Omului cu voe bună 

ii saltă inima de bucurie in asemenea - momente la 

priveliștea minunatei făpturi Dumnezeiești; cel întristat 

resuflă mai slobod, 'aerul cel bun, și recoritor îi 
ușurează greutatea de pe pi6pt. In nenumărate rănduri 

Lascar alergase spre fericire pe această cale; i se 

părea că nici acum nu putea fi altfel, parcă ar fi tre- 
buit să-și arunce povara sa pe pragul din Puricești. 

Tot mai liniștite senșirau găndurile in capul seu; în- 

voluntara asociaţie de idei îi aduse in minte scena de 
la Bursuceni cu bunica Raluca și partida de preference, 

și fi chiar în stare să suridă, la acest gănd. „Nu se 

poate! “Nu se poate !“ strigă el cu glas tare și intinse 

braţele parcă ar fi vrut să striagă pe Catinca la piept. 

„Nică o putere pămăntească nu te poate despărţi de 

mine!“ , 
In acest moment se zări din depărtare un călăreț 

care venea in fuga mare din spre Puricești. Era intăia 
fiinţă pe care o vedea Lascar in drumul seu și inima 
ii bătu repede; in situația sa sufletească era convins,
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“că nu putea veni nimeni călare pe acest drum, fără a 
se fi găndit să-l intilnească pe dinsul și de astă dată 
nu se inșălase; era Dimitrie Albu. 

Am&ndoi bărbaţii se uitară. în tăcere unul la altul. 
nÎncotro Lascar ?% întrebă Albu după o pausă. 
„Incotro ?' Poţi intreba. incotro? strigă Lascar, „La 

“Puticeşti vreau să Merg, vreau să me conving dacă , 

in adevăr Catinca respinge cu atăta lipsă de iubire 
“pe prietennl ei din tinerețe. 

In faţa lui Albu era o espresie foarte curioasă ; se 
simţea că el nu putea păstra de cât cu greutate tonul 
prietenesc cu care se. obicinuise din adevărata dra- 
goste ce avusese pentru Lascar; Il simţea că se in- 
șelase. Insuşirile plăcute ale tânărului îl atrăseseră,: 
dar nepăsarea. lui, lipsa desăvirșită de ori-ce hotărire 
serioasă amenințau să, schimbe lăstarul. prieteniei în 
cumplită indiferență, și energicul Albu se cam ostenise 
de a mai purta in braţe pe moalele și copilărosul 
Lascar. „lubite Viorescu,“ zise el, sărind de pe cal și 
apropiindu-se de tânărul care se dăduse jo= din tră- 
sură, nDumneata, ştii tot așa de puţin să te prefaci ca 
şi frumoasa dumitale prietenă, și sirațirile dumitale nu- 
mi erau nceunoscute, cu toate că nu mi'ai vorbit nici- 
odată despre ele. Dar cerul a dat Catincăi o mai mare 
“doză de energie decăt. dumitale; ca nu uită ce dato- 
rește Vărbatului seu care merită toată stima și vede 
foarte bine că. relaţia ci cu dumneata se va sparge mai 
curând sau mai tărziu, Crede-o pe dinsa şi pe mine, 
nsoari-te cu Roxandra Vreniceanu; dacă iei această
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hotirire scapi indată de toate daraverile şi-ţi poţi urma 

-viaţa fără grijă şi fără muncă.“ 
Lui Lascar i se pără că simte un oare-care dispreţ 

in aceste cuvinte și i se sui săngele in cap. Stătu in 

loc și întinse mecanice mina parcă ar fi vrut să se 
„_razime pe ceva spre a face respunsul potrivit. Măna 

„i se opri-in coama calului ce sta lăngă dinsul și-l 

privea cu blăndeţă. 

„Le-a însărcinat Catinca să-mi spui această?“ în- 
treba el. 

„Da,“ respunse Albu. „După scrisoarea ei de ceri 
se temea de venirea dumitale, de aceea am incălecat 

desde dimineaţi.“ | | 

Lascar fierbea. „Atunci bine,“ strigă el indărătnie 

şi fără a mai sta pe gănduri; „du-te la Bursuceni și - 

„cere pe Roxandra pentru mine! Adio!“ 
„Peste trei patru zile. vei primi o serisoare de la 

mine. Remas bun!“ 
Lascar se aruncâ în trăsură. Găndurile ii umblau 

incureate prin cap, în vreme ce caii apucară drumul 
inapoi spre Valea-Verde. El .mai porunci odală să 

oprească trăsură şi scoase capul afară. Albu: călărea 
liniştit spre Puricești fără a se uita inapoi; „Porneşte!“ 
strigă Lascar vizitiului, și cei patru roibi plecară intr'un 

galop nebun, pănă ce intrară „Po poarta curții şi se 
opriră dinaintea. scărei. 

Întăia zi de singurătate treci. ca un vis. Natura își 

reclamă drepturile “sale și ii aduse somnul după noaptea 

cea fără odihnă; a doa zi insă il sfăpăni simţirea, ce
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însoțește trezirea nenorocitului, care a dus în ajun la. 
„groapă pe una din ființele sale iubite. Sufletul seu su- 
ferise o mare cutremurare, și măndria omului drept, care 
ii dăduse pănă atunci putere, se prefăcă încetul cu incetul 
intro slăbiciune desnădejduită. Pentru prima oară i se 
deșteptară întrebări: in suflet, la inceput numai sub 
forma unei găndiri ingrijate, piină ce în sfirșit îi apă- 
rar& ca deslușit scrise, vorbele: iubirea și prieteșugul 
te părăsesc; iubirea și prieteșugul păreau sincere, şi te 
părăsesc in momentul, când ești aproape de ruină; 
simțimintele cele mai nobile ale sufletului omenesc să 
fie ele numai apariţii ale unui moment trecător, sau 
esti tu insuţi de vină pentru nenorocirea co ți. se in- 
timplă? Ce a putut face pe Albu și pe Catinca să te 
arunce in braţele lui Vrenceanu, să te sfătuiască să-ţi 
asiguri viitorul print”o umilire? Iţi lipsea oare puterea 

„de a te lupta cu agerime incontra persecutărilor? “Te 
despreţuese ei? 

Lascar sări în sus adăne mișcat, cănd ajunse în 
şirul găndirilor sale pănă la această din urmă intre- 
bare, care nu-i mai cșea din minte: „Da,“ strigă el 
tare; pei mă despreţuese, nu mă cred în stare dea 
Incra cu hotărire, altfel nu sar fi agtiţat de un ase- 
menea mijloc de scăpare!“ Odată ce apucase această 
cale, fu in stare sii- oxamineze cu deamănuntul tot 
mersul lucrurilor, și prin sforțarea de a fi singur un 
judecator nepărtinitor pentru sine, el dobindi, și liniştea 
trebuincioasă pentru acest sfirșit. Pu silit să-și mărtu
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riseuscă că nu făcuse nimic care ar fi putut insufla 

ineredere prietenilor sei, că lăsase toate in plata lui 

Dumnezeu, că stătuse ca un copil neputincios in loe 
de a lucra ca un bărbat! 

Lascar se examinâ cinstit și nu cruţă de loc propria 
sa ființă. De aceea nici resplata nu intărziâ; hotărirea 
de a se pune pe lucru se coupse curănd. Fără indo- 

ială că-i era foarte grea perspectiva miilor de neplă- 

ceri cu care era să se cioenească făţis, dar era hotărit 

să se arunce in luptă. 'Totuș i se părea de prisos de 

a urmă procesul cu Vrenceanu de vreme ce cra sigur că 
toată țesătura de minciuni trebuia să se destrame pănă'n 

Sfirșit fără ajutorul lui; nădejdea de a recâștiga iu- 

birea și prieteșugul printr'o lucrare energică il impin- 
geau mai mult decăt dorința de a-și redobăndi locnl 

seu în societate. | 

Lascar era așa de mulțumit cu el insuș, două zile 
după despărțirea sa. de Albu, incăt i se păru că merită 
o resplată și porunci săi pue caii spre a merge la 
Puriceşti; era cu neputinţă ca hotărirea, Cutincăi de a 

nu-l mai vedea, să fie serioasă. Dar casa sta ca moartă 

cănd opri trăsura la scară. Un fecior se ivi insfirșit 
cam cu sfială spuind că nu prea este bine cucoana 

Catinca. Cu toate aceste el se dete jos voind să vadă 

pe prietena sa; dar in zadar, ușele erau incuiate, Nu- 
mai' Puica veni spre dinsul il mirosi și.,mărăi priete- 
nește, altfel totul rămase tăcut și pustiu. O scrisoare 

pe care Lascar o trimise Catincăi in aceeași seară i 
se 'inapoiâ nedeschisă.
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Lascar se simţi umilit prin purtarea prietenei sale,. 
dar nu se putea: opri de-a o admira, și planurile sale 
căștigară in putere. Erau chiar : momente unde i se 
părea că trebuea să fie recunoscător prieteniei sale. 
pentru influența ce o vea asupra naturei lui. Dar iu- 
Direa îl stăpănea in așa grad încăt nu se mai găndi 
la insăreinarea ce o dăduse lui Albu in pripă; această 
episodă i se părea cea mai neinsemnată din cele în- 
timplate în zilele din urmă, poate fiindcă Bursucenii 
nu se. aflau aproape de Valea-Verde și că această afa- 
cere se putea lămuri prin scris. EL fi chiar cam sur- 
prins cănd un țăran intră în casă și-i înmănă e seri- 
sotre pe care o scoase cu mare griji, dintro basma 
murdară. Lascar coti următoarele rănduri sarise de 
Albu: „In Bursuceni au mers toate precum mă aş- 
teptam, iubite Viorescule. . Nam făcut lui Vrenecanu 
onoarea de-a întrebuința diplomaţie cu dinsul, ci ii 
explicai scurt și cuprinzător seopul venirii mele. 
Inainte de a-mi respunde ii și tălmăcisem causele care 
te hotăriseră să-i devii ginere, și avantajele ce există 
pentru ambele părți in această căsătorie, El surise, 
nu făci nicio obiecţiune și se ințelese insfirșit eu mine 
că trebue dat lucrului o spoială de căsătorie din dra- 
goste, mai ales pentru fată, căreia i-ar fi fost foarte 
greu gindul de-a plăti cheltuelile de resboiu pentru 
ineheerea păcii. Fii mărinimos Lascar, și nu mă da 
de minciună; cucoana Prohiriţa și Roxandra ţi-au pri- 
mit propunerea și au și impărtășit-o la câţiva vecini! 
Ești mire şi eu sunt cel dintăi care-ţi urez. noroc. Pro-
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cesul se va da uitării de pe acum, dimpreună cu soco- 

telele epitropici, și apuci spre un viitor dacă nu feri- 

cit, totuș liniștit și potrivit cu caracterul dumitale pa- 
ciniet, 

Mare trebue să fi fost influența examenului conștiin- 
cios asupra lui insuș, din zilele trecute, căci Lascar 

remase liniștit după cetirea scrisorii. Era chiar o oa- 

recare demnitate în felul in care se acuza singur do 
această neplăcere și se tânguia, de dinsa ca de un lu- 

cru ce-i aducea aminte de “vechiul său fel de a fi, şi 
se deosibea așa de tare de hotăririle luate deatunci. 
Fără a sta mult la gânduri, se așeză la masa. de 

scris și respunse prietenului său Albu: „Unde mai 
adus: prietene? Caracterul meu ţi se părea in adovăr 

aşa de nedemn incăt ai crezut de absolută necesitate 

să mă pui pe o asemenea cale? ME cutremur de mine 
insumi, când mă gândesc că un om ca dumneata nu 
ma crezut capabil de ceva mai bun decăt de-a mă 
retrage cu lașitate dinaintea primejdiei unui proces cu 

un protivnic de soiul lui Vrenceanu, și totuș nu pot 

decăt să-ți dau dreptate. M'ai ghicit, aveam trebuinţă 

de-o doctorie radicală spre a mă -deștepta din apatia 
mea bolnăvicioasi. Dar m'am făcut alt om, Dimitrie, 

„o nouă viaţă va incepe de aci incolo: Catinca mă 
găsi carăș demn de iubirea ci și: dumneata de consi- 

derarea dumitale. M& pot bizui pe sprijinul dumitale? 
Indată după aceea umplu o altă coală către Vren- 

ceanu: Domnul meii ii serie Lascar, „in acest mo- 

ment. primesc căteva, rănduri de la prietenul meu Albu
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al căror. cuprins imi este cu totul neașteptat. El nu 
"ma priceput bine dacă. a luat cuvintele mele măgu- 
litoare despre d-ra Roxandza, ca, o imputernicire din 
parte-mi spre a cere măna fiicei dumneavoastre. Mi-ar 

părea răii dacă aș fi pus pe tânăra fată în gura lumi 

şi voiu păzi absolută, tăcere dacâ veţi rispăndi vorba, 
că nu puteți consimți la căsătoria sa cu mine, după 

cum v'am esprimat dorinţa. Avein amândoi alte lu: 

cruri inaintea noastră decăt petreceri de nuntă. Cu- 

coane Costache, dacă dreptul și justiția mai trăese în 
Moldova, veţi afla unde duce incercarea de-a căuta să 

tăvăliți în noroiu cinstea unei familiit. _ 

Acum se aruncaseră sorții. Mai veniră cu toate a- 
ceste momente in care Lascar se simţea cam amorţit, 
dar nu trimise pe nimeni după sluga cea dintâi spre 
a o chema iindărăt şi din ciasul în cure Vrenceanu îi 

avea scrisoarea în miină, nu mai era chip de dat in- 
napoi; trebuca să - meargă inainte, și in grabă, căci 

protivnicul său infuriat se va pune fără indoială pe 
lucru cu indoită silință. 

Indată după pornirea, scrisorii Lascar plecâ la oraș; 

işi aduse aminte că episcopul acelei eparhii fusese 
prieten cu tatăl său, şi de la acesta vroia să ceară un 
sfat. 

Ca la două sute 'de moşii din Moldova sunt ale 
monăstirilor saii ale bisericilor, și o mulțime de pro- 
cese cu vecinii saii cu  arendașii se nasc neincetat. 

Abia în vremea din urmă ministerul cultelor a luat 
asupra sa ingrijirea tutulor moșiilor și totdeodată și
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regularea deosebitelor neinţelegeri; piină aci, era lucru 
zilnice de a se vedea câlugării apărându-și dreptul ina- 
intea tribunalelor in chip foarte lumese. Nu era deci 
fără folos de a cere sfat unui călugăr, mai'ales că 
Lascar nu ştia fără sfat din ce parte să apuce lucrul 
mai cu isbăndă, și advoeaţi nu găsea decăt la uşi. 

Uh căntăreţ il priimi la ușa episcopului și-i arată 
drumul anunțăndu-l. 

Vlădica era un moșneag cu figura plăcută şi cu o 
barbă. argintie de-o lungime neobicinuită, bine ingri- 
jită, ce cădea pe hainele sale. negre călugărești, Capul 
era acoperit cu un poteap. Fiindcă nici femei nici 
bărbaţi nu se abat de la obiceiul de a săruta măna sfin- 
ților părinți ai bisericei, spre a primi binecuvântarea 
măinele albe și bine ingrijite nu sunt rare la călugări, 
bine înţeles in rangurile ierarchice mai inalte; popa 
„din “sat, care umblă cu plugul și trebue săiși vadă 
singur de vite, nu-şi poate permite luxul cosmeticului 
ce inmoae pelea. 

In vreme ce bâtrănul examina pe Lascar cu un suris 
prietenos, el, iși netezea barba cu una din mâni, ear 
cealaltă se juca cu boabele de lănă ale mătăniilor. * 

„Bine ai venit, fiu al marelui logăfăt Viorescut, 
zise episcopul cu o voce ce avea ăncă sunet plăcut. 
»„Dă-ne dulceaţă și apă Teodosie, adăogâ el, uităndu-se 
la slugă. Această poruncă e nelipsită “după cele din- 
tăiă cuvinte de bună primire. 

Știm, că Lascar: era un om plăcut în societate; ho- 
tărirea, energică pe “care o luase, și grija dragostei 
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sale care-i sta pe inimă, îi dedeau un farmec mai deo- 
schit, astfel incăt Vlădica se simţi atras de tânărul 
bărbat care sub formele civilisaţiei occidentale ştiuse 
să, păstreze simplicitatea moldovenească. Lascar fu silit 
să râmăe la prănz; şi măncâ cu evlavie bucatele de 
post cei se puseră inainte; și cănd episcopul își scoase 
după prănz papucii, și se așeză turcește pe un divan 
poftind pe musafir să facă acelaș lucru, atunci nui 
fi greu lui Lasacr să apuce firul necesar spre a cși 
pe drum bun din. labirintul procesului său. IEpiscopul 
ascultă cu luare aminte și interes istorisirea, care-i era 
cunoscută în unele părţi; Lascar vorbi aproape un cias 
cu mișcare creseăndă și sfârşi rugăndu-se de un stat. 

Urmâ o Îungă pausă, apoi bătrănul zise despicat și 
surizănd: „presidentul tribunalului orașului nostru 
mi-e nepot!“ 

Acest răspuns era foarte caracteristice pentru sta- 
rea de lucruri in Moldova; spiritului simplu al că- 
lugărului i se părit foarte firesc să vorbească mai 
nainte de toate despre inrudirea sa cu presiden- 

tul și să se bizue pe dânsul pentru isbănda causei celei 
Dune. Se trimesese îndată după nepot, care deșteptat 
din somnul său de după prănz, era cam mahmur la 
inceput, dar incetul cu incetut desghețat de unchiul 
se arătă foarte vioiu in priceperea lucrului. După 
o lungă diseuţie se puse la cale să se facă apel la 
Divanul din Iaşi pentru ' pricina principală care se 
hotărise la ptima, instanță in favoarea, protivnicului 

lui Viorescu; car pentru sustragerea cunoscutei seri-
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sori să deschidă un proces criminal și să ceară, carte 
de blestem de la biserică pentru descoperire ade- 
verului. 

Lascar o fi avut aerul mirat de aceestă din urnă 
deslegare. Bătrânul episcop se uitâ la dinsul surizănd 
il pișcâ pârinteşte de obraz şi-i zise: „Parcă nici nu 
pricepi despre ce vorbim noi aci? Tinere, Dumnezeu. 
a dat mare putere bisericei, și frica de blestemul ei 
a intors mulţi rşi și păciătoși. "Te vei convinge singur 
daca poate să mai persiste cineva in minciună!“ Lui 
Teodosie i se dete o poruncă, și el se intoarse cu- 
rond după accea ţiinănd e foae de hărtie scrisă in 
mănă, " 

„Citeşte“. zise episcopul serios. Lascar ecti: „Din - 
voia lui Dumnezeu noi episcopul ete. ete. 

„În urma unei adrese a tribunalului local și spre 

a ajunge la adevăr în privința delictului lui N. N. 
am dat această serisoare, dar mai intăiu povăţuim pă- 
rintește pe N. N. să recunoască înaintea lui Dumne- 

zeu și după cugetul său curatul adevăr și să nu se 

orbească de nici o considerație; căci asupra celui ce 
ascunde adevărul cu intenție ne exprimăm cum ur- 
mează : Trupul său să nu se prefacă niciodată în ţă- 

rină, și să fie blestemat de Dumnezeu fără milă și 
iertare; partea lui pe lume să fie vacrele leprosului, 
ștreangul lui Iuda și soarta prigonitorilor lui Christos, 
a Ludeilor care lau restignit; să pribegească tremu- 
rănd și fără odihnă in jurul pământului ca și Cain; 
ingerul lui Dumnezeu să-l goncască in focul cel ve-
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cinic; să nu se bucure de viața lui, de munca li 
de averea lui și să, o risipească vântul ca nisipul; ur- 
gia lui Dumnezeu fie pe capul său şi munca lui să 
nu aducă niciodată roade să fie blestemat de toți sfin- 
ţii precum și de 318 cucernici părinți, care au fost 
adunaţi la Nicea și in alte sfinte sinoade; femeea lui 
să fie viiduvă, copii săi cerșetori fără ajutor, fără no- 
roc in lume. Dar dacă N. N. se pocăește, recunoaște 
adevărul. și-l spune, atunci va fi crtat şi bine cu- 
vântat. Amin.“ | 

Luscar numai puti scoate o vorbi după ce cetise 
„acea foae de hărtie,. Episcopul, poate chiar și presiden- 
tul crezură că tăcerea sa era produsă de efectul in- 
grozitor al armelor bisericești, pe. care le vedea pen- 
tru întăia dată; acest din urmă zise: „Da, da așa 
ceva impresionează. Noi numim aceasta o carte de 
blestem și mulți făcători de rele au căzut in genun- 
Chi dinaintea ci. Blestemul se dă după cererea tribu- 
nalului, cănd mărturiile sunt indoioase, și se trimete 
la preotul parochiei unde locuește cel binuit; după 
Sfiirșirea leturghiei se cetește hărtia dinaintea tutulor 
creștinilor adunaţi, fiind față şi un membru al tribu-. 
nalului, apoi se înmăncază Dănuitului, în vreme ce 
clopotele biscricei vestese faptul intregului oraș. In 
casuri foarte! grave meitropolitul poruncește să se ci- 
tească blăstemul in toate bisericele Moldovei, şi-ţi poţi 
închipui in ce stare este omul al cărui nume e bles- 
temat la același cias in toată țara in sunctul nenumă- 

„ratelor clopote. E ingrozitor !
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„De aceea fiecare caută să nu ajungă in această 
stare, fie el vinovat sau nu“, urmă presidentul. „Bles- 
temul e făcut in mod condiţional, dar și asupra nevi- 
novatului remâne ceva din cl, să mă crezi. Sunt con- 
vins că Vrenceanu se va astămpăra, numai dacă va 
afla, că e ceva aşa in aer, și mă insăreinez să-l face 
cu chipul acesta mai impăciuitor. Pentelei Creţu e 

aci; voi istorisi acestuia în cea mai mare taină, ce 
intenţii aveţi, şi Vrenceanu va afla totul“, 

Lasear nu era deplin convins despre efectul ce va 
produce acest mijloc asupra protivnicului să, totuș 

se intoarse mai liniștit la han după ce sărută măna și 

mulțumi episcopului care-l binecuvăntâ.' Aci îl așteptă 
o surprindere plăcută— o scrisoare” de la Albu pe 

care o citi cu mulţumire crescăndă. 
Prietenul îi scria: 

„Lascar, scrisoarea dumitale m'a surprins; de va fi 

surprinderea plăcută. or dureroasă aceasta atărnă de 

la dumneata. De o cam dată nu pot judeca alt-tel de 

căt că ai ajuus odată ia energia bărbătească. Intru a- 

ceastă iți dorese noroc din fundul inimii. Insă inain-. 

te de a fi vorba despre ceeace e de făcut sunt dator 

să-ți dau o lămurire, de ce mi s'a părut sigura cale 

potrivită căsătoria cu NRoxandra. Un proces e pretu- 
tindeni lucru indoios, la noi in ţară insă e și mai în- 
grijitor, mai ales eănd protivnicul este un Vrenceanu. 
Nu ajunge să infăţișezi tribunalelor actele trebuincioase 
şi să aștepți apoi liniștit, pănă eşti poftit să mai dai 
cel puţin căteva lămuriri înainte de a se pronunţa
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hotărirea; din momentul in care ai să incepi un pro- 
ces, ai să intrebuinţezi toate puterile fisice şi morale, 
spre a aduce lucrul pe cale de succes. Firește că a- 
vem la Iași avocaţi și invăţați și dibaci, dar ajutorul 
lor nu e de ajuns; trebne să te lupţi singur pe căm- 
pul de bătac dacii vrei să învingă. Judecătorii noștri 

„sunt de trei categorii, și nu e o taină pentru nimeni 
în care anume categorie trebue socotit cutare sau cu- 
tare din ci. In cea dintăi categorie se află oamenii de 
treabă, cărora le poţi incredința afacerea dumitale fără 
a-ți bate capul mai departe, bărbați care-și indeplinesc 
sarcina lor de magistrați cu conștiință .și nu se uită 
nici în dreapta nici in stinga cănd e vorba de dato- 
ric. In faţa lor insă se află alții care se uită in dreapta 
și în stânga, spre a vedea, care parte poate plăti mai 
mult și aceștia aleătuese a doua, categorie. Cea de a 
treia în sfârșit este poate cea mai periculoasă. E ca- 
tegoria hatirgiilor, care resping mita cu dispreţ, dar 
lasă pe rude și prietini să-i convingă să dea dreptate 
cutăruia sai cutăruia. De obiceiu sunt oameni foarte 
blănzi, căci in Moldova nu prea se intălnese de acei 
care aduc pagubă cuiva din răutate, ci din bunătate 
nu pot zice nu, cănd o verișoară, o mătușă iubită sau 
un bun prictin il roagă să-și dea glasul uneia din 
Părți, și ci se cred foarte cinstiţi, că nu ati luat parale 
și sc uită cu dispreţ la cel mituit. Cu căt mai nume: 
roși sunt representanții celei întăi categorii intro ţară 
cu atăt mai sus e acolo treapta educaţiei morale, și uu trebue să te miri de loc, iubite prietine, că la noi
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sunt departe de a se ţine toți judecătorii de cea din- 
tăi clasă. Am mai vorbit noi odată despre acest lu- 
cru; ceea ce am spus atunci: se potrivește și acum. 

Dacă, vine procesul dumitale la Iași e vorba de a ști 
hotărit mai intăi de ce categorie se ţine unul și altul 
din judecătorii dumitale; apoi vine studiarea cum se 
poate ajunge la fie-care, dacă majoritatea e alcătuită 
din oamenicin stiţi, și in cas contrar cum se poate a- 

“junge cu aurul la D-l N. sau M. și cât anume e de dat 

și care prietin sau care prietină va lucra cu mai mult 
succes asupra lui X. Vezi aceasta e o artă cenue 
dată fie-căruia; psichologia şi te miri ce altă ști- 

ință vor să fie intrebuințate. Ai puterea de a intre- 

prinde un asemenea lucru ? Nu te supăra Lascar, nu 
aveam încredere în dumneata. Felul cum ai dus lu- 

crul la tribunalul de prima instanță ma făcut să perd 
tot curajul. Dacă simţi însă pornirea de a te arunca 
in luptă, spre a scăpa pe calea această dreaptă cin- 
stea familiei dumitale, dacă simţi că o poţi duce pănă 
la urmă, spre anu părăsi ostenit arena inainte de 

sfirșis și a face prin aceasta posiţia dumitale socială 

şi mai grea — atunci in numele Domnului. Voi sta 

eariiș alături cu dumneata spre a indrepta răul pe care 

Pam făcut prin neincrederea mea in puterea dumitale 

morală ! — Peste căte-va zile plec la Iaşi“. 

 



   
CAPITOLUL XV 

  

ACUM SE INDREPTEAZĂ STAREA PROCESULUI 
Siza tri Si i Primăvara sosise cu verdeaţa, florile și păsările sale, 
“Puriceștii, erau drăgălași cu podoaba lor primăvăratică; * te, simţeai bine in acel locaș plăcut. Locuitorii curților 
boierești păreau insă de astă dată mai puţin bucuroși 

: decăt de obiceiu de renașterea naturei. Plugurile lui 
denache,, iși. trăgeau brazdele în pământul cel negru 
fară a „fi priveghiate de ochii siăpănului, şi Catinca : nu. eșise, iincă, niciodată din grădinița ei la cămp. » 
„Fireşte, :că,, nceastă casă fusese totdeauna tăcută 
înainte de venirea zilnică a lui Lascar; știm căt de 
Puțin se :.pr epea,: bătrănul Puricescu la convorbiri „Voioase. Dar, stăpănii casei fuseseră totuș cu inima u-. 

„Şoară,;. tăcerea, Ji „so... părea foarte firească. la amăn- 
-doi;.. și, lenache, mai. glumea pe ici pe colo apucănd 
„cu dragoste. pe, Catinca de bărbie. Aceasta nu se maii ntimplase acum de mult. In aparență totul era 
“ca mai nainte; odăile ținute curat ca totdeauna. 
Puica sta culeată in colţul divanului; bătrănul se Plimba in lung in larg cu ciubucul și mătăniile in 
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mănă, și totuș se simţea in acer că lucrurile nu erau 

ca mai nainte. Catinca se uită ciasuri intregi pe căm- 
pul intins inaintea ferestrei cu o privire de adăncă 
durere; Ienache iși intorcea ochii asupra tinerei sale 
soţii. şi se uită la dănsa tot: așa de mult. In aceste 
ciasuri de melancolie, care se repetau zilnic cra o 

vijelie in peptul său, dar el nu avea curajul dea 
măngăia pe soția lui. . Munca cămpului și vănătoarea 

erau uitate; Puricescu nici nu băgase de seamă că tre- 

cuse vremea potărnichilor; Puică se ingrășase de 

trăndăvie. 
Seomotul -unei trăsuri intrerupse intro sară liniștea 

obicinuită ; : o droșcă veche, cam plecată la o parte, 
inhămată cu doi cai foarte mici şi alţi doi toarte mari, 

se opri dinaintea scărei și Vrenceanu se cobori din- 
trinsa. Acestui bogătaș "nu-i lipseau trăsuri elegante; 
dar ele slujeau soţiei 'sale, pe cănd cl se mulțumea 

cu oare care fală de droșea cea hodorogită.. - 
Spătarul Costache se' cobori cam anevoe din trăsuri 

din causa blănilor pe care nu le lăsa nici vara acasă. 
Puricescu îi eșise inainte la scară și-i intinse măna - 
in tăcere, in vreme ce mosafirul impinse cam a lene 
pe ceafă căciula. de blană ce acoperea fesul cel roşu, 

şi pe care nu avea obiceiu tă o scoată decăt în mij- 

locul salonului. 
„De sigur că nu mă așteptai, cucoane Ienache“ ? 

zise el, după ce-i pofti zioa bună. „De zece ani mam 

fost la dumneata la Puriceşti. Cănd omul are treabă 

nu poate veni des pe la prieteni. Sluga dumitale,
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cucoană Catinco“, urmâ el, oprindu-se dinaintea stă 
"pănei casei; „cum merge sănătateat ? i 

Catinca il primi in felul ei simplu obicinuit. Vren- 
ceanu se așezâ pe divan cu piciorul sub dinsul; se 
aduse dulceaţă și cafea turcească, in vreme ce Vren- 
ceanu făcă intrebările cele obieinuite la ţară, la care 
Puricescu respunse foarte pe scurt și soția lui nu prea 
pe larg. 

Eşti bolnav, cucoane Ienache, intrebâ Vrenecanu 
după ce feciorul ii aprinse ciubucul. » După faţă sar 
crede că ai zăcut o lună de lungoaret. - 

* Catinca ridicâ, ochii cu mirare, „nam nimici, res- 
punse bătrănul. | 
"Îmi pare bine, fiindcă venisem săi te indenm la o 
călătorie la Iaşi. Nu o să Scăpăm ușor de Lascar al 
nostru, pe care-l voi mai numi Viorescu deocamdată. 

“Dacă perde procesul sau nu, noi să ne dăm socotelile 
cpitropiei "ca oameni cinstiţi acum ciind e virstnic, Dar 
iți poţi inchipui frate, că ia dat omului în gănd să-mi 
ceară pe fiica mea Roxandra! Chiar daca ar fi recu- 
noseut ca fiu legitim, lucru pe care-l nădăjduese, totuș „Ma vreau să știu de cl: o așa moară de vânt iși va aduce de sigur familia la peiret, 

Vrenceanu vorbea despicat și făcind. mici pause fiindcă nu vroia să lase să i se stingă 'ciubucul. Ca- tinca se intoarse cu fața la fereastră spre a ascuude roşața-obrajilor săi; o furtună isbueni în peptul ei au- zind de neisbutirea planului de căsătorie. Un moment 
simțea parcă ar trebui să strige de bucurie, par'că
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i se dăduse prietenul inapoi prin această neașteptată 
schimbare “a lucrarilor. Dar acest gănd trecu repede 

ca fulgerul pe orizontul indepărtat al fericirii sale» 
căruia ii intorsese spatele caracterul lui Lascar nu 
devenea, maivrednie de incredere decăt inainte, și pră- 
pastia între ea şi cl remănea tot atăt de adâncă și de 
neagră ca pănă atunci. I se. umplură ochii de lacrimi 

fără voe și eși din odae. 
Numai Puricescu, care urmărea cu o neliniște în- 

-stinetivă fiocare mișcare a soţiei sale luase seamă la. 
emoțiunea ei; Vrenceanu habar avea de nimic, el 
fama mereu şi urma cu vorba, | 

„Da, encoane Ienache trebue să mergi la Iași, ești 

cpitrop ca și mine și nu poţi lipsi. Vezi, cănd a ad- 

ministrat cineva zece sau unsprezece ani o avere, trebue 

să bagi al dracului de seamă, ca să nu- ți alunece” 

nimic pintre degete. Și dumneata personal vei avea 

pânin sfirșit și mai mare respundere de vreme. ce ai 

dat garanţie pentru arendaș“. 

Sărmanul Puricescu . ingălbeni, „Dumneata mai în- 

demnat să mă pun garant, cucoane Costache, mi-ai 

spus că vor eși de sigur toate bine“. 

Vrenecanu zirabi. „Da vezi, asta nu face parale, că 

am fost atunci de cutare sau cutare părere; garanția 

dumitale stă negru pe alb la tribunal, pe dumneata te 

vor apuca. Ia-ţi de normă frate, să nu garantezi pen- 

tru nimeni în lume, chiar cănd mar fi vorba decăt 
J 

de un galben“. 

Ienache cra revoltat în sufletul lui incontra felului
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de-a se purta al lui Vrenceanu, dar nu putea găsi vorbele pentru a-i dovedi trădarea și intrebâ: „Ce poate să fi stricat arendașul ? Arenda a plătit-o regulat, Și mare avere personală pentru a eşi ca om cinstit de pe moșie ?4 
„Pam imformat eu pe sub mănăs, respunse Vren- ceanu; „mișelul a vândut de mult ŞI vite și bu- cate, și unde-i sunt banii nu știe nimeni. Vei avea așa dar mare greutate cu garanţia ta,-dacă so desco- per stricăciunile făcute de arendaș „in pădure, apoi te poţi pregăti să plătești '7—8000 de galbeni in locul „ui, cucoane Tenachet, 

"Sărmanul bătrăn sta ca trăsnit; multe se intimpla- seră in decursul ultimelor luni care turburase destul dulcele sân obiceiu de odihnă; prevederea de-a trebui să se lupte restul vieţei cu datorii Și sacrificii, il scoaseră de tot din fire. Ajunse intro escitaţie tebrilă comparată cu felul său obicinuit; obrajii i se Toșiră tare: și vorbea mult. Ira o privelişte grea de a-l vedea faţă cu protivnicul său care trăgea cu sânge rece un ciu- buc după altul, Inspăimăntat căuta să se apere și să dovedească că Vrenceanu il indemnase să pue garanţie şi că prin urmare trebuea să ia asupra lui jumătate din respundere; spătarul Costache nu știa decăt ceeace era scris negru pe alb la tribunal;: interesul său era să stringă în chingi ct mai tare pe coepitropul său, şi să-i incurce mințile așa, incăt să-l pue in neputința de-a mai judeca, și apoi să-l intrebuinţeze ln Iași ca unealtă și victimă. -



>
 

=»
 

“i
 LASCAR VIORESCU 

  

Vorba celer doi epitropi ţină pănă noaptea tărziu. 
Catinca nu se mai văzuse, și lenache intovărăși in- 
sfirșit pe musafirul stu pănă in odaia pe care o ocu- 

pase Lascar așa de des. - Desbrăcăndu-se spre a se 
culca, Vrenceanu ii zugrăvi ea iș cu culorile cele mai 
vii grozava respundere a lui, şi Puricescu se depărtă 
după ce-şi ziseră noapte bună. 

“Insă bietul bătrăn nu se culcă; o neliniște du- 

reroasă ii trecu prin tot trupul. Spre a nu deștepta 
cu paşii sei pe Catinca pe care o credea adormită, el 
eși in privdor. Noaptea era rece și intunecoasă; nu- 

mai căteva linii confuse se vedeau din tot peisajul; 
intro parte ardea un foc unde plugarii își păzeau vi- 

tele. In loc de a-l ușura, aerul de afară îl intristă și 
mai tare. „Dacă sunt silit să vând Puriceştii ce se 

face Catinca după, moartea mea?“ Această tristă in- 

trebare se mai adăogi pe lingă toate cele dureroase 

întimplate în acea seară; el resufla greu; măna ce ţi- 
nea metaniele sc ridică pănă la ochi și căză udă in 

posiţia ci.de mai nainte — iși ștersese o lacrimă fer- 
binte de pe gene. 

'Trăsura lui Vrenceanu plină de merinde prin grija 

Catincăi porni a doua zi de dimineaţă la Iași, Puri- 
cescu se afla in adevăr şi el intrinsa. Nu se vorbi 
mult pe drum, nici unul din. doi nu avea poftă de 
vorbă. Ştim in ce stare 'era inima lui Ienacho; dar 
nu numai disposiția sufletească îl doborea, intămplările 
ultimelor săptămâni il atinseseră și fisicește, şi el nu 
mai era omul plin de putere pe care-l cunoscuserăm
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in toamnă. Lui Vrenceanu asemenea nu-i lipsea nio- tive pentru a fi râu dispus. Creţu ca slugă plecată pornise însuș la Bursuceni, după ce președintele îi descoperise intenţiile lui Lascar, și cl avusese ncdi--- băeia. de a istorisi lucrul în mijlocul familiei, in loc 
de a o şopti lui Vrenccanu la ureche, ceeace pricinuise: o scenă foarte dramatică și dăduse loc la o anatemă 
din partea soacrei ca premergătoare a blestemului bi- sericese, Ea il amenință, și cucoana Prohirița ii dădu aprobarea, că-l vor lăsa singur dacă se dă urmare cărții de blestem. Vrenceauu avea o conștiință foarte puternică, el avea nădejde să se Inpte cu succes în contra tribunalelor, insă cu biserica nu-i plăcea nici Iui si se pue in luptă, şi energia subită a lui Lascar la care nu se aștepiase, ii era foarte neplăcută. 
Tăcuţi și serioşi cum: eșiseră din Puriceșui, intrară amândoi pe bariera orașului, 
In aceiași vreme Lascar ajunsese la Iași și trăsese la Dimitrie Albu, intr?o disposiţie sufletească, pe care și-o poate lesne inchipui cine-va, Perspectiva de a a- vea a face cu judecătorii și cu advocaţi il apăsa greii pe pet, şi intrebările ce-i veneau mereu in gănd: 

Cum mă vor privi in societate ? Oare cred oamenii basmul cu familia cerșetorilor din căreiuma de la Pu- ricești ? cu răspunsul lor indoios ii pricinuiau mare neliniște. 
Sosirea lui Albu il ușură; fără voie cl se simţea : sigur in vecinătate acestui om, mai ales acum cănd: ” reinoitul interes al prietenului pentru dinsul il fiicea 

s
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fericit ca pe un școlar care a tradus pentru prima 

oară, fără greşeală pe Cornelius Nepos. ] Numai primul 
moment al revederii fusese greu. Dimitrie ii veni întru. 

_ajuter spre a trece peste dinsul. „Recunosc“, zise el 
lui Lascar, că nu aș mai fi avut puterea de a-ţi da 

o mină de ajutor, daca nu ai fi eșit din apatia dumi- 
tale“. Acum cănd ne înțelegem carăș o spun sincer: 
numai pe acel bărbat îl pot numi prieten care lu- 

ercază puternic la înălțarea 'patrici noastre, Această 
țară, va păși spre un viitor, cănd fiii ci vor căută să fie 
vrednici de minunatul petec de pămint pe 'care s'au 

născut. Crezusem si descoper o asemenea unealtă in 

dumneata ; nam înșelat, pănă în momentul în care ţi 
se redeșteaptă energic, dar acum nădejduese carăş“ ! 

„Si nu te vei înșela pentru a doua oară!“ strigă 

Lascar cu obrajii roșii și ochii umezi. „La lucru!“ 

Și în adevăr, primele incercări pe cămpul de luptă 
in care intrase, arătau că o mare schimbare se făcuse 
inti”insul. Poate nu fără mișcare sufletească dar totuș 

inlăuntru liniștit și cu fruntea sus intră in seara 
accea, întrun salon, unde cra sigur se găsească mui 

multe persoane din societatea, inaltă. EL voia să simță 

ce gănd aveau despre dinsul persoarele din lumea lui . 
și increderea in sine crescii după această incercare. 

Primirea ce i se făcu cra mai: prictenească decât ar. 

fi fost poate fără, emoţiunea produsă prin istoria pro- 

cesului său. Lascar, deși fusese foarte puţin în. socic- 

tatea ieșană, totuș plăcuse mult prin felul stu, dar nu 

facuse destul spre a se putea bizui pe o călduroasă -
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primire din partea tutulor, Acum in posiţia critică în care se afla, personalitatea lui apărea sub o nouă lu- mină. Din toate părțile fă primit cu simpatie, Fie- care găsea o vorbă pentru! nimicirea întrigelor lui Vrenceanu — chiar ȘI bătrănii cari incărunțiseră în afaceri, lucru de mare importanță în. ochii lui, E] fă silit să istorisească cum se petrecuseră lucrurile, și toți ii preziceau o deplină, isbiindă ! Lucrul cra interesant in sine; dar ceeace infuria şi mai tare pe acei din micul cere social al lui Lascar, era faptul că un ciocoi căuta să pearză po un fecior de boer. Un Viorescu sta așa de sus asupra unui Vren- ceanu incăt, fără a mai vorbi de basmul țiganilor, ei erau toţi infuriați de indrăsncala unei asemencă incer- cări, care ar fi fost cu neputinţă pe vremea veche, ŞI ca inovaţie primejdioasă, cerea, o energică apărare din partea arisoeraţiei. 5 
Șiretul de Vrenceanu, nu eși din casă cele din- tăi zile, făciindu-se cam bolnav. Procesul pe care-l intentase fiicuse atita Svon, incăt el voia să știe esact inainte de-a sc. arăta lumii, ce găndeau oamenii des- pre acest lucru spre a-și potrivi vorbele şi fața după trebuință, EI pricepu indată că afară de cățiva prieteni de soiul lui, toți găseau că nici nu fusese con- dusă cu dibăcie toată povestea; deaceca. lucrâ, căt se poate de mult cu ușile incuiate Și cu oameni foarte indoioși, la urmarea procesului; în publie insă avea acrul a zice că-i cra Srea sarcina care o Imase asu- pra sa de a apăra drepturile soției lui Dolban, „Eu
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sunt convins de varacitatea, ziselor țiganilor“, spunea 

cl fiecăruia „și totuș imi pare rtu că m'am insăreinat 
cu conducerea acestei afaceri. Dolban e destul de bo- 

gat, ce trehuinţă are el să, despoae pe acest tânăr de 
averea sa, din care tot nu a mai rămas lucru: mare. 

Daca sar ivi vreo intimplare in favoacea lui Viorescu 
aș fi fericit, să scap de toate acestea, 

Mai erau vre-o. două săptămăni pănă la, sosirea ter- 
menului pus de Curtea de Apel “pentru : cercetarea 

procesului. Lascar, ajutat de Albu și de un advocat 

bun, era neobosit în stăruințele sale pe lingă persoa- 

nele influente care trebueau căștigate. Dar și - Vren- 
ceanu era silitor, şi adese ori se intilneau am- 
bele părți in aceeași odae de așteptare; spătarul 

oferea atunci cu cea mai mare liniște tabac lui .Di- 

mitrie Albu 'și vorbea despre vreme. Lascar:se ro- 
şea, se ingălbenea și ar i dorit-să-i șteargă o palmă. 

Dar încrederea lui Vrenceanu incepi să.se clatine 

incetul cu incetul. Spre marea sa mirare nu prea gă- 

sise o ureche ascultătoare pe lăngă judecători ' pentru 

argumentele sale și trimisese o slugă după Dolban care 

nu voise ăncă să apără, spre a-l chema indată la Iași. 
EI își scotea focul pe bietul Puriceseu, că: nu eșise 

încă din casă și şedea -cu ciasurile în tăcere la fo. 

reastră. „Nu ești bun de nimic cucoane enache, ii 

zicea “mereu; „trebue să le fac toate singur, și poate 

iţi inchipueşti că iscălitura, dumitale pe protocol nare 

nicio insemnătate. Ce are să se zică daca perd pro- 

cesul ? Comisul Ienache Puricescu a iscălit ca mar 

16
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tur pentru veracitatea celor spuse de ţigani. și cu 

toate acestea lucru tot este neadovărat ! Comisul Jenache 

a indus așa dar în eroare pe spătarul Costache Vrer- 

ceanu cu planul Său dibaci urzit! lată ce se vazice!“ 

În asemenea momente bietul bătrân se scula și se 

plimba cu pas nesigur prin odae, fără a răspunde; cl, 

omul cel plin de putere ajunsese un moșneag in aceste 

căteva zile. Costache «azda lui cu caracterul său crud 

il inspaimântă intr'atât, incăt resufla din greu cănd 

ii auzea pașii apropiindu-se; el nu putea dormi noap- 

tea ; îi ţiuiau urechele parcă ar fi auzit glasul furtu- 

nei prin copacii din grădina de la Puriccști. „Catinco, 
ce faci draga mea Catincă!“ sopti el suspinănd. 
„Numai. o singură dată incereâ să se revolteze. 

„Daca nu-ți sunt de nici un folos, lasă-mă să mă 
intore acasă; cucoane Costache! zise el: 

„Uiţi socotelile epitropiei“, i se răspunse, și fu silit 
să rămăe,. 

Am spus undeva, in aceste pagine, că in Moldova 
nu există incă o opinie publică bine hotărită, și nu 
cred să mă fi înșelat, intrucăt e vorba de posiţia so- 

cială pe care o merită sau nu o merită cineva. Mol- 

doveanul rar iși dă osteneala să cunoască un carac- 
ter, dacă nu se află toceniai în cercui prietenilor sii; 
ii este mult mai ușor să ica pe.om cum este în tre- 
cătoarele atingeri sociale cu dinsul, fără a-și bate ca- 

pul de ceea ce se ascunde sub forma exterioară. Şi dacă 
din intimplare ar descoperi că acela pe care-l tractează 
cu prietenie în societate este capabil de o faptă ne
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cinstită tot nu-și va schimba purtarea faţă cu dinsul; 

-pe deoparte e prea blajin pentu aşa ceva, şi pe de 
ulta o asemenea schimbare ar putea face să se nască 

comphcaţii prea întinse de care scapă mai bine prin 
amabilitate, | a 

In procese interesante zu ce lucru ncobicinuit ca să 

se stabilească o opinie publică. Procesele fac parte 
integrantă din viaţa moldoveanului; mai fiecare. are 
căte unul, daca e en noroc chiar mi multe, și cu- 

noașterea legilor țării este prin urmare un lucru foarte 
răspândit. Așa dar despre procese se vorbește mai 

mult decăt despre alte lucruri, şi se formează ușor în 

public partizi pre sau contra. 

„Aceasta era să o aHe şi Vrenceanu din propria ex- 

pericţă. “Trupa italiană în: representaţia sa .de adio 

juca „Linda de Chamounix“. Spătarul care de alt- 

minteri nu găsca mare plăcere la asemenea petreceri, 

credea de datoria sa, în imprejurările de față, să ara- 

te în public convingerea sa în dreptatea cnusci sus- 

ținute de dinsul. Deaccea se duse la teatru şi privea 

cu ironie in jurul su cănd publicul aplauda și se bu- 

cura de lucruri pe care el nu le pricepea de loe; În 

intacte se suca la bufet pentru a-și aprinde ciubu- 

cul. Ambele odăi cam mici și râu luminate; ide 

venea publicul din teatru spre a se răcori erau pline 

de.lume; toți fumau in. pripă spre a nu perde inee- 

putul actului viitor dintr”o operă așa de apreciată, și fla-. 

"căra lhuninărilo» ardea inăbușită în fumul cel gros de tu- 

tun. Unul din cei de faţă zări pe Vrenceanu și 
.
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"zise: „Eată căpetenia ţiganilor!“ Cuvăntul fu repetat și 
giisit foarte potrivit, mai mulţi tineri se apropiară și în- 

cepură să ridă intr'un'chip puţin măgulitor pentru obiectul 
ilarităţii lor. Vrenceanu înţelese bine că de 'dinsul iși 
băteau joe, dar se hotări să nu-și arate necazul. Insă 

imprejmările procesului Viorâscu erau disentate cu 

- glas din ce in ce mai tare în imprejurimea lui, pănă 
ce un tănăr se: opri în fața sa, și după ce-și scoase pă- 

"lăria, întrebă, politicos: „Nu ne-ai putea tăimăci, cu- 
coane Costache, cum stă chestia cu” scrisoarea cea 
schimbată ? Vrenceanu nu se mai putu stăpăni; el 
aruncâ o 'privire furioasă asupra tănărului, se sculi 
și porni spre ușă fără a zice un cuvânt. “Toţi cei ce 
erau față incepură să ridă cu hohot și strigătele de 
„Căpetenia țiganilor! Costache bulubașa ţiganilor!“ îl 
urmăriră pănă la scară. 

Vrenceanu se aruncâ borborosind și gesticulănd in 
trăsura care-l aștepta la: eșirea teatrului, și plecă 
2 casă. 

Ac îl așteptau două surpriaderi de diferite soiuri: 

EI găsi o invitație de-a se presenta a doua, zi de di- 

mineaţă, la Vodâ, și Puricescu gemea in braţele unui 

doctor, — o apoplexie ii paralizase partea dreaptă a 
trupului. 

Vrenceanu nu remase nesimțitor pentru starea ne- 
norocitului stu musafir, deşi tot ce simțea și spunea 
semana a ciudă. LEI ferbea și elocotea. De cănd venise
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la ași și aflase despre cartea de: blestem, se simțea” 
nesigur, dar ancă cele :ce i se intemplaseră acolo! Că 

se mai şi imbolnăvise așa de greu co-epitropul său, ii 
făcea efectul ca și cum Par fi prigonit de pe acum 

mănia lui Dumnezeu pentru lucrarea lui neomenoasă 
in tot ce privea pe Lascar. 

'Trupește nu părea să sufere mult Puricescu, dar spai- 
ma ce-l cuprinsese și care se manifesta in căteva cuvinte 

abia înţelese și-i umfla peptul resuflănd din greu, 

trebuea să umple de compătimire chiar și un suflet 

neriilos. Spătarul Costache, atins mai mult de- 
căt și-o mărturisea lui insuș prin intimplarea de 

la teatru, veghea parte din noapte la patul lui Ienache, 
“şi chici cu mare greutate dorința acestuia” de-a. în- 

ştiinţa pe Catinca despre cele intimplate, și trimese 

la mezul nopții un om călare la Puricești. Abia in 

spre ziuă se culcă, 
„Ce-o fi vroind Vodă de la mine?“ mormiăia Vren- 

ecanu suindu-se în trăsură adouu zi spre a inerge lu 

Curte. | , | 
Palatul princiar din Iaşi se înalță pe o piaţă în 

semicere formată de casărmi ce nu au aer măreț de 
loc, și unde pui că nu te mai poţi apropia de el pe jos 

“îndată ce a inoptat, dacă nu vrei ca în faţa șefului 
suprem al țării să te mănănce cănii cei - numeroși, 

care se hrănesc aici din rămășițele mâncării soldaţi- 

lor. S'a intimplat adesea ca un aghiotant să tragă su- 

bia pentru a se lupta cu aceste lighioane setoase de 

săngo. Palatul insuș, care are destule incăperi pentru
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mai multe ministerii; corespunde destinaţiei sale; odă- 

ile sunt mari și mobilate cu destul lux și dacă intri 

im saloanele clegante cu prilejul - unei serbări, trebue 
să mărturisești că posiţia lui Vodă este representată 

eu destulă pompă patriotică spre a-și ţine demnitate 

deşi nu este sprijinită de interese dinastice. Boerii 
moldoveni au fparte multă logică, apropiindu-se de a- 

lesul lor cu cele mai mari semne de :supunere și 

dăndu-și cel puţin acrul de a avea un „respect copilă- 

rese pentru cl; ceea ce crede fie-care in sufletul stu 

e cu totul indiferent. în împrejurările deacolo. Uni- 

forme strălucitoare de militari și civili sunt în jurul 

tronului la serbări, și aghiotanţii domnești cari ţin 
locul de șambelani te primese cu amabilitatea de care 

am vorbit adeseori in aceste pagine, ast-fel incăt un 

ton formalist și ţeapân e lucru cu neputinţă. Curios 

e numai numărul cel mare de coloneli cari nu core: 

spunde de loc cu puterea armată a Principatului. A 
deveni căt se poate de repede colonel, eată ambiția 

„tinerilor de familie, cari întră “în armată, și sunt 
asuri in care s'a ajuns acest scop numai în câteva 
luni. - 

Vrenceanu trecu incet dinaintea sentinelei, se urcă 

pe seară și deschise ușa odăei alături cu salonul de 

„. priimire al lui Vodă. Un aghiotant -și un ofiţer de 
serviciu îl intimpinară și-l poftiră să șeadă pe unul 

„din divanurile cele moi. Vrenceanu se așteptase să 

"fe singur în sală avEnd audienţă așa de dimineaţă; 
cu atăt fu mai mirat cănd apărăndu-și ochii de lu-
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mină cu măna, zări pe Dolban răzimat a lene lingă 

fereastră și ținind o gazetă în mănă. 
„Bre! Cucoane Alecule! De unde ai eșit?* strigă 

el, inaintănd, spre. Dolban, care dete din cap fără a 

se scula. 
„Dumneata m'ai chemat, cucoane Costache“ 
„Negreşit, aceasta am făcuto, insă nu spre a vă 

intilni aci în anticamera lui Vodă. Avem multe de 

vorbit impreună. Când aţi sosit 2% 
Fără a răspunde la intrebare, vornicul Dolban se 

sculâ și părea tocmai dispus să inceapă o convorbire 
mai lungă, cănd se auzi sunetul argintiu al unui clo- 

poţel din odaia de alături și aghiotantul s siiri spre a 

respunde chemării. Peste puţine secunde fură chemaţi 

impreună, Dolban și Vrenceanu, pentru a se infăţișa 

in cabinetul lui Vodă. 
- Audienţa - părea că nu se mai sfirșește. In antica- 

meră se adunase în vremea aceea tot felul de jelui- 

tori bărbaţi și femei care suspinau cu nerăbdare și se 

plimbau în lung și in larg prin odae, or ședeau 'ne- 

mișcaţi cu jalba în mănă și cu “ochii țintiţi spre ta- 

van. In Moldova se duc oamenii bucuros deadreptul 

la Vodă, dacă treaba merge incet pe la instanţele i in- 

ferioare sau chiar pe la ministere; atunci vine căte-o, 

poruncă 'de sus in mijlocul afacerilor curente și în- 

curcă mersul regulat al fiecărei instanțe prin care 

trebue să treacă orice judecată. 

Aga, in uniformă de colonel, întrâ cu raportul său 

in mănă să mai mărească numărul celor ce așteptau,
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apoi. mai veni și un ministru cu un vraf de hârtii 
Privirile celor de față se făcură și mai melancolice; 

ci ştiaii că acesti domni le 'vor trece înainte, și teama 
de-a aștepta -foarte mult și poate de geaba, posomorise 

toate feţele. A 

Insfirșit se deschise ușa. Vrenceanu cși cu pas 
măndru și:.cu fața aprinsă din odaia lui Vodă și 
trecu: prin sala de așteptare fără a se uita: în jurul 

său; Dolban îl urmă, salutând în dreapta și în stinga 

și amândoi trecură in trăsură peste piaţa palatului, 
spre oraș. 

Trebne să se fi petrecut lucruri ncobicinuite de tot 
in această audiență, căci peste două zile procesul lui 

Viorescu + luf o cale cu totul neașteptată. Advoeatul 

căruia Vrenceanu ii ineredințase afacerea, present 
inaintea curţii de apel o hârtie prin care declară că 

soţia lui: Dolban retrăgea pretenţiile sale asupra stării 
lui Viorescu, de vreme ce după cercetări amănunțite 

cşise la, lumină, că istorisirea țiganilor nu era - decăt 
o. poveste: pe care o născociseră aceştia pentru a-și 
resbuna âsupra: mostenitorului familiei de relele trata- 

mente. suferite odinioară din partea reposatului mare 

logofăt, -.: 
Acsastă ştire produse mare sensaţie în public. Dar 

și causa. probabilă a unei asemenea schimbări de lu- 

'eruri fir în curând cunoscută, și toţi binecuvăntară în- 

fluența întrebuințată de. Vodă pentru înlăturarea scan- 
dalului. Unui observator străin o asemenea simplifi- 
care a unui proces trebue să-i facă efectul unui scene
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de familie, și in adevăr că are acest caracter, In 
Moldova cea mică Vodă cunoaște personal mai pe 
ficcine și este astfel în stare să se amestece in afaceri 
cari în Statele cele ' mari nu se pot hotări decăt de 
justiţie. 7 | 

“Într'un cuvânt procesul se sfirșise ; de inlocuirea bi- 
letului adevărat prin cel fals nici nu mai fu vorba, și 

justiția -nu avea ce mai căuta in afacere! 'Toate 
aceste nu miraseră pe nimeni, căci crau in năravurile 
țării. Istoria se stinse ca multe lucruri care ur putea 

da naștere la procese criminale, și se conduc la in- 

ceput cu energie și indignare, iar la urmă nu se mai. 
pomenește de cele de căt sub formă de anecdotă cănd 
bei intre prieteni un pahar de vin. 

Dolban se purtă ca un om cumpănit și șiret. El se 
"duse rizănd pe la cunoscuţi și istorisi cum insuș spul- 

berase tot procesul; merso la Lascar, se arătă cu el 

pe unde putu, şi aruncă toată vina, de căte ori se 
ivea prilejul, asupra lui Vrenceanu, ceea .ce era și ade- 
vârat. "Tot de-odată dădea zor să incheie socotelile 

epitropiei cu Lascar, cu atăt mai mult că toți epi- 
"tropii se aflau la Iași; cei hotărise să se intilhească 
pentru o prealabilă convorbire la Vrenceanu acasă. 

Starea lui Puricescu se imbunătăţise, dar el tot nu 

putea eși din odae. Dinaintea patului sâu se făcură
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așa dar pregătirile pentru primire, și Vrenceanu 

Iuera cu oarecare solemnitate la aceste pregătiri. Cu- 

noscuta masă: de cărţi, care era în camera Imi de 

Tueru vecănie acoperită cu hărtii, fu adusă și 50 așe- 

zară pe dinsa, vrafuri de acte. şi foi isolate acoperite 

cu ditre; pe altă masă era o cutie eu tutun, hărtie de 

țigară, dulceaţă și apă, pentru a inlătura întrarea și 

eşirea feciorului; patru huminări de ceară erau aprinse 

Catinea ocupa o odăiţă lingă acea a bolnavului, ca se 

retrase, | 

Insfirșit o trăsură trase la seară. „Acum pregăteș- 

te-te, cucoane Ienache“! strigă Vrenceanu şi le eși 

musafirilor inainte. Puricescu tresări la aceste cuvinte, 

care-i isbiră auzul pe neașteptate, după ce stătuse 

multă vreme pe gănduri ; săngeloi se sui tu repeziciune 

în cap, el fă cuprins de spaimă parcă cra să i se 

intimple - ceva extraordinar, își: puse toată silinţa ca 

să se scoale în sus, dar căzi fără de putere pe 

perine. | 

Dolban și Lascar intrară în odae zicind seara, bună 

bolnavului, cel dintăi făcu glume asupra stării nepi 

tincioase în care se afla Jenache; Lascar cu grozave 

bătai de inimă știa că trebue să se afle Catinea în 

apropiere. Vrenceanu se aşezase de indată picior peste 

picior cu scriositate și - demnitate la masa de cărți și 

apucase o hirtie în mănâ; vroia să dea intilmirii un 

aer cu totul oficial, căci felul :in care îl trata Lascar 

făcuse orice relaţie socială cu neputinţă între dinșii. 

Pânărul însă nici nu și mai aducea aminte căl
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insultase. . Atătea Iucruri se întimplaseră deatunci ! 
„Dolban văzi, că nici era de săndit la o convorbire 

introductivă pricteneascii, și de aceea incepi a se o- 
cupa de afacerea pentru care se întilniseră, „Le-am 

rugat să iei parte la această convorbire, tinărul meu 

prieten, spre a ne! înţelege dacă vrei să supui soco- 
telile noastre tribunalelor sau unui consiliu de familie. 

Familie în adevăratul înțeles al cuvântului nu ai; cu 

puţinele rude îndepărtate ale părintelui dumitale nai 

stat niciodată in relaţii mai strinse; dar ai putea alege 
căţi-va bărbați de onoare, care ar primi cu plăcere 

uceastă sarcină, și astfel am scăpa de-o mulţime de 
formalități migăloase și am sfirși lucrul intrun chip 

„mai prietenese. 

Dolban își făcuse bine socoteala, cuvintele „forma: 
lităţi migăloase! erau cu deosebire bine alese spre a 

înce pe:Lasear să in hotărirea dorită. „Sunt gata să 

vă ascult, domnilor!“ răspunse el. 
„mi pare bine“, urmâ Dolban, „cu atât mai mult, 

eu căt are să se ivească dificultăţi intro privire in 
are, mărturisesc, că am fost negligenţi. Arendașul a 

plecat şi a lăsat acaretele din Valea-Verde și tot in- 

ventarul în genere in proastă stare, 
Un suspin adăne al lui Puricescu, intrerupse pe 

Dolban. 
„Fără indoială că am făcut demersuri: , urm el, 

pentru a trage pe armean la respundere; deocamdată 
însă garantăm căte trei, și în deosebi cuconu Ienache, 

cu starea noastră pentru paguba adusă.
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Lascar sări în sus. „Nici un cuvânt mai mult!e 
strigă cl, roșindu- -se de adăncă mișcare sufletească. 
„Dacă găsiţi, mijloace de-a sili pe -arendaș să mă des- 
păigubească, atunci facoţi-vă - datoria. Vechiul meu prie- 
ten insă, prietenul reposatului tată- “meu, nu trebue să 
sufere de aceasta. Acum sunt vârstnic, și declar solemn, 
că mai bine aș remăne cerșetor decăt să primesc un 
“galben măcar din starea lui ca despăgubire, pTâniște- 
ște-te cucoane lenache&, adaogâ el, intoreăndu- -şi ochii 
spre bolnav. | | 

„ Dar remase inmărmurit și privirile celorlalți se in- 
dreptară fără voe după ale lui. Puricescu era nemiş- 
cat, cu ochii ţintiţi și cu gura căscată, un al doilea 
atac de apoplexie ii curmase zilele. 

ÎInvălmășeala în casa lui Vrenceanu ținit pănă tărziu 
noaptea; slugile urcau și coborau 'sci ările, trei doctori 
sosiră, chemaţi în gr abă unul după altul. "Toate oste- 
nelile fură zadarnice—Puricescu murise, 

Cătă vreme odaca mortului fusese plină cu doftori, 
prieteni și slugi, Lascar putu să stea in apropierea 
Catincăi mai ncDăgat i in seamă ; dar cănd se goli și se 
făcu încetul cu incetul tăcere in odaca în care mai sta 
masa: de cărți acoperită cu hărtii și mai ardeau cele 
patru luminări, și remăsese numai Catinca ingenun: 
chiată și plăngănd lângă patul mortului, el nu indrăsni 
să mai emăe acolo și eși repede, 
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TUBIREA ȘI PRIETEȘUGUL REVIN 

Peste trei săptămăni după cele intimplate mai sus 
găsim pe Lascar ear la Valea-Verde. e . 

Moartea lui Puricescu nu-l putea întrista mult; ochii 
săi nu remaseră uscați, po cănd urma după sicriul 
deschis, în care era culcat mortul cu obrazul descoperit, 

dar intristarea -lui venea mai mult din amintirea zilelor 

fericite, petrecute la Puricești. * 

Și aceste amintiri ii aduseră nădejdea de-a redobindi 

carăș comoara cea perdută. Lascar iubea pe Catinca 

mai înfocat decăt totdeauna, o iubea cu entusiasm; 

numai ea il pusese în stare să poată săruta fruntea 

cea rece a prietenului său mort. 

Dar cl nu văzuse ăncă pe văduvă, nu se credea 

incă demn de fericirea de a-i stringe măna după des- 

părțirea ce aceasta ii impusese. Negreșit, el ştia bine 

că plecase la Iași cu intenţia de a lucra energic, insă 

luerurile luuseră o direcţie. pacinică fără "mijlocirea lui 

astfel chibzuita.sa prietenii nu _ avusese ocasie de-a 

judeca dacă apaticul şi ușorul Lascar se schimbase. 

Prin hotărirea de-a răminea departe de dinsa el nă- 

diijduia să-i arate ce energie câștigase, și remase sta- 

torni în această hotărire, orcăt de puternică ii cra 

dorinţa de-a merge la Puricești.
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Socotelile epitropiei Lascar le primise, imbliinzit prin 
moartea grabuică a lui Ienache, așa cum i se presentară, 
și prin mijlocirea lui Dolban se impiăcase chiar cu acest 
prilcj cu Vrenccanu. 'Trebue să-i ertăm această concesie, 
aci nu era in joc numai slăbiciunea, ci mai ales mări- 

- nimia, acest dar firesc al orcărui moldovean curat, și sacri- 
ficiul propriului interes față cu moștenitorii prietenului 
scu mort. Dar acum avea destule ocasii pentru a se arătă 
sub o lumină nouă: cu micul capital ce-i remăsese 
de la maică-sa el cra dator să mulțumească pretențiile 
cyeditorilor și- să ducă gospodăria . din Valea-Verde 
cum se cade. Creditorii incepuse fără alto încercări 

“să ceară vânzarea Valei-Verde, și terninul licitaţiei 
silite se putea citi în » Gazeta Oficială“; dar după 
lege trebuca să mai treacă șase luni, şi Lascar se folosi 
de acest răgaz pentru a-și regula afacerile. O recoltă 
din cele fabuloase, ce dăruește ciiteodată Dumnezeu 
Moldovei, și vânzarea unei părți din frumoasa pă- 
dure de fu remasă ăncă in picioare pe Valea- Verde, 

„puseră în stare pe Lascar, a cărui muncă tot mai mare 
părea blugoslovită, să plătească în toamnă peste a treia 
parte din datorii, eceace mări creditul său deodată și 
inlesni dobăndirea de sume nouă, pentru a scăpa cu 
totul de vechii creditori; și cănd căzură cei dintii 
fulgi de zăpadă, el privi munca cămpului cu ineredin- 
țarea că putea scăpă Valea-Verde, dacii urmă să mun. 
ccască cu aceeași rivnă cu care incepuse, 

Un simțimănt mespus de _binefâcător umplea su- 
flctul lui Lascar în decursul acelei. vremi și chiar du-
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reree de a fi despărţit de Catinca, nu avea putere asu- 

pra lui. IL se părea că noul sâu fel de viaţă trebuca 
să-l arunce în brațele fericirii; el află oarecare volup- 

tate in sacriticiul ce-și împusese de-a aștepta sfirșitul 

anului de doliu; pănă atunci nu vroia să vadă pe ni- 

meni și găsea o plicere deosebită in adănca. singura- 

tato în care putea să se judece și să mediteze asupra 

“sa însuși. Chiar pe Dimitrie Albu, care avea o moșie 
in Moldova de jos la care putea junge în două zile 

nu-l văzuse de mult. | 
Vremea așteptată cu atăta dor era acum foarte tpro- 

piată, cănd sosi intr'o zi un călăreț în curte și inmână 

„o scrisoare lui Lascar; Vrenceann il poftea lu nunta 

fiicei sale Roxandra. Cu toată impăcăciunea lui cu 

fostul său epitrop, el nu se mai intălnise cu dinsul de 

la moartea lui Puricescu, şi nici avea cea mai mică 

dorință să se întoarcă la Bursuceni. Dar în starea 

sa sufletească actuală i-ar fi făcut plăcere orice dis- 

tracţie, care i-ar fi scurtat ultimele zile de des- 

„părţire, și hotări, săinveselească nunta prin presența șa 

și-să meargă chiar din ajun după cum cerea invitarea. 

= Ceeace se numește in Germania „Polterabend“ e 

și un obiceiu moldovenesc, obiceiu a cărui origine 

sc perde in noaptea timpului. Mireasa nu poartă vâl 

la cununie, ci Deteală, o mulţime de fire subţiri de 

air adevărat care-i cad de pe, creștetul capului ca șuvi- 

țele despletite de păr peste umeri și se coboară aproape 

pănă la călcăe. Cu cit sunt tinerii mai bogaţi cu atât 

Deteala se economiseşte mai puţin, și dacă fata e nu-



256 : LASCAR VIORESCU -. 
  

mai frumușică, apoi âi-șade minunat de bine cu această 
podoabă. După nuntă beteala impodobește icoana Mai- 
cei Domnnlui din biserica unde sa săvirşit cununia. 

Depănarea betelei și regularea ci se face in ajunul 
„căsătoriei, și se adună toți prietenii și prietenele. Ti- 
nerii ţin braţele intinse cu mare rsbdare; fetele dea- 

pănă, ceeace nu e prea incureat, restul să tae scurt 

şi se amestecă printre bomboanele de nuntă. Dar tot 

mai iute și mai cu nerăbdare umblă tinerimea cu fi- 
rele cele subțiri, căci a sosit musica. „Mai bine să 
jucăm“, zice o păreche de ici; „mai bine să jucăm, 

șoptește și alta mai departe, şi de indată, sboară toți 

vălțuind vesel prin salon. 
Strauss și Lanner trăesc in memoria celor ce i-au 

auzit, şi musica, de joe germană nu a amuţit prin moar- 
tea celor doi virtuoşi. Dar cănd căntă lăutarul ţigan 

Barbu sau Angheluţă, apoi tot. ţi.se invâitese altfel 
picioarele! Uitaţi-vă la acea orchestră minunată; dar 
trebue să cşiţi in tindă, în sală chiar n'aţi putea 
sta, și apoi nică nu miroasă Gamenii aceia a paciuli. 
“Priviţi aceste obraze negre şi expresive ! Părul cel 
lung negru se scutură selbatie in coace şi în colo, căci 
capul ajută la bătaia, tactului, și nu numai capul sin- 
sur, ci şi ochii se'nvârtese mereu, colțurile gurei se 
mișcă, și chiar nările, se umflă și nechează par'că ar 
vedea armăsarul o iapă ! Trei sait patru cîntă din vi- 

„oară, trei sai patru trag cu o pană pe strunele cobzei 
alții suflă cu adevărată furie din naiu, și totul impre- 
ună alcătuește o armonie așa. deosebită și iritabilă
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incăt tănărul trebue să joace cu voce făr de voc, băr- 
batul așezat, ridică, picioarele in țact și-și aduce a- 
minte de tinereţe, cind iși ţinea și el drăguţa în braţe 
și bătrănul mișeă cel puţin din degetele de la picioare 
și se uită zimbind la tineretul cel sburdalnie. Şi unde 
pui că ţiganii aceștia mau o idee despre note — cântă, . 
totul după auz! | 

Curtea și scara, pline de țărani curioși şi de slu- 
gile boereşti, erau viu luminate, cănd întrâ trăsura lui 
Lascar in chiotele surugiului. Vrenceanu îl primi in 

tindă și-l sărută cu sgomot, In salon era mare veselie, 
depănarea betelei se sfirşise. Roxandra intimpinâ pe 
musafir inroșindu-se puţin dar fără „cea mai mică cho- 

chotărie, și-i presentă pe logodnicul ei, un proprietar 
din vecinătate inotănd în fericire, care-l strinse de 
„mănă de "i pocniră oasele; cucoana Prohiriţa îi spuse 
căte-va cuvinte foarte prietenești intro frasi, franceză 
surprinzător de bine intoemită; bunica Ralu nu se 

mișcă de pe loc, ea pusese tocmai măna pe doi ju- 

cători de preference. | 
La asemenea prilejuri, nu numai la ţară, dar chiar 

şi la Iaşi în capitală, domneşte o veselie și o „priete- 
nic care sunt minunate. Acest fel slobod de a fi în 

societate pare inăscut moldoveanului ; el isgoneşte cu. 
plăcere tot ce este prea înţepat, fără a atinge buna 
cuviință, ast-fel și în vesela adunare. de la DBursuceni 

singur scumpul nostru Iliernonymus cra o notă dis- 

cordantă. EI se imbrăcase cu un fac negru, pe care il avea 

i j Lasear de pe vremea de student, și-l tot îndesa pe IL 

i 11
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cu glumele și cu 'sentințele sale. Putea să fie foarte 

neplăcut ciăteodată bietul Kreideman!. 

Se jucă pănă noaptea tărziu; apoi veni găzduirea 
musafirilor, care ceri vreme lungă, dar dete loe și la 

multe glume şi ris. In casă chiar nu cra destul 1oe 
dar nimeni navea voe să plece din Bursuceni. Cu- 

„coana Prohiriţa pusese să pregătească mai multe case 
țărănești din cele mai bune și toată societatea o porni 
pe jos, călări, in trăsură intrun șir lung cu musica în 
cap și în lumina faclelor ale căror fum se invărtea 
vesel în aerul nopţii. Fiecăruia i se mai .căntă ceva 

după ce ajunsese la locul său de odihnă, tot satul 

cra în mișcare; ciinii lătrau, găștile găgăiau turburate 
in liniștea lor obicinuită, pănă se perdu șirul musati- 
rilor și se intoarseră insfirșit trăsurile goale uumai cu 
musicanţii la curtea boierească. 

Și Lascar avu parte de o căsuță ţărănească impo- 

dobită cu scoarţe. “Tot cei trebuea pentru a se im- 

brăca a doua zi cra așezat pe o musă cu învelitoare 
albă. Se afumase cu chihlibar, și totul cra curat și 
plăcut. Lascar iși dăduse osteneala toată seara să fie 

amabil, şi acum se aruncâ ostenit pe pat. Afară era 
liniște, căinii și găștele tăicuseră, așa incăt cel adormi 
indată. 

Soarele răsări strălucitor în zioa, căsătoriei. Din zori 
incepu mișcarea la Bursuceni ; slugile calări și pe jos 
alergau de la curte la casele unde musafirii petrecu- 
seră noaptea; nu era iucru. mic să ingrijești de ca- 
feaoa și de dulceaţa tuturor. Mai multă treabă decăt
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toți avea, insă vornicelui sau mareșalul nunţii a că- 
rui numire o ceruse Vrenceanu cu tot dinadinsul, ţi- 

ind mult la obieciurile vechi. Vornicul se alege obici- 
„nuit din ajun dintre cunoscuţii mai de aproape și pri- 
mește din purtea miresii o basina cusută cu fir după 

felul oriental, numită covrea, pe care o leagă de 

vîrful unui Dăţ ca semn al demnităţii sale. 'Preaba 
lui e să facă invitările și să îngrijească de toate pre- 

gătirile: pentru serbare. La Bursuceni se alesese o 

rudă, a miresei, tănărul și veselul Bucinescu, care își 
făcii datoria cu mare ingrijire și plecase din zori că- 

lare cu steagul său spre a vedea de musafirii din sat. 
Pe la 10 ciasuri mai sosită și alte familii și apoi 

veni și vornicul Alecu: Dolban cu soţia intro caretă 
trasă de opt cai murgi.. Oamenii satului iși scoa- 
seră pălăriile, de departe la vederea echipajului, care 
avea vechea eleganță moldovenească ce dispare din 

nenorocire din ce în ce mai mult; coamele și coadele 
cuilor înhămaţi tot doi căte doi erau impletite cu pan- 
glice stacojii; amândoi surugii purtau curioasele lor 
haine obicinuite; pantaloni foarte largi de postav al- 

bastru cusuţi cu roșu, un mintean scurt de acecași 

coloare asemenea impodobit cu cusături, un brău sta- 
cojiu și o haină albă scurtă acoperită cu flori negre, 

albastre şi galbene făcut din șireturi, a căror măncci 
atărnau pe spate. Pantalonii tot mai strinși spre ge- 

nunchi se opresc acoto; se mai văd pe deasupra cismelor 

celor lungi ciorapi de aba bogat cusuţi, așa incăt că 

Jăzeţul e muiat intr'o mulţime de cususături ds toate fe-
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țele. Panglici tricolore îi sboară deasupra pălăriei de 

păslă eu margini late, și mănerul de alamă al unui cuțit 
ţeapăn îi ese din brău. Alături cu feciorul imbrăcat nem- 

țeste era pe capră un avnăut en ciubucul boerului in mână. 

EI era in hainele sale naţionale roșii pline de fireturi cu. 
turbanul pe cup, în șalul care-i incingea mijocul se 

vedeau pistoale ţintuite cu argint. Doi ţărani călăreau 

de ambele părţi ale trăsuri spre a o feri de răstur- 
nare. Streinul stă pe loc cănd intilnește un asemenea 
alaiu boicrese, și chir pământenii se uită -după dinsul 
şi le ride inimu de bucurie la această priveliște. 

In restimpul acesta clopetele biserieci din sat dede- 
seră semnalul pentru inceperea ceremonici. În curtea 
boierească plină de echipajele cele mai felurite era 
mare alergătură, se așeză șirul astfel cum trebuca să 

pornească. O trăsură cu opt cai în care se aflau mi- 
reasă cu maică-sa plecâ inainte, pe urmă venea acea 
cu mirele, tatăl său și vornicelul, apoi toţi invitaţii 
întrun lung şir de trăsuri. Toţi caii aveau basmale 
albe și feţe, legate pe lângă urechi; călăreții goncau 

descărcând la puști: ţăranii și slugile alergau spre 

biserică spre a-și face loc la cununia duducăi Roxandra, 

_era o icoană vie și veselă. Nici Kreidemann nu lipsea 
călare pe Fanny. 

Vechea și cam derăpănata biserică a satului avea 
azi un aspect foarte plăcut; preotul, un bătrăn cu barba 

lungă albă aștepta în odăjdiile sale bosate” ţesute cu 
fir; tânăra pereche iși luâ locul pe un covor și cununia 
incepu.



LASCĂR VIORESCU 261 
  

» Părinţii se retrag cam in fund in zioa căsătoriei 

copiilor lor. Nunui și nuna aleși dintre rudele sau 
prietinii cei: mai deaproape, îi înlocuese și își ini sar- 

„ciua aceasta obicinuit așa de serios, incăt căsătoriții 

“găsesc și mat tărziu un sprijin intrinșii ; amăndoi stau 
dinaintea altarului alături de mire și mireasă, ţinănd 
in mână o luminare mare de ccară impodobită cu aur 

flori și panglice. Preotul intinde păine tinerei perechi, 
ci beau vin din acelaș pahar, ca simbol de legătura 
strinsă care-i impreună pe viitor; și calea vieţei care 
trebue urmată impreună de aci inainte, e simbolizită 
prin aceea că pornesc mină în mănă, cu preotul inainte 

de trei ori în jurul altarului. Sunetul clopetelor îi în- 
soțeşte în cale și cei de faţă le aruncă bomboane și 

fire de peteală la picioare, astfel incăt străluceşte prin 

aer. Dacă ne inchipuim o mireasă frumușică impodo- 

bită cu beteală și un mire frumos, ceva emoție la pă- 

rinţi și la ceilalţi martori, apoi găsim foarte multi 

poesie în acest tablou. 
Pentru Lascar însă se perduse cu totul această po- 

esie. EI sia ca unul ce visează, alb” ca peretele, pep- 
tul său se ridica in suflări neregulate. Pe cănd era 

mare tăcere şi se celebra cununia se auzi la intrarea 

pisericei un foșnet parcă ar fi sosit musafiri noi; La- . 

scar se uitâ cu distracție, la cățiva pași de el so a- 

Anu Dimitrie Albu și Catinca. ” 

Intăiul moment de surprindere fă așa de puternic 

incăt îi paraliză orice găndire; nici.nu-și putea da
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seamă de era fericire sau durere ceeace simţi la nea- 
șteptata ivire a ființei iubite. EI nici băgă de seamă 
că și Catinca se lupta cu mișcarea ci sufletească; și 
mai puţin ii dete în gănd să respundă la salutarea lui 
Albu, care ciutâ, de mai multe ori să-i intilnească” pri- 
virea și se uită la el cu imare bucurie. 

Sgomotul felicitărilor după săvirșirea cununici îl de- 
ștoptă. “Toţi se imbulzeau spre tinerii insurăței, nici el 
nu putea remine indărăt; și cu atăt mai puţin cu căt 
nădăjduia să se apropie de prietina sa în imbulzeala 
ce se născuse; dar cucoana Prohiriţa apuease de braţ 
pe Catinca și dupâ, ce-i făcuse meritatele imputări că 
sosise așa tărziu, se și indreptă cu dinsa. spre cșire. 

Lascar se simți deodată imbrățișat cu căldură, el în- 
toarse capul și se văzu în braţele lui Albu. „Ce zici 
de această surprindere 2% intreb, - acesta. „Nici un 
cuvânt“ respunse Lascar, „IIaidem afară, la aer 
altfel voi începe să plăng ca un copil dinaintea tu- 
tutulor acestor străini 14 Ra 

Pe când se intoreeau toţi insoţiţi de impușceături și 
de musicanţii care ședeau intrun car, la curte slugile 
sub comanda neobositului Bucinescu pregăteau masa 
cea mare. Abia peste un cias fi totul gata; trebueau 60 de 
facămuri, fără a socoti măsuţa. cea mică pentru 
cei șase copii ce-i adusese cu dinsa mătușiea Para- 
schița; — mătușica. Paraschiva nu venea niciodată 
fără copii. | 

„În restimpul acesta o parte din societate se respăndi 
prin grădină; Lascar și Dimitrie se plimbau vorbind
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«dinaintea porţii; cei mai mulți remaseră in curte unde 

trebuiau să joace ţăranii după ce li se impărţise ra- 
chiu. Aci își arătâ vătaful Gheorghe Clipa toată supe- 
rioritatea minţii sale, și cuin studias2 de bine. carac- 
terul supușilor săi. Indată ce-și primise unul paharul 

său de rachiu îi făcea cu cridă o cruce pe spinare 
spre a-l impedica de-a se furișa din nou printre cei 

insctaţi. ” - | 

Un cere mare se desfășură pe iarbă, cu lăutarii la 
mijloc, mulți musafiri se amestecară pintre ţărani spre 

a-faco glume cu fetele; hora se invărtea încet în jurul 
musieci, din vreme in. vreme un flăcâu apucat de nc- 
astămpăr impingea deodată cu foc pe vecinii sti in 
mijlocul cercului spre a sări și a bate din picioare. 

Cănd priveşti la horă ţi se pare că oamenilor trebue 

să li se urască grozav jucănd-o; dar nu este așa; fe- 

te'e şi flăcăii joacă cu mare plăcere chiar daca n'au 

cisme în picioare. 

Insfirşit se dete semnalul ospățului; musica se așeză 

in tindă, mirosul de bucate intimpină pe meseni cănd 

intracă in casă și le mări pofta de măncare; o veselie 

copilărească se vedea pe toate chipurile, și fiecare se 

grăbea să-și: aleagă vecina la masă. Kreidemann se și 

apropiase de Catinca, cu intenţia de-a o apuca de braţ 

dar Lascar își făcu loc pe neașteptate intre amăndoi 

şi-i intinse măna. 
Ospăţul de nuntă. tăgăduia să fio vesel și Și indeplini 

menirea. Masa era minunată, bucătari din toate părţile 

veniseră în ajutorul -ţiganului lui Vrenecanu. Pe lingă 

.
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cele mai fine -produete âle bucătăriei. franceze nu pu: 
teau lipsi nici măncările moldovenești, și mai nainte 
de toate plachia de găscă. Afară se căntau valțuri! și 
polla-mazurka astfel că pe tineri abia ii răbda inima 
pe scaune; convorbiri tot nai sgomotoase se incingeau 
din dreapta și din stinga peste masă. Vrenecanu iși 
călcase pe inimă cu vinurile sale; exemplare striimo- 
șești de Cotnar și Odobeşti curgeau ca din isvor, al- 
ternănd cu Bordeanx și vin de Rhin, și cănd săriră 
dopurile de la Champagne după ce se bău in să- 
nătatea mirilor a socrilor și a tutulor rudelor, urmară 
toastele cele mai surprinzătoare. 

Un speech pregătit de Kreidemanu cu tot spiritul 
"Stu, se perdi ca vai de el din pricina sgomotului. 

Convorbirile cele vii conveneau minunat perechei 
noastre inamorate, care ar fi dorit mai bine să se afle acum în grădinița liniștită de la Puricești ; sfiala de la 
inceput nu fu luată în seamă, și Lascar incepu, a zice: 

„De la prietenul meu Dimitrie Albu mi se trage bucuria neaștâptată de-a te vedea aici 2 
„Nu tăgăduesc, Albu na indemnat să primese invi- tarea la nuntă“, respunse Catinca, 
„Ştiai că mă vei găsi aici? Catinca se uită Ja, din- sul roșindu-se; „nădăjduiam“, zise ca serios, 
O nespusă fericire cuprinse inima lui Lascar. Viito- rul sta legat de acest cuvint al prietenei lui. Nu pu: tea urma mai departe această convorbire în locul unde se afla; o asigurare Și mai lămurită pentru  dorin- țele sale iar fi luat putinţa să-si mănănce supa in
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mod cuviincios şi să respundă la întrebările ce i se 

făceau și lui din vreme in vreme. Dar fericirea lui 
cea prea mare trebuia să resuile întrun fel; el se a- 
runcâ așa dar cu cea mai neastompărată veselie în 
conversaţia de-o mie de ori incepută și apoi carăș intre-. 
ruptă a socictății;' și nu-i trebuca mult ca să se fi 
prins frate de cruce cu Seidomaun, numai de dragu: 
Catincăi. 

Se șezi mult la masă, și se bă mult. Chiar şi Vren- 
ceanu cel cumpătat ajunsese la inspiraţie, și cănd se 
sculară toţi de pe scaune, strigă: „Ilaideţi să facem 
o plimbare prin sat“. Musica se puse in cap și tot 
şirul porni. Nici damele nu remaseră inapoi, Catinea 
ținea pe Lascar de braţ. O asemenea plimbare, pe 

care societatea aleasă nu o face decăt escepțional și 
la țară, dar care nu ce rară în clasele de jos chiar la 
oraş, are un aspect deosebit. La Bursuceni plimbarea 
cra interesantă mai ales din pricina lui Vreneeanu care, 

apucănd pe Pentelei Creţu de guler se așezase lu spatele 

musicei și incepu un fel de joc cu tovarășul său ctre 

sărea și chiuia. Bătrănul ţinea cu o mănă antereul. său 

moldovenesc şi făcea niște. pasi aci mari, aci mici, apoi 

sta pe loc și incerci mișcări hastii bătând cu tocul cis- 

nelor, pămăntul ; apoi deodatii incepeau iar pașii mari. 

Priveliștea era foarte originală; Creţu nu.putea ţine 

tactul; el ducea grija gulerului de la haină. "Țăranii se 

strimbou de ris și strigau; „Boerul nostru s'a che- 

făluit, Dumnezeu să-i erte păcatelo 4 

Abia se intoarse lumea, acasă, și jocul incepi; țiza-
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nii ncobosiţi ciintau parcă acum puseseră abia măna 
“pe vioare. Quadrile, polka, val, urmau'una după alta; 
nici hora nu fit uitată. Nu se ivi nicio impedicare, 

» numai copii mătușieăi Paraschiva fură căleaţi râu de 
„Yre-o căteva ori. Vlăstarii desnădăjduiți nu-și băteau 
capul de aceasta și săreau mereu pintre dănțuitori. 

Prilejurile de-a vorbi fără a fi băgaţi în seamii erau 
numeroase, Lasear și Catinca nu scăpară nici unul, 
Când se despărţiră noaptea, tărziu măinile lor se ținu- 
ră strinse multă vreme și Catinea zise lui Tasear ui- 
tăndu-se cu “drag Ja dinsul: „La revedere“, Și ciind 
Albu se apropie de dinsul, se imbrățișară cu toată i- 
nima amândoi bărbaţii și Lascar zise: „Iubirea și prie- 
teșugul mi-au venit în ajutor —vă mulțumese-t 

i 
. 

Au trecut patru ani de la nunta cea veselă, 
E o minunată zi de vară. Un vapor străbate valu- 

rile limpezi in susul Dunării. O societate variată se 
plimbă vorbind pe podul vaporului; mulți se bucură de 
frumoasele priveliști de-alungul țărmului ; mulți nici 
nu iau scamă la dinsele, 

Pe-o banci șade un tânăr blond en mustața roșea- 
tă îmbrăcat în haine elegante de vară ș lăngă dinsul 
„e o damă tânără a cărei ochi mari negri se indreaptă 
spre partea unde se află Moldova. Dar nu e nicio tris- 
tețe pe obrazul ei, ca zimbeşte cu nespusă gingășie 
cănd vine fuga spre dinsa și o apucă de genunchi, un 
băeţel de vre-o trei ani cu frumoasele lui haine de 
coloare deschisă, 

|
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„Cine sunt oamenii aceia frumoși?“ întrebă unul 
din călători pe căpitan, şi acesta arătâ cu degetul spre 
un sac de drum cu o placă de alamă pe care sta 

seris numele proprietarului: Lascar Viorescu. 

Cu acești călători părăsesc și eu Moldova; dulci, 

foarte dulei amintiri mă insoţese în Germania. 

“La despărțire mă mai întreb ăncă o dată daca icoa- 

“mele pe care am căntat să le descriu sunt . adevărate 

și cred că fără grijă pot respunde afirmativ. 

Pentru german ajunge: aceasta; pentru moldoveanul 

în mănele căruia ar putea să cadă aceste pagine mai a- 

daug ceva. | 

Am avut adesea prilejul de-a observa caracterul lui 

Lascar; nu este o năseocire a inchipuirii mele. 

In Catinca din contra gisese .nobleța femeească caro 

se află în firea moldovenilor, şi mă rog la Dumnezeu 

ca multe. locuitoare din provinciile Dunărene să dea 

înapoi spre a se apropia de acest tip primitiv și să 

devie mai puţin Parisiare, spro a luera în sens pa- 

triotie. la inălţarea imprejurimii lor. 

Băwvbatul și femea trebue să lucreze impreună la 

civilisaţia țării lor, să se îndemne unul pe altul nu 

numai la bună-voinţă, dar şi la indeplinirea acestei 

"ținte; femeca ca și bărbatul trebuo să aibă inaintea 

ochilor ţinta vicţei, altfel ea. e lipsită de patriotismu, 

Am auzit, fără îndoială, multe cuvinte . frumoase şi 

entusiaste” de pe buze frumoase; dar daca. ar fălfăi
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steagul tricolor naţional de o parte cu strigătul sim- 
plicităţii și al restringerii pentru binele general, car 
de altă parte s'ar afla: o nouă garnitură de horbote— 
femeea din societatea naltă ar urma de sigur pe cel 
dintăi dar sar uită cu părere de rău la cea de-a doua. 

In iubirea mea sinceră pentru frumoasele țări Du- 
nărene imi mai vine în gănd și alte conclusii de tras 
din deserierea cea simplă de mai sus. Dar multe se 
vor fi schimbat în timpul din urmă. Poate chiar -azi 
o existență problematică ca acea a lui Vrenceanu a de- 
venit cu neputinţă; și un Ienache Puricescu tănăr nar 
putea fi impedecat în ziua de azi să- şi desvolte înte- 
ligența sa, pecum a fost reposatul meu prieten. 
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