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„DOUE NEBUNII.
Cozma. pleca de acasă pe la răsăritul soarelui cu puşca, pe umăr intovărăşit de copoi,
şi apucă peste cămp de-adreptul'prin zăpada
ce scărţăea sub cizmele sale, şi prin acărei
pulbere se vedeau urme proaspete de epuri.

- El mergea, cu paşi grăbiţi, iuţit de gerul dimineţei, şi din pieptul său eşeau aburi deşi
„cei albeau musteţele. — Soarele era, cu dinți,
pădurea, incărcată cu promoroacă, şi in urma,
lui satul abia se zărea dintre valurile -troeanului.

Cozma, era insurat cu cea mai. drăgălaşă

femee. din sat, şi o iubea atăt de mult, incăt
gurele răle spuneau cumcă dragostea lui se
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cam asam&na cu gelozia. — Numai patima
vănătoriei ce-l stăpănea de copil îl scotea,
căteodată de-acasă, dar şi atunci multă ză-

bavă el nu-şi făcea in pădure, căci era om
prevăzător şi se temea ca nu cumva femeea,

lui să sufere de urit;

ear uritul, îşi zicea

el, este un musafir primejdios la casa, omului
care vine totdeauna cu sfaturi răle. — El
avea, in minte o intreagă comoară de cugetări folositoare pentru trăinicia căsătoriei,
precum de exemplu: „paza bună, trece primejdia rea; femeea trebue să se teamă
de bărbat; puşca, calul şi femeea nu se

imprumută,“

şi alte de asemenea culese din

inţelepciunea poporului şi din sfânta

scrip-

tură. — Însă, trebue să o spunem, femeea,
lui nu le prea lua une-ori la bun înţeles,
şi deaceea se iscau intre 'dănşii mici certe
careinourau căteodată ceriul lor gospodăresc.

Fată, că tocmai în dimineaţa cănd Cozma,
se dusese la v&nat, sosi la casa lui un străin
mărunt de trup, cam sprinten imbrăcat pentru -un -ger ce inchega apa, neavând pe el

haine mai calde decăt o căciulă bine. indesată pe urechi şi un .surtucel care-i pocnea

al
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căt

îi trebuea

pentru

PR

țăran. El ştia scrie

RI a

in spate. Acest străin era cum am zice un
logofeţel de tărg, nu tocmai boer dar nici

II

a-şi zugrăvi iscălitura, cu nişte litere ca talpa

Dr

găştii, aruncate unele in spinarea altora, in
mijlocul unei grădini de floricele; ear in cetire era mult mai inaintat: inv&ţase pe de-

şi

—a. a DR Le

o slăbiciune: iubea prea mult femeile. Nu
iubea pe una sau pe două ci.pe toate fără,

e

osebire, şi ăncă pe toate deodată, nalte sau
mici, bălăi sau smolite, tinere sau tomna„tice, numai femei să fi fost. Se aprindea la,

TEN

ei

lumina ochilor lor, cum s'ar aprinde o ploscă
cu praf la focul unui chibrit. Ciudat însă

era, că in acelaş timp se credea şi eliubit

e

de dănsele. — După mintea lui nici o femee nu era in stare să se impotrivească,
se rotească pe călcăe, să

arunce

o

căută-

„tură galişă sau o vorbă cu două inţelesuri,

TR

-murilor săi ademenitori. Era, destul ca el să
|

asi

avea

-Ș RA

„Dar pe lăngă atătea bune insuşiri

ee Re ZE

rost Alexandria şi int&mplările frumosului
Arghir, şi ştia, lucru rar pe vremea aceea,
să socotească zilele anului după măna lui
Damaschin. Prin urmare nu era om de rănd. —

s
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pentru

pue

să

aprigă

cea mai

ca virtutea

indată armele jos. Şi cum să nu crează astfel, cănd era inzestrat cu tot ce trebue unui
pentru

om

femei:

adevărat

a fi un

răpuitor

de

ochi negri focoşi, măni albe şi deli-

cate ca de duducă,

un

cam

nas

ridicat in

sus care-i dădea un aer isteţ şi obraznic tot-

odată, şi o inimă.... o inimă... Căt despre

vorba lui, ce să mai zicem?... Era atăt de
imbelşugată, incăt curgea ca un riu ce se
revarsă

toate

maluri.

peste

aceste

nu

gros pe umere,

avea

Păcat

că

lăngă

pe

şi un contăşel mai

căci n'ar fi fost

de

prisos

in timpul ernii, şi i-ar fi dat totodată o infățişare de om cuprins, ceea ce nu strică pe
'

_slăngă femei; vina însă despre lipsa contăşului nu era a lui ci a imprejurărilor; noroc

in toate nu putea să aibă.
Dar

ce căuta acest om primejdios in satul

şi la casa lui Cozma?
p

i

|
Ce căuta, vom vedă mai pe urmă.
Presupunem deocamdată că adulmeca v&- |

natul ca prepelicarul.|.
—

Bucuroşi

„i

de oaspeţi?

chizănd uşa şi băgănd

intreba el,

capul inlăuntru.

des-

străinul

suflăndu-și

in pumni. —

Leliţo,

a

zise

B.r.r.r.r.r. Ce earnă ruseas
că! .,,

femeea dăndu-se pu-

pt
Ri

—

nu-mi vei face şi mie un locuşor
la "foc, că

mă-ri mult frig am strins în spate,
—

Poftim,

țin la o parte.
—

A!

răspunse

|

Blagoslovit lucru e focul earn
a |...

Da bine, eşti singurică acasă?

— .Singurică cum vezi, bărbat
ul meu e
dus la vănătoare.... Dar dom
nul de unde
„vine, nu-i fie intrebarea cu
supărare?

— He! He!

„eu!

Vin...

He!

vorba

Drăguţă

de unde vin

ceea... de peste nouă mări .

şi ţări... Fost-am pe unde cres
e smochinele “

ca ciupercile in Cămp,

şi pe

unde

oamenii

au faţa neagră ca fundul ceaunu
lui; fost-am .
şi prin ţările acele unde-i cuibul
criv&ţului, şi

anul de-o zi Și-o noapte.

—

Şi ce-ai

căutat

|

pe acolo? intrebâ cu

mirare femeea lui Cozma,

e a

— Bucuroşi! Răspunse femeea
lui Cozma
care-şi pept&na părul dinaintea
focului, .

m

9
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—, Ce-am căutat?... Dacă ţi-oiu
spune nu
mi-i crede... Am căutat; aceea
ce se găseşte
mai des şi. mai rar in lume,
aceea ce-i mai :

10
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frumos şi mai urit,. mai blănd şi mai fioros.
„Am căutat doi ochi!
— Doi ochi! zise femeea Ja culmea mirării.

,

— Da... doi ochi!... şi pentru dănşii am
alergat ca un năucşi vară şi earnă de-alungul şi de-alatul pămăntului, şi abia acuma
i-am găsit. Nu-i vorbă, am intălnit in lume
ochi de toată mâna, şi mai mari, şi mai
“mici, şi mai albastri şi mai fistichii... Dar
ca ai îti aşa de frumoşi şi drăgălaşi, zău |
ăncă n'am văzut!
Se iuţeşte domnişorul, găndi femeea scor-

molind focul in vatră spre a-l aţiţa;
luănd un aer măhnit, ea zise:

*

apoi

— Ditale iţi vine a sburda... şi eu sunt
o biată femee nenorocită, care plăng
ziulica, de lungă.

căt e

— Plăngi?... Eşti nenorocită?..... Nu se
poate.... urmă străinul uităndu-se cu duioşie
la t&n&ra femee a cărei chip frumos. era încunjurat de-un păr negru atăt de lung, incăt
peptenele părea că nu dovedeşte să-i ajungă.
la capăt.

—

Nenorocită pentru ce?

DOUE NEBUNII

—

Pentrucă...

cazurile mele
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dar ce să-ţi mai spun ne-

d-tale care mă vezi acum pen-

tru intăia oară. Ce milă poţi
mine ?
Zic&nd

să ai pentru

aceste

cuvinte,

pieptuli

se ridică

intrun oftat şi ochii ei se aţintiră

asupra.

focului cu o căutătură in care străinul crezu
că vede

o adevărată

nenorocire.

— Eu să nu am milă de tine? auzi
vorbă... Spune-mi dragă ce. ai... Eu sunt
om ispitit, am umblat prin lume, am văzut

multe, şi pot să-ţi dau sfaturi de priință.
— Ce să am?... am un bărbat rău caun
zăvod care nu mă lasă să văd soarele decăt
prin ferestuica, asta. ME ţine inchisă ca pe
o fiară, sălbatică. M& teme de toate, pănă
- şi de oglindă... Auzi !... N'am măcar o oglindă

în casă, să mă văd cănd mă

pepten; i

că n'am trebuință, să ştiu cum sunt.
— S&rmană copilă! Aceasta este o adevărată nenorocire. Te plăng din toată inima...

Dar: ştii ce să-i faci?
— Ce?..
”

—' Să-l dai pe bete!... Curată socoteală...
“Incai dacă te teme să aibă pentru ce.

12
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Ispititul călător, pătruns de frigul de pe
ârum se afla acum intre două focuri, intre

focul din vatră

şi frumuseţa,

gazdei.

Cum

dar să nu i se aprindă călcăile? Socotind.deci
Ca dat norocul peste dănsul el devenea din
ce in ce mai duios; ear ea se ferea şi nu
prea, improtivindu-se 'cam după cum zice
_căntecul:
Fugi de-acolo vino'ncoace

Lasă-mă şi nu-mi da pace.

Pe buzele ei se 'ntipări un zimbet plăpănd şi ochii ei negri privind cu nehotărire
pe sub umbra genelor păreau că vor să

pribegească in altă lume.
„

—

Hait!...

ăncă

un: bărbat

cu

podoaba

obştească pe frunte, gănd! străinul r&sucindu-şi musteaţa ; la bună, vreme am nimerit.—
Inima

sa incepu

să salte

sub

farmecul

do-

“rinţei;. dar dracul care n'are altă, treabă
decăt; să incurce iţele in lume, îşi amestecă,
- şi astă-dată codiţa, tocmai in momentul cănd
ispititul călător crezi. că a pus 'măna pe.
noroc; căci deodată șe auzi la uşă un sgo-
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mot neaşteptat,
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un glas sălbatic de care se

cutremurară geamurile ferestrei:
—

Uit!...

nea!...

nea!...

nea!...

Nea

Şoimu!... Nea Dudaş!... Nea Balan!...
-— Vai de mine! strigă femeea cu “glas
desperat. — Vinebărbatul meu... ce să fac?...
De m'a găsi cu d-ta, sunt pierdută... Unde
să te ascund?... Unde?... Ah! ici in sacul
cu făină... Viră-te degrabă,
Străinul tremura de fiică de-i clănţăneau
măselele.
— Iute el se aruncâ in sac, cufandăndu-se in făină pănă in gât, ear femeea
după ce legâ, gura sacului cu grăbire, se puse

earăş dinaintea, focului şi urmă a-şi peptena
părul in linişte.
Fată că pe pragul uşei se infăţişa Cozma,
„cu puşca in mănă şi cu barba albă de promoroacă, zicănd cu glas puternic:
— Femee, cine a venit aici?
— Nimeni, dragul meu. -

„.— Nu se poate; cănii latră a om străin;
am văzut
uşa, mea,

urme

— Nu ştiu

de cizme

prin

zăpadă

la

+

de ce urme

că sunt chiar urmele tale.

vorbeşti;: poate

.

”

2
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— Ale mele?...
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vedea;

Vom

Atunci el incepu a cotrobăi toate lucru:
vile prin casă; deschise lăzile şi dulapurile,

Jovi cu stratul puştii in perini, în mindire,
ear cănd veni in dreptul sacului, deşi ştia
că intr'&nsul nu-i decăt făină, totuş îi dădu,
pentru liniştea cugetului, căteva lovituri de
cercare, care erau căt
din loc coastele bietului
Femeea, văzând apoi
se depărtează de sacul

pe ce să strămute
călător.
pe bărbatul -s6u că
cu pricina, prinse la

inimă şi incepi să-l mustre.
— Căna oare îţi vor'eși
Ia priveşte

cap, bărbate?

şi posomoritla
“neamurile...

față,

Ai ajuns

gărgăunii

din

căt eşti de venă

par'că

ţi-ai

ingropat

de risul satului cune

buniile tale. Ş'apoi crezi că de-aş vre eu,
waş găsi chip să-mi ascund ibovnicul chiar
sub ochii tăi... colo bună-oară in sacul cel
cu făină... Hei!.... dragul meu, nu te mai
face din bun sănătos, bolnav ; căci ştii vorba
ceea:

„mai uşor e a: păzi

decăto femee.“

un

cărd de epuri

Si

— Unde-i?... Unde-i... să-i fac scăfărlia chisă-

DOUE NEBUNII
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liţă? striga, Cozma aprins de mănie, văzăndu-şi căutările zadarnice.
— E colo in sac, crede-m&; răspunse Mă-

— Dacă nu-i in horn, trebue să fie in
vre-o bortă de goarec, căci omul de frică,
ci-că se face mic ca un şoarec.

—
sărite,
odată
—
să, fie

Femee necinștită, nu mă scoate din
căci vai şamar de tine!... AĂncă.
spune-mi unde-i?
Dacă nu-i in borta şoarecului, trebue
in podul casei, fiindcă acolo e loc

mai larg.
Cozma

fulgerat, de această

cu palma

peste

ce-şi

singur:

sunt,“

zice

frunte,
„Na,

idee, se lovi

intocmai
ce

ca omul

gogoman

mai

şi furios se aruncă pe scări in pod.

Dar pe cănd el îşi pierdea vremea căutănd ca un bezmetic pe după grinzi, pe

ag n
a
a

Nu-ţi bate joc de mine femee! spune-mi
unde-i, că mă jur pe..
— Dacă nu-i in sac, a ebue să fie in horn.
I'ai căutat în horn?
Cozma aiurit se uită in horn, văr inăuntru coada cociorvei, dar nu găsi nimic...

NR

ua.

riuca cu un zimbet luător in ris.

„_?
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sub ţoluri, pintre putinile de borş, femeea,
lui deslegă grabnic sacul, scoase pe ispititul

călător mai mult mort decăt viu, din făina
in

care

şezuse

ingropat

cu

genunchile

la

gură, şi-l dădă pe uşă afară zic&nduii:
— Mergi la cumătra, Ilinca 'in casa de
alăture şi spune-i să vie Ja mine. Nu pleca
fără răspunsul meu.
Apoi iute ea mătură urmele de făină ce
„se scuturară de pe hainele străinului, şi
cănd Cozma se cobori din pod, toate erau
in răndueală.

—

Nu-i nici in pod, zise Cozma;

se vede

că Va inghiţit pământul. — Obosit el se puse
pe-o. laiţă cu braţele incrucişate, şi pe fruntea sa sudoarea curgea ca bobul. Apoi cugetănd că a putut să aibă prepusuri ne-

drepte, el se simţi ruşinat de atăta sgomot
făcut în deşert, şi cercă să se imbuneze pe

lingă soţia sa,

care

acum şedea

mănioasă,

cu spatele intoarse spre dănsul.

—
sunt

—

Ia vin lăngă mine, Măriuco, şi spune- mi
eu teafăr

Eu

să vin

sau

nebun?

lăngă

tine!...

eu

femee

DOUE NEBUNII
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necinstită !.... Să mă ferească Dumnezeu. ..
Mai bine in braţele morţii.

— Ja lasă mănia la o parte, Măriuco!..
Hai!... vin de mă sărută ici .pe frunte.,
că doar nu piere lumea.
Baiu.

— Măriuco! Văzut-ai tu mărgelele cele
de la dugheana jupănului Ițic din sat?

Nu ştiu.

—
gelele.

Ți-ar plăcea să le ai la gătul tău?
Nu ştiu.
Măriuco sărută- m$ şi-ţi cumpăr măr-

Iaca zu!

|

—

Zu, aşa! uite, să n'am parte de ohii
tăi cei frumoşi.
— Ni le cumperi acum indată ? piitii
“ii;FR
— Căt ai scapara din degete.
(zu
i
— Ei bine fie, însă cu o tocmală.! ii li
— Ce tocmală?
— Să nu mă mai temi de altă. dată, că
„de ce se teme omul, nu scapă, “

— Ba şaga asta, să n'o faci Măriuco.
Pacea fă incheiată intre soţii burzuluiţi prin
o sărutare, după care Cozma își simţi inima
23,453 II.

”

2
s
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la

cu

loc.

Măriuca

şăgi, cu

îi puse

desmierdări

căciula pe cap

il scoase

pe

Şi

uşă

afară, trimițăndu-l după mărgelele făgăduite.

__ av Cozma

fără leac de grijă, plecă

de

la
acasă, şi pe drum mergând, găndea
spaima sa trecută şi la, bărbaţii care au
a
păţit-o mai r&u decăt d&nsul. Apoi pănă
nu ajunge la dugheana cu mărgelele, se in-

cure puţin pe la crişma
drege

din sat spre a-Și

cheful după un val aşa de greu.

II.
— Cine-i calindroiul cel botezat in făină
ce mi-ai trimis? intrebă Ilinca care venise
la Măriuca, indată după plecarea lui Cozma.
— Un om din lume. Să- ingrop de-lcui
* NOS6.

— Şi ce a căutatîn sacul tău cu făină ?

adause ea uităndu-se cam pieziş la Măriuca.
— Vai de capul lui ce i sa int&mplat!
El a venit la casa mea degerat de frig pe

cănd Cozma era la vănat, şi fiindcă Pam
primit bine, €l a găsit cu cale, văzăndu-mt

DOUE NEBUNII

singură,

să-mi

aştearnă
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la

vorbe de dra-

goste. Eu m& făceam că-l ascult şi 'am tot,
trăgănat cu cuvinte ingăimate pănă ce a
sosit bărbatu-meu, şi atunci Pam virit in
sac. Am voit să-i dau o groază ca să nu

mai alerge altă-dată după ochi frumoşi. Aşa-i
ca

venit la tine cu sufletul la gură.
Aşari, dar nu te-ai temutde bărbatutău că-l va găsi in sac?
—

— Ba că, chiar!... Nu ştii tu că bărbaţii
au orbul găinilor şi nu caută decăt unde
vor femeile lor să caute. Ascultă-mă cumâtră !

Danţul incă nu-i măntuit. Voiu să dau şi
bărbatu-meu o spaimă de învăţătură, pentru ca să nu mă mai teamă in viitor Și
să-mi tot caute pricină din senin.
— Ca ce fel?
— Eată cum. Tu îi vei spune

că ina.

devăr fusese un om in sacul cu făină, şi
că eu m'am ințeles cu dănsul să-l intămesc
- chiar în asță sară in casa cea pustie din
capul satului. Invaţă-l un şireclic cum, dragă doamne, să ne prindă. Pănă desară elo să
turbe de jigăraea zulei, şi o să-şi bea toată
fierea din inimă. Aceasta-i va fi de leac;
9*
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din

calindroiului

ear

că

noi

sacul

făină,

cu

spu-

mia căzut tronc la inimă, şi adă-l

inspre amurgul
să-i pregătim o

care să-i ducă

la locul de intălnire, unde
cinste de cele năstruşnice

vestea

Planul Măriucăi

dincolo de sai.

era isteţ, dar primejdios;.

ea, se juca cu focul. Aţiţănd
ea voea prin 0

doi nebuni,

slăbăciunile a

singură

glumă

se
să le pue minte la amendoi,: dar nu
margini _găndea căt de nesocotită şi fără
se
poatefi turbarea unui bărbat gelos, care
în ris:
crede inşelat, sau a unui amorez luat
it.
sfirş
Şi una, şi alta puteau să o ducă la rău
scoÎnsă Măriuca nu avea in vedere decăt
te un
pul de a-i ruşina şi făcea de mai nain
haz

nespus,

inchipuindu-şi cum

0 să-i vază

smeriţi şi pocăiţi dinaintea ei.
Mariuca, şi cumbtră-sa se sfătuiră deci cum

sară, şi
“să alcătuească, petrecerea din acea
va fi inpe cănd crezură ele că Cozma se

arumat spre casă, Ilinca îi eşi. inainte

“intălni în adevăr
in măni.

Ea

şi-l

intorcăndu-se cu mărgelele

îi vărsă in ureche căteva vorbe

otrăvite care-l ingălbeniră la faţă şi-i sgăciră pumnii intatăta

incăt bietele mărgele

DOUE NEBUNII
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strinse ca intrun teasc se fâcură fărime.
Ca in toate imprejurările grele el se abătă

şi astă-dată pe la crişmă unde băi de dușcă
căteva pahare de vin spre a-şi potoli focul şi
a-şi limpezi ideile, şi plecă apoi spre casă
mai imbărbătat făcându-şi feliurite planuri

cum să dea ochii cu necredincioasa lui soţie.
Acuma, se dumerea el ce insemnau toate
apucăturile ei de mai nainte pe care el, in
prostia, lui, le crezuse că sunt copilării. Ajuns pe „pragul uşei, el se văzi pe neaşteptate intămpinat de Măriuca care îi sări inainte sburdalnică ca o veveriţă. Atăta indrăzneală din partea unei femei necinstite, îl
scoase din simţiri şi capul lui incepu să
fiearbă ca un cazan. In zadar îl intreba ea
„despre mărgele, despre jupănul Ițic, despre
vânat, despre vremea de afară. Cozma era

fără graiu, cu dinţii incleşiaţi, numai
i se mişcau

—

ochii

in cap, roşietici, insăngeraţi.

Se vede că te-ai imbo!năvit, bărbate,

umblănd după-mărgele, zise şireata Măriucă,
făc&ndu-se că nu pricepe nimic.
Cozma îi aruncă o privire incruntată, şi
fără, a-i răspunde, eşi răpede din casă, sim-

2
t>

DOUE NEBUNII

“ ţină“că se inăduşă. Afară văntul răce îi lovi
fruntea, dar nu-l răcori. El se preumblă pe
la poeata cu păseri, pe la ocolul vitelor, la
stogurile cu fân, la coşerele cu popuşoi care
toate alcătueau mica lui gospodărie; apoi
voi să dreagă carămbul de la car, dar băgă
de samă că nu-i stricat, injugă boii şi ear
- îi desjugă neavănd unde să meargă, şi astfel umblănd de la un loc la altul fără treabă
şi fără conştiinţă de faptele sale, părea că
mintea Va, părăsit, lăsăndu-l in voea picioarelor. Dar deodată o idee îi trăsni prin cap

şi-l scoase din buimăceala ce-l stăpinea.
— 06'mai stau eu la gănd? îşi zise el,
“tvebue
părcă.

să-i tai gătul

ca la

un
Ei

de

pui

no-

Şi voind a-şi pune. in lucrare ideea, căt
ăncă era proaspătă, el scoase cuțitul de la,
br&u, şi apucă inspre uşa casei
infierbăntat de focul r&sbunării.

cu

capul

— Dal adause el... Răul trebue tăiat din
rădăcină. Hait Cozma, fii bărbat, şi stăpăneşte-ţi inima... Nu-i vreme să. ne. induio-şăm. Dinte pentru dinte şi ochiu pentru .
ochiu!. aceasta-i legea cea adevărată. — Dar”

.
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a plănta

vatei

cănd era să, deschidă uşa spre

ferul

sale soţii,

lui o voace

ucigător “in pieptul

el auzi

stranie,

nevino-

deodată in creerii

inăduşită,

rostind

cu-

vintele: EI cum rămăne 2 Cozma se uitâ;iniprejur ca şi cănd acest glas cobitor ar fi
venit de undeva, însă nu v&zi decăt un corb
singuratic care cloncănea pe-o creangă us-

cată,-şi nu mai auzi decăt, inima, sa

băten-

du-se,

—

El cum rămăne?... se intrebâ Cozma. —
Da! El cum r&măne... Aceste cuvinte Dumnezeu sau dracul mi le-a şoptit la ureche
spre a-mi aminti că socoteala mea nu va
fi deplin încheiată in cătă vreme el va remănea, nepedepsit. — Da!... Trebue să-i fac

şi lui judecata... Dar cănd şi unde?...
La aceste de pe.urmă cuvinte, Cozma
increţi din sprincene cu oţerire, şi stăti
căteva minute pe gănduri. Mii de cugete
se incrucişară in acest scurt timp in mintea
lui bolnavă; i se păr că vede o figură de

om

străin

.

cu

zimbet

inveninat,

cu ochii

rizători, bătăndu-şi joc de mișelia lui, ear el
setos de r&sbunare, voea par'că să o prinză

2

în momentul
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cu mănile,

măgite

să o sfăşie, însă, puterile

se pierdeau

in

lui a-

deşert, luptăndu-se

contra v&ntului.
|
— Ah! chip blăstămat! adause el... Bra
căt pe ce să te uite mănia mea. „. Yoiu
aştepta pănă desară ca să vă desmierd pe
am&ndoi deodată... numai așa voiu fi depli
n
r&sbunat. O! Doamne... Ce lungă e ziua
de
astăzi |...

Indată ce-şi
simţi liniştit ca
cale, însă pănă
reintră în casă
ciile femeei sale.
Măriuca, veselă

luă această hotarire, el se
-omul ce a pus o treabă la
în sară neave&nd ce face, el
curios să mai vadă fagi.
_
ca

mai

înainte îl intim-

pină cu feliurite vorbe şi intrebări

la care

Cozma răspundea silit Şi cu jumătate
de
glas.
«
— ie nuci e bine bărbate, zise ea;
„te
cânosc de pe faţă; bagă de samă, boala
ta,

poate să fie grea!
—

Dar

—

Și unde te doare?

e grea...

răspunse

Cozma.

— Aici la... inimă.
— Te

voiu

tămădui eu,

n'aibi

3

AN

grijă,

a-

n9
ct
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dause ea, sclipind din ochi. Cum va inopta
mă voiu duce-la mama Tofana, doftoroaea
satului, spre a-i cere buruen€ de leac pentru tine.
— Buruene de leac... hm!...

—
caută

Pănă
de

atunci

culcă-te,

dragul meu, şi

te linişteşte.

|

„— M& tem că n'oiu pută dormi.
Apoi Cozma luăndu-şi de samă căe mai
nimerit pentru izbănda planului stu de a
se face bolnav, primi să se culce, dar o-

chiul său mai

deştept

scăpa

din mişcările

nici una

decăt totdeauna nu
ei.

Măriuca care se vedea păndită, făcea ina- dins tot ce putea

pentru

dinţa că e vinovată.
vărtea

in

dreapta

şin

a-l intări

Necontenit
stinga

in cre-

ea se infără

nici

o

treabă, punea de zece ori măna pe acelaş
lucru şi-l lăsa tot la, locul lui, se arăta cănd
(|. xeselă, cănd. gănditoare şi părea că nu ştie
|; cum să alunge timpul mai răpede. Ear Cozma
care inţelegea toate aceste, abia îşi putea

“|. înghiţi mănia, şi sufla ca un taur sub co"1. jocul cu care-l invălise nevastă-sa.
— Ce dovadă mai bună despre necredinţa
-
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ei? găndea, el in sine... Ian priveşte ce nea stămpăr!... A şi găsit teiu de curmeiu pentru
a lipsi de-acasă.... Ci-că se duce la mama,

'Tofana după buruene de leac... Las că te-oiu
|
tofăni eu!...
Incepuse acum a amurgi.
Măriuca pregătindu-se să easă din casă
.
zise lui Cozma cu cel- mai dulce glas:
"— Buna sara, bărbăţele, mă due după
buruenele tale... cată să dormi in lipsa mea;
|
eu vin indată.
cu
Cozma
— Bine!... Bine... R&spunse
glas răguşit; ear după ce rămase singur, el
aruncă cojocul in mijlocul casei şi sări dreptin
picioare; inima i se bătea în piept ca un
clopot.

— Insfirşit a venit şi vremea mea... strigă
el ameninţănd-o cu pumnii din lăuntrul odăei. — Păcat de frumuseţele tale Măriuco!
II.
Era tocmai in sărbătorile

cănd

trandafirii*) în loc

*) Sătenii numesc

Crăciunului, pe

să inflorească

cărnaţii: trandafiri.
=

pe

DOUE NEBUNII

97

cămp sfărăe in tigăile de pe cărbuni. Intunecase cu desăvărşire. Ispititul călător
şedea acum de două oare in casa cea, pustie
cu ferestrele sparte şi vă&ntul îl străbătea
la oase.

—

Când găndesc la drăgălaşa de Măriucă,

„Zicea el, frecăndu-şi

palmele şi jucănd

din

picioare, parcă mă mai incălzesc la inimă,
Ce ochi! Ce ochi!... Ciudat e cum-se in-ţeleg ochii de degrabă!... Numai căt ne
-

v&zurăm

şi hait...
Foc

la mine

Foc la tine
|
Foc la noi la amă&ndoi.

— Frigul m& trece cu dediochiul. De-ar
veni puica mai degrabă, să n'apuc a degera.

—

Dar ce vorbă! Şi 'n sloiu de ghiaţă de

m'aş preface,

Deodată,

se

ăncă

auzi

dragostea

la uşă

ei m'ar

o mică

topi.

bătae.

| „Eat-o!“ zise el, deschizând uşa, cu grăbire;
dar... O! minune!... in loc să intălnească,

pe frumoasa Măriucă după care inima lui
ofta cu atăta nerăbdare, se lovi fără veste nas in

nas cu o matahală

de

om

uns

cu:

funingene, imbrăcat in nişte strae ciudate,

28
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|

avend o sabie aninată de şolduri Şi pe cap
„9 chivără de hărtie,
— Piei dihanie!... strigă el inspăimântat,

În acelaș

moment

un

al doile

treile dădură& busta in casă,
mai ingrămădiră şi alţii, Dână

Şi un al

după care se
cănd numărul

lor se urcă, la şapte. “Fiecare ținea in mănă
căte o făclie aprinsă, ear cel din frunte

scoţănd sabia din teacă, zise:
„Eu sunt Irod Impă&rat

„Care am descălecat
„Cu piciorul inpămă&nt am dat

„Şi pămăntul s'a cutremurat;“
Eară tu, easmă străină,
Scaiu cen lănă se anină,
Pierde-vară, ciumă ?n sat
“Ţara mea cum de-ai călcat?
Sai venit s'ademeneşti

.

Inimile femeeşti ?
Voi crai de la răsărit — .
Săbiile-aţi ascuţit?...
— Am ascuţit... Am ascuţit...
— Fără milă 'ntr'&nsul daţi
Nasul să i-l rătezaţi;

Să-i rămăe faţa, lată: _.
Cânii după el să bată,

-

DOUE NEBUNII

Şi ?n lanuri, prisacă, vie
Spaima cioarălor să fie.
— Aşa să fie!.,. Aşa să fil...

|

|

Fată că uşa se deschise din nou şi un
_urs*) cu o blană lungă, miţoasă, intră in
două labe mornăind şi legănăndu-se din şele

|
|

ca o mireasă. După el se furişă o capră
Gun botlung care clămpănea, în dreapta şi'n
stinga, apoi doi hbăeţi sosiră cu o stea şi

|
|

un luceafăr, şi după
un cobzar.
Ispititul

|

călător

dânşii

un

scripcar şi

şedea cu gura

căscată,

cu ochii holbaţi şi nu inţelegea nimic.
|
Mor!... Mor!... Mor!... zise ursul
! scuturăndu-şi blana cu mănie:
Bărlogul mi-am părăsit,
Intr'un suflet am venit
Prin zăvoae, peste stine,
Prin troenele adănci;

Şam sosit aici in vale
Ca să văd un coate-goale
De neveste fărmecat,

Pe prăjină "ncălecat,
”) In căşlegile de iarnă

flăcăii

şi fetele

se

“ urși şi in capre şi joacă nopţile pe la şezători.
!
i
!
4

prefac

in
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Unde-i să-l cuprind in brațe,
Să-l desmierd, să-l ling pe faţă.

Şelele cu drag să-i moiu,
Ca, pe-un vreasc să mi-l indoiu.
Mor!...

Mor!...

Dar

nu bine

Mor!

sfirşi ursul de cântat, şi

sprintena, capră, clămpănind din măsele strigă
de mai multe ori: be!... he!... he!...
-bel.. „he!...

he!... şi

cu

un

glas

ce

nu

păr ea tocmai stlbatic, incepu să cânte astfel:
Eu sunt capră săritoare
Ce-mi fac aripi din picioare,

Şi măntrec cu şoimu'n zbor;
Eu sunt suflet, eu sunt viaţă

„In pustiul de verdeață,
Sunt a muntelui odor..
Vântul noaptea când suspină,
Brazii nalţi cănd se inchină,
Ei la mine

se găndesc;

Şi izvorul ce la vale
Apa limpede-şi prăvale

-

Mie-mi zice: „te iubesc!“
Munte, păseri şi izvoare
Cu-a lor glasuri iubitoare
Eu acum am părăsit;
Căci un om din lumea, toată,

Neştiut din mamă, tată
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In sat vrajba a urzit.
Săriţi toţi să-l infrenăm
Nasu! să i-l rătezăm!...

La glasul ei irozii se inşirară roată imprejurul străinului, scoaseră săbiile din teacă

Şi incepură să-l lovească cu latul, făcându-l
astfel

să

joace

fără

voe

in

sunetul

hori scârţiite de lăutari.
Bietul

călător

impins

unei

|
ca o minge

de la

unul la altul, lovit din toate părţile, ameninţat a-şi vedea nasul tăiat, căzu in genunchi plăngănd.

—

Aveţi milă de mine! suspina el, şi
nu mă sluţiţi. Nu vam greşit cu nimică...
M8 rog, ertaţi-mă!...
—

Auzi vorbă! răspunse

capra, care din-

tre toţi părea a fi mai r&utăcioasă. — De
douăzeci de ani de când strică la case de
* gospodari, şi noi să-l ertăm!...
Nicidecum !...
— W'oiu mai face!...

—
cap;

Nu!...

Nu te cred, adause ea clătinănd din
apoi după ce făci căteva

sărituri prin

32
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casă cu 0 uşurinţă de adevărată căprioară,
ea, işi urmă

căntecul

pe un ton jalnic:

Voi duhuri rele,
Năpăşti, belele
Ce la, răspinteni vă aţineţi!
Voi vărcolaci,
Vlăstari de draci
Ce'n cornul lunei culcuş aveţi!
Stafii, rusale,
Glasuri de jale

Din heleşteuri, mlăştini adănci !

|

Buhne bălțate,
Sus cucuiate

Pe boldul casei şi'n virf de stînci!

e

Acum indată vă adunaţi,
Aduceţi singe de nouă fraţi,
Coadă de şoarec inaripat,
Dinte de şerpe inveninat,
o băutură faceţi din ele
Ca niciodată, cugete rele
Să ispitească inima sa,
După ce nasu-i vom Tăteza,;

Căci vrem in pace să fie'n sat
Ori ce femee are bărbat. 5.

Aceste cuvinte rostite cu glas aspru,
făr-:
mecătorese, umplurt de spaimă pe. ascul
tă7
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tori. Un vă&nt viforos venit de afară prin
spărtura unei ferestre, trecă şuerănd peste

capetele lor şi-i ingrozi şi mai mult. Ursul
smerit se tupilă la pămă&nt şi inceta de a
mornăi, irozii rămaseră fiecare cum îi apucă
vremea: unii cu mănile in şolduri, incremeniţi, par'c'ar fi voit să inceapă a juca,

alţii cu săbiile scoase afară din teacă, intinse inspre duşmănescul nas al călătorului;
capra prinse să tremure; scripea nu mai
scotea, din gătu-i decăt sunete slabe, pierdute

int”un aer incărcat de vrăji, ear străinul
nemișcat, cu ochii in lacrimi, cu inima iînfricoşată in mijlocul unui freamăt surd,
prevestitor de furtună, stătea par'că in

aşteptare să auză sunănd ciasul cel rău. . .
|

Deodată

un vuet grozav

se auzi

afară.. Uşa in loc să se deschidă, sări din
țiţini lovită de-o muche de topor, şi pe
“prag se arătă Cozma

cu faţa inflăcărată de

mănie,

Un
]

|

|

groznic

hohot de ris lung,

nesfirşit

ca un tunet repetat de mii de ori, sbucni
din toate piepturile, şi-l pironi in loc.
29,847 11.

3

.
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O! Doamne!...

Nam

graiu să povestesc

această deşanţată intămplare.
Dacă, s'ar fi deschis năprasnic din mijlocul ceriului o gărlă de apă răce care să

cadă fără veste in creştetul lui Cozma, sau
dacă, s'ar fi despicat pămentul

dinaintea, lui

Şi toţi dracii din temeliile iadului i s'ar fi
infăţişat cu dinţii rinjiţi into - volbură de
foc, el

w'ar

fi rămas

mai

aiurit,. mai

in-

mărmurit decăt in faţa acestei neaşteptate
priveliști. El scăpă

toporul

din măni

Şi cu

faţa improstită, cu ochii rătăciţi se uită in
dreapta, şi 'n stinga fără să ştie pe ce lume

se găseşte.

|

Lumina făcliilor, săbiile scoase din teacă,
ursul, capra, lăutarii care acum făceau un
vuet asuizitor, toate aceste amestecate la

un

loc,

îi

orbeau

vederile

şi-i

incureau

mintea intocmai ca chipurile restatornice
ce apar şi se pierd cu diferite văpsele intun vis amăgitor.
Nimic din trecut nu-i r&mase in minte,

nici chiar

necredinţele

femeei

lui. Capul i

se legăna ca după o lungă beţie şi picioarele abia îl puteau sprijini.
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Dar pe cănd sta el astfel: fără, graiu,-şi
simţire, toţi intinser& mănile -spre: dEnșul

ar&tăndu-l unul altuia ca pe o dihanie *sălbatică, şi cu risete, cu chicote ne mai auzite, prinsert să-l zădărască, să-l impungă,
să-l piște fără ca el să cugete a se apara,
apoi cuprinzăndu-l in mijlocul horei incepură
să-i cânte astfel:
Priviţi-l! Priviţi-l!
Voi oameni buni,
Sărmanul cum geme
De gărgăuni;

EI ride la lună
Sparge

fereșşti;

Pe streşini s'acață
De nu-l păzeşti.
Un greer îi căntă.

ema

In cap mereu,
Şi dracui frămăntă .

Şălele rău:

ar

Se

i

Căci boalade care
El e năuc,

E boala de zule
„Pentru papuc.

—

Pentru papucy...

strigă visul... Apoi
98
9

.
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se
dacă-iaşa, ştiţi vorba ceea; „cui cu cui
scoate.“ Sl batem cun papuc să-i treacă,
râul.
_— Bine zici! răspunse capra, care sbuiun
dănd imprejurul lui Cozma, îşi scoase
,
papuc din picior şi-l lovi peste obraz. Cozma
deşteptat ca dintrun vis prin această lovie.
tură, smunci papucul şi-l privi cu mirar
îl
— E papucul Măriucăi!... Strigă el,

cunosc.
—

|

0 fi, că-i lumea, rea... r&spunse capra

furişăndu-se

in dosul

NE

ursului.

Cozma, se răpezi după

dânsa să, o-prindă,

căci necredinţele Măriucăi odată cu vederea,
in
papucului îi revenise earăş în minte, dar
acelaş moment,

ursul mornăind

işi lepădă

blana, şi se infăţişă lui sub, figura, rizătoare
in
a Ilincăi, ear capra prefăcăndu-se şi ea,
*Măriuca, se ivi galişă din dărăptul Tlincăi,
zicănd cu glas sfios:

— Biubăţele!.... 'Tot ai de gănd -să mă

omori?
Cozma, nu răspunse

Da

nimic,

căci inima lui

era, ăncă prea turburată. Deşi ințelegea acuma. că toate au fost numai un Joc, totuş

-
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grelele valuri prin care trecuse in aşa scurt
timp : gelozia, mirarea, ruşinea,

îl sguduise

prea adă&nc, pentru ca bucuria

ce se arată

acum pe urma lor ca un revărsat de zi, să,
poată aşa lesne să le invingă; bucuria vine

“totdeauna

mai incet şi e mai

cu indoeală

primită.
Dar deodată străinul cel osindit la tăerea,
nasului şi care şezuse căteva momente ghe-

“muit intmun colţ, căză la picioarele lui Cozma, cer&ndu-şi ertare.
—
—

Pentru ce să te ert? intrebă, Cozma.
Pentrucă,.. femeea dumitale...

— Pemeea mea... ce?
—

Femea

d-tale... să nu bănueşti...

şi-a

bătut joc de mine.

Cozma auzind aceste cuvinte îşi veni in
chef, şi incepi şi el să ridă cu ceilalţi, ba
mi se pare chiar că voi să-şi sărute nevasta
drept semn

de impăcăciune,

insă ea îl opri

pun&ndu-i măna in piept.
—

Unde-mi

sunt

mărgelele

de

la jupă-

nul Ițic? îi zise ea.
Cozma incurcat nu se pricepi deodată ce:
să r&spunză; fără voe el se uită la palma
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care ia tescuit; şi: fărămat,

mărgelele

că şi

cum. ar. fi :voit Să :o mustre de păcatul făcut, 'apoi : intocmai ca sluga ce nu.ştie cum
să -indeplinească, -mai răpede porunca stăpănului,

se “indreptă spre

uşă

cu

să

gănd

alerge la jupănul Ițic; când eată că Irod
Impărat care pănă atuncea nu incetase de
a urmări nasul străinului, strigă:
— Staţi locului să judecăm mai :intăi pe
acest nenorotit, care umbli după | femeile
oamenilor!
Apoi cu sabia ridicată oprindu- se in. faţa,

lul, îi ţină următoarea cuvăntare :

Ai noroc măi frige linte
C'a fost Cozma om cuminte,
Şi-a, făcut in sara asta
Impăcare cu nevasta.
El de-acum n'o să mai crează Cun golan, un spală varză,
De rusale-adus aice
Poate casa ca să-i strice.
:
Dar şi tu minte să ţii,
m
Măi lingău de farfurii,:

- De cel sac unde-ai şezut -

Şi de căte-ai mai văzut!
Sfântul duh să te ferească
Ochii t&i să mai sticlească

-
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In a mea impărăție,
Că, mă jur să-ți rup eu ţie
Scăfărlia in bucăţi
Şi să-ți spănzur pielea'n băț.
Şi de-acum de-aci te cară

„Eşi afară !... Eşi afară!“...

Afară!... afară !... strigară toţi ceilalţi, afară, căt îi. lucru cu cinste.
Numai singur Cozma, gelosul,

Cozma,

şedea acum intr'un colţ tăcut şi u-

milit cu inima

plină

de căinţă, cu ochii u-

„mezi căutănd să: vază
: dacă Va ertat sau nu.
Ear ispititul

|.

singerosul

in faţa

femeei

lui

călător, “huiduit, brăncit,

eşi

fară să aştepte mai multă
tunci căt a trăit n'a mai

poftă,

şi de a-

alergat după ochi

frumoşi, dar nici Cozma şi-a mai temut femeea.
Astfel, prin un şireclic femeesc, fură tă-

I

ia

_măduite

două nebunii.

DUDUCA BALAŞA.
Alexandru şi soţia sa Elena,
„ei in luna

de miere,

ne mai

doi insurăştiind

unde

să-şi resfeţe cele intăi a lor simţiri amo| roase, se hotăriră să călătorească prin munţi.
|

In setea lor de

a rătăci

prin

pădurile

cu

|

brazi,

ei îşi făcură iute gemandanele uitănă

|

se inţelege, ca toţi inamoraţii, multe de-ale
| traiului trebuitoare in acele locuri

singura-

tice, dar un lucru, cu toată, năucia, lor, nu
putură să-l uite, căci nu se uită el singur

, pe sine: era o mătușă, sarbădă şi tomnatică
" care -se ținea nedeslipită

de

paşii

lor, cre-

42

DUDUCA

BALAŞA

z&ndu-se menită
a priveghia

asupra neispiti-

telor tinereţe ale. Elenei.

|

__— Ce sar face ea fără mine!... zicea cu
gravitate duduca Balaşa. — Lumea o numea,

tot duducă deşi petrecuse douăzeci şi cinci
de ani incheiaţi intr'o necurmată şi cucernică, jălire după

r&posatul

ei soţ, care o pă-

răsise s&rmana in zorile tinereţelor, adică
la vărsta de douăzeci de ani, după cum
istorisea, ea totdeauna suspinănd. Crescută,
de mică in bumbac, ea nu 'se culcase “decăt

pe covoare moi, şi faţa sa 'plăpăndă nu fusese niciodată

atinsă

de vănt,

ger

sau a-

şiţă. Tot atăt de gingaşă şi in privinţa mora„urilor, ea citea numai. cărţi: inţelepte, -se
inchina cu evlavie in toate zilele, era ruşinoasă peste măsură 'şi nu suferea ca vorbe
„de deşărtăciuni lumeşti să inghimpe - fecioreştile-i urechi. Cu astfel de deprinderi, cum

era ea, să intovărăşească sburdalnica păreche
a insurăţeilor prin sălbătăcia munţilor plini
de

furtuni,

de dihănii

şi de

oameni

necio-

pliţi? trebuea, să sufere osteneli grele, să-şi
moae picioarele in părae, să prănzească ades
la tulpina brazilorpe care ea nu-i văzuse:

DUDUCA BALAŞA
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decăt prefăcuţi in mobile, şi ce.e mai mult
trebue .să. sufere tot soiul de

grubienii.

Cu

toate aceste amintindu-şi datoria, ce avea
de-a priveghia asupra neispititelor tinereţe

ale Elenei, acărei singură protectoară era ea,
căci in spulberatul de Alexandru nu avea,
nici 0 incredere, ea se hotări să, sufere tot;
numai

să nu o părăsească
cumpenă a vieţii.

Astfel in ziua pornirii

cu perini
„luă

»

in

şi merinde,

buzunări

tot

se
soiul

in

această

ea opt

grea,

trăsura

imbrobodi : bine,
de

mirodenii

şi

doftorii şi se sui impreună cu nepoţii ei aşezăndu-sc se inţelege in locul cel mai bun,

căci ori-cum şi de d&nsa, îi era milă. — Caii
plecar& in pocnitul biciului int”un nour: “de

„6olb, şi peste căteva oare, oraşul după acărui
indemănări

duduca

„redea -numai

ca

orizonului.

Balaşa

o linie

Însurăţeii

erau

spusă: tărgul cu invălişul
1 vuetul

trăsurilor,

cu

ofta, in tăcere se

albă
de-o

său

petrecerile

la marginea
veselie ne-

de colb, cu
de mahala,

li se făcuse nesuterit, „Și ei se simțeau fe:
riciţi de a-l părăă şi a-şi pierde urmele
-pe căi necunoscute. Ear cănd apropiindu-se
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de munţi .Elena văză cel intăi brad
frunzişul verde-inchis, tăiat in formă

piramida,

cu

crucea

pe

virf,

cu

răşină

cu
de
pe

coajă, stănd drept şi măndru ca un păzit
or
la poarta munţilor, ea simţi atăta, bucurie,
incăt fără voe sări din trăsură şi incepu
să
salte imprejurul lui intocmai ca, o căprioară
care după o lungă robie se vede earăş la
largul ei.
— Eleno! Tu faci copilării, zise duduca

Balaşa care priveghia cu neadormire asupra

neispititelor: ei tinereţe. Dacă vom pierde
atăta vreme la fiecare brad, cănd ne vom
intoarce acasă?
xandru

O! Niciodată! niciodată... strigă Aleplin de entusiasm.

Aici

e bine de

trăit, intre fragi şi smeură şi intre brazi cu

miros
saltea

cuim,

de răşină; noaptea să dormim pe
de muşchiu, ziua să v&năm, să păs--

să plutărim

sunt oraşe in lume.
Duduca

şi nici să mai ştim că

Balaşa, clătina din cab cun

bet de milă.
—

Capete infierbăntate,

face voi fără mine?

zim-

zise ea, ce v aţi

4
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Veni vremea
una din

multele

măncării;
legături
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Elena,
cu

desfăşură,

merinde

pre-

gătite de duduca Balaşa şi incepi să
sfăşie

cu albele-i degete un puiu fript
spre a-lim-

părți tovarăşilor ei.

— Pentru Dumnezeu! Ce faci? stri
gă spărietă duduca Bulaşa. Numai sălba
ticii mă-

năncă aşa. Luaţi din 'lădiţa asta cuțite,
furculiţi, solniţe și tot ce vă trebue.
— Bravo!... Să trăească, mătuşica
!... strigară insurățeii lăsănd furculiţile la opar
te
şi muşcănd cu cinţii voiniceşte in coas
tele
"puiului.
|
Prănzul merse cum merse, aşa, in trăsu
ră,
şi cam pe apucate, dar greul vieţii pent
ru

duduca Balaşa, incepă din momentul in care

„trebui să părăsească trăsura cu rezoare
spre

a se sui inti'o căruță, țărănească pe dricuri,

care o scutura fâră milă pe drumul
bolovănos cu toate perinile ce-şi ingrămăd
ise

sub şăle. —

De la o vreme nici căruţa, căt

era de mică şi sprintenă, nu mai putea
răsbate pe coastele prăvălatice şi călătorii trebuiră să incalece pe cai.
O! grozăvie! Duduca, Balaşa să incalece.
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bărbăteşte!

Asemine

ruşine

ea. nu. păţise ăncă in viaţă, şi multă vreme
ea se

băti cu găndul

de

se cuvine sau. nu

să . se: supună, la această nouă incercare. Dar
vai! ce era să facă? Ce ar fi ajuns neispi:
titele tinereţe ale Elenei fără neaqormita ei

priveghere? Vrend nevrănd ea.trebui să in:
calece.:ca :toţi

ceilalți,

şi

căn
'se: d.
văzu 'cu:

cueată pe şea, aruncă un ţip
du et
spaimă,
crez&ndu-se pe un virf de casă;.din loc insă
nu voi să plece pănă nu se inibărbăta, puţin

văzănd pe Elena

cum îşi: -biciuea

calul

şi

alerga vitejeşte in fruntea călătorilor.
„„— „Incet! Incet! O să-ţi rupi gătui strigă

desperată duduca Balașa, care deşi mergea,
la pas,. se ţinea insă cu am&ndouă mănile
de coama calului.
„Far Elena nici 'voea, 'să; ştie.
Dincipalul ei, un cal blajin: de
deprins 'cu alergările, se opri de

E
i
-Noroe. că
munte, ne.
la. sine, şi

nu mai voi să easă din pasul său obiciniuit,
cu -toate loviturile de călcăe ce-i dădea voinica, călăreaţă.
PR
,
Duduca Balaşa venea Şi ea cum putea ini

urma,.. călătorilor, avănd

un::călăz. alăturea

DUDUCA
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care-i: ducea calul de căpăstru,
. şi dacă incet
se deprinse cu primejdia călăritului, nu pută
insă . niciodată să .se “deprin dă.-cu. mirosul
tutunului, ce. călăuzul scotea din lilea, nici cu poziţia necuviincioasă „ce avea: ps .cal Şi

de care se inroşea ori de căte ori Alexandru
îi adresa

vre-o glumă, r&utăcioasă.

Cărarea

pe

care

se inşirase

ceata

călăto-

rilor era strimtă şi umbrită pe amăndouă
laturile de brazi nalţi şi tufoşi, bătrăni decănd lumea, cu rădăcini impleticite ca șerpii,
cu găuri putregăite .in care se adăpostesc
şoiniii, şi din timp in timp prin spărturile
crengilor se vedeau in .urmă-le.lucind ca o

față de

apă

şesurile- intinse presurate.cu

lanuri şi sate, ear inainte-le munţii se ridicau negri, ameninţători ca nişte '“urieşi.

Frumase. erau. vederile. ce se desfăşurau
dinaintea tinerilor insurăţei, dar mai frumoase

li:se

păreau

reţei şi ai dragostii

privite

cu

ochii. tine-

lor; la fiecare

pas

el

se opreau,se minunau, nu găseau indestule
cuvinte de-a spune :simţirile cese deşteptau

in ei, şi amăndoi veseli, ciripitori
păseri in primăvară,

se

ca nişte

grăbeau . de

a:se
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afunda in raiul munţilor, voind par'că, să uite
de lumea, cealaltă. Far duduca, Balaşa din toate
aceste nu vedea decăt cioatele şi bolovanii de

care se incurca pe drum,

nu

simţea, decăt

sdruncinul calului ce o sălta cu necontenire pe

şea, şi in cuget curat ar fi dat toţi munţii şi
toate fiumuseţele lor pe canapeaua, cea moale
din etacul ei, unde avea obiceiu să, adoarmă
cetind.
Incepuse acum a amurgi, şi duduca Balaşa
ostenită de drum, întrebă cu ingrijire unde o
„săpetreacă noaptea, căci salteaua, de muşchiu
şi acoperemăntul de verdeață ce-i făgăduise
Alexandru nu-i prea veneau la socoteală. Călăuzul îi răspunse că nu-i alt loc de dormit decăt
nu departe laostănă ce se afla pe coasta, mun-

telui, unde baciul e om de treabă şi priimitor...
— Ce fel!... să dorm cu
dause duduca inspăim&ntată.

—

ciobanii!..,

a-

N& ertaţi cuconiţă, e vreme de vară

şi ciobanii nu dorm

in stănă.

Alexnndru auzind vorba, nu-şi pută stăpăni visul, şi răutăcios

cum

era,

îi aruncă,

o glumă in pilda nevinovaţilor ciobani de
care duduca, se spăriese aşa de mult. Peste

DUDUCA
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0 jumătate de oară se auzi in adevăr sbieratul oilor şi a mieilor intrerupt de lătratul

a VI'0

doisprezece

dulăi

care

simțind

oa-

meni străini că se apropie de stănă, dădeau
năvală cu o furie nespusă,
— In lături cotarle mănca-v'ar jigaraea !

strigă

călăuzul

invărtindu- Şi

jur. — Buna vremea
cu musafiri la stănă.

—

Bine-aţi venit cu

baciul Toader
gră

şi unsă

Fuior,
de

băţul

la ciobani,

impre-

am
|

sănătate,

sosit

răspunse

un om cu cămeșşa nea-

strălucea

ca

o

muşama

in

lumina asfinţitului. Ia pregătiţi băeţi un caş
pentru boeri.
Mica, ceată de călăreţi descăleca, ear duduca Balaşa cănd voi să se dea jos de pe
Cal, se cumpăni astfel, că dacă mar fi in-

tălnit

măna, „Scorțoasă

a baciului

care s*o

oprească in loc, ar fi făcut negreşit o tumba
in mijlocul cănilor de-ar fi ris toată stăna de
ea. — Insfirşit cu vai, nevoe, inţepenită cum
era şi cu ajutorul lui. Alexandru, căci pe
baciu îl respinse căt colo, ea se cobori de
pe

cal şi ostenită,
: Maiţă, neinţelegănd
23,347

II.

supărată
cum . nişte

se

aşeză pe o
oameni bine
4
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crescuţi ca Alexandru
seli de a se vedea

in

BALAŞA

şi Elena
societatea

pot

fi ve

cănilor,

a

insă care
oilor şi a ciobanilor. Insurăţeii
se vedeau
pentru intăia dată în viaţa lor
lui, intro
la obărşia urdei şi a cașcavalu
sculă, dar
lume cu totul sălbatică şi necuno
cu sufletele
care se infrăţea atăt de bine
ată s&rbălor, simțeau în inimă 0 adevăr
ăreau toate
toare, Cu privirea însetată ei urm
baciul cel
mișcările din stănă, şi eată că
albă ca lapcu cămeşa neagră dar cu faţa
ului unde
tele se aşeză la o spărtură a ocol
ani să le
oile erau inchise şi strigă la ciob
treacă prin strungă.

Sosise vremea mulsului.

nd oile prin
Una, căte una treceau sburdă
picior şi din
strungă, şi baciul le oprea de

țiţele lor greoae storcea laptele

cald şi in-

în doniţa de
spumat care ca ui şipot cădea
-umplea baciul
brad, ear după ce doniţa se

ă se punea
zicea: una la menă şi alta deşart
at
in. l06.
—

Astămpără-te

plavaio! scuturate-ar lu-

are; care
pul! zicea baciul unei oi nerăbdăto
era să răstoarme donița.
?

pe

—
zicea
ce o
căte
cum

Ul

Nu ie iuți creaţo, ferite-ar galbaza!...
alteia care zbiera r&spunzănd mielului
chiema; şi pentru fiecare oae el avea
o glumă sau căte o mustrare, după
şi ea stătea la muls. Apoi din cea

din urmă doniţă baciul cinsti

pe

musafiri.

Alexandru şi Elena băură cu o poftă nespusă, simțind că le merge la inimă, ear duduca Balaşa intoarse capul cu dispreţ fără

să zică

un

cuvânt

ce-i intinsese

de

mulţămire

baciului

cupa.

Soarele asfinţise şi o: văpae trandafirie
imbrobodea acum virful munţilor. Unul mai
cu samă

r&spăndea

o lumină

siră-

atăt de

lucitoare incăt stincile ce-i incoronau fruntea
păreau a fi de oglinzi. De nalt ce era muntele acela, s'ar fi zis că creasta lui aurită

" aţinge bolta ceriului şi că toţi ceilalţi se
umilesc dinaintea lui: era bătrănul Ceahlău,
stăpănul furtunilor, care de mii de ani vede
in toate

serile

cel din

urmă

asfinţitul

soa-

velui. Alexandru şi Elena:îl piiveau cu aţintire pierduţi in măreţia

lui,

şi inimile

lor

tinere se inchinau în taina minunilor lui
Dumnezeu; cănd deodată glasul mănios a
4
.

duducăi Balaşa se auzi cobind la, spatele lor

Şi-i deşteptă

ca dintrun

vis.

— Pentru Dumnezeu! Venitiam eu aici
ca să mă puneţi la chin?
— Ce este? intrebară Alexandru şi Elena
spărieţi.
.
|
|
— Este că voi căscaţi gura pe toate dealurile şi pe mine mă lăsaţi in plata lui Dumnezeu, ostenită, flămăndă fără ca nimene

să-mi poarte de grijă. Aduceţi-mi

lăzile şi

legăturile mele cu merinde. Voesc să mănănc; auzitu-nv'aţi? Căci eu nu “pot să beau
din laptele in care ciobanii şi-au spălat mă-.

- nile.
Duduca Balaşa rosti aceste cuvinte cu
ciudă. voind inadins, in gelozia ei, să le amărească mulţămirea, ce simțeau, şi să-şi răsbune oarecum de puţina luare-aminte ce
aveau

pentru

dăEnsa.

Indată

fură

aduse

şi

aşezate dinaintea, ei toate lăzile şi legăturile

de drum ticsite de-acasă cu feliurite măncări şi lucruri de-ale gospodăriei, ear. du-

duca Balaşa ca o dreaptă stăpănă a 'lor le
privi un moment cu măndrie avănd: aerul
a zice:

„ale mele

sunt“,

Apoi 'cu mişcări
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pline de demnitate le deschise una căte
una;
scoase o față de 'masă pe care o intin
se pe

păment;

scoase şervete, farfurii, cuțite, fur-

culiţe; scoase apoi feliurite mezelicuri:
limbi, |
muşchiuri, salami, cutii cu sardele,
cutii cu

posmagi etc., le aşeza toate cu răndueal
ă
pe fața de masă, şi acum sta cugetănd
cu

care să inceapă, cănd, O! nenorocire!....
0!
groaznică intămplare, mai groaznică
decat

cutremurul

pământului,

decăt insuşi potopul

ce a inecat lumea !... dulăii din stănă
, hapsini şi lacomi ca nişte căni, adul
mecănă

“mirosul

cărnurilor,

dădură

deodată

năvală

rămase ca de lemn,

in faţa

asupra merindelor duducăi Balaşa
şi căt
ai scăpăra din. degete făcură oiama, 0
harapara ne mai pomenită, incăt biata dudu
că
uimită,

spărietă,

srozavalui

„În zadar

praznic ce se petrecea, dinaintea

Alexandru

şi Elena

voiră să

alunge aceşti musafiri nepoftiți, in zadar
să.
riră ciobanii şi-i huiduir& in tot felul; limbile, salamurile și muşchiurile Junecau ca
untul pe gătiejurile lor, farfuriile se dogeau,
“fața

de

at

mijlocul

masă

se

amesteca

valmaşagului

se

cu

colbul,

auzea

numai

Şi

in

un
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crănţănit infricoşat de măsele
hămvăiturile celor mai

de la

bucăţile

intrerupt de

aprigi care

cele mari.

Intro

se sfădeau

clipă nu

mai rămase pe urma fiămăndei potăi nici
"urmă din gustoasele merinde ale duducăi
Balaşa.— O! Cine ar pute să descrie nenorocirea duducăi?... Atătea merinde adunate
una căte una şi cu atăta ingrijire, singura-i
măngăere in această călătorie plină de necazuri, eată-le acum toate duse pe gură. de

lup. Ce-o să se ştie face ea deacuma? Duduca Balaşa simţi lacrămi lunecăndu-i pe
obraz; ea care nu lăcrămase sărmana de
douăzeci şi cinci de ani, tocmai de la moartea,

bărbatului ei. Dar mai grozavă decăt insuşi
“pievderea proviziilor fă pentru dănsa purtarea nepilduită a ciobanilor in această, nefe-

ricită

int&mplare.

cănii mai

curănd,

În zorul de a imprăştia
ei prinser&

să

injure

cu

feliurite cuvinte care de care mai indrăzneţe,
mai

necumpănite,

cuvinte

ce

se incrucişau

in aer ca niște săgeți inveninate şi -răneau
fără milă fecioreştile-i urechi. — O! Cine
na pus să vin aice! zicea cu desperare
duduca Balaşa, intinzănd „mănile spre. ceriu,;
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cănd eată că baciul cel cu cămeșa neagră şi
fața, albă, om nu prea bine crescut, o lovi
cu măna peste umăr in chip de măngăere,

zicăndu-i:.
—

|

|

N'aibi grijă duducuţă ; cu noi nu moare

nimene de foame. Îndată iţi voiu face eu
o mămăligă de-ţi vei linge buzele. Avem la

aaa

8

:

stănă zară, urdă, caş, brănză, tot măncări
deacele de care se ingraşă omul. Ia priveşte

la mine!...... Așa-i că nu samăn cu cei
de prin tărguri sfrijiţi şi atumaţi ca nişte
uscături? Flăcăi aprindeţi degrabă focul şi
puneţi ciaunul să fiarbă!
Mănia duducăi ajunse la culme cănd se
văzu desmierdată pe umăr de un cioban
nespălat şi fâră ruşine, ea care n'ar fi dat

asemene voe nici chiar r&posatului ei soţ
“faţă cu- lumea; şi dacă in ochii ei baciul ar
fi fost ceva mai mult

om

decăt cioban,

ea

ar fi insărcinat negreşit pe Alexandru să-i
ceară socoteală de purtare. Din nefericire
insă ea trebui să-şi inghită mănia, şi să se
hotărească sau să moară de foame, sau să
mănănce din mămăliga făcută de baciul
Fuior.
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ave

duducuţă

atătea

zile bune căte mămăligi am făcut eu, ştiu
că ţi-ar merge bine, zicea Fuior, potrivind
pirosteile la foc; dar cănd voi să.așeze ciaunul pe pirostee, duduca Balaşa aruncă un

țipet şi cu

furie

se răpezi

asupra

lui şii

smuci ciaunul din mănă.
Ce fel nesocotitule,
voeşti să faci mămăliga?

în ciaunul acesta
Cine o va mănca?

Aqă apă să spăl ciaunul! — Fuior uităndu-se cu milă la duduca, Balaşa îi zise zimbind şi fără să o mai
astă-dată.

—

desmierde

pe

umtr

Pe la noi, duducuţă dragă, vinul cam

lipseşte, dar cu apa ne-a miluit Dumnezeu;
aduceţi băeţi o cofă de apă să-i facem pe
chef.

“Into
plină

clipă fi adusă dinaintea ei o cofă

ochi.

Atunci duducă Balaşa pentru intăia dată
in viaţa
'ei își suflecă mănecile şi cu gingașele-i măni deprinse odinioară numai în
mănuşi, incepi s&rmana să, spele negrul
ciaun. — Cezile a: ajuns!... Rănduri, rănduri de apă ea vărsă în ciaun, îl clăti, îl

frecă, dar afurisitul

BALAȘA

nu
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voea

să se curățe

in ruptul capului. Fărmăturile cele uscate
şedeau lipite de el in ciuda plăpăndelor degete ale duducăi, pănă cănd, obosită de
munca-i fără spor, ea aruncă ciaunul la

o parte şi căzi pe laiţă abia r&suflându-se.
— Vezi, duducuţă, că nu-i treaba dumitale să faci mămăligă, precum nu-i treaba mea

să impletesc la colţuni, zise baciul cun aer
luător in ris, de care duduca se simţi atinsă in inimă. Apoi el luă ciaunul, îl umplă cu apă, îl puse pe foc şi cănd incepu
să fiarbă, .numai de două trei ori invărti .
melesteul in el, şi toate fărmăturile cele
uscate, de care se rănise degetele duducăi,
se deslipiră, se topiră, şi după ce baciul
văsă apa, ciaunul rămase curat, ca nou;

apoi e] făci mămăliga

şi o rssturnă

caldă

pe un fund de lemn, aduse zară, caș, urdă
şi brănză, toate in cupe de lemn, şi vrend
nevrănd duduca incepu să se infrupte de

|

ici de colo
măncă

pănă

de-a binele,

cănd

prinse

uitănd

la

gust şi

cămeşa

baciului

şi mănile puţin curate ale ciobanilor. Se
zice că după măncare omul e totdeauna:
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şi duduca,

astfel

Balaşa

se

mai

imblănzi după cina de la stănă şi simţi somnul venindu-i la ochi.
Un strat mare de fân fi

aşezat

in loc

de saltea intrun colţ al stănei pe care duduca îşi intinșe feliurite şaluri şi prostiri, şi
nu bine îşi isprăvi inchinăciunea.de noapte,
şoptită printre dinţi în jumătăţi de cuvinte,
că ostenită cum era de int&mplările. zilei
adormi dusă in lumea visurilor. Astă-dată
somnul o fură inainte măcar de-a avă vreme
să se găndească la răposatul ei soț care

fusese, bietul, cel mai bun
Dar Alexandru şi Elena
să intre in stănă,

dintre oameni.
nu se indurau

inti'atăta sara era de fru-

„moasă. In zarea lunei şi a stelelor, munţii :
"păreau fantastici ca, nişte poveşti bătrăne;
un vănt dules abia simţit se ridica din fundul văilor incărcat cu miros de brad; se
auzeau în depărtare grăind păraele ce se prăvăleau de pe stinci pe stinci, şi greerii din
earbă şi puii de căprioară, şi păserile depe

crengi le răspundeau fiecare în limba lor
s&rbătorind, parcă, “impreună apusul zilei...
Cănd

eată

că

un 'glas

adă&nc, puternic,

ce
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părea că esă din măruntaele
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munţilor,

lovi

„auzul tinerilor insurăței şi-i cuprinse de uimire. Era baciul, care şezănd pe un trunchiu
de copac, incepuse să cănte din bucium căntecul de sară ca să-şi adoarmă oile. Era atăt

de frumos acest căntec, simplu, nemeşteşugit, tainic ca tainele nopţii, incăt Alexandru şi Elena ascultăndu-l credeau că sunt
marturi la dragostile munţilor. Valuri, valuri r&sunătoare se respindeau prin limpezimea aerului cănd puternice, inviforate ca
măniile Bistriţei, cănd line şi desmierdătoare ca ciripitul păserilor, şi apoi incet, incet se
stingeau int”o jale dulce care părea că
ineacă lumea in plăns. Sar fi zis că insuși
stelele in sclipitul lor lăcrămează auzind
acest glas induioşat.
Alexandru şi Elena strinşi unul . lăngă,
altul pluteau în lumi necunoscute; duduca,
Balaşa deşteptată din somn se intreba cu
mirare, ce jale a cuprins pămentul ; ear ba-

ciul cănta mereu să- -Şi adoarmă

oile,

şi în-

cet, incet oile adormită, şatunci suspinul
codrilor se alină, văile incetarde
& a plănge,

tă i-a

cerbii şi căprioarele se tupilară in culcuşu-
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rile lor ştiind că a sosit ciasul somnului şi
o linişte adăncă căză pe lumea impresurată
de visurile nopţii.
Dar n'a fost scris duducăi Balaşei să-şi
petreacă

noaptea

in pace.

Inainte

ceva

de

crăpatul zorilor, pe cănd somnul e mai dulce,

mai odihnitor, se auzi deodată in jurul stăhei un lătrat de căni atăt de sgomotos şi
inverşunat, incăt s'ar fi zis că a dat turba

intr'&nşii. Toţi se treziră din somn, intrebăndu-se ce să fie?
In acelaş moment baciul, om necioplit,

nebăgănd de samă că gingaşa duducă e in
„aşternut desbrăcată, dădu busta înlăuntrul
stănei, păşi peste dănsa cum ar păşi peste

0 cioată răsturnată ce-i stă: curmeziş in cale,
luă, puşca din cuiu şi eşi afară.

Furioasă ca o leoaică de nemai pomenită
indrăzneală a baciului care astă-dată tre-

cuse peste toate

marginile

răbdării 'ei,

ea

işi puse grabnic un şa! in .spate, potrivi o
bonetă pe cap şi eşi in urma „haciului ho-.

tirită, să-i dea, o straşnică ocară, cănd... O!

Dumnezeule!... Ce să vadă?...: Nu bine călcase pragul

şi năprasnic se trezi bot la bot
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cu un urs infricoşat ridicat in două labe,
cun cap sburlit şi mare căt o dimerlie,

avend în braţe o oae şi în urmă

intreaga,

potae de căni ce lătrau a peire.
Spăriet de neaşteptata inf ăţişare a duducăi,
ursul care se vede nu mai intălnise duduci
până atunci, se opri o clipă in loc, se
rănji la dănsa şi o scuipă, drept in faţa;

ear ea de spaimă simţi că i se ridică bo.
neta in virful capului şi ameţită, pierdută

„

căzii jos fără simţire. In acelaş moment o
detunătură, de puşcă, se auzi, apoi un moi

năit inăduşit, şi ursul legănăndu- -şi capul in

dreapta şi in stănga se culcă, lăngă duducă.
Era infricoşată de văzut această p&reche
care zăcea la pămănt unul lăngă altul, de-o„parte duduca, desbrăcată, despletită, albă, de
spaimă şi de scuipat; dealtă parte ursul crunt,
fioros, cu ochii aprinşi ca doi tăciuni, cu gura
căscată din care curgeau bale de sănse.
Nimene nu indrăznea să se apropie de
denşii, numai baciul care dăduse lovitura
de puşcă se apropia singur, plănta, pănă in
plăsele cuțitul in inima ursului, apoi luâ pe

nenorocita

duducă in braţe,

o duse

lingă.
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0braz
un izvor şi o stropi cu apă răce pe
ochii
pănă se trezi. Sărmana cănd deschise

şi se văzu în braţele
ce lume

baciului,

se găseşte. Uitase

acu

nu ştia pe
toate gro-

lui
bieniile lui, nu mai vedea nici cămeşa
i pe
cea neagră, nu se mai vedea nici însăş
dulce
densa că era desbrăcată: un fel de
simţirea
simţire i se strecura prin inimă,
intoarcerii la viaţă.

—
g&nd

Waibi grijă, duducă, zise baciul şter-

cu aspra-i mănă

stropii de apă

de pe

stănă,
obrazul ei. Ne-a venit un muştereu la

i s'a oprit
dar i-am dat un os de ros cale
in găt.

—

ca
Oare suntem scăpaţi? intrebi dudu
|

* ăncă, tremurănd.

Dom— Scăpaţi buni teferi, mulţămită
ui,
tatăl
nului! Lam trăsnit drept în numele

să se poarte altă-dată

să-l invăţ cum

ca

aminte de
cu duducile. Ştiu căcţi vei aduce
noaptea petrecută

—

0! da!

cu noi în stănăl.....

r&spimse, oftănd duduca;

dar

de n'ai fi fost d-ta...
Atunci

ea se uită un moment în faţa ba-

sămena
ciului, şi, lucru ciudat, el astă-dată
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toţi oamenii, ba chiar
mult decăt alţi oameni
viaţa. Ochii lui de negri
par'că-imprejur, şi faţa

sădece
lui

albă era aşa de liniştită şi surizătoare, incăt
S'ar fi zis că primejdia prin care trecuse
amă&ndoi fusese numai un vis. Baciul părea
acum chiar om frumos, şi duduca Balaşa

se mira cum de s'a prefăcutel aşa de iute
in ochii ei. —

Dar

oare

nu

era

amăgire a minţii sale, un farmec

aceasta o

ce-i stă-

pănea vederile in farmecul r&săritului şi a
int&mplărilor trecute ? — Se poate; multe

Sau văzut in această lume, vatră de inşelăciuni, in care dracul îşi joacă menârele
după plac. Dar duducăi Balaşa îi era aşa
de indămănă astfel cum şedea in braţele
baciului, lipită de pieptul lui, cu inima plină

de simţirea nouă şi ademenitoare a Tecunoștinţei, incăt nu-i venea să se mai trezească, din această dulce ameţeală. Sărmana, .
ea nu vedea că primejdia era acum mai
mare pentru dănsa decăt chiar in labele ursului. O dacă r&posatul ei soţ ar fi văzut-o

atunci, ce prepusuri
i-ar fi străpuns inima !...
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voe ea se lăsă

dusă

pe

valuri

de

visuri desmierdătoare, glasul buciumului care
adinioarea

inecase

lumea

in

suspinuri,

se

deştepta acum în inima ei dulce, fărmecător
că glasul ispitei; baciul

ca prin

minune

se

făcea mai alb, mai frumos,

mai

imbătător

la. privire şi... O! Doamne!

Cine ştie ce ar

fi r&mas din cei douăzeci şi cinci ani de
jălire a duducăi Balaşei, dacă Fuior, om necioplit şi nepriceput, nu i-ar fi zis, poate fără
scop de-a o supăra, căteva vorbe negăndite
ce-i căzură ca un duş de apă r&ce pe cap.

—

Duducă!...

să mergem;

boerii ne aş-

teaptă.
„Arsă ea sări in picioare, şi noroc de pu:
ţina lumină ce se revărsa din geana ră&să-

ritului, că nui se văzură roşeața din față
şi tulburarea din ochi. Cine-ar fi zis că ea,
care venise

asupra

în munţicu

neispititelor

scop

tinereţe

cădă insaşi în cea mai

să privigheze

ale Elenei va

primejdioasă ispită.

De-atunci mulţi ani trecură şi duduca Balaşa inălbi cu de ispravă

ei se iviră brazdele

la, cap, şi pe faţa.

bătrăneţelor

albului şi a roşului cu care căuta
-..

in ciuda
să

le a-
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copere, insă de căteori istorisea,
despre năvălirea. ursului la stăna, din munte,
din ghia-

răle căruia, a scăpat-o baciul cel
cu cămeşa
neagră şi cu faţa albă, simţea ăncă
in gingăşia ei oare-care tainică tulburare,
acărei

„adevărată causă negreşit, nu
putea să fie
decăt amintirea, primejdiei prin care
trecuse.
Era insă de luat aminte că cuce
rnica, duducă nu mai ofta aşa de des după
răposatul

ei soţ, şi nici vorbea ru ca, mai
nainte de.
neciopliţii ciobani ce nu se ştiau purt
a cu

" duducile.

1.

co
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.
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PETRU RAREȘ
I,

Venise primăvara şi cu ea impreună venise şiruri de cucoare şi roiuri de răndu-

nele. Tânăra

Elenă

şedea

acum

la fereastră,

şi sorbea cele intăi raze calde ale soarelui.

Ochii ei albastri rătăceau in depărtări, şi
adăncită cum era in visuri nehotărite, ea .
„nu. băga de samă că răndunelele ce-şi pre-

găteau cuibul sub streşina

casei, mai,

mai

că o atingeau cu virful aripei in zborul lor
- nebunatic. O tainică tristeţă îi ineca inima,
-.9
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şi pe marginea genelor ei aurii se iviră două .
picături de lacrimi.

Dar

care să fi fost causa,

tristeței ce o invăluia? Erau oare numai
visuri de ale tinereţei care vin şi trec răpede cum trec nourii pe seninul ceriului,
sau era o presimţire tainică despre o nenorocire viitoare? Căci străină şi orfană in

lume precum 0 lăsase Dumnezeu, ea nu
avea alt tovarăş decăt frumuseţa care era
“cel mai

primejdios

scut

tea ei.
Eată

că fără veste

sgomot

inapoia

ei

şi

pentru

uşa
un

singurăta-

|
se deschise
om

nalt,

into

manta

lungă

ce-i

intră

in odae.

Elena

se intoarse

Ochii străinului se pironiră
cu atăta indrăzneală, incăt

atingea

cu

invălit

călcăele,
răpede,

Şi

atunci asupră-i
biata copilă se

creză un moment in faţa unui făcător de
rele. Căteva, minute străinul stătă in tăcere
aţintind-o intoemai ca, şerpele ce voeşte să,
farmece paserea in sbor, apoi îi zise cu ton
măreţ,:.
— Copilă pleacă-te, tu eşti inaintea lui
Stefan Domnul Moldovei şi nepotul lui Stefan cel Mare!
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Elena ameţită de aceste cuvinte se plecă,

pănă la pămănt.

—

Eleno! Tu eşti cea mai frumoasă co-

pilă din tot cuprinsul domniei mele. De cănd
ochii mei te-au zărit, inima mea n'a, mce-

iat să te dorească. Am venit să cer Gragostea ta. Nu căuta tu, slabă mlădiţă, să

te impotrveșşti in zadar la furtuna

dorului

meu care rupe ori-ce stavilă. Iubeşte-mg,
Eleno, şi in schimbul dragostei tale, vei avă
Moldova la picioare. Sărăcia care ţi-a chi-

nuit

tinerețele va peri ca visul cel

tulbură, odihna
preface mica

nopţii,

şi in palaturi

ta colibă, şi

tie de catifea pe umerii

voiu

rău

ce

voiu

pune

man-

tăi frumoși,

şi pe

„degetele
tale voiu 'anina petre scumpe.
Nu te teme, adause el, văzănd pe Elena
ingălbenindu-se; am venit astă-dată cu Sco-

pul

numai

arde,

de

a-ţi mărturisi

şi a indupleca prin

focul

ce mă

rugăminte

inima

„ta neştiitoare de fericirile lumeşti. Răspunde
Eleno,

Domnului

tău!

—

Dacă eşti Domnul Moldovei Şi nepo„tul lui Stefan cel Mare, răspunse Elena care

in faţa primejdiei simţea inima intărindu-i-se,
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de ce nu inchini dragostea ta Doamnei Moldovei, soţiei tale, căreia ai jurat credinţă,

la altar şi care te poate asculta fără ruşine

Şi vinovăţie. De ce tu aşa de mare, cauţi
să sdrobeşti o fiică orfană, lipsită de sprijini,

pe care tu cel intăi eşti dator să 0 ocroteşi la umbra milei tale. Intoarce-ţi de la,
mine faţa o! Doamne, şi mergi să incălzeşti inima soţiei tale care te chiamă cu
ochii in lacrămi; ear pe mine lasă-m& să
trăesc in linişte, precum are dreptul să trăească, ori-ce suflare s'a născut sub adăpostul stăpănirii tale. Mantia de catifea ce-mi
făgădueşti mi-ar arde umerii, şi in palatu-

rile tale mi-aş găsi mormăntul.

— Tu vorbeşti aşade frumos Eleno că

farmeci

şi

meu,

auzul

văd

cu

fericire

că

inima, ta e la, inălţimea frumuseţelor-cu care
te-a inzestrat natura.

Află

dar

că

noi

cei

de sus ştim prețui insuşirile sufletești ale
supușilor noştri ; deaceea cu căt vtd în tine |
simţiri mai

frumoase, cu atăt imai “mult te

iubesc şi cu atăt mai mult se intăreşte in
mine

putere

voinţa

de

a

omenească

cuceri

nu

mă

inima

va

ta.

Nici

sill deacum

o
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inainte să te părăsesc. Ascultă-mă Eleno,
nu ineca fericirea ce ne zimbeşte in nişte
cuvinte. săci, menite de a face pe om să
fugă de bine. Intre singurătatea ta de astăzi şi fericivile ce te aşteaptă măne, nu
mai sta la indoeală; căci cine altul e mai
vrednic să te iubească decăt Domnul ţării,
şi cine a, sădit această patimă, nemărginită
in pieptul meu, dacă nu Dumnezeu in nu-.
mele căruia te inchini tu, frumoasă, copilă?
Apoi pută-va el să ne pedepseuscă pentru
“insăşi fapta sa?
— In zadar, Doamne, cauţi prin cuvinte
» - meşteşugite să, indupleci inima mea; tu eşti
a tot puternic in adevăr, poţi să-mi ridici

* viaţa, insă mai mult decăt tine sunt eu insumi

stăpănă

pe

viața,

mea.

Află,

dar că

„dacă nestrămutată este voinţa ta de a mă

urmări, nestrămutată, este şi voinţa mea de

a m& ucide in momentul in care voiu vedă
“că nu pot scăpa din ghiarăle tale. Alege

dar şi tu intre datoria de Domn chiemat
de a apăra vatra supușilor tăi, ear nu de
Po.

de a stringe

e

şi intre plăcerea

pt

a 0 pângări,

2
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un hoit in braţe. Acesta este, Doamne, cel
din urmă

cuvânt

al meu.

In faţa acestui răspuns rostit cu glas hotărit, tiranul pără un moment ruşinat 'de
uricioasa-i intreprindere, dar. luăndu-şi iute
„de samă,

el intoarse vorba, pe un ton jumă-

tate glumeţ, jumătate ameninţător :
Niciodată, glas femeesc, zise el, nu a

„impus lui Stefăniţă Vodă. Ştiu căt de bogate sunteţi in lacrămi, şi de căte
zi sunteţi in stare să muriţi pentru
de nimica; noroc că Dumnezeu v'a
preţuitul har de a invia tot atăt

ori pe
lucruri
dat nede des

pentru nestingerea neamului omenesc.
Deaceea eu nu pierd nădejdea că după ce te

Vei ucide de frica dragostei mele, vei invia
mai drăgălaşă decăt inainte, şi vom ride

impreună cum, pentru cuvăntul cinste născocii de proşti, era să jertfeşti atăta frumu-

seţă şi atăta viitor. 'Te las să mai găndeşti
Eleno. De astăzi in trei zile voiu veni earăş
la tine spre a-ţi cere: răspunsul. Rămăi sănătoasă, şi cuget bine!>
ir
După

Şi eşi.

ce rosti aceste cuvinte

el se plecă
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O! cine poate să, descrie tristeţa în care
căză Elena! Faţă cu tiranul ea, găsise indestul curaj spre a-l infrunta;

cuvintele

ei

pline de energie, fiumuseţa, nevinovăția,
slăbiciunea ei chiar, erau atătea arme ce o
apărase pentru moment contra incercărilor:
lui, insă indată ce remase singură, puterile

o părăsiră

şi un riu de lacrămi îi. inecă,

faţa. Ideea singurătăţii, lipsa, de ori-ce sprijin omenesc, primejdia viitoare care o ame-

ninţa acum de departe cu toate indoelile
„şi spaimele ei, mai infricoșată decăt chiar
dacă ar fi fost presentă, toate aceste chinueau atăt de amar tă&nărul ei suflet, incăt
ea se crezi pierdută fără scăpare.
Dumnezeu insă nu lasă pe om.
Un smoc de raze pornit din luminile as-

îinţitului se strecurâ in odaea ei ca o solie
cerească, poleindu-i sinul şi cosiţele cu văpselele curcub&ului, şi deşi prin aceasta intru
nimic nu i se schimbase soarta, totuş ea
simţi o uşurare in inimă. Mintea i se lim- peză, lacrămile i se uscară, și ea putu să-şi
„măsoare

nenorocirea

scăpării. —

Peste

şi să cugete

la chipul

trei zile Stefăniţă

Vodă
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avea să se infăţişeze inaintea ei spre a-i
cere r&spunsul, prin urmare cel mai bun
mijloc de scăpare era de a fugi in vre-un

loc necunoscut,
de urmă.

—

unde

tiranul

dea

să nu-i

Cu această hotărire

deci ea se

“culcă şi, mulţămită, tinereţelor darnice cu
care o -inzestrase Dumnezeu, somnul 0 cuprinse in braţe şi-i alină suferințele legănănd-o in visuri desmierdătoare.
„Ce s'o mai fi int&mplat cu dănsa nu se

ştie, dar cănd a doua zi se deşteptă,

ea se

văzu intr'o trăsură alăturea cu un om necunoscut. Trăsura mergea aşa, de răpede că,

roatele sfărăeau pe pămănt,
dica, in nouri.
doilea, vis.

1 se părea

şi colbul se ri-

că visează

un

al

II.
Trei nopţi nu dormise Stefâniţă Vodă, şi
un groaznic neastămpăr îi frămănta creerii.
El se primbla cu paşi. .răpezi prin odae fă- -

când semne

neinţelese

din

măni

intocmai

ca un smintit, şi ochii lui roși erau incuni
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.

juraţi de două

|cercuri vinete.

Apoi deodată,

deschise uşa şi ordona, să-i vie Malaspina.
—

Malaspina!

ce acesta i se

zise Stefăniţă

Vodă

după

infăţişă plecăndu- -Şi fruntea

pănă la păment. Nimene in toată ţara
dintre căţi se află in Slujba, mea, nu are leafă
mai mare decăt tine. O mie de ţechini
este
aproape leafa unui Dom.

—

Aşa este Măria Ta.

Pentru aceea

îţi

sunt dator cu munca, cu timpul Şi
săngele meu.
— Malaspina! Ducele de Veneţia, cănd

te-a trimis

mie,

m'a,

incredințat

că

eşti om

ascuţit la minte, cu cugetul mlădios, cu
limba de miere, cu faţa schimbătoare după

imprejurări,

un om

care pricepe

fără să in-

trebe, vede fără, să se uite, care ştie să inviclenia

Şi otrava

insfirşit cum

îmi

unde
trebue

se

cumie.

— Cearcă-mă& Măria, Ta, şi de nu voiu răspunde la aşteptare, capul să-mi stee undemi
stau picioarele.
_— Malaspina, ascultă-mă cu luare- -aminte,

căci voesce ca fiecare
„ intipărească, in creerii

vorbă a mea
să se -tăi precum se intipă-

N.

om

OP

un

pai

vine,

P a pre

| trebuinţeze

TG
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reşte pecetea. pe ceara ferbinie; şi fie-mi
vorba inţeleaptă sau 'nebună, voesce să mi-o
indeplineşti cu aceeaşi credinţă şi iscusință..
— Porunceşte Măria Ta.
— Malaspina!... Am ucis pe Stroja, pe
Vulpe, pe visternicul Trotuşan pentrucă
i-am dovedit necredincioşi mie; am ucis pe

hatmanul Arbore care m'a crescut pe braţe
şi a fost măna dreaptă a bunului meu Stefan cel Mare, am ucis şi pe fii sti Toader
şi Nechita, pentru că toţi m& vrăjmăşeau şi
voeau

să-mi

şi nu m&
oare

pe

surpe drepturile.

căesc...

Dar

tronul meu?

sunt
Nu!...

I-am ucis, zic,

eu mai
Sar

sigur

zice

că-

sângele vărsat de mine rodeşte pământul,
şi pe fiecare zi îmi scoate noi duşmani.. Fată
trei zile de cănd avui un vis ciudat: văzui
deasupra, capului meu o mănă mare, atăt de |
mare, incăt par'că-mi acoperea, ceriul; ea avea
numai patru degete, şi de degetu-i cel mic.

at&rna o undiţă, ear de virful undiţei at&rna
sceptrul meu. Neliniştit de această vedenie chiemai

pe Arifta

tălmăcească,

„Teme-te,

visul,

vestita

vrăjitoare

şi eată

ce-mi

să-mi

spuse:

Măria-Ta, de toţi cei ce te in-
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cunjoară, dar mai presus de toţi teme-te de
un pescar care locueşte intrun colţ al ţării
neştiut de nimene, şi acărui mănă dreaptă
e fără un deget“. Ai auzit Malaspina?......
Deşi nu cred in visuri şi in farmeci băbești,
cu toate aceste voiu

să-mi

lipsească

chiar

umbra, indoelii. a-ţi pumnarul in sin şi otravă in buzunar

şi adă-mi

pe acel duşman

viu sau mort. Nu cruța aurul căci visteria,
țării iți va răspunde cheltuelile insutit.
|
Malaspina își indoi şelele pănă la pămănt
Şi respunse cu glas umilit:
|
— Am auzit porunca Măriei Tale din cuvent in cuvănt şi jur pe capul meu, că deacuma inainte puţine zile se va bucura de
lumina soarelui acel pescar oricare şi ori
unde ar fi.

Domnul mulţămit de răspunsul veneţianului își insenină privirea şi se aşeză, leneş
pe un jilţ. Dar deodată se lovi cu măna
peste frunte intocmai ca, un om ce-şi aduce
aminte de ceva, şi incepi, să: ridă:cu hohot.
Malaspina se uita ţintă in ochii lui, neștiind
care să fie cauza acestei porniri de veselie,

—

Mi-am adus aminte, adause

Stefăniţă,

18
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Ea se
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de copila cea nebună care ma
pierd o zi intreagă, cu glume...
cu d&nsa?
Am indeplinit porunca Măriei
află acum pe drumul Galaţului

făcui
Ce-ai
Tale.
into-

vărăşită de o slugă a mea credincioasă Şi
măne va fi in cetăţuea din codrii 'Tigheciului sub paza cuvenită.
— Vei fi luat măsuri să nu se facă vorbă.
— Malaspina face totdeauna lucrurile cum

cănd dormea, căci cheile mele descue -Ori-ce
broască, şi de frică să nu se trezească i-am
pus la nas nişte mirodenii aduse din Ve„neţia prin mijlocul cărora i-am ingreueat .

“somnul, şi astfel am aşezat o în trăsură fără
să, simtă nimic.
Stefăniţă Vodă, plecă din cap

spre semn

de incuviinţare, ear Malaspina îşi indoi earăş
ti
şelele şi eşi

III.
Pe malul Brateşului intr'o colibă mică acoperită cu frunzari creştea t&nărul Petru

Ea aa

furişat în casa ei noaptea pe

io di

trebue. Mam
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Rareș umbrit şi incălzit de dragostea maicăsa, şi intocmai ca o mlădiță de stejar răsădită in pămănt prielnic, se făcea văzănd

cu ochii tot mai frumos şi mai voinic. Era
acum de douăzeci de ani. Flăcăii de prin
prejur îl puneau totdeauna in fruntea lor şi

la joc şi la treabă,

căci

dintre toţi el era

cel mai venjos la trup şi mai ghibaciu
la minte.. Pletele lui negre îi cădeau pe
umeri intocmai ca o coamă de leu, şi in

ochii lui focoşi ar fi putut câti cineva dragostea primejdiilor şi dorul de a le invinge.
Maică-sa, Domnina, îl invăţase carte, căci ea,

deşi se indeletnicea acum cu pă&scuitul, dar
in tinereţele ei fusese avută şi trăise in
lumea cea de soiu. Cerinat, un om cărunt
la capşi inăsprit de muncă, argăţea de ani

indelungaţi la Domnina,
deprinsese cu Petru
braţe, îl iubea ca
ori "Petru se ducea
Cerinat trebuea să-l
veghia, îl ajuta, îl

şi de

mult

crescendu-l de
ochii din cap.
la vănat sau la
intovărăşească.
apăra de toate

ce se

mic pe
De căte
pescuit, .
EI îl priprimej-

diile in care furtunaticele lui tinereţe îl aruncau cu nesocotinţă, şi nu odată l'a scos
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din fundul Brateşului cu sufletul la gură;
nu odată Pa scăpat abia nesfăşiat din gura
fiarălor sălbatice, aşa că inta”o zi chiar, indrăzneţul copilanăru pierdu un deget de la
măna dreaptă rupt de colții unui lup! In
zadar maică-sa căuta, să stămpere pornirile
lui invăpăiate. El-nu trăia cu plăcere decăt
in primejdii şi nu visa decăt lupte şi bivruinţe.
— Mamă, îi zise el intr'una din zile, spu-

ne-mi de ce mi se bate inima

aşa de tare

in piept?..:. De ce ochii mei nu găsesc des- *
tul loc de privit imprejur?... Vezi tu vul:
turul cel de sus care zboară colo pintre

nouri? In locul lui, mamă,

aş vrea să fiu;

să zbor şi eu după placul meu. El stăpăneşte lumea cu aripile; ear eu ce sunt aici?...
Numai dor fără putere!
— 0 drag de copilaş! răspunse Domnina,
cruţă-ţi tinereţele. Tu nu ştii ce-i scris in

cartea

vieţii. "Poate

că "Duninezeu

degetul pe fruntea ta, şi dacă. sănge

a pus

de vi- -

ţeaz va fi să, curgă in vinele tale, nu-l cheltul de pe acuma. Va veni vremea cănd îţi
vei da zbor inimii şi vei î vultur intre oameni.
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— Mamă, tu-mi ascunzi o taină,
Petru, uităndu-se ţintă, în ochii ei.

— Taina ta o ştie Dumnezeu;

adause

eu sunt

prea nemernică să pot ceti in viito
r.
Petru remase pe gănduri. Vorbele maic
ă-sa

deşi ținteau a pune fr&u indemnurilor
inimii

lui, totuş aveau farmecul unei pror
ocii. . E]
îşi simţea prea multă, agerime in cap
Şi prea,
multă tărie in suflet pentru a nu
se crede
chiemat la lucruri mai pre sus de
meseria,
lui de păscar; dacă insă realitatea
se improtivea dorințelor lui cu tăria unei pied
eci ne-

invinse, el îşi zidea in inchipuire o altă
lume
mai frumoasă decât; acea aevea, in
care-şi
lua locul de Domn şi stăpăn. Astfel Brat
eşul

jinchipuite asupra

lox,. şi in bătăliile grozave

|ce se incingeau, Petru eşea totdeauna, invi
n- .
g6tor. —. Cine nu-şi face o lume a lui
la
vărsta tinereței?
„Astfel trăea Petru frământat de doru
ri.
29.347 11,

6

gr

ciului şi şesurile Dunării i se infăţişa
u ca
nişte nemărginite impărăţii duşmane ce
trebueau cucerite; şi atunci el năvălea
cu oşti

d. -

„se prefăcea in visurile lui intro mare
nesfârşită cu corăbii şi ostroave; codrii
Tighe-

RAREŞ
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nde
ascunse, cănd into zi Juăndu-şi meri
luntre,
pentru mai mult timp, se sui in
codrii 'Tigheciului.

afundă in

şi se

“+xecă lacul de-acurmezişul

Trei zile

el

venă

la

că-

deprioare şi mistreți, căci săgeata lui se
prinsese a nu mai merge in deşert, şi eată

potoli
că oprindu-se la un părgu spre a-şi
coborea
setea, văzu o năframă, albă ce se

ama
incet pe unda argintie. El prinse năfr
cuşi vezi intrun colţ seris cu litere roşie
învăntul: ajutor!... Creerii lui se aprinseră
tă
dată la inchipuirea că o fiinţă. nenoroci
,
zace negreşit in lanţuri; el îşi încordă arcul

ile
îşi puse barda la brâu, torba cu săgeț
e
în spate, şi plecă, in susul păr&ului. El mers
placăteva, ciasuri singur făc&ndu-şi feliurite

care

nuri care de

mai

două. Pe unde a venit
intrebarea.

dumerire,

năframa, pe braţul

sau pe cel din stinga?

Pe

cănd

cănd a-

părăul se despărţea in

junse la un loc unde
din dreapta

r&sboinice,

insă

eată că zări

Petru

un -0m

Aici era

sta

călare

in

ne-:

bine

imbrăcat şi bine armati care inainta spre
d&nsul, zicăndui:
— Bun ajuns, venătorule! Ce umbli pe
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moşiile domneşti ca prin satul lui Cremene,

ucig&nd vănatul Măriei Sale?
— Bine-ai venit căl&torule! Ja - vănez
Şi
eu ici cole căte o fiară stricătoare care
n: are
ce fi bună Măriei Sale. Dar pe tine
cine
te-a pus pristav peste păduri ?

— Eu sunt stolnicul Udrea, om de la:
curtea domnească, şi am dreptul de voiu
voi să-ți dau şi 'căteva la spate pentru. in-

„drăzneala

ta

de

a

călca,

fără

voe

moşiile

domneşti.
— Cearcă stolnice, zise Petru acărui ochi
se aprinseră de mânie.
|
— Eaca! Eaca! Da aceasta ce-o mai fi?
' adause străinul. uităndu-se la năframa
pe
„care Petru o ţinea in mănă. Pentru un
p&

cătos ca tine o năframă aşa

de

mijlocul codrului nu-i lucru curat;

subţire in
negreşit

căci eu nu sunt ca, de-al detine lingău de,
| curte
, să trăesc din fărmăturile ce mi se
| aruncă, ca la căni,
şi să mă imbogăţesc din
banul, furat

de “la

stăpan;

eu: trăese din
G*

ape.

ai furat-o de undeva?
— Ascultă stolnice! Dacă- “ți e milă de
„oasele tale, conteneşte cu astfel de: vorbe,

PETRU
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munca mănilor. mele, stolnice, şi mănile care
muncesc se invărtoaşă, şi vai de tine cănd
vor incepe

să triere pe spinarea ta!

— "Tot mai dămol copile, că nu suntem
nici noi aşa de spărioşi. la mai bine să
facem pace impreună şi să sărutăm de bună,
intălnire drăguleana astă de ploscă, doar
ne-om mai incălzi la inimă şi ne-om mai

a

indulci vorbele.
Udrea

apoi

trase

un

găt

din

plosca

cu

vin,.

o intinse lui Petru.
Dă-ţi mânia după

spate, -.

Şi s'o bem în jumătate!...

Aşa-i că-i bun? e adevărat de Odobeşti;
de vechiu ce-i, şede numai in cămeşa, lui.
Acum că ne-am imprietenit spune-mi şi mie,

copilanâre, despre intămplarea cu năframa,

nu de alta, dar ca să nu intri in vre-un
prepus; şapoi dă! pot să-ţi fiu şi eu de
ajutor la vun capăt de pod. Nu sunt aşa

de rău cum mi-e vorba, şi ştiu şi eu să
indatorese un prieten la nevoe. .
„Petru, după o duşcă de vin, se simţi mai

PETRU
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increzător

Şi-i. spuse

cura

prin

ce

chip

pătase.

era, îi
o că-

— Hm!.. „Este ceva
«
la mijloc, zise Udrea,
făcănd o strimbătură în chip de zimbet. Xe.

greşit este ceva..
_— Aşa gindesc
să fie vre-uu
ajutor.

Cine

Şi eu,

stolnice,

trebue

sufiet de om chinuit care cere
ştie poate e vre-o femee

tănără

Şi frumoasă, care..
— Da! Da! Care nu vra să inţeleagă
de
cuvânt cinstit. Şi ce gănd ai să faci?
— Vreu'să mă duc să o scap.

Cum

numai

tu

singur,

singurel? Aj

inebunit?
|
— Eu şi cu Dumnezeu.
— Și cu mine, adause Udrea, dacă-ţi va
fi voea. Vom fi trei cu Dumnezeu. Şapoi

care se

hrănesc

şi pot

să pue

nevoe... Ce-ai zice dacă am
care ne-am duce să scăpăm

umărul la

fi patru, cinci
păs&ruica din |

mi mr

pe lume,

-.:

stingher

AL

aşa

.

sunt

=

nu

căci vorba ceea, fiecare paiu are umbra sa,
Pe lăngă mine tot mai sunt căteva suflet
e

er

"d8! şi eu

s6

-

”
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cuşcă? Unde-s cinci nu-i unul, şi acolo nu
cred să fie sat fără căni.
— Primesc, zise Petru acărui inimă se
umplu

de bucurie.

Atunci Udrea, şueră intre degete şi deodată trei Ungureni imbotforaţi, cu bondiţele aninate pe umere, cu căciulile pe ureche
şi cu musteţele lungi şi r&sucite eşiră ca
“din pământ salutăndu-l milităreşte. Fiecare
avea căte o sineaţă pe umăr. Udrea le făcă
un

semn

nevăzut,

clipă

şi intro

cu toţii

lui Petru şi-l -

se aruncară fără veste asupra

trăntiră la pămănt.
— A! Mişei! Hoţi fără de lege! strigă,
Petru vărcolindu-se din răsputeri. Dar ce putea el să facă singur contra patru, mai ales

cănd -îl apucase 'pe furiş.
—

patru

Aşari că unde-s

nu-i unul? zise

Udrea, cu glas luător în ris. Vei ţin

minte:

altă, dată, copilanâre, cum se fură fetele din
curţile domnești.
Ei îl: legară cot la. cot,

Să
apoi a aşezare

de-aspinarea, pe şaua, calului pe care venise

„Uarea, îl cetluiră din nou
incăt abia

se mai

r&sufla,
=

aşa

de cumplit

şi căteş patru

PETRU RAREŞ

plecară unul

merg&nd

după

|
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altul pe cărarea strimtă,

doi inaintea

lui Petru

şi doi în

urmă. Dar n'apucase a face drum lung prin
desimea, codrului, că ungureanul cel din

urmă

se

păment;

impiedică
şi —

de-o

lucru

cioată

ciudat —

şi căză la
nu se mai

scula. Ceilalţi fără să bage de samă, mergeau
tot

inainte,

cănd

cel

de-al

doilea

se

lovi

fără veste cu capul de-o creangă Şi căză eaTăş lat ca o broască.

.

Atunci Udrea se intoarse,

strigă la d&n-

„ şii cu asprime să contenească de a se mai
| hărjoni prin earbă; insă.... nici unul nui
„răspunse, Udrea se opri un moment să vadă,

„ce este, cănd eată că şi cel al treile Ungur
băti o metană la pământ rămănănd ţapăn
ca tovarășii sti. Udrea îi căută cu mirare,
şi ce se vadă?... lucru groznic şi neaşteptat... căteşi trei, fără să se ştie cum şi de

unde, fusese hultuiţi căte de-o săgeată intre
umeri şi pironiţi la pământ.
Atunci se auzi la spatele lor un glas care.
' striga:
)

pe

aici.

m...

— Staţi! Staţi! Dragii mei că sunt şi eu

SS

PETRU

RAREŞ

Era argatul Cerinat, care luindu-se pe
urma lui Petru, venea acum in fuga mare
in ajutorul lui.
— Ha! zise el lui Udrea, acuma suntem
tocmai pe tocmai. Pe tine am să te cinstesc

cu o bătă, fiindcă eşti mai de soiu..
Şi păn” a nu avă vreme buimăcitul Udrea
să-şi vie în simţire, îl.şi ciocni in cap incăt ii despică tidva drept in două.
— La un car de oale e destul o măciucă,

adause

Cerinat

aruncănd

băta

şi prinzănd

să desfacă legăturile lui Petru. Uf! mi-a venit sufletul la gură, urmă el tăind nodurile.
M'ai făcut să alerg ca un ogar acum la b&trăneţă, dar am venit şi eu la vreme cănd,
“vorba ceea, iţi era lumea mai dragă. Spu-

su-ţi-am eu că ulcica nu merge de multe
ori la apă! D8! Aşa's tinereţele sumeţe,
bată-le să le bată... Dar şi un pie de minte
mar strica.
Petru după ce se văzu deslegat mulţămi
lui Dumnezeu că a scăpat. teafer, sărută

din inimă pe

Cerinat

la cele patru trupuri

— Acuma,

şi privi

cu infiorare

care zăceau imprejur.

zise Cerinat,

cred c'ar fi mai

PETRU

nimerit

RAREȘ

să nu-i lăsăm

pradă corbilor,

nu se facă vorbă in lume.
eu le voiu fi popa,
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ca, să.

Fii tu cioclu și

adică după

sfănt Şi tă-

măe, şi să ne apucăm de treabă.
Petru

incepi

să sape groapa

şi in acelaş

timp povesti lui Cerinat; intămplarea cu U-

drea, spunăndu-i totodată, că este hotărit cu

nestrămutare

a

merge

în

ajutorul. fiinţei

care a trimis năframa, pe părbu.

—

Va să zică cauţi ăncă

|

odată să

pui

cap sănătos sub evanghelie. Bine... fie și

aşa...

dar

atunci

cu meşteşug,
ca

cioara

să chibzuim

ca să nu

cădem,

in laţ.

Cerinat

prinse să

lucrurile mai

vorba

ceea,

Udrea

prin

|

caute

pe

buzunare şi scoase o hărtie ce purta o pe„cete de ciară roșie.
— Tu care ştii ceti, zise el, ia spune-mi
ce-i scris in tărfălogul ista ?

Petru ceti:

|

„Ştiut să fie de toate slugile mele de Ja.

„Cetățuea din codrii Tigheciului că am in„Sărcinat pe' credincioasa mea slugă, stolni-

„„Cul

„Elena

Udrea,

să priveghieze

asupra

copilei

ce se află sub pază in zisa cetăţue. :
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„Poruncesc

RAREŞ

dar ca să fie cuvăntul

lui ascul-

„tat de toţi fără osebire şi grabnic pus in
„lucrare intocmai ca porunca mea Dom„nească.

„Stefan“.

Al dracului lucru

—

îmi mai tună prin

|

cap, zise Cerinat.

— Ce? răspunse Petru.
— Ştii una, dacă m'aş face eu Uarea
imbrăcăndu- mă cu hainele lui, şi tu un un-

gurean
că

mai

de cei cu musteaţa,
uşor

am

pătrunde

răsucită, așa-i
in

cuşca

unde

zace hulubiţa ?
— Aşa este, dar crezi tu că oamenii de
Ja curte mor fi cunoscând pe adevăratul .

Udrea şi n'or vedă deosebirea, ce este intre
tine şi el.
— Bine vorbeşti, dar am eu ac de cojoc şi pentru aceasta. In curănd o să, intunece ; lună nu-i de fel, şi prin intuneric,
ştii vorba, ceea, nici un nas nu-i fără haz.
Aşa dar să ne pregătim, şi ce-a mai fi să
fie, rămăne in voea lui Dumnăzeu.
In curând Cerinat se imbrăcă cu hainele
lui Udrea

şi Petru

cu ale unui ungur.

PETRU

—

0,

ce bine-ţi

RAREȘ

şede,
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zise Cerinat,

ui-

tăndu-se cu dragoste la Petru, parcă eşti
un î&t-frumos croit pe voinicie. Bine că nu
suntem pe Brateş să te vezi in oglinda a-

pei, că te-ai fuduli. Deacuma

la; treabă

co-

pile, şi să nu uităm că pănă acasă eu sunt
Udrea cel cu cartea domnească, 'ear tu un

lefegiu ungurean.

|

— Ascult; răspunse Petru
salutănd milităreşte.
.

surizănd

Şi

După ce morţii fură ingropaţi şi toate
„urmele şterse, ei. merserăpe braţul drept
al părgului,
calul

pe unde plecase Şi Udrea, luănd

acestuia

cu

denșii,

şi pe

cănd

intune-

case bine, ajunseră dinaintea porţii cetăţuei.
Cetăţuea era mistuită in adâncul codru-

lui, incunjurată, cu ziduri groase, intărită cu
turnuri inalte, ce se pierdeau in intuneric

şi aparată

cu

şanţuri

şi metereze

pentru

arcaşi şi puşcaşi.
— Cine vine ? strigă străjerul de la poartă.

_—

Eu, răspunse Cerinat, stolnicul Udrea;

ce mai veste?
— Bună pace.

-

a
|

Atunci Cerinat intoreăndu-se cătră Petru *
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PETRU

RAREŞ

care sta drept ca o luminare dinaintea lui,
îi zise:

—
intră

Ianuş! ţine această carte domnească,
in

cetate şi ad-o intocmai

la indepli-

nire. Ştii poronca Măriei Sale; n'avem vreme
de pierdut. Eu stau aici la poartă şi te aş
tept,
—

|
răspunse

Ascult,

Petru salutănd

" tăreşte, şi cu paşi hotăriţi intra

mili-

in. cetate.

Cine vine? strigă un al doilea străjer din lăuntru.
— Eu sluga lui Udrea.
— Nu te apropia; nu te cunosc;să vie
—

ciauşul.

|

|

„Se făci larmă; se: aprinse masalale
ciauşul veni cu grăbire să vadă ce este.

şi

— Cine eşti şi ce voeşti la, vremea asta?
intrebă cu asprime ciauşul pe Petru.
— Sunt sluga stolnicului Udrea; şi am
venit din parte-i cu poruncă domnească.

— Nu te cunosc; n'ai voe să intri.. —" Că nu mă cunoşti, asta nu-i de mirare, răspunse ' Petru Gun accent unguresc
bine prefăcut ; multe or fi in lume pe care

d-ta nu le cunoşti: Deaceeași Măria Sa Dom-

PETRU RAREŞ
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nul şi stolnicul Udrea numai au incredere în
voi. V'au dat să păziţi aici in taină o biată,
fată nemernică, şi eată că toată ţara, de la
Suceava şi pănă la Galaţi a aflat despre aceasta; aşa de bine vă ştiţi face datoria.
Noaptea beţi vinul domnesc din pivniţă şi
ziua, dormiţi la metereze cu puștile lingă .
voi, incăt, fiecare: poate

să intre aici ca in-

t”o 'casă, pustie,
—

|

Ce vorbeşti

nerodule ?... strigă

ciau-

şul mănios. Ia umflaţi-mi-l băeţi să-i insem“năm

pe spinare căteva

vadă

„Şi

el cum

fiindcă

Ştim

a

slove cu nuele,

noi

intrat

să ne facem

aici

să

datoria,

fără nici un

rost,

apoi de fiecare nue să-l intrebaţi cum şi cu
ce scop a venit.

—

In lături mişei! r&spunse Petru in vi-

nele căruia

săngele

incepea acum să fiarbă.

Voi nu ştiţi păzi o muere care vă este dată
in grijă de insuşi Măria

Sa, şi pe

ispitiţi voi să puneţi măna.
de scăfărlia, sa,

mine

Cui nu-i e milă,

să se apropie

de

mine!...

„Ear cu d-ta, jupăne, mai am ăncă
vorbe de vorbit. D-ta, care nu mă

„ia spune-mi.

mă rog,

vă

cunoşti

două

cunoşti,

această

nă- :
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Petru

framă ? adause

scoţEnd-o din

buzu-

nar. Spune-mi jupăne ciauşe, slugă credmcioasă a Măriei Sale, spune-mi cum se face
că peste aceste ziduri nalte pe deasupra cărora numai paserile pot zbura, a putut să
se

arunce

_sit-o

in

această năframăpe care am gămăna a nişte păscari? cine-i acel

puiu de nopărcă care primeşte simbrie de
la Măria Sa pentru ca să-l vEnză pe ascuns?

cercetâ

Ciauşul

năfiama şi se ingălbeni.

'Toţi ceilalţi străjeri remaseră muţi împrejur.

Nuci lucru curat jupăne ciauşe !... Dar

-—
m'am

măntuit

d-tale.

De

ăncă răfueala cu cinstita faţa,

nuci

va fi cu bănueală

te rog

„Să-mi mai spui dacă cunoşti această hărtioară ? zise el argtănd cartea domnească
găsită in buzunarul lui Udrea.
Ciauşul o privi la lumina - masalalelor şi
se plecă pănă la pămănt. El. recunoscut cartea domnească pe care o văzuse in măna
lui Udrea de mai multe ori.

pleca acum
vei i,
— Hal.cred şi eu că-ţ
capul pănă la „virful. ciubotei, adause Petru
luător in ris. Deaceea; din. porunca

domnească şi..a

stolnicului

Udrea

i
'

ce aşEi

cu glas

PETRU

teaptă la poarta

RAREŞ
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cetăţii, vei binevoi, jupăne

ciauşe, să-mi incredințezi in minutul acesta
copila ce este aici inchisă. Cetatea are să
fie chiar in astă noapte incunjurată şi Dătută de gloatele lui Arbore in scop de.ao
scăpa pe dănsa. De aceea fiecare să stee
la locul său deştept şi gata la luptă. Măria
Sa nu voeşte să lase copila aici in timpul

bătăei, şi stolnicul Udrea are-poruncă să o
ducă intrun loc ascuns unde nimene să
nu-i ştie de ştire. Indrăzneşte acuma, ju„păne ciauşe, să nu asculţi de porunca dom| nească dacă ai poftă să-ţi vezi tidva la
-călcăe,
|
|
Un

vărtej cuprinse

minţile tuturor. Vor-

„_bele hotărite a lui Petru, năframa, cartea
domnească, vestea luptei ce-i amenința, chiar
„in acea:noapte, prezenţa lui Udrea la poarta,
cetăţii despre care îi incredinţase insuşi plăe: şul de la poartă cum că Va recunoscut după,

haine şi cal,—toate aceste ştersese din iniinile lor

ori-ce indoeală. Alarma

fă dată in

+ cetate. Toţi alergau cu şuşanelile pe la me„tereze, clopotul cel mare suna, cănd
| că Elena inspăim&ntată de sgomotul

eată
neo-

:

nat Sarata

bicinuit ce auz, se infăţisă tremurănd
intea lui Petru

sprijinită pe

braţul

ate

RAREŞ

PETRU
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dinaciauşu-

lui. Era, palidă s&rmana. de grijile inimii, de
nopţile nedormite, de frica primejdiilor ce
„o amenințau, şi pe fruntea ei păreau că
strălucesc razele de martir. Fără voe Petru

îşi descoperi

capul

dinaintea

frumuseţelor

ei. Apoi string&nd-o incet de mănă; îi zise:
— Porunca, Măriei Sale este să mergi cu
mine şi stolnicul Udrea, unde te vom duce.
Elena îl privi un moment şi un fulger
de bucurie i se strecură prin ochi. Ajunşi
Ja poartă, Petru şi Cerinat o puseră pe cal

şi căteşi trei plecar& prin intunecimea nop-

dii pe cărări necunoscute.

IV.

De cinci zile şedea

Domnina

singură

şi

suspina, şi intreba apele Brateşului, şi privea în zările depărtate aşteptându-şi fiul care
numai venea; ear pieptul ei se ridica ca

valurile apei de furtuna ce-i tulbura sufletul. Dar eată că a şesea zi inspre sară pe
cănd Brateşul ardea, de focurile asfinţitului,
se zări in depărtare o luntre mică care cănd

PETRU

RAREȘ
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se pierdea, cănd ear apărea in
creţul undelor, inaintănd: spornic spre
mal Şi lăsănd
in urmă-i două lungi cărări de rubi
ne. Domnina o privea cu aţintire ; ar fi'vo
it să soarbă,
spațiul, să pătrundă cu sufletul
pănă, la
densa căci inima-i de mamă recu
noscuse pe
fiul mult aşteptat, ear Petru care
plutea in

luntre îşi simţea inima, impărţită

in dous:

ar fi: voit să ajungă, Şi să nu
ajungă. De
cănd venea cu Elena, ori vederile
lui se

ori intr”adevăr lumea, se imbrăhaine,

dar niciodată

simţise aşa de dulce legănat pe

„teşului, niciodată

el nu se

sinul Bra-

apele lui nu-i păruse

mai

limpezi şi mai drăgălaşe, niciodat
ă asfinţitul

„nu fusese impodobit eu văpsele
mai strălucitoare. Elena, şedea tăcută.
şi privea, pe
luciul lacului, ear Cerinaţ vEsla
mereu in

puterea braţelor, şi uitiindu-se cănd
la unul
Când la altul zicea in găndul seu:
|

„- — Ştiu că deacuma cerbii şi mistreţii o
să
aibă repaus.

|

Ajunşi

la mal,

Domnina,

îi primi

cu la-

[crămi pe .obraz, şi cănd afla, despre
int&mplările Elenei ŞI O văz
23.845 11,

o

atăt de nenorocită
Î

7

| n...

schimbase,

case in alte

"PETRU
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RAREŞ

şi
îi făgădui adăpost
şi atăt de frumoasă,
nouă
insuşi copilul ei. O
apărare ca pentru
tru alătu-

nat şi Pe
colibă fu făcută de Ceri
însă mai
aerată
rea cu a Domninei,
a incepi
grijire, şi acolo Elen

să

cu înpetreacă

prinseră la rumeneală,
zile senine. Obrajii ei
e
gcăldăndu-se în fiecar
ochii ei se invioşare
şi incunjurată cum eră
zi in aer şi lumină,
deplin fe-

i ea se simţea
de inimi prieteneşt
ea
Ce zi mergea, se făc
vicită, Ear Petru, pe
i tăcut; abia de intot mai sfiicios şi ma
in
cuvănt. El o iubea
drăznea să-i spună un
ostea .
uşi spaimă de drag
ins
ea
făc
şi
şină,
tai
de
putut el spera ceva
sa; căci cum ar fi
a
eapta cea mai de jos
la d&nsa? el pe tr
din

păscar; ea fiică
lumii, un biet fu de
ti”o cetate domnească,
lumea, mare, răpită din
incăt Moldova îi fusese
şi aşa de frumoasă
Şi cu toate aceste
inchinată la picioare.
i
Petru o iubea tot ma
fară nici o speranţă
nd mai
a
cu foc, căci mărime

mult

minţile

piedicilor

şi sporesc

nu se mai

depărta

dorul

apri

inimii. El

de-a casă;

arcul

şi căprioarele făt
lui şedea colbăit în cuiu, pănă aproape de

acum

grijă de moarte

veneau

„PETRU

colibele

lor.

Numai

mergea

din

cănd

RAREŞ

Ă

la păscuit
în cănd

maică-sa şi de Elena;

dar

99

cu

undiţa

intovărăşit

de

şi atunci el nu

prindea nimic, căci ochii lui priveau
mai
cu drag in ochii Elenei decăt in apele
Brateşului. 'Treceau zilele una, căte una
şi Pe-

tru

se

mai

dormi.. In zadar Cerinaţ îi spunea

deprinsese

rite glume
ca doar

|

şi-l

a nu mai ride şi a nu

feliu-

indemna la, feliurite trebi,

va uita răul

ce-l

rodea;

el fugea

de Cerinat, fugea chiar de maică-sa, căci
i

se părea
voitori in
nea căte
fără scop
năbuşea

că amăndoi se uită cu ochi- rău:
inima lui. Ear cănd Elena îi Spuodată vre-un cuvă&nt bun, poate
de a-l imbărbăta, atunci speranţa

cu

puterea

unui

şuvoiu in sufletul

lui, şi de bucurie s'ar fi crezut in stare
să

„„ YEstoarne munţi pentru dă&nsa. Dacă
Elena
inţelegea ceva despre dragostea, lui
Petru,
aceasta era taina ei; insă Cerinat care
era
„om priceput, credea că vede in ochii
ei o
tainică mulţămire .cănd intălnea pe Petru
,
deşi oare-cum ea părea că fuge de d&nsu
l. Inti”una,

din

zile sosi

un bătrăn călugăr care

la coliba Domninei

călătorea pe jos în :
+
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PETRU

„papuci

de 1emn,

RAREŞ

cu

i

0 desagă

pe

umeri.

Barba sa surie şi tufoasă îi acoperea jumătate de obraz; intr'o mănă el ţinea toiagul

de călător şi in cealaltă o păreche de metane.
— Binecuvă&ntat fie numele Domnului !
zise el apropiindu-se de Domnina care şedea in uşa colibei. Cred că nu vei respinge
de la pragul tău pe un biet inchinător care
vine pe jos de la hotarul ţării şi merge la
Ierusalim.
— Niciodată om bun n'a fost respins de
“la casa, noastră părinte, respunse Domnina.
— Nu cer adăpost decăt pentru o noapte
ca, să-mi odihnesc slăbănogitele picioare, şi
măne

îmi:

voiu

“calea

urma

spre

sfăntul

mormănt.

Domnina îi dădă o laviţă la uşa colibei

pe care călugărul

teneală,

îi lu

se

aşeză

desaga

gemănd

de os-

de pe umeri şi 0

puse jos lăngă el, apoi se duse in lăuntrul
colibei spre a-i aduce ceva, de:măncare. În acelaş timp călugărul se uita imprejur. cu
o nespusă, luare-aminte.

,

PETRU

RAREŞ
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— De n'a fi nici aici, îşi
zise el in sine,
atunci visul n'a, fost decat
un vis.
Domnina

îi

aduse

o legătură

merinde şi i-o puse dinainte,

plină

“cu

„— Dumnezeu Să-ţi r&splătea
scă după, inimă,
zis
e călugărul

măncănd

cu poftă.

Cas

a primitoare e ca altarul lui
Dumnezeu de la
care tot creştinul se intoar
ce cu inima plină,
O căt de puţină evlavie
este in lume, şi
căţi oameni fără frica lui
Dumnezeu! Ear
ție, femee binecuvântată,
drept mulțămită

| de buna găzduire, pre
cum Şi copiilor tăi de
vei fi avănd, vă voiu
aduce la intoarcere

lemn sfânt de la crucea Măn
tuitorului care
e
spre tămăduirea

—

Mulţămesc

| copiii mei,

„tru şi Elena
la păscuit.

adause

tuturor

cinstite

boalelor.

părinte,

Domnina

intorcăndu-se

eată

şi

vez&ndpe Pe-

cu .„undiţele

de

Elena care zărise un om
străin, se feri
de-a se intălni cu el Şi int
ră in coliba ei.
Far Petru se apropiă de căl
ugăr Şi-i sărută -

măna,. Acesta tresări vEz
end măna dreaptă
a. lui Petru fără un deg
et.
— 0! binecuventată mamă
! adause că.
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runzător,
lugărul cu glas dulce păt

aşa de frumos este un

dar de la DumreŞi cu

casei părintești.

spre măngăerea

zeu

un copil

copile? intreba
ce-ţi indeletniceşti tinereţele
in
măna dreaptă
călugărul apucăndu-l de
|
chip de desmierdare.
Petru.
— Cu păscuitul, respunse

un tEntr
Puțin, puţin lucru pentu
ce n'ai invăţat
cu chip aşa de isteţ. pe
şi tu ceva in ţara
carte să poţi ajunge
braţe verzi ca
noastră care are nevoe de
a tale?
SE
— Ştiu carte, părinte.
Ştii carte, va să
„= Minunat! minunat!
nţa şi cugetarea
zică te poţi îndulăi de ştii
noi. Primeşte acelor mai vrednici decăt
o cănticică mică
tunci în dar de la mine
citeşti cu sirgupe care te sfătuesc să o
ispita bătrănească,
inţă, căci ea va adăugi
te va
—

ţelor tale, şi
pe lănsă agerimea, tinere

face om

î

intreg.

Atunci

călugărul

in măna

lui Petru:

scoase:

din

desagi

O

şi unse şi O dădu
carte veche cu file groase
sta

să o deschidă,

Dar

n'apucase

ace

că 'ochii -lui se aţintir& pe

PETRU

Brateş văzănd
şi steaguri

RAREŞ

o luntre

mare

care se apropia

In luntre erau

oameni
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cu

ventrele

răpede

de mal.

mulţi

care

v&slau

cu hărnicie, păr&nd a fi foarte grăbiţi,
In-

dată ce atinseră pămentul, ei
veniră cu .
grăbire spre coliba Domninei intr
ebănd dacă,

"ea locueşte “acolo.
—

Aici, r&spunse

ea insuşi.

|

Atunci unul dinte dănşii scoase din
sin

un plic pecetluit cu "pecete domn
ească, și .
deosebit o carte deschisă, pe care
o ceti in
gura mare:
|
— „Eu Teoctist Mitropolitul Mol
dovei şi

„Mia

spus

că are

un

fiu

din

săngele

lui.

„făcut cu Domnina Rareşa dăndu-mi
şi ală“„turatul plic spre a i-l incredinţa.

Mi-a po- .

„Tuncit insă cu limbă de moarte să nu
dau

„Plicul şi să nu descopăr această mare
taină
„decăt atunci cănd eu, Teoctist Mitro
poli-

cat

Aga

„Stefan Cel Mare Domnul Moldovei
şi-a dat
„Sufletul. Inaintea morţii sale marele Dom
n

ON

„Sucevei vestim tuturor locuitorilor Gin
ţară:

„boeri, oşteni, breslaşi, şi plugari,
precum
„Ştiut să fie că am fost faţă
ca părinte
! „duhovnicesc, cănd fericitul intru
pomenire .
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„tul Moldov ei şi Sucevei, voiu socoti după

j„dreapta mea judecată că ţara e in prime
„die. Apoi văzănd nelegiuirile şi desfr&nă„rile lui Stefăniţă Vodă care a surgunit,

„tăiat şi otrăvit toţi fruntaşii ţării spre în-

„destularea r&utăţii şi a deşertăciunilor lui,

„mărturisim în dreaptă cunoştinţă şi cuget

„curat că ţara e in primejdie şi că nu are
ul
„altă scăpare decăt de a pune in scaun
„ei pe Petru Rareş fiul drept născut din
„sângele lui Stefan Cel Mare. Sfătuim deci
,
„duhovniceşte pe toţi locuitorii ţării: boeri

„oşteni, breslaşi şi plug ari

să-i dee

ajutor

„intru toate cu sfat, bani şi arme pentru
„a-l pune in: scaun şi a indeplini voința
„rostită cu limbă de moarte de fericitul in„tru pomenire Domnul Moldovei Stefan Cel
„Mare.“
In auzul acestei cetiri Petru Rareş fu
- Cuprins de-o simţire nouă şi puternică care-i

ingrămădi tot săngele la,
abia se ţinea pe picioare
străinul călugăr se,. închină
lui Petru zicăndu-i 'cu glas
Pa cunoscut el. că nu era

inimă. Domnina
de uimire, ear
adăne dinaintea
umilit, că bine
menit să r&măe

PETRU

RAREŞ

pescar, şi că de voeşte să
şi binecuvântat de toţi, să
lele poveţe din cartea ce i-a
0 comoară de inţelepciune.”
In acelaş moment Elena,
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fie Domn bun
iee in toate zidat-o, care este

auzind un Sgo-

„mot neinţeles in jurul colibei sale
eşi, şi
cănd văză călugărul ingenuchiat dina
intea
“lui Petru, scoase un țipet. desperat
, se răpezi.la Petru, îi smunci cartea din
măni
spunendu-i că acest călugăr e un răuf
ăcător

ce voeşte să-i răpească zilele, şi că-şi
aminteşte al fi văzut in alte haine in
ceta.
fulgerul

| turnă la păment;

i cănd,

barba

dar

in vălmăşagul

care

Petru

şi-l res-

fi mirarea lui

luptei, v&ză

deodată

călugărului căzănd într”o parte, păru-i

alb in altă parte, şi in loc r&mănend un
om

tânăr, smolit, vnjos care se sbuciuma

cu

vrăjmăşie spre a scăpa din mănile
lui Petru..
— Malaspina!... Malaspina! strigară
solii

Mitropolitului Teoctist... Otrăvitorul de
me-.

serie...: Sfătuitorul de rău a lui Stefăniţă

„Vodă!... La moarte!... La moartel...
Şi
„cu toţii tăbăriră asupra lui şi-l legar& cum-

na

Iute. ca

„Îl inştăcă in “braţele sale v&rtoase

>

tea de la Tigheci.

PETRU
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plit de un stilp, aşteptănd numai un semn
;
de la Petru Rareş pentru a-i răpune zilele
ear cartea fi aruncată in foc dovedindu-se

a fi otrăvită.
—

i

-

Un asemene

zise

hoţ,

Petru

Rareş,

trebue să moară cu cinstea cuvenită spre
pilda şi a altora; aeaceea îl vom duce la
Suceava, îl vom judeca după legile ţării şi-l
vom spănzura in văzul tuturora. Până atunci insă va sta sub pază.
Vestea despre ivirea unui fiu a lui Ste-

fan Cel Mare

cu

drept

de

moştenire

Ia

scaunul domniei se respăndi iute in toate
unghiurile ţării, setoasă, de a scăpa de sub.
jugul lui Stefăniţă Vodă. 'Trimbiţile de revoltă sunau pretutindenea. Gloate nenumtrate alergau cu grăbire spre Brateş, şi se

puneau

sub

steagul

lui Petru,

ear acesta,

făcea toate pregătirile pentru lupta, viitoare
cu o agerime de minte care punea pe toţi

în mivare. Cănd se simţi in stare de a da
piept cu Stefiniţă Vodă, el porunci oştirii
să plece spre

cetățuea

în scop de a scurta
se urce

dimpreună

'Pigheciului,

drumul,
cu: Elena,

ear el,

se hotări
Cerinat,

să
şi

PETRU
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maică-sa inti”o luntre

curmeziş.

Dou& luntri,
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spre a tăea lacul in

una

mai

mare

Şi

alta mai mică erau. ariinate de mal. Malaspina care nu părăsise scopurile sale de ucidere, fiind rănduit a se sui in luntrea; cea,

mare, şi crezănd

că Petru

Rareş

va veni

cu el impreună spre a-l priveghia mai deaproape, aruncă pe furiş un praf la picioa-

rele sale şi se ghemui tăcut intun colţ.
Elena insă nu voi cu nici un preţ să fie in
aceeaşi luntre

cu

Malaspina;

ea

induplecă

„pe Rareş şi pe ceilalţi de a se urea în lun-trea cea mică lăsănd pe italian in cea mare
sub paza a doi plăeşi.

„Era pe la revărsatul zorilor: ziua se vestea frumoasă şi senină, şi Brateşul era aşa
de liniştit incăt lunile păreau că lunecă
intre două ceriuri. Pe mal se vedeau Şirurile armatei inaintănd cu pas grabnic in

„Sunetul tobelor şi a trimbiţilor;
| se simţea uimit pănă la lacrimi.
bare

in

Dinti”un

soarta. lui

biet păscar

numai

in

ear Petru
Cătă schimcăteva

zile!.

sărac şi necunoscut de

pe malul Brateşului, el se trezi deodată fiu
se Domn chiemat a stăpăni Moldova, şi:
|

|

|

:
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eată-l acum pe calea, de a-și dobăndi drepturile in fruntea unei oştiri numeroas6, în-

sufleţită de focul vitejiei. Cănd vre-odată om
din lume a putut să facă vis
Cu toate aceste mărirea ce
naintea ochilor lui, in loc să
dea şi mai mult dragostea, ce
Elena, căci astă-dată el se

mai frumos!...
se oglindea dipotoale, aprinsimţea. pentru
credea vrednic

de dânsa. Am&ndoi tăcuţi cu inimile aprinse
de acelaş dor, pluteau

pe apa

lină,

şi tot

atăt de tăcută ca şi d&nşii Domnina sorbea
in taină fericirea lor, privindu-i numai

din

când in cănd cu ochii incărcaţi de dragoste
părintească. Cănd eată că glasul lui Cerinat
îi trezi din dulcea ameţală.
|

—

Ho! Hol..

zise

el. Sfinţia-sa

părin-

tele inchinător a luat-o la sănătoasa.

Toţi se uitară inapoi şi ce să vadă!...
Luntrea

in care venise

Malaspina ardea

in

flacări, şi: era căt pe ce să aprindă şi pe
a lor, dacă, Cerinat nu s'ar fi grăbit să tae

funia ce le lega impreună.

Cei doi plăeşi

erau morţi şi ardeau in luntre, ear mai departe in albastrul apelor Malaspina se ve-

dea, inotănd cu. braţe voiniceşti. Atunci Pe-
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tru îşi incordă arcul, îl lua la ochi, săgea
ta
sburâ, şi in aceeaşi clipă, se văzu trupul
lui

Malaspina căzând in adăncimile
şi apa rotindu-se in faţă,
—

Rămâi

sănătos.

cinstite

Brateşului

părinte,

zise

Cerinat, numai de n'ai otrăvi peştii cu căr-

nurile tale.
"Trei zile după aceea, cetatea, de la Tigheci fă bătută, Şi dărămată de n'a răma
s
piatră, peste piatră, Apoi Petru inainta
spre

Roman unde-l aştepta, Stefăniţă, Vodă.

De.

ce mergea, de ce oștirea lui creştea intoc
mai ca şuvoiul ce mereu sporeşte din riurile şi păraele ce se varsă in el,

Insfirşit amăndouă oştirile se 'loviră pe
„șesul Siretiului. Multe ciasuri biruinţa, stătă
„în cumpene, căci Stefâniţă Vodă se lupta,
„cu curajul desperării,

ştiind bine

“lui atârnă de la izbinda

că,

soarta

acelei zile. Bar

„Petru Rareş era, ager şi neobosit, dar liniş„tit în suflet,

măreț

la. privire,

despreţuitor

de moarte, cu ochiul sigur, cu vorba plină,

„de foc vitejese intocmai precum

era părin-

“tele său Stefan Cel Mare in zilele de bătă-

| li;

|

şi mulţi soldaţi văzăndu-l astfel, credeau

|
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că revăd pe insuşi marele Domn. Inspre
sară şirurile lui Stefăniţă Vodă incepure să:
se fr&ngă. Atunci Petru voind a da duşmanului lovitura de moarte, se puse in capul
călărimii şi cu sabia în mănă, in fuga calului, se răpezi asupra unei cete ce se mai
impotrivea ăncă,

săm&nănd

spaima cu ochii

şi moartea cu braţul.
In mijlocul acelei cete se apăra Stefăniţă
Vodă ca un zăvod.
Eată-i ajunşi faţă in faţă; ochii lor se incruntară

—

văzăndu-se

aşa

Intre noi deacuma,

de

zise Petru Rareş

acăvui sabie scăpara in aer;

„brațul
capete

tău

de

ucigaş

nevinovate

al tău!

aproape.

să vedem dacă

deprins.să

va şti acum

lovească

Să apere pe

Sa

In aceeaşi clipă Stefăniţă Vodă scoase și

el sabia
cişeze cu
mirare a
potul lui

din teacă, şi gata era să o incruprotivnicul său, insă spre marea
tuturor, el, aprigul luptător, neStefan Cel Mare, remase deodată

nemișcat, cuprins, de o spaimă
“cu ochii holbaţi asupra braţului
„Măna

cea cu patru

degete

ruşinoasă,
lui Rareş.

pe care o vi:

-
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sase intr'o noapte tulburată spănzurănd dea-

cupra capului său, amenințătoare ca destinul, îi reapără acum in fiinţă, mai grozavă
decăt in vis, incunjurată de sinistrele prorocii ale fărm&cătoarei Arifta. O sudoare răce

îi inundă fruntea şi braţul îi căzu fără putere dealungul trupului. .
— Ertare!... strigă el cu glas răguşit ple-

căndu-şi capul şi lăsănd să-i cadă sabia la
păment.

|

Atunci Petru îşi intoarse fața, de la den.
sul, porunci

să-l desbrace de hainele şi sem-

nele domnești şi să-l inchidă in temniţă spre
a fi dat in judecata

poporului.

Insă Steţă-

niţă Vodă ne mai putăndu-şi suferi ruşinea,
rugă, pe insuşi soţia sa, să-l otrăvească, Şi
curmă astfel de bună voe o viaţă plină de |
nelegiuiri şi scrise cu sănge in amintirea
supușilor săi. Ear, invingătorul Rareş intră
cu mare

pompă in Suceava, unde

Adunarea

țării îl recunoscă de fiu a lui Stefan Cel .
Mare, şi-l alese Domn in mijlocul urărilor
de

bucurie

ale

poporului

Rareș şi Elena acăror inimi
unite

prin

legăturile

intreg.

—. Apoi

erau

dragostii,

de mult
se

căsăto:,

-
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“riră în biserica
nunta se sfirşi,

Mitropoliei; insă după ce
după ce trebile luară mer-

sul lor zilnic, Cerinat argatul se înfăţişă
dinaintea, stăpănului său zicăndu“i:
—

Măria

Ta!..

Căt ai fost păscar te-am

argăţit şi te-am apărat de multe răle, căci
eu care ştiam taina, naşterii tale dimpreună
cu Domnina,

am

nătos

mărirea

pentru

chiemat. Acuma

căutat să, te. păstrez săla

care

soarta

te-a

mi-am isprăvit slujba şi te

rog să-mi dai drumul.

3

Petru il cuprinse in brațe, îl sărută cu
lacrimi de recunoştinţă, şi-l rugă să remăe
lăngă

el, in

curţile

domneşti,

pentru căte

zile de bătrăneţă va mai avă.-:,
„Ear

Cerinat r&spunse;.-i.

— Măria

Tal...

curţile: în care m'am

născut şi am imb&trănit sunt codrii verzi
ai Tigheciului: acolo m'am deprius să-mi

„oglindesc. faţa in apele Brateşului şi să
mă

legăn

pe

valurile lui! Lasă-m&

să mă

intore la urma mea. Luntrea, şi undiţa mă

chiamă, şi fără, dănsele nu: pot trăi. Aici aş
fi ca un copac răsădit la bătrăneţă in pămănt străin, şi m'aş usca de dorul pămân”

PETRU

tului de
mele.

—
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au
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smulse

rădăcinile

Primeşte cel puţin să-ţi dau bani, să,

te boeresc.
„— Bani!... adause el zimbind, dar ce
să
fac cu ei ?... Doar să-mi dee grijă de hoţi.

Ear

boer

de m'ar

vedea

ştiu că ar ride de mine!

peştii

din baltă,

Cerinat, mai şeză căt şezu la Curte, apoi

se intoarse la urma
acasă își găsi coliba,

lui, dar cănd ajunse
prefăcută inti'o casă

“frumoasă, şi tot lacul Brateşului şi toţi codrii incunjurători, deveniseră proprietatea
lui in puterea unei cărţi domneşti a lui

Petru Rareş.

caigso
”

23, 347 II,
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ANDREI FLOREA CURCANUL
I.
Sunt Vasluean de loc din satul Floreştii.
Eram abia de douăzeci şi unul de ani cănd
„îmi veni răndul să trag la sorţi. Îmi aduc

“ aminte cu: ce sfială .virii măna

intrun vraf

ide hărtiuţe răsucite şi scosei No. 13. —
| „Bun!“ strigară cei d'imprejurul meu. „Eşti
!Dăet cu noroc.“ Apoi doftorul m8 desbrăcă
„pănă la piele, mă căută in găt, la incheituri,
mă ciocăni in piept și ?n spate, ear coman-

dantul m& măsură cu o curăluşă să vadă
dacă sunt destul de nalt,
mă intreba, de tată,
8*
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parcar

fi voit

să-mi

afle spiţa neamului, şi după ce-mi treci numele intr'o condică, îmi zise:

—- Măi băete, n'avem

ce-ţi

face, ai scos

număr mic, eşti sănătos şi bine făcut, n'ai
nici un drept de scutire; trebue să r&măi

in oaste. Şi nouă ne trebue voinici ca tine —
Nu bine sfirşi comandantul de vorbit, că
un

gulerat ce şedea lăngă mine

îi luă gura!

„la tuns!“

—

strigă căt

Indată doi doro:

banţi m8 impinseră intr'o odae de alăturea
şi mă aşezară pe un scaun; foarfecele incepură să sune prin pletele mele intocmai ca
„secerea m grău, şi căt'ai bate in palme
“mă trezii gol la cap ca un harbuz.

Nu eram, ca să zic aşa, nici vesel nici
supărat, căci tocmai bine nu puteam să-mi
dau samă de ce se petrecea cu mine in
ziua, aceea, — Numai cănd văzui pe tata

răzemat de uşorul odăei, măhnit par'c'ar fi
remas

singur pe lume, simţii atunci că mă

tae la inimă. Însă m'am stăpănit, şi mi-am
inghiţit lacrimile care

cereau

să-mi năvă-

lească, in ochi,căci îmi era frică să nu ridă
satul

de mine.

Avui

noroc

că tata

era

om

i
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cuprins cu popuşoi in coşere Şi cu vitişoare
imprejurul casei, incăt el se prinse să-mi
facă uniforma cu cheltueala lui numai să
nu m& pearză de lăngă el, şi astfel remăsei

nu

se prea

fereau

din

calea, mea,

Ear eu le fugăream,
cădea vre-una
cun sărutat.

le pişcam, şi cănd îmi

la indămănă

4

Di

îmi

venea in adevăr vorba ceea, să m& umflu
in pene ca un curcan.
— Măi că fioros mai eşti !...... îmi zicea
Catrina chicotind la spatele mele; ai să tai
mămăliga in două.
— Ian vezi-l, pa'că-i un țap logodit; zicea
Mărioara, trăgendu-m& de măneca mantalei.
îi astupam gura

Slujba, mea nu era tocmai grea: căci e
deam zece zile la cazarmă şi douăzeci a-

ar

care

+:

13.

Ea

No.

Fără să m& laud pot zice că nu-mi şedea
tocmai rău in uniforma mea de dorobanţ
cu opincile bine şfăruite la, picioare, cu mantaua, cea lungă incinsă la mijloc cu . curea,
şi mai ales cu căciula cea inqoită pe ureche
şi impodobită cu pene de curcan. Cănd mă
“roteam aşa prin sat pe dinaintea fetelor

CNA

soldat, în regimentul de dorobanţi

118

ANDREI

FLOREA

CURCANUL

casă. Ce ma incurcat mai mult a fost reglementul pe care a trebuit să-l invă pe
de rost ca tatăl nostru. Noroccă ştiam
căteva buche de la dascalul Chiriac din sat.
Ear celelalte datorii ale slujbei: „La stinga,

la dreapta, puşea, la umăr, la picior !..“ le-am
deprins ca apa, pentrucă nu eram stingaciu din fire şi măna, mi era dată pe puşcă,
de' cănd vănam vulpile şi căprioarele prin
codrii Racovei. Cănd mă aflam in front mer-

g&nd cu paşi mă&suraţi: „una, două, trei“,
sau cănd dinaintea comandanților cu măna
“la cocardă strigam: „Ascult domnule că-

pitan!... Să trăiţi domnule

maior!...“

ar i

zis cineva că's croit pe soldăţie. Numai de
scos

oamenii

la munca

cămpului

nu

eram

bun, căci aveam faţa blajină, şi ei nu erau
deprinşi să se teamă de mine. Chiar Catrina îmi zicea că nu m&

prinde

cănd

mă

sluţesc.
Astfel o dusei
care tinip mama

doi

ani

şi mai bine in

muri,. ear tata din

ce se gărbovea. Intr'una din
chiemă la o parte şi-mi zise:

zile

ce în
el mă

—. Măi băete, eu ca măni o să mă duc
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pe urmele maică-ta, şi tu ăncă nu eşti pus
la cale, n'ar strica să avem in casă o gOs-

O sărut ca, altă-dată pe cănd mă

cu dănsa la

scrănciob,

dar

acum

hiîrjoneam

nu

mai

„indrăznii; de cănd găndul insuratului mă
„urmărea mă făcusem ruşinos ca o fată mare,

„Şi. vorbele

nu-mi

eşeau

slobode din gură.

Apoi de la Catrina, făcui stiriga imprejur şi
mă dusei drept la căpitanul pentru a-i cere |
voe să mă insor, insă căpitanul îmi răspunse:

A
ap

es

de sus. Mam dus drept la Catrina şi i-am
Spus voea tatei care acum era şi a mea;
ear ea nu-mi rspunse nimic ci se inroşi
ca focul şi plecă ochii in jos.Aş fi voit să

SAN

dar tu cum socoteşti ?
Aceste vorbe. eşite din gura bătrănului
tată. mă pătrunseră la inimă. Eu nu mă
găndisem la Catrina, şi nici pot zice că-mi
era dragă, precum nu-mi era dragă nici o
fată, din sat, insă cuvintele lui erau pentru
) mine o tainică poruncă care părea că vine

Sa

podină care să caute de tinereţele tale şi
de bătrăneţele mele. Eu gindesc că fata Ca. irina deşi nu-i bogată, dar e cuminte şi
harnică, şi va, ţină la cinstea casei noastre...
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— Andrei, nu-i vreme acum de insurat;
incurând avem să plecăm in jos spre Dunăvea cu tot batalionul din Vasluiu, şi dacă
„vrea Dumnezeu să ne intoarcem sănătoşi
| voiu fi eu nun; pănă atunci trebue să
mai ingădui, f&tul meu.
— Să trăiţi domnule căpitan! zisei eu

intorcendu-mă

pe

călcăe

ca

un

şurub, şi

fără mai multă vorbă plecăi spre casă. 'Tot
drumul nu putui să deschid gura penitru a

zice buna, dimineaţa, trecătorilor cu care mă
intălneam. Eram

măhnit

cum nu

fusesem

niciodată... şi de ce, nu stiu... că doară nici
tata nu era pe pragul morţii, nici Catrina
nu avea să se mărite :cu un altul, şi nici
Dunărea nu mă spăria păn pe-acolo, căci
mai fusesem eu in jos toamna cu oștirile,

şi mulţămită
acasă.

Domnului

Cu toate

aceste

nam
inima

intors
nu-mi

bine
era la

loc. Ajuns in sat, auzii feliurite sgomote care
posomorau fețele : ba că Ruşii trec Prutul,
ba, că Turcii
intră

năvălesc in ţară,

in bătae

cu Turcii

lămurit, “tot vorbe

văzduhul părea

fără

ba că Romănii

ori

cu Ruşii, nimic

şir,

insă,

a funtună !

era

ceva

|
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căte-va zile un vătăjel

mă

chiemâ

la Primărie unde găsii adunaţi toţi
flăcăii
din sat, care erau soldaţi in batalionul
meu.
Căpitanul şedea in capul mesei cu o hărti
e

in măni.

|

—
—

Andrei Florea! striga el.
Faţă!... r&spunsei eu.

—

Neculai

Drugă!

— Faţă!
— Petrea Doncilă!
— Faţă!
„— Vasile Grăunte!
— Faţă!

ŞI tot aşa mai departe ne chiemă pe toţi

de-arăndul după izvodul ce ținea in mănă
.

— Copii!.... ne zise el.... avem
să mergem in lagăr la Dunărea;

poruncă
grijiţi-vă

bine armele, luaţi-vă schimburi inde
ajuns,
Şi de astăzi in patru zile să vă aflaţ
i la,

Iaşi, de unde

vom

pleca

impreună

cu

ar-

mata de-acolo. Căutaţi ca, Jjimene din voi

„să nu lipsască.
—
„ DEnd

Ascultăm!...
măna

Apoi

respunserăm

cu toţii pu-

la cocarqă.

eşirăm

din primărie

spre a ne duce

+
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fiecare pe la casele noastre. Neculai Drugă,
se apropiă atunci de mine şi-mi zise:

— Ai auzit, Andrei ?... Trebile se'ncurcă.
Nu-i a bine.
— Bine ru, n'ai ce-i face, răspunse Vasile Grăunte; dacă-i poruncă, sa măntuit.
Zi că nu-ţie tată, vorba ceea.
— .Ş'apoi ce mai la deal la, vale, adause

Petrea Doncilă; putem oare să ne ferim de
ceea ce-i scris să; fie ?... Căţi se intorc sănătoşi din bătălie, şi căţi mor acasă pe
cuptor? Asta nu-i in voea omului ci a Domnului.

—

Bine vorbeşti Petre, zise moş Toader

«a Paraschivei,

un

care

bătrăn

om

treizeci de ani puşcaş la, curtea
De căndaud

căo să fie bucluc

fusese

boerească.

in jos parcă

mă umflă in coş să merg şi eu.

Păcat

că

picioarele şi mănile nu-mi

sunt după inimă

căci acuma ar fi vremea

să văd dacă dul-

duliţa, cu care

m'am

hrănit

treizeci de ani

mai ştie să facă treabă, — Ei băeţi!... omului nui..e dat numai să se intindă la
soare: in viaţă este şi voe şi nevoe, şi dacă
nu vom

fi harnici

să ţinem piept la nevoe,
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apoi mai bine să lăsăm babele să ne
apere
„Casele, ear noi să toarcem in furcă.

Grăind astfel ochii lui moş Toader a Pa-.-

raschivei străluceau şi trupul lui răze
rnat
in cărjă se indrepta, ca luminarea. Ai
fi zis
că intinereşte pentru a doua, oară.

— Haideţi băeţi cu mine, adause el să
cinstim un pahar de vin. Cănd vremile
se

„inăspresc nu-i bine să ne despărţim

fără să

„ne urăm unul altuia, noroc bun.
Cu toţii merserăm la crişma din sat şi
ciocnir&m căte un pahar, insă mie
unuia,
drept să spun, nu-mi luneca vinul
pe găt,

căci voea bună, îmi era, ca, şi spuma vinu
lui

numai in faţă, ear in inimă

drojâiile

-M& găndeam la tata, la Catrina,
vitele

noastre,

apoi

la, Turci,

grijii.

la casă, la
la Ruşi,

la

ghiulele, şi, luat inainte de vărtejul găndu“rilor, şedeam tăcut pe o laviţă fără să bag
de: samă că r&măsesem

in crişmă numai cu

moş Toader a Paraschivei
milă la mine.

— Nucţi mai face inimă

zise el, punăndu-mi

măna

care se uita, cu
|

rea

copile,. îmi

pe umăr.

Du-te

-

124

ANDREI

PLOREA

CURCANUL

acasă şi te pregăteşte de drum, căci la slujbă
ciasurile sunt numărate.
Trei zile după aceea eram imbrăcat sol-

dăţeşte şi gata, de plecare. Opincile îmi erau
nouă nouțe, mantaua curată incăt bumbii
pe dănsa străluceau ca, aurul, in spate aveam

vaniţa
Cănd

cu
m&

schimburile

şi pe umtr

puşea,

dusei la tata să-mi iau ziua bună

mi se umeziră ochii, ear el după ce mă sI
rută pe frunte, îmi zise cu glas induioşat.
— Mergi cu bine Andrei!... Dumnezeu
să te apere de primejdii şi să te intoarpă
sănătos acasă !
Îm luai asemene ziua bună de la vecini,
insă pe Catrina n'o găsii nicăiurea. Pe la
prănz eram in crucile satului impreună «cu
toţi flăcăii din batalionul meu.

Betrăni

şi copii, babe şi fete,

toţi afară

de Catrina, erau adunaţi imprejurul nostru
ca să ne vadă plecănd. Ear noi optsprezece

de toţi eram inșiraţi doi căte doi cu caporalul in frunte.
— Puşea la umăr!,.. Marş!...
Atunci cu piciorul sting inainte plecarăm.
O sută de căciuli şi de pălării, o sută de
!

A
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năframe se ridicară deodată in
a ne ura drum bun. Tot satul

pănă la poarta țarinei; moş

aer pentru
ne petreci

Toader

a Pa-

raschivei cu vorbe de imbărbătare in gură
veni şi el in cărja lui dimpreună cu mulţimea, ear Anton Aghiuţă, un pitic ghebos
care

era

caraghiozul

satului

“supra, porţii strigăndu-ne

se

acăţă,

in gura

dea:

mare:

milităreşte

“cocardă,

cu

măna la,

IL.
Greu e omului pănă a nu intra, in nevo
e,
dar odată intrat, apoi, vorba, ceea, îşi
pune

Capul intre umere şi merge orb inainte.
Aşa se intămplă şi cu mine. După ce am
plecat, de-acasă intrănd in viața de oşte
an,
incepui să-mi las grijile indărăpt şi puţin
căte puţin venii in cheful meu obicinuit, Un

Ea

|noi le mulţămir&m

Nm RR

Turcul: că Ştiţi: după Turc şi pistol. —
“Tot satul porni intr'un hohot ae TIS, ear

N a

— Mergeţi sănătoşi copii! Să-mi aduceţi
fiecare căte un pistol ca să aflu cum e
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singur lucru mă mai supăra.
mam găsit pe Catrina să-i
căci cine ştie? — se putea
Cu acest ghimpe in inimă

Îmi părea rău că
zic r&mas bun,
să n'o mai văd.
mersei pănă in

sară.

Era pe la, inceputul lui Aprilie,

pe cănd

ciocărliile se invaţă a cănta şi codrul prinde
mugur. O lună plină şi frumoasă îmi lu
mina, calea, cănd eată că la, căţiva paşi de
mine

zării-o

umbră

de

dosul unui frunzar. Numai
pănă

la d&nsa

şi o apucai

femee

ascunsă

in

o săritură făcui
de-mănă.

Era Catrima, insă aşa de slabă incăt mi

iu

îm
"e

se pări că ochii i se mărise in cap.
— Bine că te văzui Catrino, inainte de
a mă duce la bătălie, îi zisei eu uităndu-mă cu jale la dănsa; dar ce-ţi sunt mănile aşa de r&ci?
— Mi-e frică să nu mă uiţi, respunse ea
cu glas inecat in lacrimi.
— Eu să te uit... Doar nu-mă duc la

joc sau la şezătoare, “acolo. Roagă-ie mai
bine la Dumnezeu să nu mor, Catrino. Apoi
imbărbătăndu-mi inima, o cuprinsei in brațe
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o sărutai pe frunte, ear ea suspină

din

greu şi-mi zise:

mele

nevăzută.

copacilor.

umbrele

şi: se făcă
Auzii

numai din depărtare un glas care şi acuma
Mergi sănătos, Andrei, şi nu mă uita!

Acuma pot să zic că-ini venise
„loc. Nu ştiu pentru ce, dar mă
"mult

mai

gura

Catrinei

imbărbătat
că n'am

Îmi inchipueam

că

de
să

x
”
ci

o

N,
N

in inimă:

cănd
mor

femeile

cheful la
simţeam. -

auzisem
in

7

—

r&sună

Nk

„par "că-mi

din

războiu.

au căte-odată,

ST

pintre

ip

ea se depărtă din braţele

- e

*

Voii să o sărut ăncă : odată, pentru cea
din urmă dată inainte de a o părăsi, insă

7

cun glas care sămăna o prorocie;

y

N“

—. Atunci vei trăi mult, Catrino, afară
"numai dacă vre-un glonte îmi va curma zilele.
— Tu nu vei muri in r&zboiu, adause ea

NP

|

— Andrei, jură-mi că-ţi vei ţină cuvăntul
ce mi-ai dat!
— Jur!
Să ştii bine, Andrei, că ciasul in care-ţi
„Vei călca acest jurământ va fi ciasul morţii .
„mele. Așa simt eu că-mi este scris.

1
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prevestiri tainice asupra viitorului; ear grija
ei să nu o uit, îmi părea, prea copilărească
ca, să m&8'mai supere cătuş de puţin.
Trecuse miezul nopţii cănd ajunserăm in
pădurea din valea Racovei. Acuma nu mai
păzeam. răndueala pasului milităresc, ci fiecare mergea cum putea, după cum îi meigeau şi găndurile prin cap. Luna incepea
să se coboare pe cealaltă parte a ceriului,
şi umbrele se intindeau lungi.pe pămănt ca

nişte

braţe

de

urieşi.

Îmi

adusei

aminte

de spusa b&trănilor -că aici Romănii

se r&z-

boise odinioară cu Turcii şi risipise oardele
lor, şi eată că acuma după atăţia amar de
ani, ne veni şi nouă răndul să ne mă&surăm cu dânşii... Ciudată potrivire!... Bine-a
"n
a

zis cine-a zis că nime nu ştie ce-i ascuns
in poala, vremilor. Şi cum mergeam aşa
gănditor prin acest loc udat de sănge ome-

nesc, îmi simţeam

creerii inferbăntaţi, şi nu

odată mi se păru că văd.in zarea lunei răsărind din păment tiăve „goale care se Tin-

jeau la mine.”

*

n

Trei s&ptămăni după aceea str ăbătusem ţara
de-alungul pănă la Dunărea

pe malul căreia
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mii şi mii de Romăni erau adunaţi
in deosebite locuri aşteptiind numai ordi
nul de
trecere. Dar pănă cănd veni ordinul,
in ne-

numărate

r&nduri: ne jucarăm

de-a, mingea,

cu Turcii, trimiţ&nd ghiulele in cetă
ţile lor
„şi primind altele de la dânşii.
Apoi pe la mijlocul verii un pod
se făcă
„peste Dunărea acărui capăt abia
se zărea

la malul celalalt, şi înşiraţi cinci căte
cinci,

prinserăm a

trece

dincolo.

Erau

frumoase

de văzut şirurile noastre de călăreţi
şi pe-

destri acăror arme străluceau la
soare, merSend cu steagurile fălfăind, şi
urmate de-o

departe in văile Dunărei..

|

Inima. se bătea, tare in piepturile noas
tre,

şi hotăriţi cum
23,453 11.

.

mergeam

-

pe viaţă

şi pe
9

Nk:

— Ural... Să trăească, Măria, Sa... strigară
odată mii şi mii de glasuri care cloc
otiră

NC e

cărora

Sa

roatele

N

de oțel sub

părea că geme 'păm&ntul.
— Strigaţi copii să trăească Măria
Sa!
zise comandantul; căci sunt mult
e sute de
ani de cănd vulturul Şi zimbrul Rom
ănilor
n'au călcat in ţara păgănească,.
-

N

sută de tunuri
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simţeam pentru intăia dată in noi

0 tainică mănărie. Acum eram şi noi ceva!
» Peste şase zile ajunserăm in fața intări-

rilor Plevnei iriprotiva cărora oştirile ruseşti se fr&nsese de-tătea ori. Aici incepu

zar ez
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pentru noi o viaţă, mai grea, mai ostenitoare, căci fiind aproape de Turci, trebuea
mereu să străjuim şi să săpăm la şanţuri

pentru a nu fi loviți pe furiș. Totdeauna
imbrăcaţi şi cu anma lăngă noi,. totdeauna
gata

a sări la cel

noaptea,

somnul

mai

mic semn,

dormean

şi ziua

de multe

epurelui,

ovi nu ne ticnea- măncarea
in borşul nostru

amestecăndu-se

glonţii turceşti.

Insă

omul

se deprinde şi cu binele şi cu răul; fiecare
îşi făcea

slujba

cănd cădeau

fără

să

se plăngă,

ploile cele putrede,

numai

cănd, uzi

pănă la oase, trebuea să dormim in glod,
atunci fără voe ne aduceam aminte de-a

casă şi feţele noastre se posomorau. Dar,
vorba ceea, un cias de bine te face să uiţi |
un an de necaz;

cum..se furişa pintre spăr”

a

”

turile nourilorto rază caldă de soare, indată

|,
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ne venea cheful la loc, şi doineie incepeau
să r&sune in şanţurile Pievnei.
In unele Jocuri eram aşa aproape ce Turci,
incăt puteam

vorbi unii

cu alţii.

Vasile Grăunte, tovarăşul meu
poznaş

Into

zi

care era un

și jumătate, strigă la denşii :

— Bre bostangii, bre ciorbagii, aşa-i că
v& dorm şoarecii in păntece?...: Ce nu ră
inchinaţi nouă mai bine?
—

Minciuni

spui;

eaca ce

măncăm

noi,

respunse un glas de la dănşii, şi în aceeaşi

clipă o păne albă căză in şanțurile noastre?
— Asta e furată dela noi, jur pe fesul
lui Mahomet!

—

Cine-a zis vorba asta să-şi arăte fața

dacă-l ţine cureaua!
— Indata, respunse Grăunte, şi punăndu- -şi un fes in cap eşi pănă la jumătatea

trupului din şanţ afară.
Atunci
ureche.

—

o ploae de: glonţi

îi , şueră

Dar din voi care-i harnic

pe la

să- -şi arâte

scăfărlia, strigă el coborindu-se în şanţ?
— zu răspunse un Turc care se arătă

cu 0 căciulă de curcan pe cap.

g

”
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Aferim! strigară ai noştri, improşcăn-

du-l la r&ndul lor: cu o salvă de puşti. Tur
cul se făci nevăzut.
Glumele aceste uşor se puteau intoarce

in Bu, căci cu moartea, nu-i de şuguit:: dar
ce era să facem ?... Să ne arătăm

mai

mi-

şei decăt Turcii
— asta, nu se putea. E ciudat cum eu, om milos de feliul meu, trăgeam aici drept dragul in carne de om, ba
ăncă, îmi părea, r&u de căte ori plumbul meu
mergea in deşert. Parcă nu mai eram eu
băetul Andrei Florea cel blajin din sat de

la Floreşti,

pe care fetele îl hărăţeau fără

leac de grijă. R&sboiul m& incruntase in
sănge, şi-mi schimbase firea, şi de-aş fi avut

putere aş fi ucis pe toţi Turcii din ţara
turcească ca să se măntue buclucul şi să
mă întore mai curănd
mergea mai incet decăt

acasă. Insă treaba
doream, căci fiecare

zi aducea cu sine nouă int&mplări şi nouă,
Muncă.
|
|
După, ce intăririle noastre fură isprăvite
prinserăm să umplem saci cu năsip,. să facem legături de strujani, şi ţarcuri de nuele
pe care Romănii in deprinderea lor de a po-

-
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„Prăsiui“ ).

să slujească

de

"Toate

apără-

tură in şanţurile noastre, sau să fie aruncate in şanţurile 'Turcilor in ziua cănd vom
năvăli asupra lor. Bar şăgile intovărăşeau
necurmat

—

lucrul,

Măi, Frăsina ta e cam infoeatiă, zicea

unul, mă tem
la Turci.

—

că n'ai s'o poţi duce peșcheş

Ba e numai bună de strins in braţe,

răspundea celalalt; cu dănsa m& due pănă
in pănzile albe.
Astfel făc&nd treabă, glumeau intre dănşii

băeţii noştri după obiceiul lo din copilărie; |
căci fie zilele căt de aspre şi impletitecu
primejdii,

ele tot se mai -indulcesc

presuri cu ceva chef şi voe bună.

dacă le

II.

In ziua

de 30 August,

o mare

mişcare

domnea in tabăra noastră. Ceriul era inoura, şi 0 ploae subţire curgea ca prin sită.
1) Faşini.
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De cum se ivise zorile, generalii, colonelii,
maiorii alergau călări in toate părţile dănd
feliurite ordine; trupele noastre se inşirau
in linie de bătae, altele se aşezau in coloane
la aripi; ear după ce soarele se ridicase ca,
de-o suliță, incepi o groznică impuşcătură,

de tunuri care mergea intrun şir ca bătaea
davabanei. Erau tunurile noastre, o sută de

guri de oţel ghintuite care salutau pe Im. Păratul Alexandru de ziua lui, improşcănd

cu foc în intăririle Griviței. Fiecare lovitură,

spărgea,

brazda,

ai dușmanului.

detuna

păreţii de păm&nt

'Trei ciasuri

ţină

acest foc

infricoşat, apoi se opri.
Era acum soarele sus. Un mie paraclis
se făcu în cămp; apoi se dădu un prănz in
cinstea, Împăratului, la care Măria Sa Domnul inchinâ cel intăi pahar. Se spune insă

că Măria Sa nu a 'deşartat paharul Şi că ar
fi zis cu tristeţă generalului său de alăturea :

— Mulţi băeţi de-ai mei n'au să mai vaâă

asfinţitul soarelui !
|
Apoi . se rimpărţi de măncare la soldaţi
ceva mai mulţ decăt de obiceiu. Eram toţi

tăcuţi

şi

gănditori

ca

in

apropierea

unui
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fiecare îşi amintea

căte

un dor de-acasă : unul de tată sau de mamă,

altul de soţie sau de copii; şi fiecare punendu-şi nădejdea in Dumnezeu, zicea in
găndul său: „Cum mi-a fi scris!“ Far eu

imi adusei

nam

aminte

de cuvintele

Catrinei că

să mor în r&sboiu, şi simţii atăta, in-

credere în inimă, incăt aş fi infruntat fără,
grijă toate boambele dușmane. Ce putea, ea

să ştie, o iată fată de la ţară?...

nimic...

dar eu credeam, şi credința mâăntue pe om.
Poate că era numai o nădejde,o vorbă
spusă intr'un cias bun, insă şi aceasta e

deajuns

pentru

a vărsa

măngăere

in sufle-

tul unui om acărui viaţă at&rnă intrun fir

de păr.
Far Vasile Grăunte cel poznaş, pe care
niciodată nu Yam văzut supărat, îni zise
la ureche.
— Măi Andrei am semne că am să mor!
Voii să-i respund, insă el imi curmâ; vorba.

—

Ascultă Andrei...

să mor

adause el;

de-a fi

să nu spui vestea asta mamei

deodată; s'o cruţi strmana că-i bătrănă,

aşa,

şi
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să-i dai părăluţele ce am aici in raniţă adunate din leafă.
—

Ia taci măi,

îi răspunse

eu,

că nime

nu-şi ştie sfrşitul zilelor.
—

Wai tu grijă Andrei,

că nu-mi

fac eu

inimă rea pentru atăta lucru. Oiu căuta Şi
eu să-mi vând pielea, căt se poate mai scump,
ca să nu-mi pară rău pe ceea lume c'am

„fost. inşelat,.
i
Vasile, după ce-şi uşurase inima, spunăndu-mi taina lui, intră ear in firea lui obicinuită cu veselia pe faţă şi cu glumele pe

buze.
Apoi după ce« “soarele treci de ameazăzi,
căpitanul veni in faţa noastră şi ne spuse
„următoarele

cuvinte

mintea, mea :

care

|

se

pecetluiră

in

|

Copii 1... Vedeţi intrările Griviței din
faţa noastră ?... trebue să le luăm. din măna
“duşmanilor.

Voiu merge

in fruntea, voastră,

ear voi să mă urmaţi cu. bărbăţie, căci cinstea şi viitorul ţării stau astăzi: in mănile
voastre... Să nu aveţi grijă de duşman; să
nu aveţi decăt o singură grijă, ca el să nu
ridă de voi. Acei care:vor cădă pe cămpul
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de luptă, vor fi aleşii lui Dumnezeu, căci
numele lor va fi pus in r&ndul vitejilor țării,
şi țara intreagă şi urmaşii urmaşilor noştri

îi vor binecuvânta. Așa dar după mine copii
şi strigaţi să trăească Romănia !...

—

Să

trăească!

strigarăm

cu

toţii in-

tr'un glas.
Trimbiţele dădur& semnul de atac.
Căpitanul scoase sabia din teacă şi plecă
inainte, ear r&ndurile noastre ca valurile
apei pornire inspre Griviţa.
Din a dreapta mea era Vasile Grăunte,
din a stinga Petrea Doncilă. Îmi era ind&mănă intre d&nşii, căci ori cum, erau prie-

teni ai mei dintr'un sat, şi impărţită intre
prieteni,

nevoea

se

uşurează.

—

„Să

ne

ținem bine, ne ziserăm intre noi, şi ce-a da
Dumnezeu !“... De ce inaintam, de ce capetele

noastre

adăpostiţi

se

infierbăntau,

in intăririle lor

ear

de unde

Turcii

numai

fesurile li se zăreau ne primiră cu o grin„ dină de plumbi cănd ajunserăm la bătaea

puştii lor. “Mulţi de-ai noştri căzură la cea
dintăi salvă a duşmanului, dar nici unul
nu

dădu

inapoi.

Insă de

ce ne apropiam,

de
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ce focul era mai tare. Şuerau glonţii pe la,
ureche, treceau prin căciulă, treceau prin
manta, curgeau mai deşi de căt ploaea de
sus, incăt s'ar fi zis că iadul se deschisese
inaintea noastră. Nu era chip să ne resu-

flim. Romănii cădeau acum ca snopii şi ar
fi căzut toţi pănă la unul, dacă căpitanul
nostru cu sabia goală şi cu steagul in mănă,
n'ar fi prins să alerge in fuga mare spre a

scurta calea pănă la duşman.,
— După mine, copii... nu-i vreme să ne
codim!... striga el din toate puterile.

Atunci tot şirul nostru

incepu să alerge

cu pas voinicesc şi in căteva minute ajunse

la şanţul de lăngă păretele Griviței. Căi ai
lipi

din ochi şanţul

fă umplut cu strujani,

cu 'țarcuri de nuele, dar mai mult

cu tru-

puri de oameni; apoi sute de scări aduse
in spate fură lipite la părete, şi căciularii
noştri deprinşi din copilărie a sări garduri

şi părlazuri

se acăţără

pe

ele ca măţele.

Aici priveliştea se făci ingrozitoare, căci.
lupta era mai de aproape, mai piept la
piept ; dar aceasta ne venea şi nouă la so-

coteală, pentrucă pănă atunci noi trăsesem

.
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in pământ, ear Turcii in carne vie. Doamne
sfinte !... multe scări de-ale noastre se rupse

in două,

multă

dorobănțime

căzi

in şanţ

făcend pod cu trupurile lor, şi tot oameni
unul şi unul, Suseni de cei cumpătaţi la

vorbă şi răbdători la treabă, insă astă-dată
şi dintre Turci mulţi căzură ca nişte ţărci
din inălţimile Griviței, fulgeraţi de flăcăii
noştri.
Căpitanul era totdeauna in frunte, acolo
unde primejdia era mai mare. El se suea
acum pe scară in mijlocul unei vijelii de
glonţi ; aproape era să pue piciorul deasupra şi să implănte steagul in păm&ntul duş-

man, cănd un plumb il lovi in piept.— „Inainte copii !“ strigă el pentru cea din urmă
dată,

apoi căzu de pe scară in mijlocul nos-

tru. Îmi venir& lacrimile in ochi cănd îl
văzui dăndu-şi sufletul, căci fusese om bun,
căpitanul nostru, dulce şi purtător de grijă
pentru noi, ear pentru dănsul fără păsare.

Îmi adusei aminte de făgăduinţa ce-mi dăduse că mă

va cununa cu Catrina

după

ce

ne vom intoarce acasă, şi cum îl ţineam
ăncă cald in braţe, îmi veni un dor atăt
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r&shuna,

din mănile

incăt

fără

voe

lui, şi m& aruncăi

pe scară in ştirea lui Dumnezeu.

Vasile Grăunte şi Petrea Doncilă veneau
- după mine. Din nenorocire insă scara nu
ajungea pănă la muchea. păretelui şi trebuea

să mă acăţ cu mănile pentru a m& urca
sus. Atunci mă simţii lovit la măna stingă
de-un tăiuş de sabie; insă în ferbinţeala
luptei nu băgăi de samă, îmi făcui vânt şi
sării deasupra,
Turcul care mă rănise sta gata să-mi mai

dea o lovitură, dar vorba ceea, îi luăi apa
de la moară pocnindu-l cu stratul puştei
peste scăfărlie, de s'a dus de-a tăvălucul
cum S'ar duce un harbuz in vale. Apoi in-

fipsei steagul in Griviţa!
Năvălise acum ai noştri ca furnicile din
toate părţile şi amestecăndu-se cu Turcii
incepură să se lupte cu ei piept la piept.

“Cănd e vorba

de luptă

dreaptă

şi de cio-

mag, apoi las” pe flăcăii noştri, că nu le's
mănile amorţite! Era drept dragul de vă&
zut cum se invărteau in aer straturile de

puşcă lovind căte două, trei tidve odată,
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cum Sburau fesurile cu creeri -cu tot, cum
se implăntau baionetele pină *n rădăcină
in carne de:turc, incăt inăduşiţi, striviţi de
puterea noastră covărşitoare, duşmanii Căzură pănă la unul. Dar ce-i drept, Și ei s'au

apărat ca nişte zăvozi !

— Aşa mai inţeleg, zise Vasile Grăunte |
care d'impreună, cu Doncilă Şi cu mine apărasem steagul din toate puterile, plătind cu
dobăndă loviturile ce ni se dăduse. Doncilă,
căpătase o rană la :picior; eu o a doua,

in coaste, dar mă

ţineam bine; ear Vasile

Grăunte era, teafer ca oul, numai
şi mantaua lui se făcuse ciur.

—

Asta

ştiu ca

fost nuntă, nu

adause el glumind ; păcat
lăutari !
Nu

bine

insă

căciula

îşi isprăvi

că n'am

şagă!
avut şi

vorba că un ture

lovit de moarte care sta lungit la picioarele lui oftâ, din greu. Milos cum. era, Gră-

unte se plecă spre el şi-l intreba, ce voeşte,
ear

drept

răspuns

Turcul

care

mai

avă

âncă o r&măşiţiă, de viaţă, scoase un pistol
de la brău
unte.

şi-l descărca in pieptul lui Grăa
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Acesta iși aţinti atunci ochii intr'ai ingi
cu 0 căutătură

pe care nu

voiu uita-o nici-

odată, apoi căzu lăngă 'Turc fără suflare.
Sărmanul Grăunte!... cănd mi-a spus că
are semne de moarte, a grăit se vede intun cias rău.
Dar şi in mine s'a rupt ceva cănd a murit Grăunte, căci deodată puterile m'au părăsit, şi am căzut jos leşinat.

IV.
Eram

acum

in spital. Multă vreme

frigu-

rile m& chinuiră așa de cumplit că nu ştiam
pe ce

lume

m&

găsesc,

dar

intro

noapte

dormii mai liniştit şi a doua zi îmi simţii
durerile alinate şi capul mai deştept. Bietul

Doncilă, care se afla cu mine in aceeaşi odae
suferise şi el grozav, insă acum mergea
spre bine. Cănd eată că văzui o mişcare
neobicinuită in spital.
— Ce este? intrebăi.
—

Sa Doamna

Vine

Mălia

Auzi

Doncilă 1...

! mi

se r&s-

punse.
—

cată să fii desghe-
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ca la

noi la

şezătoare.
—

N'aibi grijă că doar

m'am

deprins a-

cum cu feţele domneşti ca ţiganul cu scănteiie. Nu-ţi aduci aminte colo pe Griviţa
după ce am curăţit-o de Turci, că a venit
Măria, Sa şi m'a Dat ut cu măna peste umăr,
zic&ndu-mi: „Te-ai puria bine hăete, iţi

mulțămesc ! Din Curcan te-ai făcut Vultur!“

—Ear eu stănd drept dinaintea lui cu măna
la cocardă am strigat de: i-au trecut prin

urechi: „Să trăeşti Măria Ta!“...: Dar ce
spun eu ?... tu n'ai de unde să-ţi aduci aminte... erai leşinat... dormeai
sile .Grăunte care şi el dormea,
insă de somnul cel vecinic.

—

lăngă Vas&rmanul,

Nu-mi mai vorbi, Petre, de dănsul că

mi se deschid, ranele. Ia mai bine să vorbim de cei ce ne aşteaptă acasă, ca să ne
mai indulcim inima.

—

Ei bre!... da

şi cănd a vrea

Dum-:

nezeu să ajungem la vetrişoarele noastre,
să ne facem trei cruci mari şi să sărutăm
pragul

Tuene.

uşei,

că doar

am

avut

zile

căte bu,

1441
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Deodată se auzi un sgomot afară, uşile
se deschiseră in două laturi şi Doamna ţ&vii intovărăşită de multă lume intră in odae.
Cine-i Andrei Florea? întrebă Doam-

na, uităndu-se la noi toţi.
— Eu sunt, Măria Ta, îi r&spunsei.
Atunci Doamna se apropie de căpătăiul

meu şi mă privi cu ochi miloşi:
_—

—
_—

'Tu ai pus steagul pe Griviţa?

Eu, Măria Ta.
Fiindeă

te-ai purtat bine in faţa duş-

manului” şi ai apărat cinstea steagului

tău,

am venit să-ţi r&splătesc vrednicia. Fată
crucea St. Gheorghie pe care ţi-o hărăzeşte
marele Impărat al Rusiei, eată şi Steaua
„României din partea Năriei Sale Domnitorului. Cănd vei merge acasă să spui părinţilor şi rudelor tale că ai căştigat aceste
semne de vitejie cu preţul săngelui tău, şi
să le păstrezi totdeauna ca lucruri sfinte !

—. Să trăeşti Măria Ta!
„Apoi

Doamna

îmi

aninâ ea singură

cru-

cile pe piept; ear eu abia, îmi puteam stăpăni inima

de tare ce se bătea,

şi doar nu

ştiu să fi făcut aşa mare izbăndă.
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pe cănd Doamna se intoarse săi vor-

bească, cu ceilalţi, o duducă care venise cu
dănsa, cea mai tănără din toate, cu nişte
„ochi negri şi gene lungi cum nu mai vtzusem ăncă, se apropiă de mine, şi-mi zise:

—
—

Andrei, aşa-i că nu mă cunoşti ?
Nu, zeu, nu-mi aduc aminte să vă fi

_Y&zut.

— Eu te-am căutat cănd aveai
cele mari; măni o să vin eară.

frigurile

„— Să-ţi dea Dumnezeu sănătate, r&spunsei eu uităndu-mă cu recunoştinţă in ochii
ei cei cu gene lungi.
|
Doamna, după ce spuse fiecăruia
vorbă bună, eşi din odae impreună

căte o
cu lu-

mea ce o intovărăşea. Petrea Doncilă căpăiase şi el Steaua Romiiniei şi o privea, acum: cu ochii

aprinşi

de bucurie;

fiecare

primise căte ceva, căte o cruce sau căte
un alt dar potrivit cu vrednicia lui, numai
unul
—

singur şedea intrun colţ şi plăngea.
Nu mai plănge atăta, că doar nu piere

lumea pentru o cruciliță, îi zise Doncilă,
acărui ochi nu se deslipeau de pe a, lui.
— Ţie ţi-e uşor a zice, că dacă vei merge :
48311.
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acasă au să creadă oamenii că te-ai bătut,
dar pe mine or să me iee in bătae de joc.
— N'ai rană?
— Or zice că am căpătat-o sprăvălindu- .
+.
mă cu carul.
— Ai dreptate, îi zisei eu. Şi tu te-ai
purtat ca toţi ceilalţi. “Las c'oiu pune eu
un cuvânt pentr u tine cănd a mai veni .
Doamna pe la noi.

M5 simţeam
mijlocirea

oarecum în drept a-i făgădui

mea

ea cu

căci

Doamna,

cătră

e

mine stătuse rai mult, la vorbă, şi numai
mie dintre toţi îmi dăduse două cruci. Apoi
mulţămit in suflet, mă acoperii cu plapoma,
inchisei ochii şi prinsei se găndesc la duduca, cea frumoasă... Ce deosebire intre Cairina şi d&nsa!... Catrina are ochii albastri,

părul galbăn, peliţa arsă de soare, insfirşit
e ca toate fetele

sat,

din

nimic

mai

deo-

sebit; dar eal... Ce ochi negrişi luminoşi!...
Ce gene lungi par'că's stavili de lacrimi...
ce gură croită numai pe zimbeti... De mult

ce găndii

adormii,

la .dănsa

ce-mi intrase in inimă

A doua

zi, cănd

ear de mult

o visăi.

mă deşteptăi

simţii o

|

|
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mare bucurie văzănd-o la căpătăiul meu. Însă

acum nu era imbrăcată
avea pe cap un tulpan
„ei

cei

negri

luminoşi;

cu

avea

gene

cu haine
alb

lungi

la piept o

sub

alese, ci
care

păreau

pesteleă

ochii
şi

mai

albă cu

semnul crucii roşie; avea o rochie scurtă
care lăsa să se vadă nişte picioruşe mici
ce numai

bine ar fi incăput

in palma mea,

şi cum era aşa gătită, îi şedea şi mai bine
decăt in hainele cele alese. Îmi venea să
nu-mi ridic ochii de pe &nsa.

Cum îţi mai este Andrei?... m& in-

trebă ea cu glas dulce, pătrunzător.
— Mai bine, duducă, mai bine.

— Ia spune-mi Andrei, ce simţeai cănd
erai in bătălie, fostu-ți-a fiică sau nu?

— Apoi Q&! ce să spun?... 'Tocmai indă-

mână nu mi-a fost; dar am făcut şi eu
cruce şi-am mers inainte ca toţi ceilalţi, şi
“dacă am avut zile, am scăpat.
— Şi nu ţi-a venit niciodată prin gănd
să dai inapoi?
— Da unde se poate una ca asta, dudu-

cuţă,! Nu
putem

ştii că-i scris la veglement că nu

da inapoi

decăt

atunci

cănd

se

10%

dă

-

148

ANDREI

semnul de

retragere?

să mergem

inainte,

Vedeam

FLOREA

CURCANUL

Morți,

copţi trebue

aşa-i pravila noastră.

|

că vovbele mele îi făceau mulţă-

mire, căci ochii ei s'aprindeau şi mai viu. .
La vremea prănzului, ea îmi răcorea măn-

carea, şi mi-o punea

dinainte.

Une

ori mă

pipăea, la braţ ca să-mi vadă bătaea, vinelor,
altă-dată îmi punea măna pe frunte să vadă
dacă nu-mi arde capul şi cine, Doamne...
ar pută spune ce se petrecea atunci
in mine,

pr

cănd îmi simţeam fruntea atinsă de măna
ei cea dulce şi moale ca bumbacul? Treceau iute ciasurile cu dănsa căci era veselă
şi havnică la treabă, gata să ne dea totdeauna ce doream, şi aşa de pricepută că
pav'că ne găcea găndurile. Inspre sară ea
se apropid de mine zicăndu-mi:
— Andrei, caută să dormi bine, să te

găsese

deplin

toarce.

|

sănătos

cănd

—

Cănd v8 intoarceţi?

—

După

o săptămănă,

zimbind eşi din odae.

mă

voiu in-

răspunse ea; apoi

Aş fi voit să-i spun

că-i mult pănă atunci, dar nu indrăznii. R&
măsei. deci: cu inima inecată in părere de
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In

zilele

cucoane

ur-

şi du-

duci să ne privigheze, insă nici mă uitam
la dănsele; eram intruna posomorit, Şi vor-

vele mi se scoteau cu cleştele din gură. Ra.
nele incepeau

ear să mă

doară,

şi pe lăngă

dănsele simţeam că mi se deschide

o altă

rană mai ad&ncă in inimă. Catrina din ce
în ce se depărta acum din mintea mea; mai,

mai că uitasem cum

e la faţă, şi cum era

să n'o uit sub privirile acestor
mă ardeau ca focul? Frigurile ear

ochi ce
îmi ve-

nir& decănd mintea mi se tulburase, şi
nopţile nu inchideam ochii.
A şeptea zi dimineața uşa se deschise şi
duduca cea frumoasă intră in odae cu zimbetul ei obicinuit. Mi se pără că un noi
soare răsări pentru mine. Indată durerile

mi se stinseră,

|

frigurile

veselie copilărească mă

îmi incetară

şi o

cuprinse. Vorbeam,

glumeam necontenit, căutam să o fac să
Tidă, şi cănd imi ridea ar&tăndu-mi albul
dinţilor,

sau

mă

privea

cu ochii plini de

lacrimile veseliei, simţeam atunci că-mi creşte
- inima

de fericire.

Cănd -veni

doftorul să mă.

i
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vadă,

ea singură

îmi deslegă măna

cea ră-

nită, ear doftorul văzănd-o increţi din sprin-.;

cene:
— Vei fi destul de bărbat, îmi zise el,
să mă laşi să-ţi tai carnea cea rea?
|
—

O da! negreşit,

răspunse

ea in locul

meu. Auzind-o, aş fi lăsat să mi se scoată
şi inima, din piept. Atunci inchisei ochii şi
intinsei braţul. Doftorul îmi curăţi rana fără,
ca un singur suspin să easă din peptul meu,

căci mulțămirea ce aveam
lăngă mine covărşea insăşi
inspre

sară la ceasul

obicinuit

lăsăndu-m& earăş singur
0 revedea

Aşa

de a o simţi
durerea. Apoi
se

duse

cu nădejdea

ea

de a

peste şepte zile.

treceau

zilele una

căte

una pline,

cănd de urit cănd de bucurie, şi ranele mele,

in ciuda, inimii, se vindecau acum vă&zănd
cu ochii, ear eu m&nspăimă&ntam cănd găndeam că o să vie vremea să părăsesc spitalul şi să nu mai văd pe duduca cea cu
gene lungi. De ce nu vrea Dumnezeu să

mor aice?... îmi ziceam eu uneori. Şi doar
vedeam prea bine că dragostea care mă
orbise,

era o. curată

nebunie,

insă

nu mă
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opri, precum nu se poate opri
pu-

hoiul de-a curge

la vale.

Intr”0 zi, în cea din urmă,

zut-0, îmi aduc
vana de la mănă
minute,

:

îmi

zise

i

cănd am v&

aminte că-mi deslegă ea
şi după ce-o privi căteva
cu

fața, veselă:

.

|

— Aşa-i că acum te simţi mai
bine?
Ear eu nui respunsei nimic. Era
aşa a-

proape

de mine

că-i simţeam

suflarea piep-

tului, şi-i auzeam bătăile inimii,
Atunci...
un vărtej îmi cuprinse

creerii, îmi intuneca,

vederile şi ne mai ştiind ce fac,

îi apucăi

"fără veste mănile intr'ale mel
e şi le sărutăi
cu atăta sete incăt ameţit, beat
de fericire
şi de spaimă, căzui leșinat.
Căt voiu fi stat astfel nu Ştiu,
dar cănd
m'am

trezit,

eram

mutat

în altă

doftorul şedea, lingă, căpătăiul
meu.

odae,

şi

— Andrei, imi zise el, privin
du-mă r&ce;
ranele tale sunt aproape vin
decate, nu mai

este trebuință să mai stai în
Spital. Măria
Sa. Doamna m'a insăreinat să-ţ
i dau această,
pungă cu parale ca să ai de chel
tueală, pe
drurn.

—

ŞI, cănd trebue să plec?

A
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— Chiar acum.
— Dar este voe să-mi iau ziua bună de
la cei cu care am stat intr'o odae?

—

Nu-i trebuinţă.

— Aş vrea să văd măcar pe Doncilă,
zisei cu lacrimile in ochi.
|
— Doneilă doarme.
|
Aşa dar nefiindu-mi ertat să mai stau
acolo, mă imbrăcăi.in uniforma mea de do-

robanț şi trist, mai trist

decăt

in ziua

in

care plecasem de-acasă, părăsii acest loc de
care m& lega; inima mea.
sl

Douăzeci de zile lungi şi obositoare mersei
pănă la Floreşti, frăm&ntat intre dorul deacasă, şi dorul din dărăpt, dar cănd ajunsei.
«Ja poarta, țarinei, şi văzui de departe fumul
de la ursoaica caselor noastre, cănd mă

găndii la bătrănul tată răzemat in cărjă, la
ogorul

şi

vitişoarele

pănul, mi se lărgiră
mai, mai că alergam.
cum m intălnea se
ajunsei acasă tot'satul

care-şi

aşteptau

stă-

paşii intr'atăta, incăt |
Pe ulițele satului care
lua după mine, şi cănd
era la uşa mea. Nu-mi

este cu putinţă să spun bucuria tatei cănd
mă văză și mă strinse in braţe, lacrimele
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curgeau părae pe brazde
le feţei lui, şi de
ce se uita la mine de ce
mai mult plăngea

Şi suspina, par'că nu-şi cre
dea, ochilor,
Apoi

care

din cotro incepi să-mi
caute
cu deamă&runtul rănile, cru
cile, hainele cele
bor

tite de glonţi, şi să mă int
rebe de intemplările
r&sboiului

Unii cu măna la ură

deau

şi

nu piere.

glumeau

prin

care

trecusem,

se minunau,

zicăndu-mi

Aghiuţă mă cerceta

alţii ri-

că, 'earba

rea

mereu dacă

iam adus un pistol că să ştie
cum e 'Turcul. Moş 'To
ader

ochi galişi

la mine

a Paraschivei
par'că

că n'a fost el in'locul

dată auzii clopotul

se uita cu

|

i-ar fi. părut r&u

meu...

cănd deo-

satului Sunănd !...

Fără să ştiu pentru ce,
îmi simţii

inima
- gheaţă.
— Ce este? intrebăi eu,
— Nimic r&spunse Aghiuţ
ă. Ia biata Ca.
trina merge la Sroapă.
O boală năprasnică
a fulgerat-o prin inimă
acum douăzeci de

zile,

luăndu-i

graiul Şi vederile,

astăzi a voit Dumnezeu

Şi tocmai

să o erte.

tat mult cu moartea biata Cat S'a luprina ştiind

“Că ai să vii, dar nu i-a fost
scris să, te vadă, -.

|
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Tot satul o jăleşte,
s&rmana |

—

Bună

CURCANUL

că a fost bună

|

fată, adause

fată,
|

|

tata clătinănd

din

cap. — Ear eu am simţit atunci că un nour îmi trece pe dinaintea ochilor, şi sunetul
cel de clopot m'a pătruns
astăzi par'că-l aud!

intratăta „că şi

OCHII MAMEI:
————

Cănd

mergea,

el pe uliţa

satului

dus

de
mână de părintele seu, atu
nci se coteau
țgrancele intre ele şoptinduse : „Chiar ochii

maică-sa“ ; şi cănd

cu inima,

de sub anvon sfios şi

strinsă işi ridica,

spre preotul care cuventa,

el ochii
atunci

in sus

acesta se

oprea o minută păre&ndu-i-s
e că revede neagra
strălucire a ochilor mamei;

şi cănd

in
„luptă cu somnul deodată
işi deschidea, el .
Ochii tresărind, atunei bătrân
a Cristina, ce
şedea, lăngă

i

căpătăiul lui,

a

*) Tradusă

din limba: germană,

suspina

sub. po-
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voara unei grele amintiri ; şi cănd tatăl său
voea să-l mustre pentrucă de milă a dat
drumul cănelui din lanţ, se stăpănea b&-

„Tot ochii ei.“

trănul zicăndu-şi în sine:

acesteia! Doi
aibă deodată.

Eva, o minune cu ochii
oameni mar fi putut să-i

Prea multă viaţă fusese in ochii maică-sa,
care s'a stins timpuriu, pentru a trece in
ochii copilului. EI insuşi, micul Erhardt, cunoştea ciudata asemănare a ochilor săi, şi
cănd şedea, sara, la gura sobei pe scăunaşul
lui cu coatele pe genuchi şi se uita la căr-

buni, atunci zicea uneori bătrănei Christine
ce impletea in jumătate

de umbră:

„E fru-

mos să văd în foc toate figurile ce a văzut

“şi maică-mea;“ — Apoi îşi aţintea ochii
earăş la foc pănă
„ însuşi

cei

se părea

frumoasa sa mumă.

că vede pe

El nu-şi

amintea

să-i fi spus cineva că ea a fost frumoasă,
dar era sigur că a fost. Mică şi fragedă, ea

abia putea să-l poarte in braţe, ear el necontenit o sorbea din ochi, şi se minuna

„- cum, îi şedea:de bine culeată pe canapea,
frumoasă
mene,

cum -era;y cu

cu „părul

negru,

buzele
scurt

ei cele
şi increţit,

ruŞi
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imbrăcată cu rochia ei lungă
şi albă; eară
când îşi punea, pălăria, cea
verde de călărie,

impodobită cu pene albe, atunci
îi şedea Şi

mai bine.
— Christină, mie-mi pare că
mama avea
pălăria cea verde cănd am
vE&zut-o pentru

cea din urmă dată, Şi parcă
a venit; la pa-

tul meu

meu“
_—
drum
trăna
tirile.
spus

Şi mi-a spus:

„hu mă

uita copilul

şi parcă a plăns.
|
Asta-i cu putinţă căci ea a mur
it pe
şi tu Temăseseşi acasă, răspun
se băsec, ne mai voind să-i deştepte
aminEI insă urma inainte: „Şi mi-a
mai
ceva, Christino, la care tu nu
ştii căt

m'am găndit in zadar, căci
era, vorba de
0 nedreptate pe care eu treb
uea, să o trec

cu vederea, !*
— Negreşit că ai visat prin som
n

toate .

aceste, adause doica, sculănduse in picioare.

— Ma iubit oare mult, mama
?
— Senţelege că mult, răspunse
bătrăna
Christina, curmăndu-i vorba,
|

— Dar nu aşa de mult ca eu pe dăns
a,

zise băetul intinzăndu-şi am&ndouă
braţele. ..
i;
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Dragă: mamă! dac'aş pute să te mai sărut
odată !
Numai cu bătrăna Christina, vorbea el
despre maică-sa ; căci ea îl oprise, se vede,

de mult, să vorbească, şi cu tată-seu despre
dă&nsa, sau poate că el insuşi se ferea de aceasta.
Totuş de mult ştia el. căt r&u ar fi putut
pricinui tată-seu numai uităndu-se drept in

faţa lui, el, care după
cuse bătrănei

doice,

destăinuinile

nu avea

ce fă-

ochii lui ci a

maică-sa.:

El se socotea sfinţit. cu această avere
furată, şi se găndea atăt de mult la densa,
că rămase intruna gănditor şi-i plăcea să
şadă tăcut in odaea lui pe scăunaş, sau să
se legene in scrinciob, intre copacii cei mari
din fundul grădinii. Acolo zidea el uneori

căte o cetate din scoice şi pietre,
incunjura, cu soldaţi şi o dărăma

- inchipu. ite.
Tovarăşi

apoi o

cu tunuri

de joc nu avea, insă,

prin poarta curţii privea adeseori la jocurile

copiilor din sat şi'le da căteodată poveţe;
dar cănd se ascundeau ei la joc şi incepeau
să. strige tare, ori cănd s'apucau la sfadă
sau la bătae, atunci el fugea, căci nu putea

OCHII
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suferi larma ; el fusese deprins
cu liniştea
„in castelul cel mare, unde
mai intreg anul
erau toate odăile

incuiate afară

de cele două

de la r&ndul intăi, locuite de
d&nsul. Tată.
s6u venea la 'ţară numai vara
pe şase sep- tămăni, avănd trebi insemnate
in Oraş ;

eară arendaşul avea casa lui
deoparte in
ogradă, şi străini nu veneau
niciodată.
Era de mai nainte pus la cale
că la vărsta,

de zece ani Erharât să, vie in oraş
la şcoală,

imprejurare ce nu-l bucura de
loc, aşteptănd
aceasta ca un lucru ce trebue
a să se intemple. -Doară tot era el
să implinească

odată, zece ani,

apoi douăzeci

Sfirşit să

ca, frumoasa

moară

de ani şi la
maică-sa,

Intr'o Duminică spre amurgu
l
” adormise in serinciobul lui,
cănd
fu deşteptat de două glasuri,
care

Erhardţ
deodată
r&sunau

nu departe de el intrun frunziş.
— Cu cine

oare vorbea bătrăna, Christina,
sau visa el
„ăncă? — Era vorba despre Lili,
maică-sa | : .
Şi fără, să-şi inchipuească că
ar fi ceva rău,

işi ascuţi auzul căt purta,

-

|

Pa

cm

“Dama străină intreba pe Christ
ina despre
“toate cele petrecute Şi plănsul
îi intrerupea '.
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zicea că par'că

ei pe

aşa, precum

MAMEI

vede

Lili in rochie

0 văzuse

şi acum

de mireasă,

cea din urmă

dată;

ea adause că, de-ar fi avut vre-o presimţire
despre grozavul ei sfirşit, ar fi venit negreşit din Anglia; apoi intrebă pe Cristina

de ce nu i-a scris că Lili i-a lăsat şi ei o„moştenire. Doica răspunse că n'ar fi indrăznit niciodată să scrie asemenea lucru
şi nici ar fi fost de vre-un folos, căci domnul de ochii lumii tot n'ar fi dat copilul
de la sine, şi căt pentru celelalte era de
prisos ca cineva

'—

să le mai

afle.

ÎL voiu sili, eu, prin aceste scrisori a

soţiei lui să-mi dea pe Erhardt, voiu să-l
“crese dimpreună cu copiii mei !
— Nu veţi isbuti la nimic, şi deaceea aş
fi dorit mai bine ca int&mplarea să nu vă
fi adus aice după atăţia ani; la dănsul nui
tvecere cu una cu două, şi ştiţi pentru ce?
nu are inimă.
|
— Dar atunci pentru. ce Lili Va luat in

căsătorie ?

ştii

că nimenea, n'a inţeles

ceasta.

—

Ma

Fi, doamnă,

aE

contesa. Lili totdeauna a

e
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le?
60

a

fost cam necugetată
; doară eu am

crescut-o
in braţele meleşi ia sprijinit de-atăte ori
cap
ul cel

cu

bucle

negre,

o cu

nosc foarte
bine. Bună, era, prea
bună dar aşa, de iute
Că nu

se mai găndea la
urmări, Tot cei
trecea, prin minte tr
ebuea grabnic să se
imPlinească.
— Pe cănd eram
la băile. de mare un
doctor tăn

ăr ŞI frumuşel vene
a foarte des
in casa, noastră. Poate
că Ştiţi şi d-voastră
istoria, Lili va fi pove
stit-o negreşit ?
Doam

na, clătina din cap
in semn
aducere aminte.
|

de ne-

— El a căutat-o de niş
te friguri rele, şi de
multe ori am luaţ
sama cu ce adevărat
ă,
dragoste ţinea mica,
ei mănă in mănile lui
,
' Şi cu cătă, Sriji veg
hea, el tremurănd
la, că| Păt&iul ei. EI o ins
ănătoși, dar lua cu sin
e
O parte din
tărziu,

se

inima ei, »- Cănd 0
lună mai
indrumă, pe neaştept
ate pentru

India. Bătrânul conte urzise
această călătoTie: — EI
a tănărului,

izbuti să ațițe amor
ul propriu
vorbindu-i mereu de
spre viito-

rul ce-l aştepta in Ind
ia;

despre

vorbi fiicei sale

o pretinsă logodnică
a doctorului, şi
23,459 11.
“
1

OCHII

1693

MANEI

trei zile după aceea, Lili se mărită cu stăpănul meu. Deşi nu avea decăt 17 ani, Cu-

nunia fă cur&nd serbătorită după insăşi stăruința ei. Când mai pe urmă simţi prunei, vorbea

cul sub inima

cu foc despre

da-

toriile de femee şi de mumă, şi totdeauna,.
îmi spunea in ce strinsă şi sufletească legătură sta ea cu fiul ei, neinchipuindu-şi că
poate să nu fie un fiu. Dar cu căsătoria nu

mergea, bine, aceasta 0 văzui de la inceput.
—In
tvebue

Măne

se prea

nu

Domnul

astă sară
să

găndea

este primire
acolo

merg

la femeea

lui.

la domnul X,

negreşit

la 9 oare.

este bal la teatru.— Aceste erau ne-

contenit vorbele lui.— Alfred, îi zicea ea adeseori, de ce nu şezi o sară şi cu mine
acasă, am atătea, să-ţi vorbesc. Insă domnul nu avea niciodată să-i spue ceva, şi nu

şi dulce cu el, şi am

băgat

a

fost

de samă

că ea, se socotea vinovată faţă cu el pentrucă, plănsese: după celalalt. Insă la sfirşitul anului intăi ea îi spuse:

tru tine numai o soţie

„Eu sunt pen-

de arstat la lume,

a

cercat să-l iubească,

mor,

bună

a

sentimentalităţile. ei. Lili,

Taz

ce-i drept,

in

II

“găsea plăcere
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nu te ingrijeşte starea sufl
e-

tului meu !* E] atunci se
inchină

ceremo

nios şi răspunse: „Îmi
pare r&u că femeea
mea se plănge de lipsă
de atenţidin
e partea mea, de astăzi inaint
e in toate dimine-

ţile am
tului“,

să o cercetez

despre

starea

sufle|

Ea ar fi trebuit să tacă
, dar era prea
iute; mai totdeauna căn
d se supăra pe el
îl mustra cu asprime, şi
astfel făcea ca, greşala să fie din partea
ei; apoi indată se
- indulcea ca un copil,
şi pentru a nu aduce
nelinişte in casă, îi cere
a, ertare, Deaceea,
se
credea el atăt de nevino
vat faţă cu d&nsa;

ear mie adeseori mi se
rupea inima cănd
„vedeam cum fără nici
un folos îl privea ea

cu ochii cei mari

Şi frumoşi, căci in starea
in care se afla el, inima
lui era atrasă numai de formele de dinafa
ră pe care in lu-.
mea

, cea mare se pune atăta
preţ. Doamna,
de multe ori mi s'a plăns
cu amărăciune, .
„că privirile binevoitoare
ale Prințului asu-.
pră-i
aveau

in

ochii

bărbatului

său

a

IL

— pe =

, mai
„multă căutare decăt însăşi dr
agosteei.
a Fa |
„se deprinsese insfirşit cu deș
ertul acestor
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ales că Erhardt

de ce creştea, de

ce îi umplea viaţa, cu feliurite gănduri despre

viitorul lui. Intm”una ea îşi inchipuea că

el odinioară va fi doctor, şi cănd eram căteşi trei in odaea copilului, îmi spunea:
„Numai un doctor care a studiat inima trupească poate şti ce adăncuri nesfirşite cu-

prinde

in sine simţirea

harât trebus

să fie.om

un adevărat om mare.
geam

uneori
mai

de cugetare,

fie

ii plăcea să mă

cu luare-aminte,

bucuroasă

să

Chiar de nu oinţele-

deplin, totuş

vadă că o ascult
gea apoi

sufletească. — kr-

şi mer-

in mijlocul

lumii

ce o incunjura.
Apoi cănd Erhardt implini toemai
. cinci
ani, soarta aduse ca ea să se. intălnească
earăş cu tănărul doctor. Şi nu ştiu cum se
făcii atunci, dar ea se schimbă deodată şi
prinse adeseori să plăngă, şi să se jăluească
bărbatului ei, care mereu o intreba ce-i lip-

seşte, căci are tot ce poate dori o femee:
şi posiţie şi avere; ear ea îl asculta, acum
cu linişte și. nui mai răspundea răstit ca,
mai nainte: „Da

ințelegi“.

Apoi:

ştiu, zicea, ea, tu nu

deodată ear părea

mă

căteva

OCHII MAMEI

zile prea : fericită Şi-mi
are

cineva

in inimă,

165

spunea:
îi rămăne

de mormânt ; sunt cea mai

„Ceea
Şi

ce

dincolo

fericită femee;

ţin ascunsă singura comoară
cu care pot
trăl in lumi idealeşi pe care
o intreţin vie
in sufletul meu !*
|

Aşa a mers o jumttate de
an cănd apoi
am venit pentru timpul veri
i la moşie, unde
s'a intămplat nenorocirea,

Ea simţea prea bine, cănd el
nu era qe
față, cătă, intipărire făceau asu
pra ei scurtele lui vizite şi privirile neb
ăgătoare in

samă,
ceva,

ce-i arunca,

nu

ştiu.

Dar

sau de a mai
intro

sară. nu

fost şi alt-

Dutui stăpăni şi a intrat in
odaea

S'a mai

bărba-

pe

se

copilăresc, ca, şi
singură, desigur
să o impiedec.
soţul ei niciodată -

a,

"cum spunea ea in feliul ei
cum ar fi vorbit cu dănsa
Mi-aş fi luat indrăzneala
Căci lesne era de înţeles că

iv:

tului ei cu rugăminte să
consimtă la des„părţenie, zic&nd, că nu mai
poate trăi cu el,
Dac'aş fi putut să-mi inchip
uesc ce-i tre.
cea, prin minte in zilele acele,
cănd se primbla
“neliniştită, prin grădină;
de mi-ar fi spus
ceea ce avea de gănd să
facă, măcar aşa
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nu S'ar fi supus

la

un

asemenea

lucru,

şi

că nu era nici o putinţă omenească, de ai:
se da libertatea. Căt de des mi-a spus ea
singură: „Ah! Cristino, tu nu ştii cum e

lumea, noastră, nimic nu-i decăt infăţişare
pe deasupra şi tocmai la aceasta se ţine
atăt de mult, par'car fi realitate! Trebue
să fi supt eu ceva din săngele tău, de vreme
ce toate le văd aşa cum -nime din lumea

mea nu inţelege.“
Nu eu am fost pricina, ci t&năra dragoste a fost, care i-a deşteptat de timpuriu

sufletul
Vi

aşa,

că

nu

mai

putea acum irăi

intr'o lume: de nimicuri.

Ea leşină după r&spunsul soțului
el mă

Cănd
bească

chiemă

ear

in odae, ca s'o aduc la viaţă.

ea îşi veni
mai

ei,

in sine,

departe;

ear

prinse 'să voel.pentru

intăia.

oară în viaţa lui uită ceva, uită că eu eram
de faţă. Ea îi vorbi de nepotrivirea legătu-

rilor

dintre

dânşii,

de zilnica

minciună a

vieţii ei, şi de neputinţa de a mai duce
asemenea traiu: — atunci el se apropie

iute de densa şi strigă cu glas sălbatec:
„Cine-i bărbatul . care

ţi-a

virit

asemenea
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idei in cap? — Lili tremura,
îşi frăngea mănile; dar tăcă; tăcă şi cănd
o intreba a,
doua, şi a treia oară. Apoi
deodată el se

linişti, poate unde prin tăcerea
ei se incre-

dinţase că de sigur un bărbat
este la mij-"
loc; sau poate îşi luase de
samă că purtarea, lui cea, corectă de care
era totdeauna

aşa de măndru, ar suferi dacă ar
urma mai
departe cu amenințări cătră o feme
e. Purtare corectă, eată numai ce cere
el de la
mine, îmi zise ea odată, El e core
ct, fiindcă,

legăturile lui le ţine ascunse num
ai pentru
buna, cuviinţă a lumii; ear drag
ostea, după,
ori ce imprejurare, ' este necorect
ă. Astfel

tăcură şi el şi ea o minută,

cănd

apoi se

ridică, ea in picioare, se apropi
a incet de
Scaunul lui, se puse in genunchi
şi incepă

earăş să-i vorbească: „Alfred! fii
generos“;

ear el se sculă de pe scaun
cu asprime.

şi o intrerupse

— Niciodată... niciodată, nu-mi voiu
tărăi |
numele dinaintea, judecății !
Ii

— Alfred, tu mă vei impinge la
o faptă,
desnădăjduită,,
— Despre aceasta voiu şti să mă
pă-

168

OCHII MAMEI

zesc, şi tot atunci sună din clopoțel şi porunci
sură,

ca intr'o oară să fie caii puşi la tră-::
avănd a merge el şicu doamna in

Oraş.
Se temea el de vre-o

răpire?

Credea,el

că omul acela să fie undeva in apropiere? Mai
tărziu am aflat că el a avut bănueală asupra unui vecin, care cu mult respect şi iu-

bire se infățişa

inaintea

ei.

Căt

de puţin

îşi cunoştea, el femeea! Aşa numita corectitudine îi era nesuferită, dar fără onoare
rar fi putut trăi.

Cu paşi obosiţi şi răzemată
se urcă in odaea lui Erhardt;

pe

mine

ea

acolo luă co-

pilul în braţe şi porni intrun plăns nemăngăiat. Îi sărută mănuţele, picioruşele, fiecare
loc de pe obraz şi apoi ochii... şi earăş
ochii cei mari deschişi. Negreşit că atunci
ea îşi luase hotărirea; ca un fulger a trebuit să-i. treacă prin minte găndirea că numai prin sacrificiul vieţii sale poate scăpa
pe doctor.
.

Ah,

de s'ar fi: găndit

ea

ma

bine! Ea

nu-și cunoştea bărbatul; cum ar fi putut el
să provoace un duel şi astfel să-şi pună nu-
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mele femeei in gura lumii, ş'apoi de unde era
să aibă prepus tocmai pe el? Însă ea nu mai
avea puterea de a cugeta! Atunci ea se

duse şi scrise acest bilet, care tocmai acum
după atăţia ani v'a căzut in măni.
Imbrăcată in haine de călătorie şi gata
de plecare, ea mai intră ăncă odată in odaea
lui Erhardt, îşi luâ ziua bună de la, copil, 'care
mulţămită Domnului, nu pricepi nimic; ear

eu ca 0 nebună alergăi jos la domnul

şi-l

rugăi să ne iee, pe copil şi pe mine. Ei
insă mă respinse cu asprime, cănd eată că

veni şi soţia lui, care auzi vorba
v&zui

cum

0 rază de lumină

și atunci

par'că-i fulge-

rase pe alba-i figură. „O, da! Alfred,“ adause
ea; — ia şi pe copil, aceasta e singura scăparea mea.
Acest cuvănt inăspri ŞI mai mult pe
domnul.
— ME insărcinez eu cu aşa numita ta

scăpare, şi dăndu-i braţul. o conduse la îrăsură.

—

|

Lili!

stringere

Lili! o

de inimă pe

strigăi
numele

eu

atunci

cu

ei cel copilă-
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Lă

resc, găndeşte la Erhardt, la copilaşul cel
iubit !
Ea mă privi mută cu ochii cei mari pe

painjiniţi,

“jumătate

acuma.
Copilul era, treaz in patul
_

intorsei

sus,

o vEd şi

aşa ăncă

şi

şi pentru

intăia

mă

cănd

său

dată

văzui

in ochii lui acea lumină adăncă, pe care
- deatunci a şi păstrat-o; izbutii să-l liniştesc |
fără insă să mă pot linişti pe mine, căci
parcă tot aşteptam ceva. Indată după miezul nopţii auzii un sunet de clopot la ușă,

întrerupt de vuetul ploei ce se stărnise
„atunci,

zii

aruncăndu-mi

dadaca

şi

un şal pe umere, tre-

şi alergăi jos;

ştiam

că sunt

“chiemată la, sărmana Lili.
“Feciorul mi-a spus toată int&mplarea. Ei
ajunsese la depărtare ca de-un cias, tocmai

Ja, locul, unde te urci pe şoseaua

de lăngă

lacul cel mare Annenberg, cănd deodată.
domnul porunci să stea trăsura, căci doamna
stăruea a zice, că a văzut un om călare:
imbrăcat in livreaua curţii, care trecuse pe
lângă trăsură şi mergea negreşit la castelul

lor cu vi”o ştire ceva. Feciorului insă i șa
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părut, că a fost
nu putea spune
tărziu, pe la 10
lovoa necontenit
sluga alerga in
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numai un țăran călare, dar
cu incredinţare, fiindcă era.
oare noaptea, şi ploaea îl
in ochi. In timp dar ce
urmă str gănd pe călăreț,

se cobori şi domnul

din trăsură

pentru a,

se uita indărăpt, şi atunci t&năra doamnă
se folosi de acel moment, sări jos, se aruncâ intr'o mică luntre ce sta la mal şi
o impinse la larg. Cu tot văntul şi ploaea
ce era, domnul prinse indată de veste, căci

” feciorul n'apucase a veni
era acum

in altă

luntre

mări pe cea d'intăi,

la trăsură, şi el,
pe

cănd

cale

de

deodată

a w-

luntrea

urmărită se prăvăli in apă.
El găsi indată trupul s&rmanei noastre
“doamne, şi cu ajutorul slugei o aşeză, in

„trăsură şi

o duse pănă

țărănească, unde cer
fi greu bolnavă. Cea
să cumpere tăcerea
„ tinse pe s&rmana Lili

„ care am şi revăzut-o.
|
Domnul îmi trimise
să aduc schimburi

la cea intăi casă

o odae zicând, că ar
intăi grijă a luia fost
slugilor, şi astfel inpe patul țărănesc, pe

răspuns

pentru

prin

doamna,

slugă
şi cănd
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intrăi in odae cu legătura in mănă, domnul
se sculă in picioare făcăndu-mi numai un

semn din cap, şi fără să schimbe cu mine
un singur cuvănt, se duse să aducă un doctor.
Am inchis uşa in urma lui şi am rămas
singură cu copiliţa mea.
Cum stătea ea acum, sărmana, cu ochii
-viu deschişi par'c'ar fi voit să mişte mica
ei guriţă şi să-mi spue un cuvânt de dragoste! Dar hainele ei cele grele şi ude o
apăsau, şi numai după ce-o desbrăcai de
dănsele, putui să găndesc la mine şi la durerea mea. Apoi incet, par'c'arfi fost ăncă
copilița cea mică, pe care atăt de des am

imbrăcat-o, intratăt îmi părea de uşoară,
o gătii cu rochia cea albă de dimineaţă, îi
pusei picioruşele in papucii ei cei mici, şi
imprejurul

capului cu bucle negre

îi aşezai

vălul cel de horbotă, care i-a fost atăt de
drag să-l poarte. Şi în acel timp se tot uita
-la mine; ear mie mi se uşurase inima, după

ce mă aşezăi liniştită lingă densa, şi mă
simţii chiar bine: privind-o moartă. Sufletul
ei cel cala copilărese îşi găsise acum odihnă.
La, ce ar fi putut; viaţa să-i mai fie de folos?
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Viitorul totdeauna

a inspăim&ntat-o amenin-

țată fiind de durerea
aproape
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de a-şi vedea

de tată şi străin

de inima

copilul
ei. Ea a

fost acum cruţată de acea durere d'impreună,

cu zilnicul deşert al traiului. Par'c'aş

fi dorit

să culc şi pe Erhardt in braţele ei ş'apoi
să

Mor şi eu.
|
In revărsatul zorilor ea fă adusă in caste
l,
şi după trei zile ingropată. Domnul îşi
luase
foarte bine m&surile, incăt nimene nu pută

să, afle, că ea ar fi murit de altă-ceva, decă
t

dintr'o bătae de inimă.
in ziua ingropării.

Mie imi spuse numai
,

— Vei inţelege că eu voiu să cruţ această pată copilului meu, şi vei tacă.

— Mama, lui Erhardt a fost o sfăntă nepătată! îi r&spunsei eu.
— Dar umbra nenorocirii impresură, pe
copil; cu putere neinţeleasă, cu dor supra-

pământesc se simţea

el atras

de

maică-sa,

Cercăi de multe ori să-i intore găndurile de
la d&nsa; însă bunul Dumnezeu parcă anume a voit să lase in urma doamnei noa-

stre acărei moarte a fost o liniştire, o uşu- |.
rare pentru

bărbatul

ei —

fie-i faptele

er-
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tate! — să lase o intreagă

amintire, o dra-

goste bogată, neştearsă in sinul familiei. Are
să se rupă inima băetului dacă vre-odată ar

afla despre sfirşitul maică-sa.
Amăndouă stătură căt va timp tăcute in
mijlocul frunzarului, apoi bătrăna doică se
sui in odaea copilului pentru al arăta prietenei mumei-sale. Copilul era acum sus; cu

ochii uscați dar aţintiţi şi rătăciţi se uită
el la străina damă, care-l privea cu compătimire, dar cu incredinţare că e bolnăvicios,
şi că rău ar face, dacă după dorința Dietei
Lili, ar stărui să-l iee in casa ei.
Erhardt

se duse

apoi să se

culce. Doică

„care observa tăcerea lui, pipăi cu grijă capul lui ferbinte şi mănile-i inţepenite.
— Ce ai Erhardt, te doare ceva?
Numai capul, răspunse el cam ostenit.
Am stat atăta vreme nemişcat şi am citit,
am citit o istorie atăt de minunată!... măni
aş vrea să merg călare.
—

— Da, Erhardt, aceasta chiar să o şi faci;
micul Franţ va fi tovarăşul tău de călărie.
„Copilul îi zimbi cu recunoştinţă. Fusese
intre dănşii totdeauna un motiv de mică
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neinţelegere, căci lui ii plă
cea să fie intovărăşit la călărie de Franţ,
in vreme cănd
doica îi dădea mai bucuros
o slugă bătrănă,
Erhard adormi Şi visă de
lacul cel mare,

pe

faţa

căruia

se ridicau

valuri

nalte

de

furtună ce urlau prin som
n in auzul lui,
El vedea pălăria cea verde
cu pene a maică-sa,. purtată cănd ici când.
colo, şi deodată

ţipă, păr&ndu-i-se că o broasc
ă s'a aruncat

asupra lui.
El se trezi Şi se ridică din
pat; bătrăna
doică, stătea lăngă dănsul.
— Na trecut ăncă noapte
a ca să mă
duc călare spre lac?
|
— Erhardt, dragul meu copi
l, abia sunt
11 ciasuri; — ascultă ce fur
tună e afară;

aceasta te-a şi spăriet aşa de
tare, zise doica

cu aer liniştit, aprinzănd

Frica îi străbătuse! pănă

lampa

in

cea

mare.

adencul inimii,

„cănd auzise pe Erharăt
Oare nu cumva; astăzi,

vorbind despre lac.
chiar asțăzi cănd

tiri, să fi auzit el ceva

despre

tocmai şi ea, işi redeşteptase
vechile amin-

tulburată a morţii

maică-sa?

noaptea cea

Ea îl lăsase.

citind in odaea bibliotecei şi-l regăsi
in odaea
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lui; cine oare să fi fost la el? — Ea se
uită cu luare-aminte la d&nsul și i se pări

că are ochii mai mari şi mai asemănători
cu a maică-sa, şi chiar pe măna lui văzu
vine albastre aşa de viu insemnate, cum a
fost pe măna

moartă

a bietei Lili. Un

fior

o cuprinse; ea luă copilul in braţe il strinse
la inimă şi-l sărută. Când insă văză el pe
obrajii ei lacrimile

curg&nd,

îi spuse cu glas“

inseninat :
:
„— Nu twebue să te temi, eu nu sunt
bolnav şi te iubesc foarte mult.
Şi insfirşit el adormi earăş liniştit, dar
ea stătă toată noaptea la căpătăiul lui plină
de negre presimţiri, netezind din cănd in

cănd măna lui cea subţire. —
cum

a putut

ea să cugete

O! Doamne,

că ar fi fost bu-

curoasă să-l vază culcat in braţele maică-sa!
Numai de n'ar ajunge ea să trăească pănă
ce se va cobori sărmanul in mormentul.

maică-sa; această dulce viaţă n'ar trebui să
„se stingă!

Ziua cea ră&ce şi ploioasă de vară acoperise toate de-o ceață sură şi tulbure, cu
toate aceste Erhardt stărui numai decăt să
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călare,

după făgăduinţa
ce i se dăduse. Ca prin vis
j se infâţişau toate
cate
le aflase,
şi in sufletul lui

se inrădăcina dorul de a vedă locul
unde ea a muriţ,
|
Eată lacul cel mare
pe malul căruia
el
de atătea ori s'a pr
imblat şi pe care
ac
um
i se părea că] ve
de pentru intăia
oară!
Fată că Şi el se ur
ca acum pe acea
Soşea,
de unde

se vedeau la mal
luntrile cele multe
de păscari! Pe un
a din ele a fost
maică-sa
in

viaţă, pe una din
ele a murit. Pe car
e *
„oare? E] veni căla
re pănă aproape de
mal,
„apoi se Tesgăndi,
1
descăleca, chiemâ,
pe
mi- cul s&u prieten săi „ţie calul Şi prin
se
să,
se primble inco
ace Şi inco

| - — Mamă, eu îţi su lo de-alungul apei.
nt credincios, eată am
iv
enit Să Mor

şi eu aice,

'propiindu-se de luntre
.

zise

e]

incet,

a-

| Era r&ce, văntul
sufla aspru, şi el
tremura. El se uita
in apa sură şi văză
peşti
inlăuntru, broaşte
mari la margine
şi se

cutremura.. Şi totuş se
uita din nou in apă,
2poi sbueni in. plăn
„—0,

s şi striga:

Doamne! nu pot, nu
pot,

jior de maica mea
moartă !
"coasa,

mă in12
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de

Micul s&u tovarăş
grăbire intrebănd:

—
—

Ce este?
Ah! Franţ,

alergă cu .

călărie

să

merg

Sunt un fricos, îşi zise el in sine,

după

vreu

pot;

nu

acasă.

ce se urcâ pe cal, şi pe căt venise răpede
spre lac, pe atăta se intorcea acuma incet
acasă.
— Sunt un fricos, mama nu mă mai
poate iubi.

Şi totuş se infiora
cea udă,

- apa

din nou

găndind

la

rece şi sură, plină de broaşte

răutăcioase şi verzi.
Sava

el fa cuprins

de

ferbinţeala

fiigu-

=

|

rilor.

— Eu singură Pam omorit, îşi zise b&trăna doică în r&cea sa desperare, cănd el
incepi să vorbească, fără conştiinţă despre

„cele ce auzise şi tăinuise.. pănă, atunci. Cănd
insă avea

momente

lucide,

el o cuprindea

in braţe şi se ruga zicănd:

—
văd!

pe' tata, nu pot să-l mai
Nu-mi aduce.
Vezi, 'doică,

adause

el pe

jumătate
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adormit, eu trebue Să mor,
ca să ştie mama
căt am iubit-o!
„Şi cănd cu toate aceste tata
l se infățişă

la căpăt&iul lui, el prinse

să se sv&rcolească,

de neastimpăr, şi mut se
uita numai
dănsul cu ochii cei aprinşi
a maică-sa,

la

— Scapă-mi copilul, zise doc
torului cu glas
inecat in lacrimi, acest om
de altfel stăpăn

pe sine, crezănd
că copilul era
tinţe.
|
Ia

fără cunoş-.
|

— Nu tată, răspunse incet
copilul cu limpede cugetare Şi cu o pri
vire plină de mustrări, deşi de altfel părea
pe jumătate ador-

„mit. „Tată, eu trebue să
mor pentrucă tu
nai iubit pe biata mamă;
așa am simţit

„totdeauna. Acuma

sunt hotăriţ.

—

Vez

i
tată, adause el cu aer de
cuminţie, eu cred

că, te-aş fi uritţ?—

Cristino, freacă-mă

puțin la cap, m& doare aşa
de tare!“ Şi Sus-

pinănd
păe

incet,

se intoarse pe partea cealaltă
,

Apoi adormi şi ici şi colea pri
nse se păl-

- Cănd

micaşi nevinovata,

neaţa celei
doică

flacără,

a vieţii

insă, apări senină şi lumino
asă

intăi Duminici,

inchise

cu

i

o

Sărutare

atunci
ochii

lui.

dimi-

b&trăna, |
micului

„12
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eşi din pieptul incărcat

durere a tatălui un suspin de uşurare,
z&nd
doi

|

v&-

că a dispărut din viaţa lui urma celor
ochi

frumoşi

şi mustrători —

mintirea lor acest om

'

de

a

nu

avea

Gai)
Sei

căci

dea-

a se teme.

:

CĂNELE BALAN.
Ce poate fi mai vesel decăt un Şcolar in
vacanțe. Îmi aduc aminte ca acuma, cănd
profesorul mă chiemă in salonul de aştep“tare şi-mi dădi o scrisoare acărei pecete
puria nişte iniţiale bine cunoscute mie, şi
acărei

adresă

era

„bine

cunoscută

Cu

ce stringere

scrisă

mie,

de

de-o mănă asemine

măna

inimă

părintelui

meu.

deschisei

scri-

soarea? Prin ea mi se vestea că Constantin
viziteul, o slugă veche şi credincioasă, so-

sise cu trăsura spre

a mă

duce

la moşia

„părintească pentru timpul vacanţelor. Seri- |
„_soarea era scurtă, dar intovărăşită de căteva
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gavanoase cu dulceţi,

o cutie

cu rahat

şi ;

căţiva galbeni de' cheltueală pe drum. Prin
post-seriptum tată-meu îmi zicea să iau sama
să nu răcesc.

O dulci şi sfinte tinereţe! De mi-ar fi pus
cineva la picioare comorile lumii, n'aș fi
fost mai fericit decăt găndind la călătoria
ce aveam să fac păn'acasă, şi la cele dout
luni de vacanțe, dou luni mari, nesfirşite, -

pline de desfătări.
Gavanoasele cu dulceţi mi le-a luat profesorul, deşi in buimăceala mea, nu ţin minte

să i le fi dat, insă el mi-a mulţămit; ear
rahatul ştiu bine

că lam

impărţit

cu

ca-

marazii mei. Apoi îmi aduc aminte cum
Constantin viziteul a intrat in odaea unde
îmi pregăteam lada, intrebăndu-m&: „Gata

eşti,. cuconaşule?
“... ear eu de bucurie i-am
sărit in găt, şi cu iuţeala cu care cad stropii
de apă

inti'o

cascadă,

incepui

să-l

intreb

de tata, de frate, de baba Ilinca, de- Balan,
de casă,

de grădină, de toate insfirşit

căte .

îmi trecuseră prin rmhinte la primirea scrisorii,
|A

incăt bietul om

mat,

simțindu-se; aproape

şi neavănd. chip

zugru-

să-mi „răspundă

pe
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vând la toate intrebările, îmi zise numai
aceste căteva cuvinte: „Bine, bine.... cuconaşule... toţi cu bine te aşteaptă;
ear Balan.
e cu noi.“ Mărturisec că aceste cuvinte imi
merseră mai mult la inimă decăt toate versurile şi discursurile oratorice ce invăţasem
pe de rost in şcoală...

Ce om cum se cade era Constantin viziteul! Nasul lui cel mare, de care rideam
odată in copilăria mea, căci avea un negel
tocmai pe virf, îi şedea acum aşa de bine,
incăt nu era nas să-mi placă mai mult

de-

căt a lui. Toată faţa lui era inveselită de
veselia ce simţeam şi eu.—Şi ce frumoasă.
era trăsura in care aveam să călătoresc! O
„nadiceancă pe dricuri care scutura de minune,

cu roţile galbene, coşul verde şi capra

neagră at&rnată in curăle; ear caii erau tot

cei suri ai .tată-meu,

cai de nădejde

care

acum se făcuse albi, dar care nu lăsau pe
om la nevoe.

Îmi luăi ziua bună de la toţi camarazii
„mei, şi de la Prăsnel, şi dela Ţuflic, şi de
„la Porit-imperat, şi de la Scormolici, şi de
la Beşleaga, chiemăndu-i pe fiecare după po- -
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reclă, şi sărutăndu-i din toată inima; ear
Porit-impărat care umbla cu o chivără de !
hărtie pe cap Și era, cel mai mic dintre toţi,
incepu să plângă cănd m& văz suindu-mă&
in trăsură. M& simţii foarte induioşat de lacrămile lui, dar inima tinerilore > lesne uitătoare :. abia trecusem poarta, şi cu multă,
părere de-r&u uităi pe iubitul meu Poriu|
impărat,
Am scăpat din vedere a spune că in momentul cănd vroii să mă ure in trăsură, mă
pomenii deodată cu Balan care îmi puse,
după obiceiul lui, am&ndout labele pe piept
cercănd numai decăt să mă lingă pe obraz,

şi plesnind cu coada pe toţi căţi se ingră* mădiseră in juru-mi
sură pusei pe Balan

la ziuă bună.
din a dreapta

In trămea ca

pe un prieten mai vechiu al casei, şi cum

'

mergeam, prin cotiturile uliţilor mi se părea
că sunt cel mai mare in oraş. M& uitam cu
măndrie la cei.ce umblau pe jos strigănd:
„alviţă, alune de Țarigrad, marfă mărunţu-"
şuri!“ şi găndeam in găndul meu: „Voi vă
duceţi fiecare după nevoile voastre, ear eu
mă duo acasă 7. „0! căte: mari şi nenum&-
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bunuri

casă]...

cuprinde
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sine

cuv&ntul

a-

Îmi era degrabă să es din Oraş ca

să m& apropii mai cur&nd de acel colţ al
pământului care se numeşte acasă, unde
aveam să petrec două luni după cheful meu,
fără pedagogi cu ochi pănâitori, fără clopotul cel supărăcios care mă trezea in toate

dimineţele din somn, fără, latineasca, Şi greceasca care-mi făceau capul călindar. Acasă,
fie zis

in

treacăt,

m

mai

aştepta

şi Mă-

riuca, lui moş Terinte, o fată, oacheşă şi subțirică, care a, crescut cu mine impreună, Şi
care totdeauna

plăngea

cănd plecam

la sfir-

şitul vacanţelor. — Ce dor imi veni de Măriuca!... Atunci simțind că nu mergem
destul de răpede, zisei lui Constantin să
mai indemne caii. Ei! Aveam şi eu dragos„tele mele, căci doar îmi răsărise musteaţa

şi eram acum om in tot locul.
Intr'una

din zile, îmi aduc aminte

că pri-

veam la seceriş; ear Măriuca care inota in
valurile grăului pănă la, br&u se apropiă de
. mine şi mă intrebă incetişor : -„Cănd pleci

! cuconaşule de la, noi?%
—

Măni, r&spunsei eu.
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Şi cănd te intorci?
Peste şase. luni.
Ce mult e de astăzi pân” in şase luni,
ea cu un glas

adause

duios.

Aceste cuvinte nu-mi mai eşeau din cap.
Deschisei gura să intreb pe Constantin despre Măriuca, dar îmi veni o tusă care-mi
curmâ vorba. Apoi indreptăndu-mi glasul şi
căutănd să-l prefac pe căt se poate mai nepăsător, zisei:

— Dar Măriuca noastră, Constantine, ce
mai face?
|
Măriuca noastră e bine, mai bine decăt totdeauna.
— Nu s'a mai măritat ? intrebi eu glumind spre a inlătura ori-ce prepus din min—

tea lui

Constantin,

ştiind bine că una

ca

aceasta nu putea, să se fi intămplat.

— Ba să fiţi sănătoşi, cuconaşule, sa
măritat după dascalul Gheorghie de la strana
dreaptă din sat.
Atunci săngele

“mar

îmi năvăli Ja cap şi dacă

fi fost Balan lăngă mine de gătul că-

ruia să mă

trăsură. Am

sprijin, de sigur aş fi căzut din

trecut un sat, două sate, mai
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multe părae, mai multe
rosti un cuvânt; numai
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lunci, fără să pot
căte un oftat din

vreme in vreme îmi ridica pieptul. Nu ştiu
dacă Constantin viziteul va fi inţeles ceva,
vezănd răpedea mea schimbare, dar . ştiu
atăta că nu-mi mai păsa chiar de-ar fi inţeles. Ba era căt pe ce să mă jăluesc lui
in gura mare şi să-i spun tot ce aveam pe

inimă, insă ruşinea mă opri, ruşinea de-a
mărturisi biruinţa dascalului Gheorghie asupra mea.
Va să zică Măriuca cea oacheşă şi subțirică, acărei glas îl auzeam in toate sunetele, acărei chip il vedeam pretutindene, şi
pe tablele de aritmetică, şi dicţionare, şin
gramatici şi mai cu samă in inima mea,
Măviuca, cea care suspina cănd plecam de-

acasă, s'a măritat!.... Prin urmare ea nu...
da! da! de sigur ea nu m'a iubit.
Atunci simţeam in pieptu-mi o durere atăt

de : sfăşiitoare vă&zEndu-m& despreţuit de
dânsa, incăt mă credeam cel mai nenorocit.
om din lume. In zadar îmi căntau ciocăr“liile deasupra capului, in zadar Balan care
pricepuse şi el, se vede, durerea mea căuia
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să m& lingă

pe obraz în chip de măngăere.

in zadar se aşterneau dinaintea mea f&naţele inflorite şi lanurile de grău, in zadar
îmi curgeau păraele limpezi de-acurmezişul
drumului chiemăndu-m& par'că anume să-mi

r&coresc inima in unda lor, eram

nesimţi-

tor la toate, ba chiar îmi era ciudă să văd
in juru-mi natura veselă şi zimbitoare, cănd

eu eram aşa de trist. Mersei aşa, mai multe
ciasuri cugetănd

cănd

la Măriuca

cea

dră-

gălaşă,

oacheşă şi subţirică cu flori pe cap

care-mi

zisese odinioară

„Ce mult

cu glas induioşat;:

e de astăzi pănă

in şase luni“;

cănd la Măriuca cea măritată pe care mi-o
inchipueam acum incunjurată de copii, inv&rtind mămăliga, ghilind pănză la părău
sau făcănd oblojele dascalului Gheorghie de
„la strana dreaptă. — Ce prost e dascalul
Gheorghie de la strana dreaptă !.. La această

din

urmă

potolindu-se

inchipuire,

intru

ce-i drept,

simţeam

cătva flacăra

amorului

meu, dar in lupta ce se petrecea in mintea-mi tulburată, Măriuca, cea drăgălaşă cu
flori pe cap biruea uneori pe cealaltă Mă-

CÂNELE BALAN

189.

riucă, pe Măriuca cea cu oblojele,
şi atuncea focul se aprindea earăş viu in inim
a mea,
Intr'un r&nd strigătul cel obicinuit
viziteesc: tbrrr... imi resuna in urechi
Şi nadiceanca, se opri dinaintea unei crişme.
Era,

soarele pe la miazăzi şi căldura nesuferi
tă.

Balan

scotea

o limbă de-un cot,

Constantin

viziteul îmi zise că avem de poposit
un
cias. Ce-mi păsa .mie de ciasul acela
şi de

toate ciasurile ce aveau' să, curgă

Aş

fi putut

inainte,

să stau

acolo,

in viitor!

sau

sau să mă intore indărăpt,

tot una, căci nicio bucurie nu
nicăirea— cănd eată că un țigan
un fund de ceaun,. creţ la cap ca
sae şi slut ca Scaraoschi, îmi eşi
0 scripcă in mănă

— Cuconaşule,

să merg
îmi era,

m'aştepta.
negru ca
o oae ţiinainte cu

zic&ndu-mi:

mânca-țaş ochii!...

cănt un căntec pentr'un

Să-ţi

gologan.

Nu-i respunsei nimic căci tocmai atunci
se

petrecea in inchipuirea

mea lupta crăncenă,.

intre Măriuca, cea cu flori pe cap,

şi Mă-

Tiuca cea, cu oblojele, luptă de la care
at&rna

„liniştea a doug luni de vacanțe: insă el de
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frică să nu pearză gologanul,

ţie cu

arcuşul

pe

strune

incepi să scăr-

fără

să mai ag

tepte invoirea mea, şi in acelaş timp prinse
să cănte şi din gură cu nişte strimbături
aşa de ciudate, incăt nu me putui opri de

a zimbi cu tot amarul ce simţeam

in mine.

Bietul Balan nedeprins cu asemene sunete
ce-i supărau nervele, prinse şi el să hămă-

ească şi să urle de r&suna vecinătatea,
astfel ison

căntecului

— Schimbă

ţiind

ţigănesc.

altul, strigă Constantin astu-

|
păndu-şi urechile.
v&
să
— Îndată, răspunse țiganul ; am
cânt un căntec de inimă albastră să vi se
topească ochii in lacrimi:
Dragostea

de fată mare

Ca fasola din caldare
Nici o vin” incoace r'are.

M5

simţii atins in onoare de această

iro-

nie a ţiganului care: şi rinjea dinţii şi se uita
țintă la mine par'car fi găcit necazul ce
mă rodea; ear Balan ne mai putăndu-şi stăpini nevvele, se răpezi ca o săgeată asu-

pra obraznicului lăutar şi-i infipse colții in
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antereul lui. Atunci începi o: invălmăşeală
groaznică,

nu

fără

oarecare

părţi

comice,

intre ţigan şi căne. 'iganul, cănd se culca
la pământ cănd se ridica in Sus, sau se invărtea imprejur ca un sfredel; cănd striga,
scuipa asupra cănelui apărăndu-se cu arcu-

Şul,

cu scripca,

cu căciula,

car

Balan

hă-

răea ca un desperat şi scutura din cap aşa
de vrăjmaş, incăt îi spintecă antereul de

la guler şi pănă la călcăe,

fără să fi avut

vreme Constantin sau eu să sărim in ajutorul lui. Paguba nu era mare, căci abia se
mai ținea in iţele ei invechita haină a lăutarului, sămtnănd mai mult a voloc decăt

a antereu,
părerea

insă

ţiganul

nu era

tocmai de

mea.

— Vai de mine, cuconaşule, striga el după

ce Balan se liniştise, ce mă ştiu eu face deacuma fără antereu? Eaca iarha e la ușă,
cum 0 să stau cu spetele goale?

— A

cui e vina dacă

căntecele

„— Cuconăşelule
tereul

meu

st&rnești

tale? îi r&spunsei
plăteşte

mănca-ţ'aş

cănii cu

eu.

găinile!

An-

căt o moşie boerească,

192a
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pot eu să remăn
nu lam. furat?

păgubaş

de el,

că

,

— Da mai ştiu eu!...
— Cuconăşelule, mănca-ţ'aş curcanii ! Plăteşte-mi antereul că te trag la judecată, şi
pe Maica, Precista nu scapi cu căruţa şi telegarii de la ham.
Treaba incepea să se incurce intre ţigan

şi mine,

nu

doar

că

ţiganul

n'ar

fi avut

dreptate, insă despăgubirea ce pretindea era
aşa de mare, incăt pricina dintre noi intradevăr nu se putea măntui decăt prin
judecată

sau

bătae.

M&

hotării

deci

pentru

cel de pe urmă mijloc de a deslega gălceava,
fiind mai
vea mea

grabnic şi mai potrivit cu onoade om in tot locul. Cine nu se

crede viteaz la vărsta de șasesprezece ani!
— Ascultă măi ţigane! îi zisei eu, apropiindu-m& de el cu paşi măreţi şi cu ochii
plini de fulgerele măniei,

primeşte căt face

int'adevăr ruptura ta de antereu şi nu te
obrăznici mai mult, căci te voiu cărpi, sărmane, de-ţi vei culege singur măselele de
pe jos.—În acelaş timp făcui in aer şi miş-
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„carea trebuitoare

:

pentru a-mi

găduința.
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indeplini făo

—

Aulcu, cuconăşelule, mănca-te-aş
fript
Şi impanat cu slănină!... Să
te ferească

maica

de la care ai supt lapte să m&
atingi

cu degetul cel mic, că zeu! credemă, voiu

mătura

toţi

cămpii

cu

trupuşorul

matale!

Baca să-ți arăt!
Și atunci ca un tigru făcu o
săritură indărăpt, îşi suflecă mănecele
lăsind să se
vază nişte muşchi sdraveni de
care insuşi

profesorul meu de simnastică
s'ar fi minunat, şi cănd să se răpeadă, asu
pra mea, care
aşteptam să-l primesc in gazdă
c'un pumn

în păntece, lovitura bine cunost
ută camara-

zilor mei

de la Şcoală,

viziteul care

se

eată

mănia

că

Constantin

incet, dar cănd

se

mănia, i se inrogea chiar nege
lul de pe viful nasului, se puse intre mine
Şi ţigan art-

tând acestuia buza unui pistol cu
două ţevii

ce-sta ascuns în buzunarul stu,
Atunci ca
prin farmece țisanul se tupilă
Ja păment, şi
incepi să se gudure şi să, se
hlizească di-

naintea mea, voind si mă incred
inţeze că
amenințările lui de adinioarea fuse
se numai
23,459 11,

”
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O Şagă. — E curios cum

ţiganii se tem mai

mult de pistol, decăt de ori.ce altă armă:
de foc, căci pistolul, zic ei, av end ţava scurtă,

numai decăt te improască

in obraz, ear de

puşcă îşi inchipuesc că au timp să se feeascii. Această idee sănătoasă e inrădăci- .
- mată în fiecare cap ţigănesc.
Văzând deci pe duşmanul meu! sărutăndu-mi acum ciubotele cu feliurite linguşiri intre care cuvintele : mănca-P'uş ochişorii cei
fr umoşi ; mânca-ț'us obrăjeii cei umeni; Să
trăeşti o mie de-uni luminate Beizadea; să- -ți
dea Dumnezeu de fi ecave gologan căte o mie
de galbeni, curgeau nesfirşite ca 0 ploae cu
grindină, îi aruncăi la pământ preţul intreit.
al antereului stu, car ţiganul îmi sărută
mina pe amândouă feţele, şi tărăindu-se pe
brănci pănă la locul unde căzuse paralele,
le puse

Aşa

in buzunar

dar,

şi dispără.

mulţămită

pistolului

stantin viziteul, cearta se isprăvi

în folosul ambelor părţi, căci

lui

Con-

cu bine şi |

dacă tiganul

primi cu prisosinţă pr eţul anter cului stu sfă- iat de Balan, şi cu uităi o bună parte din
dur erea mea. Chipul) Măriucăi cea cu flori pe

CĂNELE BALAN

193

cap era acum mai departe de mine într'o
ceaţă azurie din care uneori abia îl puteam
deoschi, şi cănd se mai apropia, atunci ca
prin minune se prefăcea in Măriuca cealaltă,
in ochii căreia intălneam o privire ce nu cra
nici de dragoste, nici de supărare, nici
de
căinţă, ci o Doamne!, .. era, dacă nu
m&
inşel, do luare in ris. Par'că-mi zicea:
„Co-

Dilule co te-ai aprins aşa de iute?“
Auzi !...- Să-mi

merge

zică

copil mie

care ştiu

călare, ştiu vena, mie care sunt om

in tot locul; aceasta era cea mai mare
lovire ce mi se putea face. — Fugi dinai
ntea
mea umbră nerecunoscătoare care răspl
ăteşti
cu bătae de joc un armor aşa de ferbi
nte!
Atunci umbra se mai depărta ceva in nouru
l

„ei azuriu luind forme mai plăcute ca să
m&
imbuneze
ajuns spre
S'ar fi zis
uneori să
blănzească,

„După

puțin, dar
a o pierde
că, se joacă
mă mănie,

nu se depărta; in decu totul din vedere.
cu mine inadins, că
alte ori să mă im- .

o oară bună de repaus Constantin

viziteul inhămâ car caii; Balan şi
eu ne
Suirăm in trăsură Şi plecartm, Incepui
acum,

12
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impac

să mă

cu ciocărliile, cu păraele, mai

când zării in

ales de

pe-un deal
cailor.

pe care-l

depărtare munţii de
urcasem

in

sudoarea

Priveliştea munţilor mi-a făcut totdeauna

cea mai vie plăcere, fiindcă la poalele lor
m'am născut şi pe dinşii mi-am preumblat
cele intăi priviri copilăreşti. Îi revedeam

acum

earăş cu

inșirăn-

bucurie

0 nespus

du-se ca un lanţ de urieşi la marginea ori-

zonului,

măndri,

tainici

şi plini

de

doine.

Eată colo Deleleul pe virful căruia de atătea |
ori mi-am odihnit copoii in goana căprioa-

relor, eată, Sihla păduratică

unde şi astăzi

„sălăşlueşte un bătrăn sahastru uitat demoarte,
cu barba pănă la genuchi, eată munţii Neamului marturi de vitejiile strămoşilor noştri;
eată, colo mai in depărtare şi Ceahlăul, inp&ratul Carpaţilor cu monăstirea Durăul pe
coaste şi cu Panaghia pe frunte, despicănd

falnic albastrul ceriului. Pe toţi ii ştiam aşa
de bine, cu numele lor, cu poveştile lor, cu
ciobanii lor, ba ştiam chiar şi anume cutare brad, cutare stincă, cutare potică unde
se primejduise iarna vr'un călător sau că-
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venăto-

reşti, incăt mi se reinfăţişă deodată” intreg

trecutul meu nedespărţit de acele locuri, şi
in6 revezui atunci ca prin vis, copil vesel
şi fără erije, precum eram in vremea, aceea,
car nu ca acuma trădat şi amărit, cu vermele durerii in mine pe care nu-l puteam

smulge deşi m& simţeam om in tot locul.
Dincoace de munţi curgea de-alungul Şo-

sului apa Moldovei făcând nenumărate totituri şi ostroave pintre luncile de sălcii,
car mai incoace, mai aproape de mine, şi'n
dreapta şi'n stinga mea se intindea cimpul
in valuri nesfirşite de dimburi şi vălcele
imbrăcate cu sămenături, un: adevărat raiu
de verdeații in care căntau, se jucau
ŞI se
iubeau un popor de giindaci şi păserele.
Dar
ce atrăgea mai mult vederea mea, era tot
icoana Miiriucăi cea, oacheşă cu lori pe
cap,
in -nourul ci azuriu, care plutea, zimbitoare
colo pe virful Deleleului ca un soare nou
zemislit din dragostea inimii. mele. Insă astă
dată vederea ei nu-mi inspira. duşmănie ca
mai nainte asupra celorlalte - frumuseți ale

naturei ;

dincontra părea că o înfrățire so:
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intre mine şi munţi şi

statornicise
ape.:

amintirea

Chiar

negrei

sale

văi

şi

trădări

nu-mi făcea acum un rău aşa de mare, numai dacă aş fi fost sigur că scopul ci n'a
fost vre-odinioară de-a m& lua în ris.
Dar această idee cănd se deştepta in mine,
îmi amărea sufletul, mai ales inchipuindu-mi
că impreună cu dânsa a trebuit să ridă negreşit şi prostaticul cel de dascalul Gheorghie de la strana dreaptă. Și aveau drep-

tate să ridă,

fie vorba

intre

noi,

căci am

iubit-o fără să-i spun un cuvănt, ba tremu- |
ram ca frunza cănd se apropia de mine.
Ah! dascalul Gheorghie 'de la strana dreaptă

„se vede că nu e aşa de prost precum
deam.
Astfel

intam

cre-

impresurat de feliurite gănduri ina-

mereu pe

neştiute,

Balan

dormea

lăngă mine mulţămit de izbănda' ce făcuse
cu antereul ţiganului, Constantin viziteul,
când plesnea cu biciul in aer fără nici o

conştiinţă de fapta sa, cănd îşi apăra negelulde muşte, cănd picura de somn, ear
caii lăsaţi in voe, mergeau mersul lor, pănă
cănd

intrun

tărziu ne pomenirtm cu noap-
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tea in cap. Până la casa părintească aveani
de mers două zile intregi; prin urmare trebuea să ne găndim la popasul de noapte.

—

He!

de samă,

tragem
—

Ille! am

trecut, fără

de curtea

să băgăm

lui Talpan

unde

la gazdă, zise Constantin
Să ne intoarcem

indărăpt,

era să

viziteul.
îi

respun-

sei eu.
—

Ba nu,

cuconaşule,

nu-i

bine

să

ne

intoarcem indărăpt.
— Pentru ce?

—
că

Pentrucă, d6, se zice la noi cei proşti
nuţi merge bine dacă te intorci din

drum, precum nici dacă intălneşti popă, epure sau cofă, deșartă.
— Vorbă să fie! Haide inapoi : pe respunderea mea.

—
inte,

Eaca avem,
un

ratuş

cale de jumătate cias ina-

chiar in drum

unde

ne pu-

tem foarte -bine odihni.
— Nu,
Talpan.

—

nu, Xoiu să merg
aci

Fie şi aşa,

la

curtea

lui

dacă porunciţi, „zise Con-

stantin scărpiniindu- se
să nu fiu eu vinovat.

in

cap,. numai
3

de!
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Constantin intoarse caii, şi pe cănd inserase bine ajunserăm dinaintea curţii lui
Talpan.
|
|
Curtea

lui

'Talpan

era

cu dou&

rânduri

pe temelii nalte, cu ferestre mici, cu acoperemântul de .şindilă ascuţit după moda
vechie, şi zidită la o parte de drum, spre
a nu fi oare-cum in vederea trecătorilor.
Dinaintea, casei se ridica un rănd de plopi
drepţi şi nalţi inşiraţi la linie, care in amurgul

zilei păreau nişte fantasme.

Ograda

era mare, imprejmuită cu zid, inlăuntrul
căreia se vedea o făntănă cu roată şi o hulubăric, car la poartă un zăvod voinic legat in lanţ.

Cănd ajunsei Ja scară vătaful curţii îmi
eşi inainte, şi aflăndu-mi numele, îmi fiicti
cinstea să mă găzducască in insăşi odaca
stăpănului

său, care d'impreună cu soţia sa

era dus in străinătate. O femee bătrănă veni
să m& slujească,

insă măna

ei tremura

ast-

fel incăt voind să aprindă o luminare, stinse .
vr'o trei, patru chibrituri, in drumul de la
cutie şi pănă la muc ; a trebuit să-i vin cu
in ajutor.

Dar

nu numai

măna,

ci şi nasul
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şi barbaşi toate cărnurile de pe dânsa trre-

murau intocmai ca nişte r&cituri, S'ar fi
zis că-i e frig de anii ce-i purta in spate. Fără
vocea mea comparăi figura fragedă, şi vioae
a Măriucăi cu baba care mă slujea, şi un
oftat imi inecâ pieptul. Baba îmi făcă aş
ternutul, îmi puse dinainte nişte uscături,
un pui fript, ochiuri şi o gărăfioară cu vin,
apoi se aşeză pe-un scaun în fundul odăei
şi m& privea cum măncam.

—

ME ertaţi,

cuconaşule,

că m'am

Pus

jos, îmi zise ca; insuşi boerul îmi dă voe
să, şed dinaintea lui, căci sunt mai mult
decăt o slugă in casă. Boerul îmi Zice :
mamă Acsinie.

Șezi, şezi mamă, Acsinic, de mine nu

te ingrij. Şi aşa cum şedea tremurănd intr'o jumătate de lumină in fundul odăei,
incepui să o observ mai bine. Era girhovă
şi uscată, cu o pestelcă, dinainte, cun smov
de chei la brâu şi la cap legată turceşte
cun tulpan roş având in partea stingă, un
fiong bine alcătuit. Faţa-i strălucea ca o piele
„de săftian, şi dintre ochii ei stinşi, pe ju-

miătate

inchişi,

resărea

un

nas

coroet

in.
*
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tors spre

gură

ca

unei cocoveice ;

pliscul

ear pura-i fără dinţi abia so mai zărea din-

tre nas şi bărbie. Dacă aceasta a fost vreodinioară frumoasă, găndii cu în mine, irebue să fio foarte de mult de atunci. Intipărirea ce-mi făci baba nu era bună, căci
b&trăneţele adânci, văzute prea de aproape ne
aduc fiori şi un oarecare miros de mormânt.
In acelaş timp prinsci să observ şi odaca
in care aveam să petrec noaptea. 'Toate erau vechi imprejurul meu. Scaunele erau

de nuc; cu spatare nalte şi cu răzimători pentru măni, sămtnănd mai mult a
străni decăt a scaune; crivatul asemenea
era aşa

de

nalt,

incăt

un

copil nu

sar

fi

putut sui in cl; un ciasornic cu cuc cale
bătea jumătăţile şi şferturile era aninat dea-

supra unui scrin asemenea vechiu, ear pe
scrin ardeau două luminări aşezate în niște

sfeşnice de

argint de-o

formă

cum

numai

pe la. biserici se văd. La ferestre spănzurau
nişte perdele de adamască aninate in mici
veriguţe ce se inşirau pe 0 vargă de fier.

Intun cuvănt infăţișarea odăei imi amin- tea timpurile cele bătrăne despre care ci-
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prin cărţi. Dar ce mă interesa

mai mult in imbrăcămintea acestei odăi, era,
un portret vechiu de familie, zugrăvit în
oloiu şi afumat, care infăţişa o cucoană bă&-

trănă cu zulufi dinainte, cu un moțoc dea-

supra capului, cu horbote imprejurul gătului aşa de mari, incăt capul ei părea aşezat pe o tipsie; insă, lucru, curios, dacă
i-ai fi scos zuluifii, moţocul şi horhotele, al
îi zis că-i bucăţică ruptă, baba care tremura
pe scaun dinapoia mea.
:
Asem&narea era aşa de mare, incăt era
căt pe ce să mă scol şi să-i fac o inchinăciune adâncă cer&ndu-mi ertare că am luat-o

drept o slugă

— A cuie > portretul
cu cam cu indocală, .

acela ? o

Saracan de mine! N'o
E sora boerului nostru,

intrebi

cunoaşteţi ?

— Trăeşte, ori a murit ?
— Ba a murit, să nu spun minciuni
zece ani. Ce moarte a mai avut!

Ce moarte ?
Îţi va fi somn,

cuconasule,

de

mai bine

904
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culcă-te decit să asculţi o istorie care nu-i

prea veselă.
— Ba nu-mi e somn de loc şi doresc
forte mult să o ştiu.
— Apoi dacă-i aşa, de ună vreme ce
eşti feciorul cuconului Petrache Voinea care
e bun prietin cu boerul nostru, cuconul Girigorie 'Talpan, şi de-a pulerea fi rudenie de
pe o nepoată de vară al doilea, apoi cred

că nu

fac vre-un rtu

istorie:
Sunt şaptezeci

spunându-ţi

această,

de ani, ba nu, Spun

min-.

ciuni, sunt şaptezeci şi unul de ani şi douc
luni decănd în această curte, precum 0 vezi, |
o ţigancă care a fost frumoasă pe vremea

ci, născii o fată. Acea fată, să nu bănueşti,
eram

eu, şi, pot să zic fără păcat,

că eram

frumuşică in pelinci de-ţi venea să mă sorbi
inti”o lingură de apă. Aşa spuneau toți căți
mau văzut. 'Trei zile după aceea, cucoana
Ana 'Talpan, stăpăna casei, născii şi ea o
fată, care e cea din portret. Insă eu, fata
țigancei şi ea, fata cucoanei Ana 'Talpan sămănam aşa de bine că par'că eram doue

“surori de gemene.
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cuvinte baba se bătăi peste
„Taci părdalnică de gură, nu

spune minciuni!...“ Cum putem fi surori, ea
„fată de cucoană şi cu fată de ţigancă! Insă
era la
coanci

mijloc o cimilitură; Tatăl fetei cuAna Talpan se ştia tine-i: cra, să

nu spun minciuni, cuconul Miron 'Palpan soţul cucoanei; ear tatăl meu nu se ştia cine-i,
şi nici era voe să se ştie. Inţelegi acum ?...
Ba nu! [şti un copil de-a puterea fi, şi nu
poţi inţelege de aceste. Destul zis, “că fata

cucoanei

Ana

'Talpan,

duduca

Safta,

căci

aşa i s'a dat, numele din botez, tot creştea
şi se făcea mai frumuşică ear cu asemene

creşteam, şi nu zic că mă fiiceam “mai fumuşică, dar zic că-i sămenam tot mai mult,

n'ar fi de-o măsură. Par'că eram două picături de apă, şi de n'am fi fost imbrăcate,

ea in rochie
nu

ne-ar

fi

de matasă și eu in catrinţă,
deosebit

cineva

una

de

alta.

Insă de ce creştea duduca Safta, de ce. nu
avea ochi

să

m&

vază;

ear

fratele d-sale

boerul nostru de astăzi cuconul Grigorie
Talpan, care s'a născut cu vr'o doisprezece
ani mai tărziu, ba nu, spun minciuni,
cu
«
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treisprezece ani şi o lună,
ochii
ricele
cum,
trivă

in lume ne-a
şi frumuşele
dar ne iubea
ca pe surorile

cel bătrăn,

cănd a deschis

văzut pe amEndouă măşi, nu ştiu pentru ce şi
pe ameEndout de-o po-:
d-sale. Asemene boerul

Dumnezeu

să-l

erte,

ne iubea

de-opotrivă ca pe fiicele d-sale, de-u putereca fi, şi din această pricină se certa a-

deseori cu soţia d-sale.
A voit Dumnezeu şi pe la nişte Paşti s'a
săvărşit din viaţă cucoana Ana, Dumnezeu
so erte; şi nu mult după aceea pe la Is-.
pas S'a sivărşit din viaţă şi cuconul Miron,

fie-i ţărna uşoară, că, de multe ori mt ţinea
pe braţe şi m& desmierda pe ascuns; şi aşa
rămaserăm numai noi trei; -duduca» Safta
“cea

din părete,

cuconul. Grigorie boerul nos-

tru de astăzi şi cu.— Adică eu ce mt mai
număr intre d-lor, adause ea bătindu-se earăş peste gură. Cuconul Grigorie a luat
moşia, în stăpiinire, a infrumuseţat casa pre-

cum 0 vezi, a mărit grădina, a lărgit ţavinele cumpărănd de la vecini, intrun cuvânt a imbunătăţit şi inmulţit averea, căci
e om .priceput

şi spornic la treabă. Nu că-l
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toţi căţi îl cunosc. Și a,

de s'a

insurat acum

dou&-

zeci şi cinci de ani la Crăciun; aceasta,
o ţin minte ca ziua de eri, căci la nunta,
- sale m'am chefăluit să nu bănueşti ;— şi
Dumnezeu i-a dăruit doi copilaşi care acum
se află in mantru la invăţătură. Far duduca
Safta, fie vorba intre noi, tot a ales, tota,
ales păn” co n'a mai cules.

'Lreceau zilele, stptămănele şi anii, căci
vremea trece nu şugueşte, adică noi trecem
prin trensa, ear ca stă locului, şi duduca
Safta imbătrănea,

şi de ce imbătrănea

mult, de ce mai

mult mt prigonea

urea.

Intro

zi, mar

mai

mai

şi mă

fi fost acea și in-

tre zilele mele, pe cănd cuconul Grigorie şi
soţia d-sale nu erau acasă, îmi găsi pricini
de la te mieri cc, de la un rod de zahar care
se zăhărise, şi porunci

să m& pue jos, Dum-

nezeu s'o erte, şi singură cu mina ei luâ
biciul şi m& bătă cu ură de sorăşi peste
„cap, şi peste piept, şi peste şăle, pănă ce
biciul îi căză din mănă de osteneală ; şi tot
nvar fi bătut inainte de-ar fi avut putere,

dar nu mai

avea. Dout luni

am

fost bol-
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navă de moarte de-mi ţinuse luminarea

la

cap, dar am avut zile şi am scăpat. Far
apoi punct la anul, chiar în ziua de astăzi

Mercuri, zise baba ficăndu-şi cruce, şi dacă
nu mă inşel chiar pe la ciasul acesta, ba.
nu,

ziu,

spun

minciuni,

adause

ea,

cu două ciasuri mai tăr-

uitându-se

la

ciasornicul

cu cuc, adică taman pe la miezul nopţii pe
cănd duduca Safta, dormea mai bine, auzi

sărmana, 0 bătae la uşă: odată, de dout
ori, de trei ori. — Ea nu voi să deschidă,
dar uşa deşi incuiată pe din lăuntru, se
deschise singură ca prin minune şi ce văz |...
Doamne fereşte-mă de asemene intămplare!...
văză un sicriu care intră singur in odae,
şi după ce intră, capacul se ridică cu sgo-

mot şi o umbră albă eşi din năuntru;.şi
umbra ceea cine era?... era insuşi ea, duduca Safta, aşa cum trebue să fie acum pe
ceea lume, şi cun biciu in mănă inaintă
spre dănsa, şi. incepi să o bată peste cap,
peste piept, şi peste şăle, intocmai cum mă

bătuse ea pe mine, pănă ce sărmana leşină
de spaimă

şi de durere. Apoi

criul se făcură nevăzute.

umbra

şi şI-
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doua zi uşa se găsi tot incuiată
pe
din năuntru; duduca Safta, n'avea
nici o
venătae pe trup, dar avea nişte
friguri aşa
de straşnice incăt tremura cum trem
ur eu

acuma,

n'ar .fi de-o măsură,

că

să moară,

are

Safta îi destăinuise

Doftorul,

Şi douăzeci

şi nouă

căruia

intămplarea,

nădejde de indreptare,
foarte ingrijat; insă
părăsiră, rămănendu-i
murului, ear a patra
toasă, şi sănătoasă a

implinit anul punct

Toţi credeau
duduca

nu dădea

cuconul Grigorie era
a treia zi frigurile o
numai slăbiciunea tre.
zi a fost deplin sănăfost unsprezece luni

de zile.

la miezul

Ear

cănd s'a

Nopţii,

earăş

Sa văzut pe sine eşind din sicriu, şi
earăş
a suferit bătaea cea cumplită carei pricinuise frigurile; şi aşa, in fiecare an, in
aceeaşi
zi şi la acelaş cias i se infăţişa acee
aşi vedenie, pănă

cănd la al cincilea an o găsir&m

a doua zi moartă in aşternut, Dum
nezeu
so erte sărmana, că eu pă&cătoasa de
mult
am ertat-o 1...“
.
Baba

urmă

amestecând
îninciuni,
23,459 II.

mult

mereu

timp

pe

cuvintele:

tonul

acesta

să nu

de-a puterea fi, Dumnezeu

spun

s'o erte,
14
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mar fi de-o măsură, dar eu n'o mai auzeam;
ochii mei erau pironiţi pe portretul cel afu- ..

mat, şi cănd mă intorsei intr'un tărziu, baba

nu mai era. Răpede am incuet uşa pe din nă-

“ untru inv&rtind cheea, de dout ori in broască,
m'am desbrăcat şi m'am culcat, insă n'am
stins amendout luminările, ci numai una, pune&nd pe cealaltă lingă căpătăiul meu. — Cui
nu sa intămplat să cază de somn inainte
de a se culca, şi indată ce se pune in aşternut să-i fugă somnul'ca şi cănd i lar lua
cineva cu măna! Aşa mi sa intmplat şi
mie. — Cu toate aceste m& hotării cu ori

ce preţ să dorm,

căci

aveam trebuință de

repaus pentru călătoria de a doua zi, insă
tocmai cănd vrea cineva să doarmă atunci
_nu poate. M& invărteam in dreapta, mă invărteam in stinga, îmi aşezam perina in tot

feliul şi spre marea mea nemulțămire me
simţeam deştept ca la miezul zilei. Cănd
cineva nu doarme, ce face?... gândeşte, şi
adeseori

cute.
_pe

găndeşte fără voe la lucruri neplă-

Astfel incepură

mine

să mă impresoare și

feliurite gănduri

care

de care mai

nepotrivite pentru un om ce doreşte somnul;
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cănd

mi se părea

mă inşfacă
aruncă, peste

in

911

că țisanul

vertoasele
crişmă,

Acsinia tremurând

cel cu scripea

sale braţe şi m&

cănd

vedeam

pe baba

in colţul ei lingă sobă şi

voind par'că să mă vrăjească, cănd îmi
revenea in minte istoria duducăi Safta cea
din

portret cu toate amenunţimile ei în care
se

„înţelege

că

umbra

inchipuirii mele,

Şi sicriul

partea

aveau, in jocul

cea mai insemnată

şi toate aceste mă turburau astfel incât mai

că aş pute zice că-mi era frică... Mie fric
ă?

Auzi vorbă !... Eu om in tot locul. Voiniceşte m& sculăi şi stinsei luminarea intor-

cendu-m& cu faţa la părete, hotărit să alun
g
din mintea mea odată pentru totdeaun
a pe

țigan, pe babă şi pe duduca Safta.
După ce făcui această

nu mai am

ispravă,

ingrijit sa

earăş vre-o intălnire cu aceste

suptrătoare fiinţi, incepui să găndesc la
tată-

meu,

la frate-mcu, la Măriuca. Ah! Mariuca

cea gingașă, cu flori pe cap!... Ce frum
os
suspina ea cănd plecam de acasă... Deodată
auzii un sgomot deasupra scrinului, şi iînima-mi sări din loc. "Era uşa cucului de la

ciasornic care se deschisese cu vuet, vestind
14

;
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că oarele au să sune. În adevăr unsprezece
oare sunart, şi cucul de unsprezece ori cântă,

apoi uşa earăş se inchise. O! cuc netrebnic!...
găndii eu, să-mi alunge pe Măriuca tocmai
cănd era să-mi zică: „Ce mult e de astăzi

pănă în şase luni!“ Dar Măriuca se făcuse
nevezută in nourul ei azuriu;
Măriuca, cea cu oblojele n'o

nici chiar pe
mai găseam

nicăiurea, deşi o căutam cu dor in toate ungherurile

inchipuirii mele.

De vreme

remăne

decăt

ce şi Măriuca nva părăsit nu-mi

să dorm, zisei eu, cu intreită

putere de voinţă; şi intors cum eram cu faţa.
la părete, mă acoperii cu plapoma pe cap.
Mi s'a int&mplat să aud in copilăria mea

că odinioară un viteaz care rătezase trei ca- .
pete

de turci s'a culcat noaptea intr'o casă

pustie, şi i-a fost aşa de frică incăt pănă a
doua zi a murit. — I-a fost fiică de ce?...
ştiu eu? Deodată ideea pustiului care este
mai infiorătoare decăt toate, m'a cuprins.
Şi eu sunt intu'o casă pustie, îmi zisei; căci

nu-i nici stăpănul casei, nici femeea lui, nici
măcar 0 Slugă de zare; nu-i decăt o babă
care sam&nă mai mult a stafie decăt a fiinţă
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omenească. Vatavul are casa lui in
sat, Constantin viziteul şi Balan dorm in
Şură.
O ce n'așfi dat să am pe Constantin
sau

măcar pe Balan lingă mine!...
bunul Balan!
Cum aş fi lăsat să mă lingă pe obra
z!... Apoi
făc&ndu-mi singur curaj incepui să,
judec, nu

fără cuvinte

bine

pustie

casa lui

casele

acele

ruinate,

Cuesc
mită,
Insă
de o

intemeiate,

Talpan.

cu

ferestre

cumcă nu e

Pustii

sunt

sparte,

numai

cu ziduri

cu acopereminte risipite, in care 10-

buhnele; ear casa lui Talpan, mulţăDomnului, nu e in rândul acelora.
—
cu căt mai mult voeşte cineva să scap
e
idee, cu atăta ideea aceea se indărăp-

niceşte

a remănă.

—

Astfel

pustiul

cu po-

poarele sale de năluci nu-mi eşea din mint
e,

in ciuda temeiurilor ce-mi puneam
inainte.
O şuerătură de vent ce auzii fără vest
e prin
horn, intocmai ca un suspin de jale,
mă făcu
să cred un moment că sunt in mijlocul
unei

stepe, incunjurat de dihănii.

Toate aceste se petreceau pe cănd ave
am
capul sub plapomă. Din. nenorocire insă
nu
puteam să stau multă vreme aşa. Căldura,

neastempărul, frica mă
,

făcură să asud aşa
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de cumplit, încăt cu ori ce preţ trebuea să
m& descopăr, pentru a nu muri inăduşit.

Dar spre a nu face multe mişcări de frică,
să nu stirnesc dihăniile din stepă, prinsei
să trag cu degetele picioarelor incet, incet
plâpoma in jos... cănd O! intemplare!...
O! cias r&u!... plapoma care din nebăgarea

mea

de samă avea, un colţ ce atărna de pe

pat în jos, lunecâ de pe mine şi... deodată
mă trezii gol, desarmat şi prăpădit in mij-

Jocul intunericului, expus la toate fantomele.
Cui nu i s'a intămplat una ca aceasta, nu
ştie ce vra să zică șpaima. Îmi auzeam inima
bătend mai tare decăt limba ciasornicului cu
cuc, şi resuflarea mi se opri in piepi. Dar
“0 nenorocire nu vine niciodată singură !...
In acelaş timp văzui la fereastră in zarea
lunei un ce alb, lung şi transparent, care
se mişca necontenit, şi acărei forme se schin-

bau cănd in om, cănd in elefant, cănd in
şerpe şi atunci in desperarea mea, neremăn&ndu-mi altă-ceva de făcut, decăt sau să
aprind luminarea spre a mă incredinţa de
realitatea acestei vedenii, sau să aştept soarta
celui ce a rătezat trei capete de turci, mă
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hotării, se inţelege pentru cel dintăi mijloc,

.

deşi nu aveam multă incredere in el, Cu
măna tremurăndă aprinsei luminarea ŞI...
Spre marea mea măngăere văzui că năluca
cea albă, lungă Şi transparentă nu era decăt un prosop aninat de fereastră, asupra,
căruia se revărsau prin geamuri palidele raze

ale lunei.
Faţă cu această realitate, dinaintea căreia

se risipiră pentru

impresurau, m&

moment fântomele ce mă

simţii mai liniştit. Avui cu-

râjul să fac căţiva paşi prin odae, fără insă,
să m& prea uit imprejurul meu, m& suii

earăş in pat şi mă

invălii numai

pănă

la

găt, crezendu-mă astă-dată in afară de ori-ce
primejdie. Incepui chiar de bucurie să ingăn
un cântec in amintirea Măriucăi, dar glasul

meu trezi intre păreţii odăei un eco atăt de
ciudat, incăt spaima năvăn earăș in inima

mea; tot atunci. din nefericire ochii mi se
pironiră fără voe pe portretul cel afumat ce
sta at&rnat tocmai dinaintea crivatului meu.

ŞI... Dumnezeule

ce văzui!...

acuma grozile morţii

cănd

m'apucă

şi

găndesc... văzui

cu ochii mei, treaz fiind ca ziua, v&zui capul

*

216

CÂNELE BALAN

duducăi Safiei tremurănd in privazul de lemn,
parcă era capul viu a babei Acsinia; şi

tremura aşa de tare incăt şi zulufii, şi moţocul, şi horbotele îi tremurau — s'ar fi zis
că era cuprinsă de frigurile morţii. Părul
mi se ridică măciucă in virful capului, şi
sudori r&ci imi cuprinseră tot trupul. Acum

nu

mai

era

de şagă; simţeam

de

groază

că-mi venea sufletul la gură. Să mă răped
asupra portretului ca să-l pipăi, să mă iîn-

credinţez de-i adevărat ce vedeam cu ochii,
nu puteam,

fiindcă picioarele-mi

erau para-

lizate; vrând, nevr&nd trebuea, să şed in pat
dinaintea

figurei hide a duducăi Saftei care

din ce in ce se strimba şi tremura mai mult,
şi acărei ochi stinşi se pironeau asupra mea.
Toată, istoria ce-mi spusese baba Acsinia
îmi reveni earăş in cap mai inspăimăntătoare decăt ori cănd; mii de fantome care
de care
- mai slute păreau că-mi incunjură
patul... cănd deodată cucul eşi din tainiţa

sa şi căntă, de douăsprezece ori. Era tocmai
oara cănd sicriul intrase in odaea duducăi
Saftei, şi eu, vai! mă aflam chiar in casa
ei, in aniversara morţii ei şi dinaintea por-
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tretului ei, care prin un farmec neinţeles,
tremura, precum a trebuit să tremure cănd
a vâzut uşa deschizăndu-se singură... Atunci!...

o grozăvie!... auzii o bătae la uşă : una, dou;,

trei...
In acest moment suprem picioarele imi se
desmorţiră, săngele care pănă atunci fusese
inchegat in vinele mele incepi să circule
cu străşnicie, ars sării drept in mijlocul
odăei, căci in primejdia mare vine şi băr- |
hăţia mare, şi cun curaj desperat des-

chisei uşa.
Era

cănele

Balan

care scărpinăndu-se

la

ureche lovea cu cotul piciorului in uşă. —

Dumnezeule

ce limbă

omenească ar pute să

spue bucuria ce simţii!... Mi se păr că din

fundul iadului sunt ca prin incăntec transportat in mijlocul fericirilor din raiu.— Umbra, sicriul se făcură nevăzute; capul duducăi Saftei din portret inceta de a se clătina,
sau poate că nici s'a clătinat vre-odată ;
Balan după ce mă linse de două, trei ori
pe obraz, se culcă lăngă patul meu, ear eu:

dormii dus pănă se făcii ziua mare. -
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A doua zi cănd mă deşteptăi, şi-mi adusei aminte de cele petrecute, simţii in mine foarte

sdruncinată credinţa, că sunt om in tot locul.
Fiind

insă că nici un r&u

in lume nu-i fără

partea sa cea bună, apoi trebue să mărturisesc” că spaimele ce 'suferii, m& făcură să,
uit pe Măriuca; ear Constantin viziteul cănd .
află, despre lupta mea cu nălucile, imi zise
ap&răndu-şi negelul de muşte: „Spusu-v'am
eu că nu-i bine să se intoarcă cineva din

drum!...%
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Insfirşit eată-m&'s acasă! — Cănele Balan
sări cel intăi din trăsură şi era căt pe ce,

in mişcările lui de bucurie, să răstoarne pe
baba Ilinca care

venea

să m&

primească in

scară. — Biata baba, Ilinca!... Cum îi sticleau ochii de fericire văzăndu-mă earăş sub
ocrotirea, ei pentru două luni de vacanțe.
Ea mă crescuse pe braţe, mă invăţase tatăl“nostru

şi se

copilul ei.
—

Da nu

deprinsese

a m&

privi

rog,

zicea,

ca pe

a
vedeţi,

mă

ea în
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dreapta şi m stinga, ce mare şi frumuşel
s'a făcut? I-au r&sărit musteţele, nu fie de
diochi !
Toate slugile din casă, şi feciorul şi bucatarul şi chelarul şi moş Toma grădinarul,

„îmi eşiră inainte să mă ureze de bună venire; unul îmi apucă pălăria din măni, altul mantaua de pe umere, un al treilea, geamandanul; era in casă o adevărată răscoală.

—

Hai la boerul cel bătrăn, îmi zise baba

Tinca, că Doamne, de mult v'aşteaptă!
Cu stringere de inimă intrăi la tată-meu
care m& sărută pe frunte, imi vorbi puţin

după,

obiceiul

lui, dar

vedeam

eu cum

se

lupta să invingă o lacrimă cei se strecura
de sub gene. Ear după ce eşii de la dănsul,
baba îÎlinca care se ţinea grapă de mine,

m&

duse in camara cu merinde unde şedeau

grămădite pe poliţe, cutii cu rahat,. şiraguri
de smochine, cozonaci, păstrămuri, sticle cu
vutei şi vișnapuri şi căte şi mai căte, de
care duceam dorul la şcoală.

Na,

gustă de

ici,

cuconaşule,

gustă

de

dincolo!... că la şcoală ştiu că vei fi măncănd

pe sponci....
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Ce-i drept găndeam
când

cănd din cozonac,

99|

eu in mine, Muş-

cănd din pastramă;

decăt o zi la şcoală,

mai bine două acasă.

Apoi

mea.

rea

intrăi in odaea

odaea

primblam

decănd
acum

mt

Ce mică

făcusem

îmi pă-

mare! Mă .

cu paşi largi printr'&nsa ca,

un adevărat stăpăn, stăpân

pe faptele mele,

pe timpul meu, pe somnul meu, căci eram
departe de clopotul cel supărător de la
Şcoală şi de pedagogii cu: ochi pănditori.
Era tot la locul lui patul cel larg din fun- -

dul odăei pe care dormeam cănd eram mic,
Şi la marginea căruia baba Ilinca îmi răzema scaune de frică să nu cad. Era tot
soba cea fără stălpi la gura

în

copilărie

ciunchit,

căreia şedeam

ascultind

poveştile

ce-mi spunea in nopţile de iarnă 'moş Toma,

grădinarul. He!... cu ce drag urmăream
toate năsdrăvăniile din poveşti, şi cum mi
se deschidea mintea la lumea cea fantastică plină de smei, de impăraţi şi de gră-

dini cu fructe de aur! — Acuma, moş Toma
e ceva mai gărbovit, căci a trecut vreme
la mijloc, dar tot ştie să spue cu haz des-
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Chipevutş- Verde- Voinic,

Barba- Cot.
Dout zile

de-ar&ndul

şi

mt

Statu-Palmăindeletnicii

aşezarea lucrurilor in odae.

In

părete

cu

imi

- făcui o panoplie de arme unde aninăi un
iartagan vechiu, dou& pistoale rugenite,
pușca ce-mi dăruise tată-meu de anul nou,

torba,

cornul şi plosca

in faţa, armelor

v&nătorească.

in celalalt părete

Ear

pe o po-

liţă, aşezăi şeaua, fiăul, scările, Pintenii şi
"tot ce s'atinge de călărie.
Venat şi călărie! eată două cuvinte care.
m& fărmecau.
Căt despre călărie numai Beiul, tretinul

meu

cel cu coama rotată,

era să m'arunce

ştie de căte ori

in mijlocul

cănilor

"stână, dacă nu m'aş fi ţinut cu
mănile

de. coama

lui.

Ce-i

drept

de

la

amândouă
nu

eram

tocmai desăvărşit călăreț. Cănd însă puneam măna pe puşcă şi-i clănţăneam oţelele, atunci era altă-ceva!... Par'c'o tainică
frăţie, o legătură de dragoste senchega intre mine şi armă; par'că-mi venea să-i:

strig:
Apoi

„Sorioavă“
de multe

cu tine. mam

ori o aruncam

habar!...

aşa fără scop
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la ochi, m& “nţepeneam voiniceşte pe picioare, mă uitam pe ţel cugetănd in mintea,
mea ce-ar fi mai greu de nimerit, un leu
sau 0 aţă, de paingăn, ear cănd o dam jos
de la ochi, mi se părea curios să nu văd
cel puţin leul culcat la pămă&nt.
Citisem multe despre vtnătorii de lei din

Africa, şi m&
şi eu un

intrebam adică de ce n'aş fi

vEnător

de lei!... Un

vânător de

urşi cel puţin. Ce? nu-s şi eu om ca denșii?

Dar pănă cănd s'ajung să m& măsur cu
urşii care nu prea foeau prin vecinătate,
m& hotării să merg la, viclenele răţe ce in
adevăr foeau in stuhul de pe iaz. Nici o
indoeală nu aveam că n'am să mt întore

cu torba plină. Ce-i o rață pe lăngă un urs?
De cu sară îmi făcui atătea patroane, că

aş fi avut de unde să stirpesc toate sbură-

toarele păn' la una, .şi tot îmi păreau că
nu's de-ajuns; apoi îmi pusei puşca. şi torba

lângă

căpătăiu 'şi cu capul

plin de isbănzi

v&nătoreşti, mă culeăi hotărit să plec a doua
„Zi la răsăritul soarelui. Dar ca, omul ce poartă
grija pornitului, in loc să mt scol la ciasul

trebuitor,

m&

deşteptăi

in puterea

nopţii,
*

024
-se
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cănd stelele luceau mai ochioase pe ceriu. Îmi

aruncăi torba in spate şi puşca pe umăr şi
eşii tiptil pe uşa din dos spre a nu face
vuet.
Intunericul nopţii, tăcerea adăncă, mă tul-

burară puţin; insă găndindu-mă la vănătorii
"din Africa, care şi ei merg noaptea la lei,
îmi făcui curaj şi plecăi inainte. Prin gră-

dină trecui cu paşi bărbătești, deşi copacii
imi păreau mai nalţi decăt de obiceiu, ear
cănd

ajunsei in cămpul gol care se intindea

nesfirşit spre orizon, amestecăndu-se cu intunericul, simţii că mi se moae inima. Atunci
îmi adusei aminte că drumul meu trecea pe
lăngă jităria, lui Acsinte car6 avea un zăvod

mare,

şi rău de colţ, şi deşi purtam pe umăr

Sorioara cu. care waveam habar, totuş mi-ar
fi părut mai Dine să inlătur gălceava cu el.

Stam astfel nehotărit, cun gănd să merg
inainte şi cu altul inapoi, şi cine ştie care.
din două gănduri ar fi biruit, cănd deodată
auzii la spatele mele un

glas

care

m&

'n-

fioră din tălpi şi pănă n creştei :
— Cine-i acolo?
"„M& "ntorsei iute, gata să dau

foc la ne-
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Yoe, când recunoscui pe Moş
'Toma grădinarul, povestaşul de la gura
sobei, care mt
urmărise neștiind cine umblă
noaptea prin
grădină,

—

Da bine ce cauţi pe

aici cuconaşule,

la vremea asta? imi zise el cu
mirare.
— Merg, la vânat la iaz, moşule
.

— Apoi doar să fie rața căt o
faţă de
arie s'o nimereşti acum noapte
a prin 'in-

tuneric.
|
— AMoşule, ştii umbla
il intrebăi eu schimbind
— D8!... căt să nu
țiganul — vorba ceea —
— Hai cu mine să-mi

cu luntrea pe apă?
vorba.
mă "nec la mal ca,
me pricep şi eu.
scoţi din apă dacă,

voiu impuşca ceva.
— Bine, cuconaşule, numai de ne-a
r cade

ceva in palmă.
Acum

nu mai

|

aveam

nici o grijă. Eram

doi şi cu sorioara trei: puteam
da piept cu

cânele lui Acsinte.
intre noi fie vorbă,

— Cănele lui Acsinte,
era un căne nepreţuit,.

şi se vede că ştia deosebi oamenii
buni de

cei răi. Cănd am trecut pe din
aintea jităriei, el a prins să se gudure,
să ne lingă
73,459 11.
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pe măni, să ne sară cu labele pe piept, incăt. moş Toma grădinarul a trebuit să-l probozească de prea necumpitatul său prieteşug, Şi au avut multă greutate de al indupleca să nu se iee după noi. Mărturisesc că,
mi-a fost ruşine găndind că un moment n'am
_indrăznit eu, cogemite vănător, să m& m-

tălnesc singur cu cănele lui Acsinte.

Ne scoboream acum la iaz... Aburi deşi
acopereau faţa apei ca un invăliş de noapte,
prin care nu străbătea nici una din ochioasele stele spre a se oglindi; ear apa dormea ad&ne impreună cu peştii din fund şi
s&lbătăciunile din faţă.
Două oare intregi veghiai la somnul iazului, cu puzea în măni, gata de foc, in
care timp numai din cănd in cănd auzeam
ca o notă pierdută in adăncul tăcerii căte

un mic ocăit inăduşit a vre-unei răţe ce cu
botul sub aripă visa, se vede, de apropievea duşmanului.

— Curând o să se reverse de ziuă, e
bine să mergem pe apă, îmi zise moş
Toma grădinarul.—In adevăr o dungă albie,
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sfiicioasă, abia simțită, se arăta
ca un
depărtat la marginea resăritului.

Amendoi

dor

ne suirăm intr'o luntre Şi moş

Toma grădinarul care
luă văsla, în mănă Şi
înlăuntrul iazului, o
narginea unui ochiu.
— Deacum fii cu

era priceput la, toate,
după ce mănâ luntrea,
opri apoi in stuh la
luare-aminte,

îmi zise

el, că acuşi au să inceapă a umbla
dihăniile pe apă. — Far eu, plin de neră
bdare,

stam

pregătit

să le ucid pe toate,

găndin-

du-mă din nainte cu ce fudulie am
să mă
intorc acasă mcărcat de vănat,
Dunga

cea albie, sfiicioasă,

creştea,

creş-

tea vezănd cu ochii, Şi se făcea tot mai
vie,

mai strălucitoare; ai fi zis că un
potop de
lumină căuta să năvălească asupra
pămăntului, neştiind pe. unde să apuce.
Fată virful dealurilor imprejmuitoare,
eată clopot-

nița din sat că s'aprind de-o pară
roşie,
eată norii toţi in flacări, ear stelele
ochioase

rend pe r&nd se stinsese

de pe bolta albăs-

trie. Stam faţă la trezirea pămentului,
stam

să int&mpin soarele care se vestea

pompă,

cu atăta

şi mai mai că uitasem viclenele răţe
=

15*

,

4

|
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„ce incepură acum să bată din
grijască penele in culcuşul lor
deodată năprasnic se ridică
noroioase ale apei un strigăt

aripi şi să-şi
de apă. Cănd
din fundurile
aspru, lung,

asurzitor, ţesut cu mii de note care de care
mai ascuţite, mai inţepătoare, “de vuetul căvora tresări balta din fund şi pănă 'n faţă.
Erau broaştele care, deşteptate din somn,
sevbătoreau in cor revărsatul zilei. Căt de
hide erau ele, căt de discordantă era căntarea lor, totuş această strigare de bucurie,
această inchinăciune la soarele ce venea să
le încălzească, avea in sine ceva duios. Apoi
in momentul in care soarele infocat se in-

făţişă

deasupra

orizonului

cu toată strălu-

cirea unui stăpăritor al pămâ&ntului, căntecul lor se opii tot atăt de năprasnic precum începuse, şatunci .balta deşteptată
prinse să se frămănte in jurul meu. Un popor intreg de păseri furnica acum in toate
părţile; bătlanii cu cataligele lor intinse se
roteau in cercuri mari deasupra apei, găinuşile sprintene săreau de pe nufăr pe nufăr, stoluri de grauri se sburătăeau prin

stuh, făc&ndu-şi spaimă de văntul ce cănta
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prin trestii; apoi nagăţi, păscari, răţe,
cufundari căntau, se Scăldau, se jucau pe
apă
Şi 'n văzduh fără grijă de primejdia
ce-i
ameninţa, ear eu stam cu pușca la
ochi,

incurcat, besmetecit,

neştiind in ce să Gau.

— Aţine:te, cuconaşule, strigă, moş Toma

la urechea mea!
Atunci două răţe grase, păntecoase,

cur& ocăind

deasupra

capului

tre-

meu.

In aceeaşi clipă -dădui foc cu amăndout
ţewiile, un nor de fam îmi imbrobodi
un
moment vederile, ear răţele vesele de
neghibăcia

mea,

luară,

vorba

ceea,

haliciurile

in plisc şi sburară mai departe. Ancă două

focuri date in deşert îmi dovediră că
nu e
aşa uşor de a fi cineva vănător de
răţe,
necum

de lei.

„__— Ferească sfântul căt sunt de tari la pene
s&lbătăciunile aceste! zise moş "Toma grădinarul.

N

— Oare nimerit'am

vr”o una, moșule?

— Da cum nu, mai pe toate; n'aţi văzut cum curgea puful de pe ele?
|
Era vederat că moş Toma voea să mă

măngăe

de neiscusinţa mea,

deaceea

ince-
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tăi de

a mai da focuri,

şina mai

spre a nu mă ru-

mult in ochii lui.

— Ştii

una

moşule, îi zisei

eu;

astăzi

mam noroc la v&nat. Hai rai bine să ne
primblăm aşa pe iaz, că-i frumoasă dimi-

neaţa.

|

— Cum poftiţi, cuconaşule, respunse el;
vom merge intăi la ochiul lebedei, apoi ne
vom primbla pe iă ostrețe *) şi pe urmă pe
cărarea nuferilor. Iazu-i măricel, slavă Domnului, avem unde ne invărti.
Luntrea lungă ca o suveică luneca iute!
pe cărările de stuh, ear decănd m& hotărisem să las vănatul în pace, el parc'anume
işi bătea joc de mine; La ochiul lebedei era,
tocmai mijiocul iazului. 'Trestiile inalte acopereau malurile de jur-imprejur, aşa că ne

mai văzănd

decăt ceriu şi apă, mi se părea

că plutesc pe luciul unei mări.
De aice inainte aleargă dragă

inchipuire,

căci toate orizonurile îţi sunt deschise!
Căte
*)

int&mplări pe marea

citisem

in co-

Ostreie numesc pescarii nişte lădiţe de nuele, aşezate

în apă pentru

păstrarea

peştelui prins.
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pilăria mea, toate imi veneau acum in
minte, toate le vedeam aevea pe bietul iaz
de pe moşia părintească; Fiecare creţ de

apă, fiecare sbor de pasere, fiecare lovitură

de lopată deştepta in mine ideea cea mare!
Şi incăntătoare a nemărginirii, Şi-mi descoperea o lume nouă, plină de taine şi de
minuni. Inaintam astfel pe nesimţite, dus
ca de-un vis, pe oceanul cel inchipuit; sus
Şi jos nu era decăt un freamtt de revenire

la viață; moş Toma grădinarul şedea intun cot. dănd leneş din lopată; cine ştie
ce mai găndea şi el!... Far eu unul ca să.

pot spune

deam

astăzi tot

şi ce simţeam

ce

găndeam,

ce

ve-

atuncea in primblarea

mea fantastică, ar trebui săntore mult indărăpt minuntarele vieţii mele, ar trebui să
revin earăș la vărsta cea binecuventată
de 16 ani, să fiu earăş in luntre alături
cu moş Toma. grădinarul pe iazul cel dră-

gălaș care de frumos ce resfrăngea razele
resăritului, părea el insuşi cuprins de fla-

cări; dar aceasta nu se poate, şi nici are
graiul omenesc ingrădit prin cuvinte, pu-.
4
*
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terea de a destăinui

dorul

nesfirșit al tine-

reţelor.
Trecusem de cărarea nuferilor, ajunsesem
in dreptul stavilelor peste care apa se arunca în spume, cănd deodată visurile mele
luară altă faţă dinaintea unei nouă prive-

lişti ce-mi atrase luarea aminte.
Era o femee care şedea pe mal ţinând
cu măna întinsă o undiţă aruncată in apă,
şi de

departe

cum

o

priveam,

forme nehotărite in farmecul
părea

că-i zina apelor.

„aiurările

minţii

albă,

cu

dimineţei, îmi

Atăta-mi

trebuea ca -

mele să ajungă

la culme.

Lumea cea plină de taine şi de minuni prin
care m& primblam de o oară, mi se infă-

„ţişa” acum
insufleţită

mai frumoasă,
fiind

de

mai incăntătoare,

astădată

de

minunea

cea mai mare: de doi ochi femeeşti.
—

Cine să fie, moş Toma?

intrebii eu.

— M6 tem căi cucoana Zamfirița, vecina noastră, răspunse el. Ea vine căte-o-

dată dimineaţa la undit.
— Ia să mergem mai aproape de dănsa.
—: Cum nu, cuconaşule, că Doamne haz-

lie-i! P&cat că-i v&duvă.

ar
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— Veduvă?... An!
Moş Toma v&sli spre densa,

junsei

in dreptul

ei, simţii

de

ear cănd adeparte

cal.

dura a doi ochi negri, aprinși ca
focul. Deşi

n'0 cunoşteam

îmi

descoperii

capul

dinain-

tea ei, ear ca îmi mulţumi zim
bind. Lun:
trea lunecâ, mai departe; cucoan
a Zamfiriţa
vemase in urmă cu undiţa in
mănă, ca o

drăgălaşă

inchipuire

in

r&săritul

Soarelui,

Gâr eu mă intorsei acasă cu
torba deşartă,
dar cu inima plină de cei doi
ochi negri,
aprinşi ca focul.
|

II.
Pe cucoana Zamfiriţa no cunoşt
eam, o
vezusem numai odată, nu sch
imbasem cu

dănsa

nici

o vorbă;

cum

dar era să n

iubesc? S'apoi era vEduvă, fru
moasă; de
sigur a fost nenorocită, a suferit,
cunoştea

toate ispitele vieţii; ce fericire
de a invinge
asemine inimă! — Cum .
găndeam astfel,
mE& primblam cu paşi mari
prin odae, rtSucindu-mi viitoarele musteţ
e şi feliurite

Planuri,

care

de

care

mai

reshoinice in-
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dreptate incontra cucoanei Zamfiriţei, aşter-.
neam în mintea mea inferbentată. Cănd

eată uşa se deschise şi baba Ilinca cu cheile in br&u

—

Ştii

intră in odae.

măne

cuconaşule,

una,

petrecere

la cuconul

aşa mi-a

Spus boerul.

Stefănică,

e mare

cole

peste

deal. E Sfănta Maria, ziua cucoanei d-sale.
Gătiţi-vă, că aveţi să mergeţi şi d-voastră;
Tresării de bucurie, auzind această neaşteptată veste. Negreşit şi cucoana Zamfiviţa avea să vie acol. Prin urmare eată
ocasia să o văd, să-i vorbesc, să-i spun că
o iubesc..... Ah! atăta fericire nu încăpea

in inima mea:
—. Cuconaşule,

nu pofteşti

mară, am nişte cozonaci

puţin

proaspeţi

la

ca-

acuma

|
“scoşi din cuptor?
Eram de o veselie nebună; îmi venea
să cănt, să sar in sus, să sărut pe baba
Ilinca, şi cănd e omul in aşa chef, nu
dus la camară
poate nimic refuza. Mam
şi am

pr ins

să

mănănc

proaspeţi. cu atăta poftă,

din

cozonacii

incăt baba

induioşată se uită la mine, zicănd:

cei

Ilinca
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— Sărmanul cuconaş, căt e de flăm
ăna!
Se vede că râu il mai ține la şcoa
lă.
Toată ziua o petrecui int”un fel
de farnec neințeles. Mi se părea că lume
a e cu
totul schimbată. O! Acuma iub
eam adevărat, iubeam din toate puterile
cun foc

vecinic nestins. Şi cănd găndesc că
a fost
un moment in care m& amețisem
după

Măriuca dascalului Gheorghie de la
strana
dreaptă !... Ce glumă!... Insă acum
nu mai

era vorba de mine;

iubeam;

dar oare

era bine ințeles că eu

ea?...

Şi de ce adică nu mar

iubi?

—

Cine e

mai de samă decăt mine in toat
e imprejurimile locului? Cine a învăţat
mai multă,

carte?

Puțin

lucru

neşte şi greceşte,
matematici

pănă

in

să

istorie

„cum

eram

negreşii

mine;

cu

nu

cineva

să. fi ajuns de
la quadratul

ştie

Arta-Xerxes,

e să ştie

cine-a

lati-

pildă in

hypotenuzei,

fost „Xerxes -şi

şi altele şi altele?... Inzestrat

atătea

putea

să

cunoştinţe,

nimene

ţie la incercare

cu

prin urmare mă liniştii şi în aceaștă

privință.

Eată

că veni noaptea

cu

oarele
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ei de scumpă veghiere
răm adă&ncimile ranei

taină fiinţei ce iubim.

in care ne mtsuşi ne inchinăm in

Ah!...

Eram

aşa de

sigur că n'am să inchid ochii in acea noapte,
incăt nici am mai stins luminarea in zadar.
La lumină se inşiră găndurile aşa de fru-

mos!...

Cu toate

aceste nu ştiu cum se

făcă că de la un timp, şirul găndurilor
mele se incurcă şi oara de scumpă veghiere
“se prefăcu in opt oare de somn bun şi să-

nătos, aşa incăt a doua

zi văzui

sfeşnicul

văduv de luminarea care se topise intreagă,
luminăndu-mi durerile ranei. In aşteptarea
“plecării stam dinaintea oglinzii şi-mi piep-

tânam părul.
mulţămit de
dărătnicise a
tindeam şi
unui

t&năr

Eram dealtminterea destul de
mine, numai musteţele se inremănă cam mici, deşi le inle răsuceam cu toată osirdia

de

16 ani.

Mult

timp

stătui la

gănd ce legătoare de găt să pun, şi mă ho-

tării pentru una roşie bătăioasă la ochi, căci
roşul e culoarea

amorului

vecinie

nestins.

Apoi îmi pusei jiletca cea de zile mari, o
jiletcă de catefea, ear după ce imbrăcăi
surtucul cel negru, lung in poale şi strimt

IN VACANŢE

in măneci,

remăsei

Şi

mi-l

potrivii

incredinţat

numai

decăt

937

că

trebue

bine pe trup,

frumoasa

si inchine

văduvă

steagul.

— Cuconaşule trăsura e gata şi
boerul
ve aşteaptă, zise baba Ilinca deschizâ
nd Ușa.
Nu

fără oarecare

bătae

de inimă m& suii

in trăsură lăngă tată-meu, simțind
că de
astă-dată are să se hotărească, soar
ta, vieţii

mele;

dar

cănd

să

pornească

caii,

baba

Ilinca inălţăndu-se la urechea mea
imi spuse

cu grăbire:

—

Să ştiţi că am pus un cozonac in
bu-

zunarul trăsurei.., de-o intâmpla
re! — Sărmana baba Ilinca! cea mai mar
e bucurie a
ei era să mă indoape.
Pe drum tată-meu care era,
de felul lui
scurt la vorbă, îmi lăsa tot
timpul să gin-

desc la cucoana, Zamfiriţa,

ear leagănul tră-

surei imi inlesnea, găndurile.
Stam acum şi
chibzueam cum Să incep vorb
a cu ea: Să-

rul mâna cucoană Zamfiriţă 1...
Ce idee...
Aşa vorbeşte numai cuconul Stef
ânică, care
poartă giubea Şi fes; dar eu...
eu care ştiu
latineşte...... Mult stimabilă Doamnă
1... De

când vam

căzut Dentru

intiia

oară

cu un
*
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diţa în mină păscuind, pe malul iazului, frumoasă ca o zină născută din spuma apei,
sufletul meu s'a inflicirat de-un foc recinic
pestins1... Permiteți-ai să depun la picioarele

frumusețe; voastre a mea inimă și a "mea
viață... Si aşa mai departe, vorbe multe,
infocate, izvorite din ad&ncul dragostei mele.

Acum

de la sine se 'mţelege că această cu-

v&ntare putea să fie mai adăugită, mai infrumuseţată după inspirările momentului sub

ochii săgetători ai frumoasei Zamfiriţe; dar
deocamâată temelia era. Cu lecţia dar invăţată pe de rost, cu speranţa neclintită
in legătoarea cea roşie şi in quadratul hypotenuzei, urcăi scările caselor cuconului
Ștefănică.

_

— Da bine: aţi venit... Da cum mai-petreceţi?... Da cum vă aflaţi?... Da sunteţi
sănătoşi?... ne intrebau fără sfirşire cuconul Stefănică şi cucoanaAMarghioliţa,
taţi de venirea noastră.

Guconul

Stefănică

deşi

bătrăor,

incăn-

se inti-

nerise căt putuse de ziua onomastică a soției sale. Era gătit cun antereu de cutnie
in ciubuce, avănd peste mijloc un şal lat
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Şi pe cap
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un fes rog cu canaf care

bătea in albastru-inchis. Ca toţi bătrănii din

vremea aceea, era bun la inimă, primitor Şi
totdeauna glumeţ; casa lui era casa lui

„Avram.

Ear

cucoana

Marghioliţa

căte

cu

două r&nduri de zulufi la fiecare tămplă,
număra şi ea cam multe onomastice, era,
bună gospodină şi foarte evlavioasă, insă

avea un cusur. Îşi cam temea bărbatul, şi
doamne fereşte mar fi tocmit slujnice _ti-

nere

in casă!

După noi veni spiţerul şi spi-

ţereasa, din terguşorul învecinat,
ciudate prin neaseme&narea

neamţ

boţit la faţă,

cu

lor:

două fiinţi
spiţerul,

un

musteţele ţapoşe,

pline de tabac Şi c'un nas intors ca o lulea deasupra căruia şedeau călare niște oche-

lari mari căt

nişte

ferestre.

Far

madama

Spiţereasa cun zergiss mein nicht in păr
şi
un trandafir in dreptul inimii, era din contra palidă, gingaşă şi vecinic inamorată
ae

lună. Par'car fi zis: „nu me lisaţi că sbon
în sus!
— După denşii veni catihetul, apoi

privighitorul

de

ocol

legat

de-o

sabie

in

care necontenit se impiedeca, şi mai la urmă
cuconul

Andronachi

Brustur,

un

v&duvoiu
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intre două vărste, cu ochii incrucişaţi dintre care unul totdeauna pe jumstate inchis,
şi celalalt totdeauna in lacrimi, incăt se părea, că, ride cu unul şi cu celalat plănge. De
la cea intăi vedere omul acesta îmi displăci.

Avea, faţa şireată şi ochiul lui cel care plăngea m6
pră-mi.

supăra cănd il simţeam pironit asuPrinsei chiar să-l urăsc, de cănd au-

zisem pe unii şi alţii lăudăndu-l că e bogat,
şi că imprumută bucuros prietenilor bani
cu dobănaă.
Toată lumea era veselă, masa sta intinsă
„si bogată in mijlocul antretului, ear cucoana

Zamfiriţa

nu venea.

Mă simţeam

nefericit

şi singur ca in mijlocul unui pustiu. Dar
nu bine apucase gazdele să ne poftească
la masă, că un -duruit de trăsură se auzi

la scară, şi după căteva minute cucoana,
Zamfiriţa cu ochii sti invăpăiaţi, frumoasă
şi bine gătită apără ca un luceafăr in mijJocul nostru. Un fior de bucurie trecă prin
sală. Cuconul Stefănică alerga spre d&nsa
şi-i sărută mănile cu atăta bună inimă, incăt cucoana Marghioliţa nu se putu stăpăni

nici chiar de ziua ei, să nu-i

spue la ure-
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che:

„Te pricep...

cep...“

Spiţerul,

cuconul

Andronachi

24]

berbantule....

Catihetul,

Brustur

te pri-

Privighitorul şi

se

inchinară

adenc, madama spiţereasa . o
intimpină cu
cea mai gingașă zimbire, ear
'eu remăsei. pe
Scaun inmărmurit, uitănd măc
ar să plec capul dinaintea ei.
Frumoasa văduvă pe loc se fiici
i de gazdă ;
puse capela şi şalul la o part
e, işi scoase
mănuşile şi prinse să ajute la
trebile 8ospodăriei. 'Poate mergeau par'că
altfel decănd
venise ea,

La. masă

şedeam faţă 'n faţă cu dânsa,

şi nu odată mi se inroşiră obrajii
ca focul,

nu odată era să nghiţ cruciș,
cănd âin intemplare ochii noştri se int
ălneau. Eram
pot să zic deplin fericit, num
ai un singur
lucru mă neliniştea: văzusem
intre mezelicuri şi supă, că un semn din
ochi, un semn

neinţeles se schimbase intre fru
moasa zină,
Şi cuconul Andronachi Brustur.
Putea, să

fie numai o părere şi negreşit aşa
a şi fost,

Cu toate acestea ochii lui And
ronachi Brus-

tur aveau o privire din ce
in ce mai ciudată. Cel din dreapta lăcrăma
tot mai mult, *,
2.483 11.
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ear cel din stinga, de tare ce ridea, se nchidea de tot. Chiar degetele lui erau neli-

niştite,

parcă numărau

parale.

Ce om

ne-

suferit !.... cum ar pute o femee să-l iu„bească !...
Am inceput să-l păndesc cu mai multă
luare aminte, dar nici o mişcare, nici un senin
m'am mai surprins. Vorbea necontenit de
trier, de culesul popuşoilor, ear Zamfiriţa
pentru el parcă nici mai trăea pe faţa pă
m&ntului. Pe la mijlocul mesei incepură sănă-

tăţile. Privighitorul, ca un obraz al cărmuirii,

se crezi dator pentru cinstea casei, să inchine el cel intăi pahar in sănătatea gazdei.
Apoi r&nd pe rănd se băi in sănătatea tuturor; ear cănd veni rândul cucoanei Zamfiriţei, entusiasmul se urcă la culme. Atunci

voind a-mi pune
bătălie,

rul meu

mă

în lucrare planul meu

de

ridicăi in picioare, ciocnii paha-

de al ei, şi, după ce o săgetăi bine

cu privirile, îl b&ui incet pănă la cea din
urmă picătură. De astă-dată lovitura a trebuit să o pătrundă, căci ochii ei prinseră să”
„sticlească de o veselie nespusă.
După masă intrar&m in salonul unde ne

IN
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dou& mari tablale cu vutei Şi viş-

napuri. Acolo se incepu băutura din capăt
,
— „Să trăiţi cucoane Stefănică !... Bine
vam
găsit arhonu Privighitor 1... Şi cu bine cucoa
ne
Andronach7...
i La mulți ani cucoană Mar.

Jhioliță 1... Şi tot aşa inainte pănă cănd potcapul părintelui Catihet nu se mai ţinea de-

căt prin o minune de echilibru, ear cuconul
Stefănică, ca in timpul fericitelor lui tinereţe,
se rotea, cănd in jurul plăpăndei spiţerese,
cănd în jurul frumoasei Zamfirițe. Apoi oprin-

du-se deodată in faţa femeei lui cu mănile

in şolduri,

—

îi zise c'un

aer de parapon :

Da bine Marghioliţo,

ba?...

Se

poate

să

nu

azi e ziua ta sau
avem

lăutari?...

Alei soro!... Strigă, aleargă, porunceşte degrabă că, mă furnică prin căleăe!...
Ca din pământ eşiră trei lăutari : un scripcar, un cobzar şi un naingiu. Atunci lumea,
..
se ameţi

cu totul;

Privighitorul lua pe spi-

țereasă de mănă, cuconul Stefănică pe Zamfiriţa, spiţerul pe cucoana Marghioliţa şi căteşi
şase infiinţară 'o mazurcă cu figuri. Jucau
toţi cum jucau, dar ca hătrănul cuconul Stefănică nici unul! Picioarele-i luase v&ut. Poc;

6.
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neau călcăele, părăeau podelele, răsuna sala;

apoi cănd se 'nvărtea, in loc ţinend pe văduvioara de mijloc strinsă la piept, ai fi zis :
că vEntul îi poartă.
— 'Te pricep, berbantule... te pricep!...
ii repetă din fugă iubita lui soţie, care nu-l
slăbea din ochi.
Dar berbantul găfăea sărmanul de-i sărea
pieptul din loc, şi ameţit cum era de vin
şi de joc, ar fi căzut ruşinat la pământ,
dacă priceputa lui dănţuitoare n'ar fi făcut

semn lăutarilor să tacă.
|
— De la nunta ta Marghioliţo n'am mai
jucat; aşa cu chef, zise el, aruncăndu-se in
fundul unui iilţ abia r&suflăndu-se. .. Ia vin
de mă sărută ici pe obraz... ştii... ca in
luna

de miere;

că doar

incurănd

treizeci de ani de la căsătoria
„ce păcat că nu mai

implinim

noastră.

Ei

e ce-a fost!

Nu! Hoţule!... Nu!... Pe tine nici mort

nu te cred. Văd eu cum iţi joacă ochii in
“cap!

|

—

Bre lăutari!... Veniţi lăngă mine, porunci el, scoţănd din buzunar un pumn de

“irmilici. Vedeţi voi ferăria asta ? Toată v'o
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arunc în cap dacă

nu-mi

imi place mie,

veţi cănta,

cântec

de fond

un

cum

de cele

bătrăneşti, un Ah! suflete ah! ca să-mi aduc

aminte de pe cănd era Marghiolița fată,
mare.

E cam de mult deatunei nu-i vorbă, adause
el făcând un semn din ochi.
— “Na, berbantule, Na!... Să-ţi treacă de
dorul altora, zise bătrăna cucoana Marghiolița, sărutăndu-l pe obraz din toată inima,

așa că plăpănda

spiţereasă

spărietă

îşi aco-

peri faţa cu mănile. Erau hazlii Şi totodată
duioși de văzut aceşti doi bătrâni bătuţ
i pe

cap de bruma
se desmierdau

ernii, cum in veselia vinului
ca, nişte copii, el suspinănd

după tinereţele trecute, ea nevoind a-l crede

bătrăn.
Lăutarii

incepuse

acum

căntecul

cel de

nici o notă din căntecul

bătră-

fond: Ah/ suflete ah! Era 0 manti de
cele
vechi turceşti, lungă, trăgănată, in care
numai un ali! ţinea” o jumătate de oară.
Incântat, fărmecat, cuconul Stefănică îşi aprin
se
ciubucul şi se aşeză indemănatic pe jilt
spre

a nu pierde

nesc.
|
.
,
— Ce-mi spuneţi voi mie bonjuriştilo1...
r
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strigă, el deodată,

uităndu-se ţintă la mine.

Atunci erau vremile cele bune, pe cănd se :
cănta Ah? suflete ah!... Atunci era ţara acoperită cu stupi de miere, cu herghelii de
cai şi cu turme de vite!... Na balaurilor!
adause el, improşcănd lăutarii cu pumnul
de irmilici.
Tot in momentul acela in fundul salei la

o masă deosebită, şedea faţă 'n faţă căte
Gun pahar de vin părintele catihetul şi cuconul

Anaronachi

Brustur.

căuta se incredinţeze

Acest din urmă,

pe cel

d'intăi că co-

şerul de nuele e mai bun decăt coşerul de
leaţuri pentru păstrarea popuşoilor. Insă din
nenorocire părintele catihet nu se găndea
la coşerul de nuele, precum nu se găndea,
nici la sfănta liturghie. Potcapul său se odihnea acum pe masă lăngă vinul chihlim-

bariu, ear sfinția-sa, roş la faţă ca floarea
macului, cănta pe prochimen glasul al S-lea:
Protopopu-i

protopop

Şi'ncă are şepte, opt,
Dară eu că 's mireană
Să n'am

una măcară!

IN VACANŢE

247

Atunci frumoasa Zamfiriţă, văzend că lucrurile se cam intrec cu gaga, eşi in balcon,

ear eu

Și cu ochii

care

şi cu

o urmărisem

tot timpul

inima,

că a sosit

simţii

oara hotăritoare să mă apropii de d&nsa şi
să-i mărturisesc taina ce mă ardea.

Inserase

cu

desăvărşire.

de toamnă caldă şi senină,

Era

o noapte

şi o lună ca o

ziuă. Numai unde şi unde căte un mic
nouraş creţ se primbla ca un vis drăgălaş
pe albastrul ceriului; ear pe dealurile depărtate, pierdute acum in umbră, se vedeau
ca nişte luceferi pe pământ, focurile plugarilor ce-şi pregăteau cina de noapte. Nici
că se putea un timp mai potrivit pentru
0 pereche iubitoare. Imbărbătat de vuetul
petrecerei, de căntecul lăutarilor, de fru-

museţa

serei

plecăi

de la locul

meu

din

salon cu coplină incredere in mine, şi mersei fără nici o impiedecare pănă la ușa,
balconului, insă cănd să trec pragul, să
m'apropii de frumoasa vEduvă, simţii că
„mi se tae picioarele. Şi doar n'avea nimic

de spaimă cucoana Zarăfiriţa; din contra
era veselă, frumoasă, atrăgătoare, insă cu
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toate aceste nu ştiu pentru ce, aş fi dorit
mai bine in momentul acela să m& aflu in

gura unui leu, decăt dinaintea ei. O! desigur n'aş fi indrăznit niciodată să trec infricoşatul prag, dacă nu m'ar fi chiemat ea.
singură sub cuvănt de a-mi arăta focurile
ce sclipeau in depărtare. Dar de vreme ce
mă chiemă, de ce era să mă mai tem?

Era un semn vederat că dintre toţi pe
mine m'a găsit mai vrednic de dragostea
ei. Imbărbătăndu-mi deci inima, păşii peste
pragul fatal şi intrăi in cămpul de luptă.:

— Alult stimabilă Doamnă! zisei eu, aduc&ndu-mi aminte de lecţia invăţată pe de
rost.

cu

Decănd

vam

văzut pentru

intiia oară

undița în mănă.....

— Ah! Bine zici, răspunse ea, tăindu-mi
vorba, eram la undit... Ai impuşcat mult
vă&nat atunci?

— Am impușcat... cum
impuşcat... Dar decănd
moasă. . .

nu... adică n'am
vam vizul fru|

— In adevăr a fost prea frumoasă dimineaţa aceea şi cu noroc; am prins trei
lini şi o ocheană.
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e

—

Trei lini şi o ocheanii, rep
etăi eu ca
un eco fără conştiinţă, sim
țind: că mi se
bat

e inima cu putere;
apoi revenind la
cuvăntarea intreruptă,
urmăi cu glas tre„ murător':
— Frumoasă ca o zină
născută din spuma

apei... permiteți-mi... din
foc nestins... .- să
depun la picioarele...
Vieţii... O! era
nesuferită starea in care
mă aflam: pămentul se invărtea cu min
e şi mintea-mi se
intuneca. Cu toate aceste
ca omul răpezit
odată din deal in vale
Şi care nu se mai

poate

opri,

Dăigueam inainte cuv
inte fără
şir, şi cine ştie la ce cap
ăt aş fi eşit, dacă
TEutăcioa

sa cucdana Zamifiriţa, n'a
r fi sbucnit deodată . intrun hoh
ot de ris atăt de
nebune

sc,

desăvârşire.

incăt

îmi

pierdui

Atunci tot ce-mi

cumpătul cu
remăsese

de
spus din cuv&ntarea
pregătită peri ca fumul din mintea mea;
vederile mi se painjiniră, glasul mi se sti
nse in piept, şi mut,
improstit, remăsei cu och
ii holbaţi, cu gura
căscată dinaintea risului
ei fără. sfirşit. —

O! moment ingrozitor! —
Atunci simțind
că nu-mi
remăne altă-ceva de făcut,

decăt
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sau să mă omor dinaintea ei, sau să fug
ca un nemernic, ca să scap de această ru-

şine ne mai pomenită, mă hotării in buimăceala mea, pentru fuga nemernică, şi cu
vorba zinei neisprăvită, dădui busta in salon, lăsănd cămpul de luptă in ştirea lui

Dumnezeu ; insă cănd să trec indărăpt pragul fatal, mă lovii nas în nas cu nesuferi-

tul cel de Andronachi Brustur, care după
ce mă măsură, un moment cu ochii lui in-

crucişaţi, se

lipi

trec pe lăngă el;

ear

în

să

lăsăndu-mă

de uşor

urma

mea

auzi.

care se pierdeau
două hohote
in intuneric.
Salonul vuea de cântecul cel de fond 4h/
suflete ah! Cuconul Stefănică resturnai pe
amestecate,

jilţ pufăea din ciubuc şi sorbea
ochi pe madama. spiţereasa, ear
om gonit din urmă de-o potae
alergăi desperat in odaea ce mi
tise, intorsei cheea de două ori

şi m5

culcăi.

De astă-dată

in

acum din
eu ca un
de lupi,
se pregăin broască

adevăr

că

nam inchis ochii noaptea întreagă, petrec&nd-o intro lungă şi scumpă veghiere pentru a-mi măsura adăncimile ranei. Nesfir-

IN
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era
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vezănd

risipite

intu”o

singură clipeală, toate planuril
e de fericire
ce zidisem in mintea mea
necoaptă. La
ce-mi slujise latineasca, legătoar
ea cea roşie, jiletca de catefea, in care
avusesem atăta incredere, dacă nu pentru
a fi marture

la rușinoasa
armele

mea

unui

trebnice!

neisbăndă,

soldat

intocmai

invins,

dovedite

i

A

ca
ne-

doua zi in spre zori m'am into
rs pe
jos acasă, lăsănd in urmă răspun
s că n'am

dus la vănat;

cruce

când

ear

baba

ma, văzut

Ilinca

şi-a

făcut

venind . acasă singur

aşa de dimineaţă şi aşa de sch
imbat la
faţă. Trei zile de-arndul n'am voit
să pun

piciorul in camara

ei;

trei

zile

de-ar&ndul

am trăit intrun suspin Şun
neastămpăr,
când eată că a patra zi baba Ilin
ca care
era totdeauna gazeta noutăţilor,
intra in

odaea mea, zicendu-mi:

*

— Cuconaşule, veste mare!...
“cucoana
Zamfiriţa se mărită cu coconul
Andronachi

“Brustur!

Sermana!...

|

nu

ştia cătă, otravă cuvin-

tele ei imi versau in inimă!,..

Ă

|

>

t>

O

IN VACANŢE

Această ştire nva pătruns pănă/n adencul
măruntaelor şi par'c'a rupt in mine ceva.
Intradevăr a rupt cu rădăcină cu tot din
pieptul meu ori ce speranță de dragoste
in viitor. Insă tocmai din această cauză,
prin o ciudată intoarcere a inimii mele co-

pilăreşti, m'am

simţit mai liniştit. Îmi lua-

sem oarecum grijile; nu mai aveam la ce
să găndesc, ce să doresc, ce să aştept.
Stătui deci un moment aiurit ca omul care
nu vede decăt ruini imprejurul lui, şi ne

mai ştiind ce să fac cu timpul care acum
imi părea nem&surat de lung şi de urit, mă
hotării să mă rezbun de viclenia femeeasci
asupra viclenelor răţe.

Cu ciudă luăi pușca

din cuiu,

mă dusei

la iaz şi toată ziua dădui la focuri nenum&rate, perdute 'n stuh şi in v&nt, incăt bie- tele răţe năucite nu se pricepeau de unde
le vine acest nevinovat potop de foc.

Cănd mă intorsei acasă, eram r&corit, insă
deatunci şi pănă astăzi n'am mai pus legătoare roşie, nici jiletcă de catefea.
OSI
PO

SFĂNTUL

ANDREI.

————

Faceţi cruci măntuitoare
Căci e noaptea 'ngrozitoare,
Noaptea Sfăntului Andrei.
Alecsandri.

Intruna din zile imi luăi puşca din cuiu,

puşca

cea cu noroc,

şezăi

cele

trebuitoare

mi-o grijii bine,

la torbă,

apoi

îmi a-

zisei

să-mi pue şargul la sanie. Deşi cam
inserase, insă pănă la moşia vecinului
meu
Neagu, unde se pregătea o vă&nătoa
re de

cerbi, era numai

o fugă,

de. cal şi puteam

ajunge inainte de noapte. — Ion,
o slugă,
veche, pe care o aveam moştenire de
la tata,

intră atunci in odae, se scărpină, in cap;.
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tuşi, îşi drese glasul după obiceiu, apoi cu
un aer sfiicios îmi zise:
— E cam tărziu, cuconaşule, de plecat;
o să inoptaţi pe drum. —Nuii mai bine să

vă lăsaţi pe măni?
Auzi vorbă!..
—

|
teme?..
m'aş
Și de ce

Vremea e liniştită, . drumul
iute de picior.

—

Aşa

spun

este,

că măni

—

Ei şi?...

—

Apoi

Andrei

insă

m&

e Sfântul

d8?...

ştiţi că

veţi

şi şargul

erta

să ve

Andrei.

noaptea

umblă

bun,

în spre Sfăntul

lupii in potae,

şi

Doamne fereşte să-i intălnească cineva.
— Am eu cu ce să-i intimpin.

.

— Cuconaşule, mă ertaţi zeu de indrăzneală, dar nu vă sfătuesc. Sunt b&trăn, am
văzut multe. Se mai zice că in spre Sfăntul
Andrei umblă şi strigoii pe la respinteni, pe

la zevoae, pe la iazuri. — Eaca bine că-mi
aduc aminte!... îmi veţi da voe să ung incuetorile uşilor cu usturoiu*) precum făceam

".*)

Sătenii au credință

că dacă

ung

incuitorile

turoiu, impedică strigoii să intre in casă.

cu us-
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in vremea r&posatului d-voastre părinte,
Dumnezeu să-l erte?...
Un hohot de ris sbucni din pieptul meu.
— Zi să-mi pue şargul mai răpede.

-— Aveţi să treceţi pe la moara cea, de
vent, unde strigoii macină făină. Acolo nu-i

loc curat.

—
—

Hai fă ce-ţi spun!
Mai aveţi cornul cel de luncă, haţaş:

de lupi, şi unde se incrucişază drumurile;
se zice că, adeseori: noaptea pe la căntători
se aud bocete in pădure.

—

Fugi răpede!...

Ion scărpinăndu-se in cap eşi gănditor.—
Dar pănă cănd să-mi pue calul la sanie,

imi luăi pușca şi torba lângă mine, îmi a-

prinsei luleaua cea, de vânat şi mă intinsei
leneş pe o canape.
Xe

Şargul meu sprinten şi .spornie la mers
„alerga acum pe cămpia albă, ca o nălu
că

ce fuge de umbra

din

inima

ei. — Două

stăpănului

trecuse

doruri, care
intra

lui, “îl
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mănau din urmă. —
tului, patimă a mea
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Unul era dorul vănadin copilărie, celalalt

dorul Elenei, fiica lui Neagu,

cea mai

fiu-

moasă fată din imprejurimi. — Dar căt fugeam eu de iute, ziua fugea şi mai iute,
incăt in dreptul morii de vănt noaptea mă
şi intimpina. — Deodată
sania mea se
sprăvăl.
— Ha! găndii eu in mine, sa intălnit
graba cu zăbava. Ion 'ar fi zis că-i pricina
locului celui necurat. Îmi aşezăi sania pe

tălpi,

m&

scuturăi

mai grăbit.
Pe la cornul

cu o coadă

de zăpadă

şi plecăi şi

cel de luncă un lup bătrăn

căt un

măturoi

îmi

curmezişi

drumul. Îi dădui un foc din fugă ca să nu
“zică că a trecut fără cinstea cuvenită pe
lăngă un vEnător, insă el numai va fi ştiind
de i-a remas cojocul intreg sau ciuruit.

Fată zării curţile nalte a lui Neagu, acăror ferestre

luminate

străluceau

in intune-

ricul nopţii ca nişte ochi fantastici.
In căteva minute ajunsei la scară.
Dar ce int&ămplare!... Pe scări erau in-

tinse covoare, şi de

sunetul

muzicei

r&su-
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nau zidurile. — Elena albă la
faţă ca zăpada, imbrăcată in haine de mireas
ă, ţinea,
de mănă pe un t&năr nalt şi uscă
cios, şi o

mulțime de lume se ingrăm
ădea in jurul
lor. Era negreşit mirele ei,
căci avea un
Smoc mare de peteală la piep
t şi se uita,
cu prea multă indrăzneala
in ochii ei. —

De unde a eşit acest tenăr nalt
Şi uscăcios
pe care niciodată nu Pam văzut?
.., Şi cum
de s'a făcut această nuntă cu aşa
taină şi

aşa grabă,
pul să m&

eu care credeam că am tot timcodese?... Lucrul îmi părea
ne-

înţeles, dar era adevărat,
" Bătrănul Neagu

cu zimbetul pe buze mă

intimpina, zictndu-mi :
—

Bine-ai venit intre noi vecine;

astăzi

nunta, măni venatul.
Cu inimasstrinsă

m&

apropiei

de Elena

pentru a-i zice căteva cuvinte de
urare, insă

numai

ear

fruntea

vorbele

atunci

se

mea

imi

uită

se plecă,

dinaintea

amorţiră pe limbă.
lung la mine,

ei,

Elena

parcă

mi-ar

îi -găcit durerea, apoi lunecănd pe
strălucitoarele parchete se amestecă in
mulțimea

ce se 'nvtrtea prin saloanele pline
de lumină.
23,483 11.

,
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*
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Nu

ştiu dacă in noaptea aceea am inchis

ochii

sau

nu,

intratăta îmi era

capul de.

ameţit ; dar a doua zi ştiu că am fost cel
WVintăi in picioare, cănd a sunat cornul v&nătorese. — Unul căte unul se adunare toţi
oaspeţii cu puştile pe umăr gata de plecare,
cănd eată că mireasa călare pe un cal alb

ca şi densa, se arstă in mijlocul nostru.
— Cine va ucide cerbul cel mare, craiul
codrului, zise ea indreptăndu-și ochii spre
mine, aceluia va fi această năframă ţesută
de insuşi măna

Toţi ne

mea!

plecarăm

dinaintea

ei;

toţi do-

ream scumpa năframă. — Ajuns in pădure
mă aşezăi la o ruptură de păru aşteptănd

să-mi vie cerbul, cănd deodată auzii cănii
lătrănd pe urma v&natului. — Creştea, creştea vuetul mereu; părăeau vreascurile, tresăreau tufarii, tresărea şi inima mea. Ah!
Fată craiul codrului, ţintat in frunte, cu
- coarnele rămuroase ca crengile unui stejar.—

EI se opri in faţa mea cu ochii fioroşi şi
prinse

să

scurme

pămEntul.

—

cire!... Năframa va fi a mea.“
ochi şi dădui foc.

Dar tot

atunci

„Ce

feri-

Îl luăi la
ca prin
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vis vzui pe Elena călare pe calul
ei alb
trecând ca un fulger indărăptul cerbului,
şi
un ţipet de durere umpli pădurea. Aler
găi

„cu grăbire la locul unde credeam, că a
căzut
cerbul,

şi ce găsii?,..

găsii pe Elena

la pă-

ment scăldată in sănge Şi fără suflare!

O! cias r&u!... O! blăstem a lui Dum:
nezeu |... Cine ar pută spune desperar
ea ce

simţii in acel moment, văzăndu-me uciga
ș
fără voe a ființei celei niai scumpe inimi
i

mele.

"Sara

Era

albă

Şi frumoasă

s&rmana

cununiei, cu ochii nemişcaţi

ca in

dar aţin-

tiţi asupra mea, cu buzele intredes
chise,
par'c'ar fi voit să mă mustre de
răul ce-i

făcusem,

ear calul ei all necheza de cloco-

tea pădurea. Nenorocit apucăi dead
reptul
prin codru ca să scap nu de pede
apsa oamenilor ci de insuşi cugetul meu,
dar abia

făcusem

căţiva paşi

Şi uscăcios

că mirele

eşi ca din pământ

de vătăjei, dorobanţi,

ei cel nalt

intovărăşit

călăraşi şi mă încun-

jură. — „Eată ucigașul!“ strigă el,
arttăndu-m& cu degetul, un deget lung uscat
, inispăimentător, par'că era degetul desti
nului;

car eu sărbovit de greutatea

invinovăţirii,

IP.
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plecăi fruntea şi mă lăsăi prins. Greu sue
cineva scările măririlor lumeşti, dar uşor
le coboară. N'a trebuit decăt o singură clipeală ca şă fiu aruncat tocmai la fund în
noroiul unde mucezesc făcătorii de răle....
Inchis, tuns la cap, imbrăcat in haine proaste,
hrănit cu măncâri de gloată, obosit de nopile fără somn, mă într ebam une-ori de-i un
vis ce fac sau o adevărată bătae de joc a
soartei, şi mintea mi se rătăcea, intr'atăta,
incăt mai, mai mă credeam însumi vinovat.

Cand veni ziua judecății, fui introdus inti”o

sală mare ticsită de privitori. Sute de ochi
se aţintiră asupra mea, ochi fără milă, care
-căutau se găsească in brazdele feţei mele

urmele crimei, şi in această mulţime adumată ca la serbătoare, recunoscui mulţi bărbaţi, multe dame, multe domnișoare care

cu cătva timp mai nainte mi-ar fi intins cu
bucurie o mănă prietenească. — Ce era
schimbat in mine?... Nimic; numai sticla
prin care mă privea lumea era schimbată...
-era sticla cea minciunoasă a năpăstii!
— Zece ani de inchisoare.... rostiră in

glas mare judecătorii cu feţele posomorite,
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imbrăcaţi in haine cernite ca la inmormtntare. — Apoi damele și domnişoarele iși
luară lornetele de la ochi, îşi dreseră creții
de la rochii, şi zimbină cu gingăşie in dreapta
şi *n stinga, in semn de ziua, bună, 'plecară
mulțămite că au petrecut căteva oare cu

interes; ear eu cu inima impietrită m& intorsei pe zece ani la locuinţa ce-mi pregă-

tise dreptatea omenească.
|
Căt timp voiu fi stat acolo intre păreţii
osindei

nu ştiu,

căci nu

m'am

ostenit

să

me&sur timpul; dar ştiu că intro zi spre :
amurgul veni temniceriul şi-mi zise: „Mă-

„TiaSa Domnul a binevoit să te erte pen„tru ziua de măni a anului nou!“
— Anul nou!... Măria Sa a binevoit să
m& erte !... Curios, această veste nu-mi fiicu
nici o bucurie. Văzând insă că uşa temniței se deschide, eşii fără să ştiu incotro mă
duc.— Eram

pe stradă.— Casele

cele

nalte

cu balcoane de fier, droştele care se 'ncrucişau in fuga cailor, îmi amintiră că aşa
case, așa droşte am avut.şi eu odată.—
„Oare le mai am şi acuma? îmi zisei; dar
,
x
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in starea in care mă aflam îmi era cu ne- :
putinţă să desleg această intrebare.

-O

lume

nebună foea .in toate

părţile ;

căci anul nou se primbla pe strade cu
sunete de clopoței, cu vuete de buhai, cu
pocnete din biciu, sărbătorit, căntat de sute

de oameni care colindau
casele creştineşti :

cu

plugul

pe la

A ho! A ho! plugul cu 12 boi
Boi bourei
In coade cudălbei
„ In frunte ţintaţi
In coarne infieraţi,
Mânaţi măi! hăi! hăi!

Ear cănd cădea bacşişul
Colăerului, atunci adăugea:

bun

in

palma

Să vă dee Dumnezeu
Căte pae sus pe casă,
Atăţia galbeni pe masă, . *
Căţi cărbuni in cel cuptior
Atăţia măndri gonitori,

"Căte fire in manta

Atătea, vite a fata.
Mănaţi

măi! hăi! hăi!

M8 amestecăi şi eu intr”o ceată de jlăcăi
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şi o pornii cu colinda pe la case. — Aveam
oare altă-ceva de făcut? Dar lucru neaşteptat,
intre colăeri intălnii pe feciorul meu Ion cu

o talancă in mănă sunănd şi strigind căt îi
lua gura: Mănaţi măi! hăi! hăil:..
Era gras şi rumtn la faţă ca un om netrecut prin

măna

judecătorilor. —

M&

uităi

drept in ochii lui, însă el nu mă cunoscu,
şi cum ar fi putut să mă cunoască tuns şi
ras

cum

„____—

eram

Se vede căţi merge bine, îi zisei eu

prefăc&ndu-mi

—

şi imbrăcat in haine de r&nd.
glasul.

Ce fel?...

—-. Ai dat peste

—
—

stăpân bun.

Ba n'am de fel.
Da ce s'a făcut stăpănul t&u?

Ion se scărpină

in cap,

tuş,

oftă

după

obiceiul lui cănd avea ceva vajnic de spus,
apol apropiindu-se

de mine

îmi zise:

—
—

Vrei să ştii numai decăt?
Aş dori, căci am auzit multe de toate.

—

Bi bine,

a murit!..

— Ce vorbă!..
— Da, cum iţi spun; a plecat fără să mă
asculte intr'6 sară inspre Sfăntul Andrei la
Li
x
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moşia lui Neagu unde-l ducea dorul duducăi
Elena, şi la moara de vânt, ştii la locul cel
necurat, i s'a răsturnat sania, i-a fugit calul,
ear pe dânsul lau luat Jelele prin văzduh

aşa de r&pede şi aşa de sus, că numai ce-a
căzut mort in poarta curţii lui Neagu.
— Dumnezeu să-l erte! ii respunsei eu
cu o prefăcută părere de rtu. — Dar dacă
s'ar intempla să-l vezi ce-ai zice?

— Zic că mai degrabă îmi va creşte barbă
in palmă decăt să se intămple una ca aceasta,
afară numai dacă ucigă-l crucea îi va lua
chipul. Ei! numai eu ştiu căt am plăns la
inmormâ&ntarea lui, căci fusese bun stăpăn
s&rmanul!

—

S&rmanul!... repetăi şi eu cam in bătae de joc.— Dar duduca Elena ce s'a făcut?
—. Duduca

vreme,
şi uscat

Elena

nu

i-a dus dorul multă

căci sa măritat

cun tenăr subţire

de te prevezi printu'&nsul.

Nu ştiu

ce a găndit de s'a impărechet cu aşa o coadă
de biciu.

2,
3
— Cum şi?...
— Nu sa mai int&mplat nimic?
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— Ce să se 'ntămple?
— Duduca Elena nu a...
Atunci Ion prinse să sune din
talancă ca
un zălud strigănd dinaintea unei
ferestre:
Mănaţi

măi! hăi! hăi!

Far morarul meşter bun

Alerga ca un nebun
Şi striga, mereu striga :

Na na na morişcă na!

Morişca hodorogea
Şi prin apă tot fugea.
Mănaţi măi! hăi! hăi!

Eram intr'o curte boerească
pe balconul
de sul ferestrele salonului, ME
uitam Şi eu

pe fereastră;

era un bal mare din lumea cea

mare.— Doamne ce podoabe!...

Ce bogății...

Numai cu cerceii unei duduci
, căte văduve
scăpătate ai fi putut adăposti
de frig Şi de

foame! — Dar acolo strigătul
săracilor nu
pătrunde; e numai locul feri
ciţilor. — Ce
deosebire intre, ei şi mine?...
Eu gărbovit .
sub ruşinea unei osinde, scos
din lume ca

un desmoştenit, aşteptănd, lipi
t de fereastră,
pomana ce se aruncă cerşitor
ilor, ei veseli,
bogaţi, nepăsători. de Sreutăţil
e vieţii, im,

*
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bătaţi de sunetul muzicei in saloanele luminate.

—

Şi doar numai

un părete

ne

des-

părţea. — Aşa, am fost şi eu odată, şi nu-i
de mult deatuncea, dar ce-a fost şi numai
este, e ca dunga fulgerului care nu lasă urmă

pe ceriu. — Şi e tot lume cunoscută aice...
Fată un t&năr care-şi petrece viaţa la oglindă
între pomezi,

peptini

şi

cimbistre;

păpuşă

inzestrată cu darul vorbei. — Nici vra să ştie
de gerul de-afară. O!.par'că şi cu el aş vra
să schimb acuma!
Eată un altul răpezit cu aprinderea frigurilor in vărtejul jocului. Pe faţa lui se văd .
urmele patimilor ce lau secătuit fără vreme.
— Duce o viaţă plină de neastămptr, de joc

de carți, de amor şi de dueluri. Sfirşi-va,
bine, sfirg-va rău, nu-i pasă, căci la nevoe

ii remăne sinuciderea. — Apoi privirile mele
se opriră asupra unei dănţuitoare, acărei trup
se indoea molatie pe braţul ce-i cuprindea

mijlocul. — Suflet plăpănd, visător şi vecinic
nedreptăţit. — A fugit cu Petru ca să scape
de părinţi, a fugit cu Vasile ca să scape de

Petru, şi acum e gata să fugă cu Sandu ca.
“să, scape de Vasile. — Nimeni nu ştie ca,
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densa să, preţuească credinţa prie
tinilor de

casă. Dar cea mai atrăgătoa
re figură e a
doamnei care stă, colo aburită
de joc, răco-

rindu-se cu eventaliul : — fizură
de creolă,
cu. ochii invăpăiaţi şi cu buzele
insetate. Ce

trup!...

Ce frumuseţe!...

Cat despre trup,

0 voi artiştilor!,,. n'aveţi ce băn
ui; mai tot

e pe faţă, numai picioruşele
cele mici par'”Car voi une ori să S'ascundă
de ochii pof-

ticioşi, dar numai par, căci nerăbd
ătoare cum
Sunt, numai decăt se ivese de
sub tainicul

văl. — Nici

una nu are in juru-i atăţia sus-

pinători ca, dânsa. Iorgu, unul
dintre cei mai
statornici, are dreptul incuviinţ
at şi netăgăduit de a-i săruta măna păn
ă la incheetura braţului, în timp ce drepturil
e lui Petru

se

intind

mai

departe...

pănă

la cot; ear

Sandu, fericitul Sandu, se buc
ură de toată
lungimea braţului pănăla umăr,
O! ce n'ar

da ceilalţi doi să poată, intocmai ca
răzeşii

cei lacomi de proprietate, să
strămute mai
departe brazda stăpănirii lor!
— Apoi colo

pe cele scaune inşirate văd un
şir de băr-

baţi insuraţi, figuri naive, casn
ice paravane
in dosul cărora tot satul ştie
ce se petrece,

.
*
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afară de ei. Dar ce zic eu?... Fiecare r&nd
pe r&nd, unul mai tărziu, altul mai devreme,
a aflat ce se petrece, şi l'a durut poate la
inceput,

cum

doare pe copil măseaua

care

creşte, dar acum ca şi măselele crescute gata
nu-l mai

supără.

.

Ce v&d!... Te&nărul

Dar Dumnezeule!...

cel nalt, uscăcios, acărui
tase odinioară spre mine

deget se indrepinfierăndu-m& ca

ucigaş, eată-l, eată.l, la braţ cu...... Dar nu se
poate... e un vis, o nălucire..... „Lloane!“
strigăi eu simțind că mi se painjinesc ochii;
cine's cei doi?..... Insă Ion aşteptănd bac:

şişul, striga căt îi lua gura:
Ear lelea Morăriţă

Buni meșteriță,
Cu cojițe, cu tărițe
Prinse moara de cosițe,
Ş'o apucă de călcăi
Ş'o puse pe căpătăi.
Mănaţi măi! hăi hâi!

In acelaş

moment

un

lacheu

galonai

şi

mănuşat eşi afară şi ne huidui. — Ion fugi
plioştit ca cănele cărui în loc de-un os, i
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se aruncă o piatră. — In zadar îl căutăi
pintre colăerii ce se depărtau in grabă
de la, _
casa, binecuventată, in zadar prin numă
rul

trecătorilor
Ion

ce

se "ncrucişau

se făcuse nevăzut,
Atunci mi-am adus aminte

eram

şi eu

om

pe stradă. —
că

pe

cănd

ca toţi oamenii, adică pe

cănd aveam sub stăpănirea mea, şargu
l cel
credincios care-mi ştia găndul, mergeam
de

la țară la tărg şi de la tărg la ţară, căt
ai

bate in palmă. — De ce nu m'a$ duce
acum
pe jos la țară; depărtarea nu era de spări
et,.
Ş'apoi mai era oare a mea moşia părin
-.
tească, cu livada părintească, cu casa
părin-

tească, intre păreţii căreia am deschis ochii
,

sau nu?...

Pără

să stau mai mult la gănd,

m& indrumăi spre moşie cu Dăţul în mănă

Şi cu căciula, indesată, pe urechi.
Pe cămp căt cuprindeai cu ochii se vedea albind zapada ca un ştergar alb nemă
rginit,. ear pe luciul ei se jucau razele lunei
pline. — Altă-dată mi-ar fi plăcut aceas
tă,

privelişte a nopţii cu liniştea ei, cu tainele

ei, insă

acum

inima, mea,

nimic

nu

nici bucurie,

mai pătrundea

in

nici durere. Mer,
*
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geam spre casa unde nam născut, ca un
om ce nu are nici un gănd, nici un dor,
nici o amintire; mergeam călăuzit de calea
robilor şi par'că tot una îmi era să ajung
“sau să nu ajung.
„Eată că intrun tărziu pe la cântatul cucoşilor zării in depărtare o lumină in spre
miază-noapte. Era frumoasă, dar neliniştitoare lumina ceea, căci venea in dreptul

moşiei mele, şi văzend cu ochii, se intindea
pe ceriu ca o perdea infocată ce intuneca
strălucirea lunei. Ear pe perdea păreau ţe„sute mii de floti fantastice care necontenit

se mişcau şi se schimbau, prefăcăndu-se cănd .
in roţi de curcubei ce se 'nvărteau pe osii
nevăzute, cănd in largi evantaliuri care se

*nchideau şi ear se deschideau,
loane

uriaşe

pe virful

cărora

cănd in copărea

că se

razimă bolta ceriului. Apoi din cănd in cănd
se ridica in sus, ca dintr”o gură de vulcan,
căte un roiu puternic de scântei care des- .
făc&ndu:se, cădeau apoi pe zapadă ca o ploae
măruntă de diamante. — Ce să fi fost oare?...

Era numai zarea inşelătoare de la miazănoapte care une-ori sarată şi la noi, sau
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vre-un foc aevea? — imi grăbii paşii
şi
ajunsei la obărşia luminei ce imbrobod
ea
ceriul.
Erau casele mele care ardeau, case mari
cu dou rănduri pline de tot avutul părin
-

tesc.

Ce privelişte

Dumnezeule!..,

Alţii ar

fi scos din piept țipete desperate, ar-fi văr.
sat şiroae de lacrimi, şi-ar fi smuls părul

din cap,

eu insă eram

r&ce ca de

Shiaţă ;

par'că priveam casa altuia cum ardea.
—
După căte suferisem, ce putea să mai simt
ă
biata inima mea! — Eşeau suluri de foc
prin
ferestre ca nişte limbi de şerpi, pocneau

geamurile,

se risipea acoperemăntul,

şi fu-

mul .se ridica in v&rtejuri turbate parc'ar
fi voit să cuprindă păm&ntul. — Tot satul
era adunat cu topoare,
cu Scări,. cu cofe de
apă căutănd să stăpănească focul, dar munc
a
lor era zadarnică. M& amestecăi pintre
oamenii care lucrau, oameni pe care-i știa
m

"de copii, născuţi şi crescuţi in sat, şi lucru
ne mai pomenit, nici unul

nu m&

cunoştea.

Par'că nici aş fi fost vre-odată, stăpănul lor.

=

Şi cum stam şi priveam

| rilor, răsleţ,

la lupta. flacă-

străin intre ai mei, “îmi venea
?
«

t>
=)
to
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să rid, îmi venea să cănt, şi pentru a-mi
bate joc de soarta ce m& prigonea, luăi cu

insăşi

măna

mea

un

cărbune

de la focul

ce-mi topea avutul şi-mi aprinsei luleaua.
— Atunci auzii un nechez care-mi străbătiu
urechile. — Era glasul şargului care cerea
„ajutor. Alergăi la el, îl deslegăi de ]a iesle
tocmai in momentul cănd era să se risipească grajdiul asupra lui, iute îl inhămăi

la săniuţa cea sprintenă care sta afară fevită, de foc, şi fără ca nimene să-mi zică un
cuvănt, deşi toţi mă priveau, mă suii in
săniuţă, şi plecăi... Incotro plecăi?... Pe dru-.
mul

mare

care

duce

la

curtea

Neagului,

drum de atătea ori bătut de picioarele şargului. Ce era să fac acolo?... Şargul singur
ştia, dar fugea de-i scăpărau potcoavele.

Focul

din urmă, luna

din ceriu,

zapada

de pe pământ îmi luminau calea ca ziua,
ear dinaintea mea pe şesul alb şi tăcut se
vedeau aripele unei mori de vânt care se:

voteau in depărtare ca nişte braţe de urieşi,
singura mişcare in somnul pămăntului. —
Eva

moara

necurată

despre

care

îmi

vor-

pise Ion.:— Când ajunsei în dreptul ei, îmi
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sprăvălisem

in sara

o apărare

în mij-

spre Sfăntul Andrei, dar nu
bine-mi fulgerase această amintire prin cap,
că săniuţa
se resturnă, calul se făcu nev
ăzut, ear cu

remăsei singur

fără

locul

—

cămpului.

nici

Nu

pierdui

cumpătul

şi

intrăi în moară, Singurul adiipost
ce-mi remăsese contra dihăniilor de noap
te. Deşi

moara

era

lui Ion,

de

pustie şi colindată,

duhuri

necurate,

era frică să petrec

nu credeam
Obosit cum
m&

noaptea

după

totuş

spusa

nu-mi

intr'&nsa,

căci

in năluci, stafii Şi strigoi, —
eram de drumul ce făcusem,

tupilăi intrun

colţ şi... de aice inainte

numai ştiu bine... ori că somnul
mă cuprinsese şi visam — ori că vedeam
aevea, dar

deodată mi se pării că moara
umblă. Şi că
e plină de oameni. — Unii cio
căneau la măsele, alţii turnau in Coş, alţii
umpleau sacii,

ear roţile se 'nvărteau cu o iuţe
ală de fumega făina şi se cutremura păre
ţii. Şi ce
ciudaţi mai erau oamenii aceia
|... Unii aveau unghii la degete ca măţele,
alţii co:
pite ca, do țap, alţii nările şi bărb
ia tăete

in două ca la zăvozi,
29,459 11.

şi toţi aveau cozi şi
18.

*
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ochii scurşi de li se vedeau creerii prin orbitele deşarte.
A
Dar pe cănd era vuetul mai mare şi măcinişul mai infierbăntat, deodată, uşa morii

se

deschise,

imbrăcată

şi o femec

in haine

albe

naltă,

despletită,

se aretă

pe prag.

La, vederea ei moara stăti pe loc, nălucile
dispărură ca prin minune, ear ea inaintănd
spre mine îmi zise cu blăndeţă,:

—
tea

Nu te teme, eu cunosc drumul la cului

Neagu

şi voiu

mejdii; vino cu mine,
nu te miri, de nimic
măna

pe

mine

să nu

să te

scap

de

pri-

numai de nimic să
să nu mentrebi şi
pui.

Supus ca omul ce nu are nici o voinţă,
plecăi alături cu densa pe drumul ce duce
la curtea lui Neagu. Glasul ei imi părea

cunoscut,

dar nu-mi aduceam

era. Mergea

iute,

foarte iute,

aminte a cui
grăbiţi

fiind

amendoi, şi de ce mergeam de ce mă simţeam mai uşor. La cornul de luncă îmi eşi carăş inainte lupul cel cu coada căt un
măturoiu şi astă-dată par'c'ar fi voit să se pue la ceartă.cu mine; insă la un semn al
ci, lupul

scăpără şi se

făci

nevăzut.

Mer-

SFÂNTUL ANDREI

Scam,

mergem

pe

impingea cineva din
abia

atingeau

şesul

intins

urmă,

pământul,
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parcă

mă

şi tălpile mele
—

ear

de

la

vreme par'că nu mai mergeam,
ci lunecam.
Deodată mă trezii in faţa unei
ape mari,

o

fără luntre, firă pod, fără mal
de ceea parte.
—- Nehotărit mă oprii un mom
ent in loc şi
in6 uităi pentru intăia oară în
faţa ei; imi
pără aşa de frumoasă călăuza
mea că par'că
m'a$ fi dus cu dănsa pănă la
capâtul lumii.

La un semn al ei intrăi cu bărbăţie
in apă.
Dar o minune!... trupul meu nu se cuf
undă,

picioarele mele nu se udară, ci
intocmai ca
paserea care rade apa cu aripile,
aşa de

sigur şi aşa de

iute lunceam

Şi cu deasu-

pra apei. Apoi incet, incet mă
ridicăi
Slavă şi mâ urcăi, tot m& urcă
i pănă
străbătui dincolo de nouri. Dep
ărtările
nimiceau dinaintea mea. — Căi
pătasem

in
ce
se
da-

rul de a sbura, şi-mi venea să cred
că de.

când eram pe lume, nu mai merses
em altfel, intr'atăta îmi părea uşor şi fire
sc dea
pluti in v&zduh. — Apoi îmi aruncă
i priviTea in jos asupra pământului care
se invăr-

tea, sub picioarele mele ca un glob nem
er15
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despreţ,

îmi
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intunericului, şi aşa
în suflet

veni

despre

cele

ce se petrec acolo unde toţi vor să fie stăpiini, uitănd că moartea e singura stăpină,
incăt dacă nu mi-ar fi fost ruşine

de tovă-

de sbor, aş fi trăntit un hohot

răşiţa mea

|

de ris.
Ce-mi

pisa acuma de judecătorii

care mă

osindise, de casele care-mi arsese, de nălucile din moară?...

Îmi căzuse perdeaua

pe ochi şi toate le vedeam
M&

uitam

acum

de

şi le inţelegeam.

la soare fără să clipesc,

şi căţi alţi sori ca dânsul de-o mie de ori
mai mari şi mai frumoşi vedeam rotindusc in spaţiu, sori albastri, galbeni, verzi,
ochi ai ceriului care decind lumea tot ast:

fel

s'au

rotit

şi s'or

roti.

Eată

şi

colo

luna nopţilor pământeşti, luna, poeţilor, luna
lunaticilor, luna cănilor lătrători, slugă bicisnică a pământului. — Ce fir de năsip!...
Dinti*o singură privire străbăteam toată

urzeală lumii; auzeam

creşterea erbii, inţe-

legcam taina, vieţii, atingeam firele ce leagă
stelele intre ele, vedeam boldul care dă
mişcarea, simțeam timpul stătător; ce zic?
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Eu insumi făceam parte din acel
e fire, din
acele stele, eram VEZ, eram auz,
eram miş-

care, eram țoulc, căci toate odată le cupr
indeam. Și frumoase crau aceste fipt
uri şi

simple. şi uşoare că ori ce mint
e le-ar fi
priceput. Dar mai presus de ori
şi co, era
călăuza mea, de sbor, in acărei
ochi senini
ceriul intreg se reflecta. Uneori
îmi părea

că-i Elena fiica lui Neagu imbrăcată
in hai-

nele ci de mireasă, aşa cum 0
văzusem în .
noaptea spre Sfintul Andrei.
Insă nu!...

cra mai mult
mult...

decăt Elena....

era atăţ de

că parcă ca ora sufletul lumii, stă-

pâna veciniciei, par'că, de la mişcarea
, buze-

lor ei atârna

să stea, soarele

pe loc sau să

se mişto, de la clipitul genelor ci,
să, fie in-

tuneric sau lumini.

O priveam

cu dragoste

neşfirşită, căci se vede, şi prin
ceriuri căteodată dragostea se rătăceşte...
cănd deo-

dată auzii

un

căntec

care

respundea

de la

stele, de la carbă, de la lumină, de
la tot

ce avea sau nu avea, fiinţă ŞI ump
lea
ţermuritul firmament. — Ce cuno
scut

era cântecul

cela !...

Îmi

venea

neimi

să cred

că-şi avea isvorul in insuşi sufletul
meu şi

,

*
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că totdeauna, il auzisem aşa lămurit, frumos
şi vecinic!... Dar co zic eu... acel căntec nu pornea

nici de la stele,

carbă, nici de la lumină,

nici

de la

ci călăuza mea îl

cânta cun glas dulce nemărginit, car lumea
fărmecată numai căt îl ingăna.... Atunci...
răpit, pierdut, uităi sfatul ce-mi dăduse, o

coprinsei in braţe, şi cântecul
intrun
Dar

ci se stinse

sărutat!...
o Doamne!...

dată

frumoasa

călăuză

mele

ca o rază; lumea

Ce grozăvie!...

se

topi

prinse

Deo-

in braţele
să se clatine.

din temelie, sorii să easă din calea lor bătută, stelele să se ciocnească, car cu trăsnit
de căteşi patru unghiuri ale ceriului,
aruncat in prăpastia nemărginirii.

fui

„Atunci... în căderea mea nesfirşită, dar
scurtă ca o clipă, intrevăzui ca prin vis
Curtea

lui Neagu,

şi cănd

atinsei pământul

intre stălpii de la poartă, simţii că mii de
ghiulelese sparseră in creerii mei... se
implinise cuvăntul lui Ion... eram mort...
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Şargul

e gata,

nu

+

plecaţi?

strigă Ion la

urechea mea, clătinăndu-m& de mănă
,
Ars

ram

sării in picioare şi mă frecăi la ochi.
..

eu... dar cu intreg şi teafer in odaca

mea, lăngă canapeaua pe care dor
misem Şi
cu luleaua in mănă care ardea ăncă
. Și in
aceste căteva minute avusei timpul
să fac

un omor, să fiu osindit, ertat, să mă
primblu prin stele şi să mor,
—

Vi să

deshame

Şargul,

respunsei

lui

Ion, voiu pleca măni.
— Cuminte faceţi, cuconaşule, foarte
cuminte, că măni e Sfintul Andrei.
— Îmi

daţi

voe să ung

incuitorile

cu usturoiu?
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