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LA 

Vasile Mateiescu s'a născut pe la începutul veacului al XIX-lea, 
la anul 1814, Maiii 25, în Bucovina, în comuna Rădăuţului. 
Mic, din părinţi cultivatori de pă.nînt. Pe tatăl săi îl chema 
Grigore Cristescu şi pe mamă-sa Elena, Din nenorocire, tată- 
său fiind căzut în patima beţiei, nu se putea economisi nict 
măcar cît să poată trăi. Mamă-sa Elena, văzînd că nu mal era 
de suferit, căci, pe lingă lipsa celor trebuitoare vieţii, trăia şi 
foarte răi cu el în căsnicie—cînd venia beat, o snopia în bătăi, 

în cele din urmă, pricepînd dinsa că nu mal are nicio nădejde 
de miîntuire şi fiindcă-I era peste putinţă să ma! poată răbda 
acele obiceiuri rele ale beţiei, a fost silită să părăsească pa- 

tria sa. Într'o zi se scoală şi îşi iea copilul în braţe (născut 

numai de două lun!), şi, cu lacrimile pe obraji, fuge de la 
bărbatu-săii, Mergînd pe jos şi desculţă, trecu frontiera în Mol- 
dova şi ajunse la o comună ce se numeşte Ruginoasa. Acolo 
trase la nişte cunoscuţi a! să! (anume la Petrea Berbeciuc), cari, 

văzind-o în stare de desăvirşită miserie, li s'a făcut milă de 

dinsa, şi i-aii zis: <şezi şi tu, creştină, acolea cum vei putea, 

şi vei minca ceia ce se va găsi, dacă soarta ta este atit de ti- 
rană». A rămas acolo mai mult timp, însă foarte puţină mul- 

țămire avea, căci şi aceia cari o primiseră, erai o familie foarte 
grea şi săraci, dar ce eraii să facă? Se înţelege că venise de 

mare nevoie, că m'avea ce să-și facă capului; cu copil mic 
cine era s'o primească? Mai în tot timpul afiindu-se izbită de-o 
adîncă mihnire, plingea ziua şi noaptea asupra protivnice! sale 
soarte, din care pricină a căzut la o straşnică zăcere, de o 
boală foarte cruntă, lingoarea. A zăcut la pat peste 40 de zile,
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pănă cînd se milostivi Dumnezeii de o strămutâ din această 
viaţă, 

Tărziii a aflat tată-mieii de încetarea din viaţă a mame! mele; 

trecu, frontiera în Moldova spre a mă lua din satul Ruginoasa, 
şi a mă duce în altui, numit Cristești. Aici, trăgînd la niște cu- 
noscuţi al săi, am rămas fără niciun căpăitit. Paţinul timp cît 
am locuit în acest sat, l-am întrebuințat umblînd din casă în 

casă ca un animal besmetic şi fără de stăpin, fiindcă tată. mieă 
nu-și avea un sălaşal lui. Strămutîndu-ne şi de aici, tată-miet 
îşi alese de locuinţă o pustietate ce se nurmia Bivolăria, în mij- 
jocui pădurilor, ca de două ceasuri departe de Cristeşti, lo- 
cuinţă a jitarului, cu care tată-miei legase tovărăşie. inpriiirile 

ce-mi da bătrînul jitar şi mătuşa lui mă făcură a uita -oarecum 
necazurile trecute ; dar restriştea care m'a urmărit pas cu pas 
din cea mai fragedă pruncie nu mă lăsă să gust în pace roa- 
dele acestor îngrijiri. Nu după mult timp, bătrinul ne părăsi ; 
el se duse să se aşeze în sat, fiindcă nu se putea învoi cu. 

„ tâtă-mieă, şi astfel rămăseiă singur în această „pustietate, nu- 
mal cu făcătorul zilelor mele. | : 

Suferințele şi lipsurile ce am întîmpinat în urma acestei în- 
timplări, venite din neiîngrijirea tatălui micii pentru mine, sînt 
"un şir de nenorociri de care n'am putut scăpa mult timp. 
Cînd el se ducea pentru trebuinţele sale, cit rămîneam singur : 
mă mîngiiam cu gîndul că mai curînd saii ma! tărziă are să 
fe cu mine, şi-mi petreceam timpul cu jucării: prin pădure. 
Dar chinurile mele se adăugiră mai în urmă, cînd el începua 
prelungi lipsurile cu săptămiînile: tată-mieui se obişnnise a da 
visite mai dese pe la rateş (han), care era la o depărtare de două ceasuri de la pădure, pe un drum din cele mari. Acolo „se da la băutură, părăsindu mă uitării. De şi îmi făgăduia la plecare că mi va aduce coarne de mare, covrigi şi mere, însă făgăduielile iul nu-mi potoliaii foamea ce mă chinuia, Adevă- rul este că niciodată nu se gindia a întărzia mult cînd pleca, din care pricină îmi lăsa cîte niţică mămăligă şi cîte un uşor 

ga ce Să mal ajungă acestea pănă să isprăvească el binii ce Pră-ş, cu cari se punea în luptă duhul băuturii ? Nil. plinsorile, nici vaieteie mele nu-mi alinaii foamea ce mă. mistuia cite patru şi cinci zile ; şi puteam prea bine să şi mor de foame, dacă nu; întîlniam fiinţe milostive ce treceau pe
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acolo la muncă, să:m! dea cîte un cocoloş de mămăligă, ce mă 

alina oarecum: Cind se întîmpla a nu întîlni pe cineva, aler- 

gam în sus şi în jos prin pădure, pocotit de foame. strigind:. 
Tată! Tată! U! tatăă! unde eşti? Vin” de-mi dă demiacare.. . 

Dar la toate strigările mele numai pădurea îmi răspundea; 

toate vaietele mele numa! păsările le ascultai; şi una şi al-. 

tele erai pline de compătimire pentru suferinţele mele, fără 

însă să-mi poată da vre-un ajutor. Tată-mieii mavea timp să 

mă audă; el se îndeletnicia a-şi face cămaşă pe d'innăuntru. 

Uneori mă urcam prin arbori, cu nădejdea că, fiind mai în- 

-nalt, glasul mieii va ajunge mai departe, şi poate voii fi auzit.. 

Zădarnică aşteptare ! | . 

Singurătatea în care mă vedeam în mijlocul pădurii, tăcerea 

şi liniştea aceia adîncă, vecinătatea fiarelor sălbatece îmi in= 

suflaii o frică fără margeni, care, adăogită la lipsa de cele ns- 

cerute pentru vieţuire, îmi făceaii chinurile şi mal dureroase, 

După ce alergam pănă cădeam rupt de osteneală şi foame, 

adormiam la câte-o tulpină de copac; dar somnul fugia de 

mine. Mă deşteptam speriat şi începînd a plînge: fiecare şuie- 

rătură de vînt, fiecare zgomot ce făcea căderea frunzelor, mi 

“se păreaii un zmei ce vine să mă sfăşie. Închipuirea mea se 

aprindea, cu cît chinurile foamei creşteaii. Vara trecu, şi aspri- 

mile iernii începuseră a se simţi ; aceasta îmi îndoi suferinţele ; 

trecătorii se răsiră, şi abia vedeam. cîte un om la cîteva zile - 

odată. | ” 

" Bordeiul în care locuiam era vechii. N'aveam de culcat de- 

cît nişte rămăşiţe ale unei rogojini şi o zdreanţă de zăblău de 

cînepă (ţol) pentru învelit. De cura se lăsa soarele spre Apus. 

mă închideam în bordeii, fiindcă. învăţasem a pune zăvorul 

cel de lemn ce avea şi adormiam cu lacrimile pe obraz, după 

ce strigam pe tata să-mi dea demincare şi-mi aţiţam focşorul 

pe vatră, cu surcele ce adunam. Iar, dacă se stingea focul, ceia 

ce se întîmpla cîte odată, de şi-l înveliam cu cenuşă, suferiam 

şi de frig. Cînd mă deşteptam noaptea şi mă vedeam singur 

cuc prin întunerec, lihnit de foame şi amorţit de frig, săriam 

prin toate unghiurile ca să mă încălzesc şi-mi făceam curaj 

singur, zicîndu-mi: E! lasă că o să vie tata, şi o să-mi aducă 

roşcove, | Si: | | 

Frica însă ce am păţit într'una din nopţi a pus capăt tutu- 

e
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ror necazurilor mele. Era o seară frumoasă de iarnă ; luna, cu 
sarbăda e! lumină, se preumbla măreaţă. Un ger aspru. Ste- 
lele se măsuraiă în licărirea lor cu' strălucirea zăpezi! în care se 
răspindiaă razele lunii. O tăcere deplină domniă în toată fi- 
rea. Din cînd în cînd ţipetele grozave ale bufniţelor se: auziat 
în depărtare. Adormisem cu inima strinsă de frică şi stomahul 
gol de trei zile. Abia trecuse o jumătate de oară de cînd som- 
nul îmi mîngiiase genele, şi binefacerea lui peri, pentru că 
soarta nu mă lăsa nici la acest singur lucru să văd că mă 
ajută. Suspinele fiind partea mea de bucurie, întrebuinţam a- 
desea acest dar ce-mi făcea ursita mea. Mă sculăiii şi mă uităiă 
afară printr'o găurice a ferestrei, care era acoperită cu ţiplă şi 
care se spărsese de veche ce era, privind natura şi gindin- 
du-mă cum aş putea scăpa dintr'o nevoie ce vedeam că n'o să se stirşească curînd. De şi eram mic,dar nenorocirile înce- puseră a mă face să mă gîndesc asupra stării mele. 

Şi, astfel fiind pus pe gînduri, nu băgam de seamă urletele unor lupi, fiindcă mă deprinsesem cu urletele lor de toate zilele. De-odată mi se arătă ochilor un haițic uriaş, alcătuit din lupi de toată mina. Unii eraii_ mari de tot, cît mînzaţii, alţii mai mici, unii căţelandri cari se juca : părul mi se făcuse mă- Ciucă în cap de frică. După două, tre! rînduri de urlete, deteră ocol bordeiului, veniră pe la uşă mirosind, se suiră pe bordeiă, mai deteră cîteva urlete, ca şi cum mi-ar fi Zis : ieşi, să te min- căm. Apoi, dacă văzură că nu € nicio nădejde, îşi căutară de drum, ducîndu-se să dea peste vre-un alt chilipir. Numai unul singur Dumnezeii şt 
acea noapte; se făcuse ziuă, şi mi 
tot pe bordeiii şi-i aşteptam din clipă 
Coş să mă măniînce. Pare CĂ-I auziam în care întreciadu-se, unii cu ni 
riton, şi alţii cu nişte sunete pi 

ie chinurile ce am suterit în 

în clipă să se lase pe 
că schelălăind, care de şte glasuri Tăguşite, alţii ca de ba- țigăiate. Zgomotul ce făcea această mi rămăsese în urechi ; şi cu atît cu cit făcea să răsune toate văile neva că s'aii adunat toţi lupii din 

mal mare era acest zgomot, 
pădurii, încît: ar fi crezut ci 
lume spre a lua parte la a 

Şi, dacă am scăpat cu viaţă niei, care a avut grijă de 
nea nevoi.
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În sfirşit, după o aşa de crudă suferinţă, într'una din ierne, 
ajungind şi fără a avea ce pune pe mine, m'am hotărit să 
fug. Dar unde. să mă duc? Urmă de drum nu se vedea ; satul 
încotro era, nu ştiam ; gol de tot, numa! cu cămăşuţa, pe un 
ger de crăpaii copacii, nu puteam umbla, fără. să ştii sigur 
dacă voi izbuti să găsesc vre-o locuință omenească, şi apol 
frica de lupi mă ţinea în loc. Dar, silit de foame, mi-am luat 
inima în dinţi şi am plecat pe urma une: sănii, după ce mi-am 
z's: decit să 'mor chinuit de nemîncare în curs de ma! multe 
zile, mal bine sfăşiat de lupi şi mort într'un minut, sai în- 
gheţat de ger! | ii | | 

Soarta, care-mi pregăti alte nenorociri, nu mă lăsă însă a 
nici prada fiarelor sălbatece, nici jertfa asprimilor timpului 

de iarnă. Alergînd pe urmele ce lăsase în acea pustietate o 
sanie ce trecuse pe acolo şi care tăcuse orecum pirtie pe ză- 
padă, şi cu "nădejdea în suflet, singura care mă mai sprijinia şi 
încurajz, nu simţiiii tăria gerului, de şi eram pirpiriă îmbrăcat 
şi desculţ. Abia ajunseii la margenea pădurii, şi graba mea se 
îndoi. Îndesiiă paşii cînd zăriiii în depărtare cele d'intăiă co- 
libe ale satului, şi pare că zburam, atit mă însufleţise vederea 

lui. Îndată ce ajunseiă în sat, mă abătuiii la o casă, ca să 

mă încălzesc Starea în care mă găsiam atrase o mulţime de 

oameni împrejurul mieii. Oamenii se minunaă de mine ca de 
cine știe ce; şi sfiryiră prin a mă primi, a mă nutri şi a mă 
înţoli cu vechiturile rămase de pe. la copiii lor. 

Şi, fiindcă n'aveam niciun căpătiiă, umblam din casă în casă, 

pănă cînd află tată-miei de mine şi veni să mă iea sprea mă 
duce iar la Bivolărie. El nu credea că voiii fi nemerit satul, şi 

de aceia mal întăi mă căută prin pădure, ca să vazănucare 
cumva m'ai mîncat lupit, descoperind vre-o rămăşiţă din trupul 

miei:. În sat de-a dreptul nu voiă să vie, fiindcă, de cite ori se 

întilnia cu sătenii de acolo, de atitea ori îl făcea mustrări 

asupra neîngrijirii ce avea pentru mine. 

- Întors în pustietate, şedeam pe cit şi tată-mieii îşi vedea de 
treaba lui; dar, cum simţiam că se duce la ratoş, fugiam şi 

eă de acasă, fiindcă ştiam acum drumul către sat, şi trăgeam 

la o bătrînă, unde şedeam cite două şi tre! săptămîni. Aici însă 

am dat peste alte nevoi, tot atit de grele. 
Bitrina creştea un purcel in casă, precum obişnuiesc ţeranii,
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şi care se învățase a muşca. De ce țrecea şi se făcea mal mare, 

de ce şi năravul lui creştea; nu mă puteam da jos de pe 
cuptor, unde îmi era culcușul, fără să mă muşte de picioare, 

dacă era deştept şi prin prejur, pentru care şi prinsesem de 
dînsul o frică ne mal pomenită. | 

Întruna din zile, crezînd că afurisitul de porc doarme, m'am 
dat jos de pe cuptor să ies din casă. Vrăjmaşul pare că mă 
pindia. Cum mă “simţi, se răpezi la mine, mă apucâ de picioare 
şi mă trînti jos. Zgtrieturile şi, muşcăturile ce-mi făcu pe piept, 
pe obraz, pe nas şi pe trup, mă aduseră să scot nişte ţipete plîn- | 
gătoare, lucru ce nu-i făcea nicio plăcere. Şi, de nu veniai nişte 
vecini să mă scape din gura acestui biăstămat animal, mă o- 
mora. Am scăpat ca prin urechile acului cu viaţă, dar singerat 
în toate părţile şi plin de răni. 

Nenorocirile se ţineau de capul miei. Ori încotro apucam, 
întîmpinam foc şi pîrjol Feluritele miserir peste care dam, mă 
aduceati de multe ori să nu ma! cred că este ceva bun pe a.- 
ceastă lume. Dar, cind preotul cetia în biserică, mi se încălzia 
inima de focul nădejdii, şi începusem a mă deprinde cu sufe- 
rințele, avînd în vedere un viitor mal fericit, dacă nu în astă 
lume, cel. puţin în cealaltă, după cum zicea mos popa. 

Tată-mieii trecînd în a treia căsătorie cu o fată mare, anume 
Ana, din satul Mătioaia, starea noastră sa schi 
Alegind ca sălaş satul Mătioaia tată. miei trăia ca un gos.. podar, şi mi se ştia şi mie rostul, Dar acest “început de bine „mi-a adus însutit răi. Viaţa lor casnică fu tulburată de ne. potrivirea virstelor, Tată-mieă bătrîn, femeia lui foarte tinără, era în firea lucrurilor ca gelosia să găsească loc în inima lui. Pe lîngă aceasta patima băuturii, de care nu se putea lăsa, făcea ca vrajba să crească din zi în zi. Mat întăi începură a se certa, apoi bătăile ce da mamei meie celei vitrege mă du- reau pe mine; căci, în lipsa lur de acasă, mă buşiati de-mi mergea praful. Hira-mtra lor nu ținu mult, Întruna din zile tată- miei se. făcu nevăzut. Vitrega mea mamă şi măsa, mul- țămite că ai scăpat de dinsul, nu găsiseră alte mii „scape şi de mine decit a.mt da la bătăr î numindu-mă : stîrpitură_de strigoii. 
| Mă gîndiam să fug. Dar, satul ind ocolit de pădure, nun:at în partea despre Miazănoapte avea o gură de cîmp: n'aveam 

mbat oarecum. 

n loc de mîncare,
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curaj să calc niște drumuri recunoscute; calea la Cristești nu N 
o ştiam, unde aveam gindul de a mă duce. Silit însă de chi-.. 

nurile ce suferiam de la amîndouă aceste femel, care mă bă-, 

teaii. pănă osteniai, m'am, hotărît să-mi ieaă lumea. în cap. 

Într'una din zile, pe cînd mă bătea fără milă, așa încît ajun-.... 

_sesem să nu mail pot nici ţipa, am fost scăpat din minile acestor 
aspre femei de un creştin ce trecea pe acolo, la care am şi. 

fugit. 

Zgomotul ce-aii făcut aceste femei cînd m'aă aflat la acel om , 
milos, făcuse, ca niciunul din ţerani să nt: mă mal primească. 

Şi, ca să nu mal po! fugi, după ce mă lăsa lungit de bătaie, 
de fiece lucru de nimic, mă închidea într'un coteţ de găini, 

unde rămineami! cite trei şi patru zile hezaîncat şi nebăut. Acolo . 
mă iînguium şi plîngeam, strigam pe tata, țipam, zbieram, cu. 
nădejile că voii! fi auzit de cineva şi scăpat din mina acestor - 

rielegiuite şi tirane muieri. Dar sai că nu eram âuzit de ni- . 

meni, sai că nu îndrăznia niclun om să-mi dea ajutor, ca să 

nu se încarce de înjurăturile ce ieşiaii din gurile acestor fe-. 

mei reie. Cînd îşi aduceau aminte de mine, îmi aruncau ca la 

cîni cîte un codru de mămăligă mucadă şi stricată, cu care mă. 

mulţămiam să-mi ţiri zilele de mi-ar fi fost dat mal des. 

Nevoile şi jafurile ce îndura biata ţară, din pricina năvălirii 

din timpu! Zaverei, aduseseră pe bieţii ţerani în sapă de lemn. 

Întrai prin sate ziua: în a:viaza mare, în cete de cite 25 pănă 

la 5o de Turci. Cum se prindea de veste de _apropierea_+ vre. ; 

   unei asemenea. cete. toți. locuitorii, „cu mare, Cu_mic, părășiall. 

satul şi umpieaii pădurile. ca şă scape de de batjocurile păgiînilor ; ; 
ntre az 

şi să-şi păstreze „Viaţa. Prăzile Turcilor se "mărgeniaă mal cu ! 

samă la mătăsuri şi arămuri ; dar, în lipsă de acestea, puneaii ; 

mîna pe orice găsiaii mai bun. . 

Într una din zile mă miram însumi de pustietatea ce se simţia ; 

în sat. Se vede că se dase alarma de apropierea vre-unel bande 

de hoţi turceşti. Ei, ca unul ce nu. mal fusesem martor unel - 

asemenea împrejurări, şi curios de a vedea, izbutisem a scoate 

cuişorul de la uşa coteţului şi mă uitam pe acolo spre cîrciuma: 

satului. To! oamenii îngrijiră de copiii lor ca să nu rămiie în 

sat, numai de mine nimeni! nu-şi adusese aminte. De-odată trel- .. 

zeci de Turci, văd că descaiecă d'innaintea cîrciumil, înarmaţi 
+ 

E 
ies 

N A
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cu iatagane și carabine. Do! bieţi bătrîni ce rămăseseră în sat, 
fură apucaţi şi puşi să li plimbe cait; iar er porniră prin sat, 
care de care silindu-se să dea peste jafuri mar bogate. 

Un ciutac însă de Turc, sosit mat în urmă, neavînd cur da 
şi el calul să-l plimbe, mă văzu privind la el, şi, crezind că 
sînt ascuns, se îndreptă cu vorbe turceşii: <ghel şura, bre giu- 
giuc». Ei începuii a plinge; iar el, socotind că de frică Pling, 
veni la mine cu vorbe bune, mă trase din coteţ şi, văzîndu mă 
în aşa stare, scoase din desagI o bucăţică de pine, mi-o dete, 
apoi îmi încredinţă căpăstrul calului şi porai şi el după ceilalţi. 
După ce mă întorseiă în sus şi ln jos, calul strănutâ; iar ei, 
crezind că vrea să mă mănînce sai să mă muşte, am dat drumul 
căpăstruiui. La întoarcerea sa, Turcul, supărat, mă mulţămi cu 
vreo ciţiva pumni, mă lăsă văietîndu-mă şi alergă să-şi prinză calul, 

De osînda coteţului n'am scăpat decit la întoarcerea tatălui 
mieii care fu după citva timp. E! se lăsase oarecum de beţie, „se împăcase cu vitrega mea mamă, .apol se strămută în satul 

K
I
:
 

deii în curtea popel. Împlinisem şi eii zece ani. 

gindul de a-l prăpădi, — bunul si 

Heciă, în bordeiul unul. ţeran_avut, căruia î! lucra zece zile pe an drept chirie. Strămutările eraii slobode pe atunci, fiindcă j eraii În mal âulte locuri băjenil în ţară. Pus fiind el pe muncă şi părăsit de patima lui, mal simţiam şi eii că trăiesc. Mal târziă tata, după ce schimbase mar multe locuinţe, se băgă argat la popa Ion, din acel sat, şi ne aşezarăm într'un alt bor- 

"Cu toate nevoile ce a îndurat poporul romănesc în curgerea veacurilor de la aşezarea lui pănă astăzi, cu toate "umilirile la care a fost supus în vremile din urmă de beii din Fanar (slujbaşi turci de obirşie grecească din Constantinopol, Capi- tala Turcie!), cu toate asupririle şi sarcinile ce i sau dat cu 

prețuieşte Cartea, zice: 
de tnvăţămint potrivit poporului de la țară În scurt timp fața țerii ar 6 schimbată. EI ptele ti încredinţează şi-l îndreaptă pe calea 

parte». Un noi fel 
dacă s'ar înfiinţa, 
ha vrea vorbe, fa
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cea bună. Arată ţeranulu! un lucru, învaţă-l cum să se folo- 
sească de el, şi el te va asculta şi înţelege. 

În timp de un an, cit am stat la popa Ion, incepusem să 
cunose buchile. Copii! popi! îmi arătat, pe cind mă jucam cu 
dinşii, ceia ce şi lor li arăta preotul. Şi dorinţa de a avea 
patru ochi mă îndemnă să învăţ carte, de şi nu aveam timp, 
fiindcă începuse a mă pune la treabă. Întristarea mea fu mare 
cind, după un an, îată-mieii se strămută în margenea satului, 

într'an bordei părăsit, şi nu mă lăsă să slujesc popii ca să 
mă înveţe carte. Toate rugăciunile mele pentru lucrul acesta 
fură zădarnice. Mijloace n'avea să mă dea la vre-un dascăl, şi 
astfel dorinţa de a şti ceti şi de a afla ce zic cărţile, mă fră- 

minta şi nu ştiam cum s'o mulţămesc. 

Într'o xi mă jăluiam popi! despre toate acestea, şi el îmi 
zise: < Vasile, numa! de voinţa ta ţine să şti! ceti. Şi cit de 

mare lucru este cartea, poţi pricepe din vorbele bătrinilor 
noştri, cari zic: 

Mu cuie măras cel ce n'ara tată și mami, 
Ci cel ee a'are învățătură bună. 

Voința unită cu silinţa face minuni în lucruri de acest fel. 
Atunci l-am rugat să viă la dinsul să-i slujesc, şi, cit pentru 

silinţă, l-am asigurat pe cît am putut. Bunul preota primit. Iar 

ei, hotărit ca, ori să mă prăpădesc, orl să seap de nevoie, 

m'am pus a învăța. Peste citeva săptămini, veni tată-mieă şi 
mă luă, ținindu-mă acasă în silnicie. 

— «Tată», îl ziseid eă, «care este pricina de nu mă laşi să 

“învăţ carte 2» 
— <Ba et te las, fiul miei>, îmi zise, «dar tu vezi bine că 

este vară şi toată lumea este la muncă. Niciun dascăl nu este 

în sat, care să se ţie de această treabă, şi apol copiil de 
sama ta dat ajutor părinţilor la cimp. Nu care cumva al de 
gind să te faci popă?» 
— <Şi-apol răă ar fi? Mal bine este să argăţesc pe la unii, 

alții, să fă supus la toate suferinţile în sat, să fă batjocura 
fiinţelor celor ma! rele, ca mulţi alții? Apoi astă iarnă das- 
călul nu era ia cîmp ?> | 

— câşa este, însă tu vea! bine că vremile sînt grele, şi că 

n'am mijloace să plătesc.»
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- — «Atunci de ce.nu mă laşi să slujesc preotului, şi el să 
mă înveţe >» Da 
— «Mi-e teamă că-ţi vei pierde timpul în zădar, nu vel pu- 

“ea 'învăţa ceva, şi apoi nici de slujba ta nu se va alege nimic.» 
Văzind 'că este cu neputinţă a încredința pe tata de cele ce 

“voiam să fac, am plecat de acasă şi m'am dus iarăşi la preo- 
tul Ion. | 

" — <Părinte», N ziseiii, cam rugat pe tata să mă dea să învăţ 
carte. El zice că n'are mijloace. Fierbinte te rog să binevoieşti 
a mă lua în slujbă la Sfinţia Ta şi să-mi arăţi şi mie la buchi.» 
_— <Te primesc cu plăcere, Vasile», zise preotui, c<fiindcă ei 

"văd că tu a! aplecare la carte. şi eate fericit acela care își 
alege o ocupaţie şi ae sileşte apol a o înţelege.» 

Cu această învoială am stat aproape un an, slujind -preo- 
tului cu multă credinţă şi hărnicie. Cu toate acestea, puţin 
am înnaintat, fiindcă preotul, neavind niciun alt argat decit 
„pe mine, mă întrebuința: la toate serviciile Casei: iarna îngri- jiam de vite, tăiam lsmne, aduceam apă şi făceam toată treaba d'imprejurul casei. astfel încît mai nu-mi răminea timp de în- văţat. Noaptea nu mă puteam ocupa cu cartea, fiindcă n'a- veaim lumină 'şi nu era cine să-mi arăte. Copiii popil eraă duşi la “şcoala de la Mănăstirea Proboter. Vara însă, şi mal puţin "timp Îmi răminea : la munca cîmpulni ei 'minam boii Ja plug, şi arătură preotului se făcea numai. cu mine şi cu plugarul, “ După isprăvirea aratului, venia . praşila porumbului, unde mă „duceam cu oamenii. În sfirşit, odată :cu creşterea mea, se 'în- “mulția şi munca, întrebuinţindu-mă ca pe un argat. La o fatilnire ce avu preotul cu tată-mieti, am înţeles: că “amindoi aveau trebuinţă de munca mea, căci eram un băiat voinic. Preotul: se silia să încredinţeze pe tata de foloasele ce aş dobindi învăţind “carte, iar: tata zicea preotului că prea “Puțin 'se ţine a-mi arăta la Carte şi că toată ziua mă pune la muncă. 

aa - În 'sfirşit 'mă luă iară “acasă. Desvăţat: de “traiul: | “îmi era art. Ginâul mieii era Ja: prescrie Și cola n „cu atit mai mult mi se îitărita pofta de a-i gusta: cu cit min- Carea cam lipsia din casa tatei. Ca e drept; la preot era bielșug "de ale mîncărit;:Pe lingă acestea, era nădejdea dea învăţa carte ca să mă Pot face măcar un paracliser sai vre-un logofat de   
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„sat, or! să ieai vre-o altă îndeletnicire, spre a putea scăpa de 
| Piciul asupritorilor, ce juca pe spinarea bietului ţeran pe atunci 
cu toată furia lui. Am fugit iarăși la popa. care mă primi dîa- 

- du-mi ciţiva colaci, fiindcă ştia că-mi plac. Dacă-mi pare răi 
-de-timpul cit am stat la preotul Ion. este că aş fi putut în- 

văţa :mult mai mult, î+să ei am înţeles: mal tărziii decit tata 
că gindul popii era mai milt să aibă argat fără 'simbrie. 
Dar n'aveam la cine să mă duc ca să-mi! arăte buchile 

măcar. - i | 

Tată-mied ajunsese la cel din urmă grad de supărare, Şi, 

"fiindcă mă ascundeam de cîte ori simţiam că vine să mă iea 

de la popa, elne prinse într'o zi. După mai multe vorbe schim- 
bate între preot şi tata mă luă şi mă duse acasă, mă legă de 

piciorul patului, apoi porunci femei! sale să iea aminte de mine 

să nu fug din bordei. După cîtva timp. 'se întoarse cu un 

snop (mănunchiii) de nuiele de răchită. pe care le puse jos. 

liugă mine. La vederea acestora, inima mi se făcu cit un pu- 

rece de frică, mă rugăiii de iertare, dar tata tăcea şi-şi vedea 

“de treabă. - i 
' Pe'un scaun lung și lat ca de două palme, puse tata o scîndură 

'de-a curmezişul şi, aşezîndu 1 în mijlocul bordeiului, mă întinse 

-pe dinsul cu faţa în sus ; la picioare, în dreptul glesnelor, ca şi la 

“mint, fiind scîndura găurită de mal. nainte şi petrecute nişte 

funii, mă legă, şi peste: mijloc. Apol, alăturîndu-se de mine, îşi 

alese locul pe un scăunel la picioarele mele, unde aduse şi o 

strachină.:cu saramură. Înnainte de a începe, mă judecă, 

 îmi“spuse de' popă: căel mă speculă, că, după ce nici carte 

nu mă învăţa, apoi nici nu-mi plătia timpul cel pierdeam 

la dînsul, ba încai nică nu mă îmbrăca, încît am ajuns să 

-umblu cu nişte zdrenţe, că eă nu-l ascult cînd îmi spune că 

la popa mă momesc prescurele şi colaci, pe “cari o să :mi-l 

scoată pe nas, că învăţătura era numai un prilej ca să fug de 

la dînsul şi că acum are să-mi dea cartea prin piele. 

În zădar plinseiă şi mă rugăii de iertare, în zădar îl făgă- 

duiiă că voii asculta de poruncile sale ; tată-mieă, furios, în- 

-cepu a'mă'lovi “peste tălpi, rar. şi apăsat, cu un: mănunchiă 

- da“ nuiele şi, după “citeva lovituri, mă ungea cu o pană muiată 

'în' saramură. Ah, Dumnezeule !, mă: văitam, răcniam de durere, 
şi 'țipetele mele atrăseseră' o:mulţime de femel din sat, care şi
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dinsele se rugaii să mă ierte. Dar tata le dădu afară şi încuia 
uşa bordeiului. Începind din not cazna, fiecare lovitură era 
însoțită şi de mustrări, Usturimile erati aşa de mari, încit n'am 
mal putut răbda loviturile şi stropitura cu saramură, 
Am leşinat. După ce m'am desmetecit, tata îmi spuse că 

popa era un amăgitor şi un tilhar, apo!, plin de minie, zise 
nevestei sale, care întrase. în bordei: 
__— <Nu e destul că acest preot fără saţ în a înșela amă- 
geşte un sat întreg, dar vrea să-mi iea şi micul ajutor ce poate 
să-mi dea copilul acesta ? Cu minciunile lui, face pe toţi săteni! 
să-l muncească cîmpul, supt nume de clacă, aceştia crezind 
că-l îndatorează ca și el să li dea ajutoarele bisericeşti la ne- 
voie. Dar nu este așa. S'a văzut ce a făcut cutăru! şi cutărul 
scăpătat, cînd li s'a întîmplat de li-a murit cîte un copil, că n'a venit să-şi îndeplinească datoria de preot pănă nu i saă dat cite tre! lel, bani pe cari oameni! aii fost nevoiţi a-l îm- prumuta, şi altele multe pe care le face popa. 

În timpul caznel, mi-am adus aminte de biata maică-mea 
care zicea murind: <Copilul mied, copilul miei, pe-a cul mînă te las? Cine are să îngrijească de tine ?. Şi suferinţa mea creştea cînd mă vedeam părăsit de soartă, chinuit de tata şi fără niclo nădejde de a scăpa de poverile şi gtbaciul calăilor. Îmi părea răi că n'am murit, să însoțesc pe mama la locuinţa de veci, şi nu ştiam cum să fac să scap din falanga unde mă băgase tata. 

ru ce 'volaa se vvăgina ACEA oază. Şi pentr cet Paz la aceasta ma n ţ car e. Şi, Cu toată stavila ce punea tata 
E adevărat că în dor. ii meiaae îl Perge pe la popa. ani şi Jumătate,, cît am stat în casa lui, n'am putut să învăţ mai mult decit pănă la înc ie: eputul rugă- ciunilor, măcar că puneam o silinţă aleasă, . pie 

U. 

Siretiul venise 
. timpăr; matca-r aj 
Case pănă în 
în cale-i, ory 

mare. Undele iu spumegate nu-si i unsese prea strţ Si ee e ae 
mtă şi căta să se : - mal, răsturnind fe erBe ; 80 Ur 

; şi ducind cu el tot ce întilnia ce i se părea că pune stavilă farier lui netntrt-
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nate. Toţi locuitorii de prin prejurul lu! erai îngrijaţi şi se 
aşteptaii din ceas în ceas la un înnec. Podul din dreptul - tîr- 
gului Lespezi, unde tată-mieii slujia de mat mult timp ca 
podar, era adesea vestit de arendaş, care era un Jidan, şi oa- 

menil însărcinaţi,cu conducerea vaselor, fiindcă podul era un 
vas umblător, erai într'o necontenită .priveghere. Toate pre- 
gătirile se făcuseră spre a se întîmpina orice primejiie ar veni. 

Furia rîului păru a se fi mal domolit, şi Siretiul începu să 

scadă. Era într'o Simbătă. Jidanul, neavînd pe cine pune să 
_strîngă dările de la călători, însărcinase în acea zi pe tată- 

mieii şi pe tovarăşul lui să facă această slujbă. Aceşti dot 
tovarăşi găsiră că nu e bine să se afle cineva cu bani asupra 

lui, fără să aibă măcar cît de puţin curaj. Ca să-i poată însă 
avea, ei îşi stropiră- măseaua. Mal un păhar, mal altul băură în 

sănătatea stăpinului jidan, cu parale de la dînsul, pănă ce -sim- 
țiră că li se îngreuiază capul. Atunci îşi: aduseră aminte de 
pod şi, ca să poată sluji după cuviinţă pe căiători, se culcară 

în bordeiă. 
Mă bucuram în mine că pot aduce o îndatorire tatălui miei, 

căutam să-l dau probă de buna mea: voinţă, şi astfel am stat 

de pindă în locul lui şi ardeam de dorința dea veni ceva 
“călători spre a-i trece rîul, cum tăcusera și altădată, cînd rîul 

era mic. 
Ei credeam că astfel voiii îndatora pe tata, şi el, la rîndul 

săă, mă va lăsa să învăţ carte. - 
“ Aşteptarea- mea nu fu lungă: cîţiva călători se înfăţişară şi 

“voiră să treacă rîul, fiind siliţi de treburi. Nu vream să afle 

Jidanul că tata nu-şi face datoria. Mă simţiam în stare a trece, 
fiindcă mă deprinsesem ma! d'innainte, pe cînd trecusem cu 
podul acesta plutitor pănă şi cară cu buţi cu cite şese bol. 

Acum eraii tre! bărbaţi, un Lipovean, patru femei şi o căruţă 
cu un'cal. . 

Se suiră pe pod, se aşezară, eti apucăiil cîrma; pe doi din- 
trinşii i am. pus să tragă de odgon (funia cea groasă) la scri- 

pete. După ce rînduisem totui, am deslegat podul şi l-am 

dat pe apă. Stam la postul.miei şi lucram cu îndemînarea 
unui adevărat marinar. Dar nenorocirea se ţinea după mine. 

Nu se îndura să se despartă de mine, pe cînd ei eram bu- 
curos să nu mal aud de numele ei. 
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Călătorii cari trăgeaii de odgon, ort că li fu frică, văzind la 
cîrmă un copil ca mine, ori de nevoia de a trece mal răpede, 
traseră prea tare, şi pe lîngă aceasta el nu eraă deprinşi cu 
asemenea muncă, aşa că nu traseră cumpănit. 

La strigătele mele de a trage mai încet şi cu de o potrivă 
putere, se adăugiră ţipetele femeilor şi o zăpăceală a tuturora 
se întinse 'asupra podului, care începuse a se suci. Puterile mele 
nu eraii îndestulătoare spre a ţinea cîrma şi a aduce podul în 
cumpănă. Am cerut ajutorul celor ce se văietai ca muierile, 
cari, pănă să se hotărască a veni, şi pănă să-mi! dea mînă de. 
ajutor, podul se sucise de tot, luîndu-şi vînt, fiindcă ajunsese 

„la mijlocul apel. Valurile rîului furios întorseseră podul cu că- 
pătiiul unde era cîrma, adecă în spre susul curentului. Ţipe- 
tele se îndoiră, neliniştea şi. frica se vedeau pe toate feţele. Atunci un trosnet ce se auzi făcu să îngheţe toate inimile, şi toţi călătorii se gătiai a-şi lua ziua bună de la viaţă. Scripe- tele neputîndu-se împotrivi acestel întorsuri a podului, se rupse; funiile plutiai asupra apei, şi podul cu noi toţi porni la vale, dus cu cea mal mare iuţeală de undele neastîmpărate. 

Nenorocirea venită ar fi fost întreagă dacă s'ar fi lovit podul de vre-o Plaghie, căci îndată s'ar fi făcut ţăndări, şi atunci cu toţii am fi fost prada peştilor. Nu-şi poate închipui cineva spaima ce întrase în inima "acestor nenorociţi călători ! Nu au- zial decît ţipete, strigăte răguşite, amestecate cu vuietul valu- rilor rîului nemilostiv care aducea pe coastele sale clăi de fin ŞI copaci desrădăcinaţi de nebiruita-i putere. Nicto nădejde de scăpare nu mai rămăsese în inima lor şi toţi în genunchi îşi închinată sufletele lui Dumnezeii ; iar femeile staă îmbrăţişate, voind să moară împreună. 
Starea mea ajunsese de doux o Pe de o parte, frica de moarte ce făcuse să mi se zbirlească parul ŞI mustrarea, de COnşțiință pentru nenorocirea călătorilor adusă din pricina mea, şi, pe de alta, frica 'de a nu-şi răsbuna ei asupră-mi. Şi, ca să scap cel puţin d i 

| 
| e această d - 

. deapsă, mă adăpostisem în a Putea vea nimeni la mine, şi acolo mă mm, zicînd scapă-mă de această prim 
De ma! multe ori îmi 

ri mat grea decît a tuturor. 

Veni în gînd să -mă arunc în apă, vo- 
N 

| | 
|
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ind să scap de această privelişte înfiorătoare ce-mi sfăşia i inima, | 
dar îmi era teamă de înnec, fiind apa mare. | 
Podul nostru era dus cu 0 aşa iuțeală, încît oamenii de pe 

margene, ca să fie alături cu dînsul, alergaii în fuga mare, şi 

unii chiar călări. Ajutoarele ce voiai să ni dea cu orice fel 
de unelte li-ar cădea în mînă, eraii neîndestule. fiindcă vasele 

noastre se aflaii în mijlocul riulai. Distanţa ce făcurăm în cîte- 

va minute fu de o jumătate de poştă. În. sfirşit Pronia care 
priveghiază cu ochii neadormit âsupra fiinţelor sale şi care 

“ ascultă rugăciunile aduse cu căldură şi credinţă, făzu ca podul 
să se abată oarecum din curent şi să se mai apropie niţel de 

ma]. Atunci am prins una din funiile ce ni se aruncau de oa: 
menii de pe mal, am lepat-o de pod şi, trăgindul puţin cîte 

puţin, am ajuns la mal. Aici l-aă priponit şi am ieşit unui cîte 
unul încet pe: uscat; iar calul fa împins în apă, dădu îanot şi 
ieşi mai pe la vale de dînsul, pentru că -aici era malul prea 

răpede şi nu putea să iasă. , 

Era ceva frumos şi tot de o dată atingător să vezi cu cîtă: 

umilință şi recunoştinţă se aducea mulțămiri către Atotpu-. 
ternicul pentru această mare minune a scăpării de moarte. Bu- 

curia era în sufletul tuturor oamenilor adunaţi pe mal, şi toţi 
ni spuneaii vorbe: bune, îmbrăcîndu-ne. / 

Peste putinţă a fost a se aduce podul la loc înnainte de scă. 

derea apel. 

” În cele gese luni de zile cît am mal şezut la tata, în urma 

bătăii, grija de-ami găsi un rost mal bun decit al tatei mă nă- 
pădi. Mă frămîntam cu mintea spre a căuta un mijloc prin 
care să ajung a fi fericit, şi nul găsiam. "Închipuirea mea. era 

prea strimtă, şi ei fără cunoştinţă de:lume: nu ştiam că din- 

colo de satele, munţii şi pădurile pe unde mă dusese'tata, se 

„află oraşe, în care se practică fel de fel de industrii, meserii 

şi negoţ, care pot da cu uşurinţă cele de nevoie vieţii, Sin- 

gurul drum ce vedeam pentru a scăpa de nevoile în care se 

„afla bistul tata era acela de a învăţa carte şi a mă face popă. 

sai dascăl, fiindcă el,eraii scutiţi de aresturi şi de boieresc,: 
precum şi de toate angaralele ce apăsată pe bieţii săteni, şi, 
mai mult încă, „vedeam că popil sînt respectaţi, că lor li săru-
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tati mina toţi, şi se întreceai bogaţi! şi săracii a li qa, căci 

ioţi aveai trebuinţă de dinşii, - „- 

O mulţinie de' gînduri se înviîrtiaui în capul miei, dar îmi 
lipsia cunoşiinţa ce trebuia să am, dacă voiam să mă duc în 
lume, şi nu-mi trecea prin minte că pămîntul e ca un locne- 
mărgenit, cu o mulţime de ţeri, oraşe şi tîrguri pe întinde- 

real; nu şiism nici chiar ce este pămintul ; socotiam că lumea 

-se cuprinde numai în ceia ce văzusem pănă în acest timp. 
Ca să-mi ajung scopul, mă gîndiam să fug iar la popa lon, 

căci îmi şi cam uitasem de bătaia de pe cruce, ceia ce am şi 
făcut. Mulţămirea cu care m'a primit popa era învederată. 
Timpul fiind cam spre primăvară, avea mare trebuinţă de 
munca mea. 

III. 

Cele din urmă zile de iarnă treceau cu iuțeală. Timpul bun 
începuse a sili firea să se pregătească pentru o nouă viaţă. 
Soarele alerga vesel pe un cer senin ca lacrima. Căldura lui 
binefăcătoare rechema pămîntul din am 
şi el aştepta cu sînul deschis să se p 
trebuiau să dea lumii o nouă creştere de legume 'şi plante. Pomii începuseră a încolţi ; păsările, cîntind, adunat toaţe cele de nevoie spre a-şi face Cuibul cît se poate de rhoale unde să:şi așeze! rodul iubirii lor. Locuitorii satelor se întreceatăi care mai de care să-şi repare plugurile şi să le aducă în bună stare spre a putea brăzda pămîntul. O hărnicie obştească domniă în tot ciiprinsul. Preotul Ion nu rămase msi înnapoi decit cei- lalţi. Iar eii. prevăzind ceia ce mă aştepta, mă rugam ziua şi noaptea iut Dumnezeu să-mi vie în ajutor ŞI să mă aibă în a sa bună purtare de oriiă o „1e Sil]d, spre a-mi arăta drumul tă să. apuc ca să-mi ajung scopul. ” ce cată să-l ŞI, ca să nu-m! pierd tim 
avea alt ajutor pentru mun 
timp, spre a-mi putea împ 
hotăriiă a pleca în lume. 
Ieau această hotărire, ai fo 

Dacă este adevărat, îmi 

orțeala de peste iarnă, 
uie într'insul seminţele ce 

pui degeaba la preot, carele nu 
ca la cîmp peste vară şi, în. acelaşi 
lini dorinţa. de a învăţa carte mă 
Ceia ce m'a făcut şi ma! mult să 
st gindurile următoare : 
ziseiă, că fără voinţa lui Dumnezei
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nn se poate mişca niciun: fir de păr din capul omului, apot ei ei 
mă voii sili a fi supus credincios şi drept în toate. faptele 
mele şi sînt sigur că Dumnezei mă va duce să găsesc pe oa- 

menii cei buni, cari să-mi dea ajutor ia lipsele ce voii suferi 
în această călătorie şi nu mă vor lăsa să mă prăpădesc. 

Îndată după serbătorile Învierii, am şi plecat. Toată firea era 
veselă: Fiecare lucru ce întîlniam îmi aţița dorinţa de a şti. Cătam . 

şi nu mă puteam lămuri cum se face de atitea lucruri, care) 
pănă mai dăunăzi păreaii moarte, acum se arată pline de viaţă, . 

şi acestea făceaii ca dorința-mt de a învăţa carte să creasză, 
fiindcă în ele cradeam că voii putea găsi totul care să mi des 

lege această schimbare, 

Asifei gindind, mergeam pe căi necunoscute, cu încrederea 
- în Dumnezeiă şi nădejdea în bunele meie gînduri. Tristul adevăr 
însă îmi aduse aminte că soarele se cobora în spre sară, că nu. 

mîncasem nimic şi că nu ştiam unde să găzduiesc noaptea, La: 

crimile mă: podidiră, Cu toate acestea; tare în credința mea, 

nu mă lăsăiii descurajat, abătut. Mă duseiii la satul ce văzuiă 

mai în apropiere de drura şi trăsegiii la o casă, unde fuii primit - 

a găzdui noaptea, după rugăciunile ce am făcut. 

" Oamenii. văzîndu-mă în starea grea în care mă aflam, îmi 

 deteră și de mâncare, apoi mă întrebară: , - 

- — De unde eşti, băiete? 

— Din satul Heciu,. răspunseiti. 

— A]! cul eşti >: 

-. — Sînt ortan, şi n'am pe niment decît pe singur Ducinezei. 

„ de ocrotitor. NR 
_— Dar unde mergi ? | - 

—: Nici ei singur nu ştii să vă spun unde merg. De cît 

scopul mieii este, bădiţă, a găsi. uzi stăpîn la care să mă alătur. 

"Acest stăpîn aş dori să fie vre-un preot sai dascăl, fiindcă 

voiesc să-mi dai toată osteneala ca să pot învăţa puţină carte! 

— Ei, băiete! Bună ideie aj, zise gazda, dar nu ştiă: de vei 

“putea să izbuteşti a găsi astfel de preoţi, precum cauţi sai 

doreşti, fiind foarte anevoie. Şi la noi în sat sînt preoţi ; însă 

mu te îndemn să te duci la dînşii, pentru "cuvintul că ei nic) 

pe al lor nu-i învaţă, Gi-! lasă de cres: în cea mai adincă do 

bitocie ; dar mite pe tine, străin cum te afli, cum osă te înveţe ? 

— Aşa; o 'fi, bădiţă ; dar eii tot o să încerc: Cred că Cel de. 

4 
. 

A
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sus mă va îndrepta la vre-un om care să fie cu suflet mal al 
lui Dumnezei şi să mă primească a învăţa. 

A doua zi de dimineaţă, după închinăciune, mulţă miii tutu, 
rora din casă pentru găzduirea ce mi-ai dat, şi am plecat iară 
la drum. Ajungind la un alt sat, ce se numia Onicenil, şi tre- 
cind pe d'innaintea bisericii, văzuii pe preoţi cari ieşiseră de 
la sfinta liturghie stînd de vorbă în drum: îmi ieai căciuliţa 
«din cap, li fac cîte o metanie, apol li sărut miînile. 

— De unde vii, băiete ?, mă întrebă unul dintr'înşii, şi unde 
mergi ? _ 
— Din satul Heciă, cinstiţi părinţi ; sînt orfan şi merg să-mi 

caut stăpîn. A 
După aceasta li spuseiti scopul ce urmăresc, hotărîrea ce am 

de a fi supus, credincios şi cu dreptate stăpînului ce miar în= 
văţa carte şi silinţa ce voiă să pun întru aceasta, ca unul ce 

/ mal ştiam puţin. | , . | 
— Unde ai mal învăţat?, mă întrebă unui din ace! părinţi. 
— La preotul Ion din satul Heciii, răspunseiu. 

- — Dacă voieşti să rămit la mine, zise cel. mai bătrîn, ce-l chema tot Ion, uite, eii mă ostenesc să te învăţ-carte ; şi, de mă vel asculta, te voiii face Şi preot în locul mieii, cînd te vei face mare, fiindcă tot nu am niciun copil. La mine are să-ţi fie bine, căci 'sînt singur numai! cu soacră-mea. 
— Primesc cu toată mulțămirea a rămînea la Sfinţia Ta, cinstite părinte, răspunseiti. 

| Aşezîndu-mă în casa preotului, unde am petrecut bine citeva zile, cît adecă a tost sita nouă, m'a cercetat despre ceia ce ştiam, apol m'a pus să «procetesc» 

; 

» Şi eii cu nimic nu m'am folosit. În cursul iernii fuii supus la tot serviciul ce făcusem şi la preotul din satul Heciii, cu deosebire: că preotul, noul miei stăpîn, nici nu şedea pe acasă măcar, să-mi arăte cîte odată la carte, sau Să-mi schimbe lecţia, ci-şi petrecea timpul în cîrciumă ca unii alţii (precum este, pe alocurea, obiceiul popesc şi chiar în ziua de astăz)), iar seara venia candrii pe cîte trei poteci Şi se culca, Din partea mea, aş î fost mulţămit să fi putut
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“face ceva spor la învăţătură. Cugetam cîte odată să plec de 
la popa, dar mă opriam, fiind. timp de iarnă— şi n'aveam 

curaj. a 

De la biserică niciodată nu lipsiam, mal cu samă cînd era 

preotul de rînd. Eu îi dam toate ajutoarele. Tocmai aduceam 
foc, aprindeam luminările. Într'o Duminecă, fiind rîndul preo- 

"tului a liturghisi, după ce şi-a cetit toate datoriile, pentru că 
se sculase foarte de dimineaţă, cînd era asupra plecării, mă 

sculâ şi pe mine să merg. Eii,îndată ce mă deşteptaiui, îl ziseiă: 
— Du-te, mă rog, înnainte, Sfinţia Ta, că doară numai să mă 

spăl şi să mă îmbrac, şi vii şi eu numai decit. 
Mă scol, mă îmbrac, mă spălafară şi, întrînd în casă, voiesc 

să-mi pieptăn, capul, ca să nu mă duc în biserică cu părul 

vilvoiii. Dar, în lipsă de un piepten€ al miei, voiesc să,ieau 

pieptenele preotului, ce era pus în tavan, după o grindă. Cu 
mîna nu ajungeam. Alt mijloc nu era: fiind încă întunerec, mă 

întinseiii cu vătrarul a-l da jos, dar pieptenele căzu înnainte 

de a-l fi putut prinde cu mîna şi se sparse în trei bucăţi, 

deşteptîndu-se şi preoteasa cea bătrînă de zgomot. 

— Ce-ai făcut, băiete ?, mă întreabă. 

" — Am voit să ieai pieptenele, şi, cînd a căzut jos, s'a spart. 

— Mat bine era să-ţi fi spart capul decit acel pieptene, care 

era de fildeş şi pe care părintele îl ţine de treizeci de ani. Să 

ştii că te omoară. cu bătăile, findcă ţine la acel pieptene: el 

îl păstra ca pe o antică. 

Eu, care cunoşteam firea cea iute a popii, din alte împre- 

jurări, am rămas înmărmurit de frică, pentru care nici nu mal 

m'am dus la biserică,. ci m'am dat ia o parte cu ştirea preo- 

tesei, pănă să treacă năcazul stăpînului miei. 

Preotul însă, care mă aştepta, se mira de zăbava mea şi nu 

ştia cum să afle pricina nevenirii mele. Ar fi trimis pe cineva 

care să-l înştiinţeze despre aceasta, dar n'avea pe cine. În 

sfîrşit, plin de nerăbdare să afle, ce întîmplare m'a ţinut de nu 

i-am ascultat ordinul, cum a ieşit de la biserică, a venit drept 

acasă. | po , 

Cînd a aftat de la preoteasa batrină fapta săvirşită de mine, 

cataroii cei mai grozavi sai nebunia cea mai înfiorătoare de 

"ar fi apucat, nu puteai să-l aducă într'o furie mai primejdioasă 

decît aceia cînd a auzit de spargerea pieptenului. Înjura ca un
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postaş, bătea din picioare ca un năbădăios, striga cît îi lua gura, 
încît, de l-ar fi văzut cineva care 'să nu-i cunoască firea, şi-ar 
„fi făcut cruce, ar fi- fugit şi ar fi zis: Doamne fereşte de aşa 

"om primejdios; căci, de ar fi acel sărman băiat înnainte-i 
în clipa acestea, n'ar mai scăpa cu viaţă din mînile lui. 
Am şezut ascuns ma! multe zile; chiar preoteasa a ajutat 

să nu mă găsească popa în acele zile. În sfîrşit diaconul şi 
preoteasa, prin multe rugăciuni, la care mai întăi nu voiă 
să asculte, abia ai izbutit să-l facă a mă ierta, însă cu con- 
diţie să mă duc de la el, să nu mă mat vază în ochi. 
Acum alt năcaz: timp de-iarnă era, şi negreşit nimeni nu 

o să mă primească, ci o să-mizică: unde ai şezut peste vară, 
acolo -să petreci şi iarna. | 

Atunci, cu lacrămile în ochi şi în genunchi, sărutîndu 1 tăl- pile, i-am zis: . Si | 
— Cinstite părinte, iartă-mă, că n'am făcut întradins, ci din neştiinţă, am greşit. 
— Piel d'innainte. mi, Stirpitură diavolească, îmi . zise el, să nu dai de vre-o nevoie cu tine, Mai bin era să te fi luat Ne- i curatul decît să-mi pierzi pieptenele. Eram may bucuros să fi pierdut or'ce ait, CĂ nu-mi părea aşa de rău, Du-te, du-te, piei d'innainte-mi, Ponivosule; diavolul tea adus la mine să-mi faci această pacoste 7 
— În numele: lui Dumnezei, al Sfintei Troiţe Şi al tuturor Sfinţilor, îi mai ziseiă eă, fierbinte mă rog, părinte, iartă-mă, Mai mulțărnit sînt să primesc moartea din mîna Sfinţiei Tale decit să mă goneşti acuin asupra iernii. Sfinţia Ta ştii bine că sînt orfan şi n'am unde nă duce. Nădejdea mea pe lume, după Dumnezeii, este la Sfinţia Ta, Par, în loc să se îmbuneze, 

ăcusem și să.mi asculte ru dură, începu a mă. 

în loc să dea itărir greşăla ice 
rugăciunea ce-i aduceam cu atîta că]. - lovi cu tocul cizmelor şi da fără  cruţare cele din urmă, pănă la atita se înfuriă, caute toporul, îmi zise: 

să ie picnesc, că altfel nu Pot scăpa de 
văzînd că a ajuns treab 
TUgam moartea să vie 
: Cînd am văzuţ pe p 

„> Ca pe porci am vine. SA 

Atunci, 
pănă aici 

„viață, însă 

a pănă la topor, măcar că 
a mă scăpa de o aşa ticăloasă 
opă Că -se apropie cu toporul,



= _ ” | . 25 

sizațul de dragoste a vieţii mia : tăcut să fug d'innaintea: lt, și 

m'am ascuns cîteva zile la diacon. 
„Rugăciunile diaconului şi ale altor oameză abia-abia 'aii în- 

duplecât această inimă de tigru, nu ca să mă ierte, dar ca 

să mă primească a şedea la dinsul pănă în primăvară.“ Tristă 
primire, şi triste am petrecut :zilele ce am mai rămas acolo! 

Preotul se schimbase în privinţa mea. De cîtă ori voiă să-şi 
pieptene barba saii părul capului, şi-şi aducea aminte de piep- 
tene, de atîte ori trebuia să mă:duc, să fug, să cat a mă viri 

în gaură de şoarece, să mă fac nevăzut d'innaintea Inj,: căci 

pare că-l găsiaii o mie de Necuraţi, aşa se înfaria, pănă! la 

nebunie, şi-l ţinea mal multe ceasuri, La 

Cu chii, cu vai, am petrecut astfel vre-o cinsprezece zile. 

Preotul voiă cu orice. chip să se curăţe de mire, şi, văzînd că 

- de multa mea răbdare, supunere şi ascultare rămînea învins, 

de şi furiile sale treceaii orice margine, puse la cale: alte cazane, 

alte chinuri pentru nenorocitul de mine. 
De cîte ori mă duceam cu cofelela apă saii cu vitele să le 

_adăp la un pirîii care trecea prin acel sat, de atitea ori ne- 

potul popii, însoţit de argatul săi, mă prindea şi-mi da cîte 

„o bătaie, soră cu moartea, încît de abia mă întorceam acasă. 

Ei, în nevinovăția mea, am crezut de cuviinţă să mă jăluiese 

popii, ca la singurul miei ocrotitor, pentru aceste fapte de 

sălbătăcie, săvirşite de nepotul săi asupra mea ; dar împută- 

rile tot mie mi se făceaii, ba încă preotul găsi cuvinte a mă 

- sudui, zicînd că voiesc a băga zavistii în familie, şi, în loc de 

ocrotire; mă lovia cu ce-l iezia înnainte, peste cap, peste urechi ; 

da şi cu minileşi cu bastonul: rap! rap ! rap!, pe unde-i venia. 

nu voii să-mi faci intrigi. 

Țilharit aceia nelegiuiţi pănă acolo aii mers cu amenințarea 

"şi cu caznele, încît în una d.n zile ai voit să mă dea pe copcă, 

să mă înnec. 

1— Dar ce vam făcut eii, nenişorule, de mă canoniți aşa? . 

— Să te duci la dracw din satul nostru, îmi ziseră ej, să 

laşi pe, popa în pace. 

__— Mă voii duce, păcatele mele, li răspunseiu eii ; dar d: voastră 

ştiţi bine că sîni orfan, şi n'am unde să trag. 

                          

Lă 

1 Acest nepot al popil era fiul diaconului Constantina.
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— Să te duci de -unde a! venit, pacoste; căci, dacă nu, te 
dăm pe copcă să te înneci, şi, dacă ne va întreba cineva de: 
spre tine, avem să zicem că te-a! dat pe ghiaţă şi a! alunecat 
în copcă, şi, pănă să venirma noi.a sparge ghiaţa, să te scoatem, 
te-al înnecat. . - | 

Rugăciunile mele către Dumnezeii nu încetaii zi şi noapte ca 
să mă mîntuiască din mîna acelor sălbateci nelegiuiţi. În sfîrşit, 
lucrul ajunse serios, nu mai era o singură vorbă. Într'una 
din zile, m'am încercat a mai spune preotului că acel tîlhart, 
nu numai mă snopiseră cu bătăile, dar merseseră cu ticăloşia 
pănăa mă da pe copcă,şi drept încredințare îi arătăiă hainele 
ude pe mine, cum scăpasem din mîna lor. De 

Dar drept mîngiiere m'am ales, ca şi întăia oară, cu lo- vituri şi vorbe ce nu le meritam. Sătul de suferinţe, cugetam la soarta mea şi în clipeie cele amare de chinuri şi de mînie, îm! ziceam: <Aşa-mil trebuie să pătimesc, ba încă mat răi, Ce căutam eii să plec de la tata şi să pribegesc prin străinătate ? Să mă învăţ minte, să mă satur de carte, dacă, numai, cartea îmi era de lipsă.» Doar acum pricepusem că tilharii aceia mă băteau cu învoirea popii, căci nu se putea să fie altfel fi văzut cu vînătăiele de bătăi şi cu hainele ude şi îngheţate pe mine, m'ar f compătimit, iar nu m'ar fi cinstit, cum făcea popa, cu vorbele de: mincinos şi zavistnic. | Şi gîndul miei era să fug la mănăstirea'Rişca, unde credeam că poate aş găsi un călugăr care ar voi să mă înveţe carte, fiindcă 

; oricine m'ar 

se bătea cu pumnul în pi : ; dar, pe supt cumpăt, 

mă va mai prinde la pîrăă, 

1 Această i i 3 
ke astă iarnă a fost în anul 1829, pe cind erai şi. Oşiile rusesti în ţară.
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IV. 

Era o iarnă aspră şi grea; troienele şi nămeţii schimbaseră 
faţa lumii ; şi din cîmpiile netede se făcuseră văl şi dealuri 
de zăpadă Animalele săibatece, şi mai cu seamă lupii, umbla 
turbate de foame. Arborii se încovoiai supt greutatea ninsorii; 

iar casele ajunseseră bordeie, atita se urcase zăpada. Vîntul de 
la Miazănoapte bătea cu tărie, şi bătrînul Crivăţ pare că-şi gă 

sise puterea unul tînăr, aşa se umfla şi sufla. Pămiîntul era în 

deplina sa domnire. Păsărelele trăgeau asupra lor toată luarea 
mea aminte. Amorţite de frig şi de foame, cădeai şi muriaă. 

Asămănam soarta lor cu a mea. Ca şi diînsele străin, fără loc 
de adăpostire, fără hrană, aş muri, dacă numai căldura nădejdei 

nu m'ar însufleţi, Îmi aduceam aminte necontenit vorbele din 

Evanghelie pe care le cetia popa în biserică, unde zicea 
Domnul Hristos: Cel ce crede întru mine, vii vă fi, şi aceasta 

mă înviora şi mal mult. 
Şederea mea la papa ajunsese de nesuferit. M'am hotărît să 

plec. Dar, înnainte de a tace acest pas, am crezut că e bine 

a cere sprijinul Celui de sus. Am. îngenunchiat şi, cu ochil 
către cer, am grăit următoarea rugăciune : - 

«Doamne, Dumnezeul miei, Tu ştii cit de curată este do- 

rinţa mea, cît apropie ea pe om de Tine. Tu ştii cît am răbdat 

şi cum suferinţile mele ai trecut peste puterea mea de a le 

îndura. Tu vezi chiar în această clipă lacrămile mele şi ştii că 

pînea ce am mîncata fost de multe ori udată de dinele. Ajută-mi 
în această călătorie şi povăţuieşte-mi calea, să pot da peste 

nişte oameni cari să mă înveţe carte. Ajută-mi a birui piede-, 

cile şi mă păzeşte de fiarele sălbatece şi de oamenii cel răl, 

cari numal cu numele se dai drept creştini. Luminează-mi 

mintea, spre a putea cunoaşte mai lămurit binele ce Tu-l dai 

lumil.> | 
”Apot am făcut o metanie la pămînt, semnul sfintei Cruci şi 

am plecat. Cînd am ieşit pe uşă, zorile începuseră a goni în- 

tunerecul şi, asttel, vedeam oarecum pe unde să calc. 

După nouă zile de căiătorie, pe. un timp foarte aspru, abia 

am ajuns la, mănăstirea Rica şi am tras la arhondărie. Cînd
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m'ati văzut călugării, s'aă crucit, Și, fiindcă nu puteam vorbi, 
amorţit fiind de frig şi pocăltit de foame. m'aă pus într'o odaie 
de m'am încălzit, mi-ati dat de mîncare şi, numai a doua zi, 
după. ce m'am odihnit, am fost în stare să li arăt pricinile ce 
mă aduceaii pe acolo. | 

Li-am spus toată viaţa mea. Li-am arătat cum am rămas de mnic fără mamă, pe care n'am cunoscut-o; li-am arătat toate nevoile .prin care, am trecut pănă în clipa în care m'am hotărit a veni la mănăstire. 
-— Dar cum al făcut de-ar răzbit pănă aici ? 
— Numai Dumnezeii ştie, părinților, cu .cîtă greutate şi pri- mejdie am făcut acest drum. O zi am muncit pănă să ajung de la un sat la altul. Zăpada cea. mare mă obosise, gerul mă amorţise şi foamea mă slăbise într'atîta, încît, dacă nu mă pri- mia în gazdă un sătean temător de Dumnezeu, aș fi ajuns prada răi făcătorilor sai fiarelor răpitoare. Şi, de ce mă apro- piam de munţi, de aceia neaua creștea mail mare, drumul era mai răi şi călătoria mar grea . şi 

prin zăpadă pănă la. brîă, pentru că nu era pirtie făcută încă, din care pricină eram nevoit să ocolesc mult ca să ajung la cite un sat. Odată mi-sa întîmplat ca toată ziua să umblu nu- ma! pănă să trec un sat; ce e dreptul, satul era şi mare. «Vă puteţi face ideie de anevoinţa aceste! călătorii, aflind că de mai multe ori am rătăcit drumul. Două pricini erat care mi-aii cășunat această anevoinţă, Întăia, că mergeam pe dibui- tele, fără să Cunosc drumul; a doua, că, dînd 'eă peste oameni cu suflete bune, cari mă 'îndrebiai i 0amsni fără milă, cari-ml spu 
parte să apuc, peste Cîmpuri, 
horhăind, pe cînd adevărat 

«Acum, Părinților, aţi afat via 
1 

ţa mea şi năcazurile ce am suferit pănă să âjung aici; trebu ie să vă fac cunoscută şi ţinta de dorinţa de a învăţa carte. Şi; fiindcă în 

pe vre-un .veţe î “ŞI Scrie, drept simbrie, După : voii „mal mare, spre a Putea judeca, 
a 

. -



.29 

__atonci voii fi în stare, cunoscînd totul să mă hotărăsc a ră- 

- mînea pentru totdeauna în. mănăstire.» i 

— Mal stal pe-aici, băiete, — îmi zise unu! din călugări —j 

că ei ştiii pe cutare părinte ce are trebuință de un băiat. - 
După o jumătate de ceas de aşteptare, călugărul mă chiamă 

şi mă duce la un părinte, Meletie. Cum ajunseiii la dinsul, ce- 
tiiă la uşa chiliei lui «Pentru rugăciunile...a, şi, după ce-mi 

dete binecuvintarea, întrăii înnăuntru, făcuii o metaiie şi-i 

săruţăiu mîna. A | 

Am răspuns cît se poate de lămurit la toate întrebăriie. 

— Să rămil la mine, îmi zise el la urmă. Toată treaba ce 

al să-mi faci este de a-mi mătură chilia, a-mi aduce apă şi 

bucate de la arhondărie, şi încolo nimic. Timp ai destul, să 

ff cuminte şi să înveţi. Apoi, făcîndu-te mare și avind purtări 

bune, te voii face un diacon şi, atunci. poţi să înnaintezi. 

— Primesc cu mulțămire mare, cinstite părinte, şi mă voiii 

sili să nu-ţi aduc nicio supărare. 

Bucuria ce am simţit în acea clipă nu se poate spune. Mă 

credeam ca în 'Raiii. mai cu samă că acum eram sigur că o 

să învăţ carte. Îmi făceam planuri cum să mă port de bine, 

cum să dati ascultare ia toţi şi cum să cheltuiesc o silinţă de 

fier şi o statornicie neclintită spre a învăţa carte; în sfirşit, mă 

pregătiam să fac totul ca toți părinţii să mă iubească. | 

- Patru zile am trăit într'o fericire ce credeam că numai îu 

cer se poate afla; a cincea zi, peste aşteptările mele, părintele 

Meletie îmi zise : | 
— Cu multă miîhnire sînt silit, băiete, să-ţi spun să te duci 

unde te va îndrepta Dumnezeu, căci părintele stareţul nu-mi 

dă voie să te ţin. La rugămintea ce i-am făcut de a îngădui 

să stal la mine, el a început să strige: <Afară, afară! Să se 

gonească din mănăstire asemenea, lichele, că vin acum, pănă 

cînd sînt mici, de mănîncă mămăliga degeaba, şi, dacă se mă- 

resc, se duc dracului în lume !> Apoi, vorbindu-mi de-a drep- 

tul, a adăugit: <Cum ţi-ai. însuşit dreptul, părinte Meletie, fără 

să întrebi pe nimeni, de a pripăşi toate puşiamalele din lume 

aici, la mănăstire ?>. Dumneata vezi, băiete, că n'am ce să-ţi 

fac decît să te duci unde te va lumină Mintuitorul, să scap 

şi ei de beleaua ce mi-am făcut cu tine primindu-te. | 

Trăsnetul din cer de-ar fi căzut, nar fi putut să-mi facă o 

i 
t
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mai mare spaimă. Am început să pling şi să mă tînguiesc, — 
acest nenoroc mi se părea şi ma! greu după ce gustasem o 
umbră de fericire de patru zile. Mihnirea ce m'a cuprins fu 
atît de adincă, încît am rămas înlemnit, — am leşinat. 

Neștiind încotro să apuc,. unde să mă duc, m'am întors la părintele Meletie, şi am căzut în genunchi la picioarele lui, rugîndu-l: . 
«Părinte Meletie», am zis, <te rog foarte mult, îri numele lui Dumnezeii, milostiveşte-te asupra unu! orfan şi mai stăruieşte cu rugăciunea la părintele arhimandrit să mă primească în mănăstire, măcar pănă se va face pîrtie saă se va muia frigul, căci de abia am răzbit de am venit pănă aici. Acum ce o să mă fac ?Că, de voiă pleca pe astfel de vreme, nu mă mai aș- „tept la alt nimic decit la peirea mea.» 

soarta duşmană mă aruncase, 
După aceasta părintele Meletie a rugat încă odată pe sta- reţ să mă primească măcar pănă se va mat îndrepta -vremea, dar în zădar, cia poruncit să mă dea afară pe poartă, unde 

nile mele, mulţi din ei îmi răspundeaii tot cu lacrimi, fără a avea altă putere, 
În sfîrşit, dacă am văzut că nu este cu p am luat-o pe: supt munţi, și, din saţ în sat, cînd rătăcind drumul, cîna îndreptindu-mă, zile am ajuns la mănăstirea Slatina, unde, făcînd aceleaşi ru- găminţi ca şi cele ce făcusem la mănăstirea Rişca, am primit a- „Ceiaşi răspingere şi aceiaşi. nebăgare În samă, | Pe drumul de la 'mănăstirea Riîşca la Slatina; rătăcind dru- mul într'una din zile, cînd înserasem pe cale, era să mă îm- 

puşte Nemţii Cari erai de pază la graniţă. Căcy ei, zărind ghe- 
reta şi sentinela, am crezut că este vre-o colibă de cioban şi 
mă duceam drept spre dînsul. Şi, dacă Du întîlniam o sanie 
care venia cu doi călători, cari mi-ati arătat drumul, nu ştii 
ce se alegea de mine, Am scă i 
cherl> de <Valah» Lă | os pat numai ca un: “verfluhtăr 
ra 

1 eAfarisit de Romîn.» 

utință a rămînea 
cu greutate mare, 

peste şese saii şepte
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Plecînd şi de la această mănăstire, cugetăiii să merg la mă- 

năstirea Neamţului, şi am şi luat-o la dram, din sat în sat, în- 
trebind pe oricine întîlniam ; pe cale, îmi ziceam, vărsînd mul- 
ţime de lacrimi:.dacă nu m'or primi nici călugărit din mănăs- 

tirea Neamţului, unde să mă mai duc? Încotro apuc, nu aflu 
nicio mîngiiere la nesfîrşitele mele nenorociri şi îndur cele mai 
aspre suferinţi. tot telul de nevoi, lipsuri şi urgil. Ah! Dum- 

nezeule! se vede că soarta care mial orînduit-o este duş: 
mana mea, de mă duce tot peste nenorociri şi prăpăstil. O, 

soartă, soartă, cum n'am şi eă cea mai mică parte de feri- 
cire în această lume, precum ai toate celelalte vieţuitoare! 
Se vede că tu, aceia ce te numesc soarta mea, eşi chiar 

“urgia Iadului. Dumnezeule! Toată suflarea te laudă prin 
'cuvîntări înnalte şi ţi se închină ţie, te crede judecător drept 
şi mult milostiv celor ce cer.cu multă credinţă ajutorul Tăii. 
Însă, la împărţirea soartei mele, se vede că eil tare am fost 

păcătos înnaintea Ta, de mă pedepseşii aşa de crunt! Se vede 

că -al sortit fericirea sau raiul pămîntesc numai celor ce 
batjocuresc numele Tăi, făţarnicilor şi tiranilor pămîntului. 

Iară urgiile, prăpăstiile Iadului ' pămîntesc şi. lipsele de toate 

cele trebuincioase le-ai dat acelora cari şi în culcare şi în scu- 

lare ţi se roagă ie, păzesc poruncile Tale şi nu-şi depărtează 

cugetul şi credinţa de la Tine. Oare cu drept este ca taţi a- 

ceştia să fie pedepsiţi cu asprime şi prigoniţi ?> 

Astfel cugetînd, am ajuns la satul Bogdăneştii, unde am gă- 

sit pe un preot, Alexe, la care am rămas, Deocamdată mi-a 

arătat şi acesta vre-o două, trei lecţii; dar, după cîteva zile, 

văzînd că se fac pregătiri de o călătorie mai îndelungată,- 

luînd carne, brînză şi mălaiii, am crezut că merg la pădure 

după lemne. Mă luară şi pe mine. Pe drum înţeleseiă că se 

duc la o tîrlă ce oavea preotul foarte departe în munţi, pentru 

iernat vitele. Şi, fiindcă n'avea altă slugă, a lăsat vitele supt 

înprijirea argaţilor unul vecia, i 

Ajungînd acolo, preotul se întoarse, după ce-mi porunci să 

îngrijesc de vite, să li dai fîn, să li rînesc şi să li aştern, apoi 

noaptea să dorm cu argaţii ce se aflaă acolo. Trebuie să mănînc 

la o masă cu dînşii, pentru care îm! şi lăsă toate cele ce 

adusese, spuindu-mi că peste citeva zile se va întoarce. Nu zi- 

Li
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seii nici da, nici ba; văzuiu că soarta îmt este foarte duşmană, 
şi mă aruncă unde cu gîndul nu ştie cineva, Ș 

Bordeiul unde se adăpostiati argaţii era aşezat în mijlocul une! 
păduri grozave de brazi, încunjurată numai de rîpi foarte 
prăpăstioase, încît mi se zburlia părul numai unde le priviam, 
dar încă să mai şez acolo oarecare timp. Bordeiul era întu- 
necos ca o peşteră. Într'o sară, stind Ja cină cu acel argaţi, 
tovarăşi ai miei, am băgat de samă, la lumina focului, că printre degetele lor aveaii numai bube. Atunci mi-ara zis: al umblat 
cît ai umblat, băiete, dar aici ți sa înfundat. Mă gindiam ce o să mă fac, dacă, după atîtea nenumărate suferinţi, mă voii umplea şi de riie de la ace: argaţi, căci er aveai rîie, Aşa „cum sînt, curat ca argintul, şi întimpin atîtea şi atitea neajun- suri, dar, cînd voii mzi 6 şi bolnav de rie, cum mă vor mal“ primi oamenii ? Să fug de acolo, n'aveam curaj, fiindcă nu mă bizuiam că voiă nemeri drumul pe unde am venit, find pe acolo tocmai cotiturile Iadului, apor şi zăpada era .mare şi mă temeam de fiare săbatece, căci şi erai multe prin acea pustietate. 

| 
Argaţii băgară de samă că'mă feresc de „dînşii şi prinseră: pică pe mine. Şi, fiinccă ef gătiat bucatele nu mîncam cite două şi trei zile. Şi ci, văzînd astfel, mă apuca şi mă frecau cu miînile lor pe obraz, pe buze, prin sîn şi pe unde li venia. Într'o zi luăiă curaj şi li ziseiu: : | — De ce vă bateţi joc de mine, fraţilor ? Nu vă este teamă că într'o zi o să vă bată Şi pe voi Dumnezeă ? Pănă să-t bată pe ei Dumnezeu, saă pus cu bitele şi mi-ati dat el mie o trinteală şi o snopeală de oii pomeni-o şi mort; 

Speriat de ameninţări şi bătăy obiceiurile lor, şi, de unde Pănă ai ŞI mă ţineam may numa 

» m'am hotărît să mă dedau cu 
CI nu mîncam cîte două, trei zile I lingînd sare și bînd apă cu pumnii de la 

voia lur Dumneseă, carele, în ziceam, este tată al săracilor, 
ŞI dacă, fac si eu i i tele vieţuitoare cele lăsate 

întă purtare de grije, iar,



E II Ii 

dacă nu ya voi a Se milostivi asupră-mă, atunci, să mă tot pă- 
__zesc ei, nu voii. putea scăpa de ceia ce-mi! va fi scris. 

Dumnezeii însă m'a păzit de nu sa lipit nimic de mine, şi 

astfel am scăpat sănătos o lună de zile, cît am şezut acolo, pănă 
a venit popa de m'a luat Acest timp mi s'a părut zece ani, 

atit de urit era acolo de trăit. 

Dacă neam întors acasă, mergeam cu popa cu lemne de 
vînzare la oraşul Folticeni, de două ori pe săptămînă, cu cîte 

trei sănii; iar boit ît minam numai noi doi. Văzînd că-mi pierd 
vremea în zădar, n'am mai şezut mult nici la popa.. 

Singele apă nu se face, zice o vorbă romănească.. .Desnădăj- 

duit de reaua primire ce am întîmpinat-o în toate părţile, mi-am 
adus aminte de toate şi cugetari ca la cel diintiii prilej să 
mă întorc acasă. Fie cineva cit de avut, fie cît de sărac,el 

se găseşte mal în largul săii între al săi. Cu toate bunurile 
ce ar întîlni cineva în străinătate, toate-acele bunuri ajung amare 
între străini. Mila, ocrotirea şi îngrijirile de la străini se po- 

trivesc. ele cu sfaturile unui părinte? 
Plecînd de la popa Alexe şi scăpînd cu faţă curată de ne- 

voile peste care am mal dat, am ajuns viii nevătămat în satul 

Hecii, la tata. 
"Nu se poate spune bucuria cu care ma primit tata. | 

— Dar unde ai fost, fiule, atîta vreme? “Not credeam că te-al 

pierăut. Nu mai gîndiam să te vedem. 

— Dar pe unde mam fost, tată ? Ce mal face popa Ion? _ 

-— Ce să facă şi-el? Cu munca, ud pe ici, pe colo, şi cu 

meştegugrul lui cel popesc. 
_ Îndată sati adunat împrejurul mieii popa, fil lui şi alți prie- 

teni vech! de-ai miel, şi li-am povestit toate întîmplările mele, . 

„pănă în timpul -cînd eram să plec de la popa Atexe. Şi, fiindcă 

“eram ostenit, am aminat sfirşitul pe altă dată. 

A doua zi, mult mai înnainte de ceasul ce hotă:isem, se adu- 

naseră împrejurul miei, iar ei li-am povestit cum urmează: 

_— într'o dimineaţă mă scol foarte de timpurii şi-mi fac-pre- . 

_“gătirile de plecare. Aceste pregătiri se alcătuiai din ţolişoa- 

rele “cu care mă. îmbrăcam şi un ceaslov ce luasem de la popa 

Alexe. Gindul mică era să mă dus la mănăstirea Neamţului. 

A pornit deci în spre acolo şi am ajuns la satul Boroaia. În 

margenea acestul sat am întîlnit do! oameni ce păziaii de caraulă : 

i | i _ a
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o — Ar răvaş de drum, băiete,—îmi! ziseră el,—şi de unde vi[? 
— Răvaş nam, li răspunseiă ; vin de la Bogdăneşti, unde 

am slujit la popa Alexe şi mă duc orlunde voiă găsi stăpin, 
căci am mare tragere de inimă la carte. 

Et puseră mîna pe: miine, mă debrăcară de toate hainele, lă- 
sindu-mă cum m'a născut maică-mea, şi mă băgară întrun bor- 
deiit plin de fum. Apor. căutind în țolişoarele mele, unde cre- 
deaii să găsească ceva, mi le-at pus şi pe ele pe o culme, iar de-asupra ceaslovul ce !uasem de la popa Alexe. . ae „— Şi pentru ce te-ai băgat la fum ?—mă întrebară toţi de- odată. 

d — Pentru că se temeai Muscalit de ciumă ; satul acela era plin de oştire şi comandantul dase ordin ca nimeni din călători să nu treacă prin săt fără să fie Supus acestei cercetări ma! întăi. a RE . — Cu ce te-ai afumat şi cît ar şezut în fumul acela? — Bordeiul era făcut într'adins pentru aceasta.-Cind amiîn- trat acolo, fumul 'era mai potolit. Dar după întrarea mea, aţițară focul cu potloage, 0âse şi tot felutde lucruri, care făceai un fum de te înneca. Et supuneaă la această cercare pe toţi călătorii, _ fiindcă, ziceaii ei, dacă va fi cineva atins de ciumă nu va putea dăinui de pe utma acestei încercări, Patru ceasuri m'aă ținut acolo. Dar aceste patru ceasuri fură may lungi decit îşi poate închipui „Sineva. Patru ceasuri de Chin îngrozitor. Mă rugam, plingînd, să-mi lase măcar o găurice, O crăpătură prim care să răsuflu ; dar . toţi erai surzi la vaietele şi țipetele meie. în sfîrşit făcu Dumnne- . zeă de mă Bqoaseră, îmi deteră țolişoarele de mă îmbrăcăiă, upă se Le mal scotociră încă odată ŞT nu găsiră nimic, — l Pal aşa ca din gură de şarpe? îm zi , Pal mai murit, su 5 p : imi ziseră el, iaca . 
—” Tocmai pentru că n'am muri a INI $ | murit, de aceia țipam: era să-mi da sufletul, nu ,  fipaza ; căci, dac 

a să i s mal puteam ţipa. Rămîneţi sănă- 
toşi, N mai ziseiii, şi lăsaţi-mă acum să ză duc : up a (e grăbi, băiete, că nu mer t șa în | coteşti tu. Acum trebuie a; asul aboreig a 0: 
avem poruncă, să supunem cer. după ce-i vom Pune la fu
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: Trebui să. mă supun ordinului, că n'aveam încotro. Faik . 

deci înfăţişat ofiţeruiui, aşacum mă aflam: negru ca un Arap-_ 

de fum. cu ochii umfiaţi ca cepele și roşii. După ce-ispuseiă, 

prin tălmaciă, că sînt orfan și scopul ce-l urmăriam, chemă pe. 

un soldat, anume Nicanor; pe care-l avea ca vizitiă, şi-l or- - 

donâ cu multă seriositate. să îngrijească de mine, să nu care- 

cumva să-l scap din mînă, căct îl omoară în bătaie. 

Acum iată-mă şi vizitit la Ruşi! Dormiam în grajd cu sol - 

- datul pe fin şi ne învăliam cu pături şi mamntale soldăţeşti. Nu .- 

prea petreceam răi ; şi de spre ale iifîncării încă o duceam bi- - 

7 nişor, fiindcă ni aducea din sat, de la cvartir, bucate de post 

din destul (căci era postul Învieril)., Cu toate că soldatul mă -. 

ţinea din scurt, dar gîndul mieă era cum să scap, şi nu aştep- 

tam dacit să se facă timpul frumos şi cald ca să pun în miş- 

Na - - : ve 

care gîndurile şi scopul miei. 

N'am putut însă răminea, mal mult, fiindcă într'o zi am în--- 

“ țeles din nişte semne şi din votbsle ce spunea praporcicul sol- 

N 

datulul că adecă yîndul lul era să mă ţie pănă ia plecarea . - 

lor în Rusia, _şi atunci-să mă iea cu dinsul ca rob pentru 

țotăeauna. Atunci am început a mă gîndi mai adinc' şi a-mi 

' eroi mere la planuri, întrebuinţind toată agerimea minţii, şi” - 

apoi le lasam în cercetare, şi, după ce le cerceta, ele cădeau. 

“ find cu neputinţă. În cele din urmă am- 

<hibzuit unul, şi am început a-l pune în lucrare, ca -să nu ră- 

mfiti nict eti îndărăt cu moliciunea, ci să stric planiirile mus- - 

căleşti de a lua robi aşa parcă ar fi căzuţi din; cer. - 

Cînd mă gîndiam la robie, drept vă mărturisesc, mai bine 

alegeam biciul zbirului (dorobanţului) romina, de care voiară- 

'să scap, învăţind carte Libertatea îmi sta înnăinte. totdeauna. - 

ca o-arătare ce mă chema cu amindouă mîinile. Soarta îmi 

punea toate. piedecile închipuite şi “neiachipuite spre a-mi 

opri calea--de a ajunge acolo. Voința mea însă îmi zicea: nu i 

te lăsa, învinge toâte piedecile şi merg! drept la ţintă. Fericirea 

cu. atita este mal dulce, cu cît e cîştigată prin mai multă muncă. 

- Fericirea câştigată pe degeaba nu mai este fericire. ci vestirea 

nenorocirii, fiindcă acel ce nu ştie cu ce preţ se cîştigă, nu ştie: 

nici păstra. : / a i , 

Ca să adorm privegherea soldatului Nicanor, care mă ţinea - 

foarte de scurt, încît nu mă lăsa singur nici la trebuinţele fi | 

-
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reşti, mă arătam vesel, ca şi cînd eram venit cu dinşii şi cătam a 
merge iarăşi cu dînşii. Mă arătam aşa de nesimţitor, ca anima- 
lele ;; mîncam, beam apă şi dormiam cu poftă ; ascultam şi înde- 
pliniam ordinele ce mi se dai Gu cea ma! mare scumpătate, 
întocmai ca vita. Cînd.mă jucam cu băieţii ce veniai în bătă- 
tură ia mine, mă puneaii de mă luptam cu dînşii, şi ei mai 
pe toţi îl trintiam, fiindcă eram zdravăn, iar soldaţii mă bă- 
teai pe spate rizînd şi-mt ziceai: bravo, clopeţ, molodeţ. „_ Izbutisem pe jumătate. Adusesem în stare pe Muscal să şt închipuie că n'aveam gînd de fugă. Îmi rămînea să fac tot ce era. cu putinţă ca să rămfiii şi singur, fără supravegherea sol- datului, la oarecare trebi, saă în grajd, la culcare. 

Seara, se adunau la cuhne, care era tot într'o curte. soldaţii, cu femel şi chiar cu fete; făceau ca un fel de şezătoare, şi a- „colo beaii şi petreceau “pănă : către miezul nopţii, Ei luam parte la aceste petreceri, şi îndemnam pe Nicanor la băutură. Apoi, prefăcîndu-mă că mi-e somu, mă culcam într'un colţ, pănă isprăviau el, şi apoi mă duceam cu dînsul la grajd de dormiam rămăşiţa nopţii. 
Într'ana din seri, pe cînd vedeam că se înfierbintă la bău- tură, mă dai pe lîngă soitat Şi-i zic: Batiuşcă Nicanor, lasă. mă să mă duc în grajd să mă culc. E! a mers împreună cu mine, m'a învelit bine şi sa culcat şi el. Ei ştiam că gîndul lui era la băutură, şi m'am făcut că - dorm, Începînd a sforăi. Cum a văzut el că dorm dus, sa sculat, a încuiat grajdul,-lu- „Înd cheia la dinsul, şi n'a venit decit ă doua zi, Ei m'am pre: făcut că nu ştiă nici cînd s'a dus nici cînd s'a î 

a 0 pusese supt căpătiiu. Eă mă 
r ca miţa spre şoarece, înă urc 
&rajdului, care eră de scîndurț



  

trece” “din grădină în grădină, Sincă pe. atunci CI casele erai 
foarte rari, „neaşezate la linie, şi- grădinile foarte mari, Meigeăm 
“încet pe zăpada în gheţată, ci ca să nu mă simtă nici cînil. Şi a am 
ieşit din sat. . Ă 

Mă bucuram că întăiul pas s'a făcut şi a a ieşit bine. Ama 
luat-o la fugă, şi, cînd se crăpa de ziuă, eram într'ua zăvoiă 
pe malul riului Moldova. Frica mea era. să nu mă simtă soldaţii, 
să se iea după mine şi, să mă prindă. Cu tot irigul ce era, eii 
"înnăduşisem tugind de frică. Aici mă opriiii şi mă odihnit puţin, 

apoi mă gîndiii încotro să ftig. Spre munţi nu se putea, căci 
toate satele eraii pline de oştire; spre. mănăstirea Neamţulvi . 

iar nu se putea, din aceiaşi. pricină, Trebuia deci să trec riul. 
SE făcuse ziuă. - : e - 

Această apă curge împărțită în mal multe ramori, pe uncie | 

locuri în cîte cinci şi Şase braţe. Mă. desbrac de. cioareci, imi 
scot opincile şi, :cu.toate; că era giria foarte rece, am trecut 

printr'însa de-a dreptul. Mergînd - mat-înnainte pe prind, am 
trecut şi al doilea braţ; ajungînd ia al-treiiea braţ, .n'aveam 

curaj, fiindcă era foarte răpede şi mal adîncă, încit rostogolia - 
la vale bolovanil ce-i întiinia în cale şi aducea sloi de ghiaţă. 
De nevoie. însă, am întrat. în apă înnaintind pănă la mijloc, 

unde mă împiedec. de un bolovan şi cad în apă. Cind am. 
“văzut că mă duce: apa la vale, mi-am piei dat tot cumpătul: 
n'aveam puiere să mă scol în sus, şi apol eramşi. îngheţat de , 

frig. Mă speriasem--că mă. înnec, Dacă izbutiam. să -mă ridic, | 

cădeam iarăși, neputîndu-mă ţinea împotriva apei. În sfîrşit, 

lupiîndu-mă, abia-abia dădu Dumnezeii să ies iarăşi la mal, ca 

| Ja două siite de stînjeni mal ja vale: de locul de unde întra- 

sem, dar cu multă greutate e - 

Starea mea devenia din e ce- în ce mal. rea. Îmi pierduseră , 

-- curajul de a mal trece prin apă şi, cu toate acestea, trebuia 

să trec, dacă vream să merg înnainie ori_ înnapol. Pe iîngă 

acestea, frigul mă răzbise. Alergam în sus şi în .jos pe prund, : 

cu gînd să mă încălzesc. Neavind nicio putere, nictun ajutor : 

“ «de nicăiri, mă adresam cu rugăminţi la tot. ce vedeam cu ochii. i 

şi. la ce nu puteam vedea, Ah, Dumnezeule, ziceam, nu 'mă lăsa 

- să mă prăpădesc; dă-m! ajutorul: tăă ceresc, ca să pot sămi 

împlinesc dorința de a învăţa . carte! Ab, .Gerule,tu singur eşti . 

care mă priveşti, ţie mă rog fierbinte, milostiveşte-te asupră-mi 

> Ă -
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şi învață-mă ce să fac în momentul de faţă ? Ah. văzduhule, | 
şi la tine îm! arunc privirea cu adincile mele plingeri şi te rog 
milostiveşte-te asupră-mi de mail răreşte norii din drumul raze- 
lor soarelui, ca să poată el să străbată pănă la mine şi să-mi 
mal; prelungească viața măcar cu cîteva momente | Ab, soare, 
tu, cela ce dal viaţă întregii lumi, şi ţie mă rog fierbinte, 
milostiveşte-te asupră.mi, fi tu ma! milostiv asupra unel fiinţe cu 

„totul-lipsită de mijloacele de viaţă. Trimete strălucirea razelor 
tale, cu acel sfint mijloc cu care întreţii viața tuturor vie- țuitoarelor din lume, şi ma! prelungeşte pe a mea măcar 
cit de puţin, ! a 
„Toate acestea nu miaiă ajutat cu nimic, aşteptam dintr'o clipă într'alta despărţirea sufletului de corp. În cele din urmă, văzind că nici nu mor mal curind, să scap odată pentru tot- deauna, nici nu puteam a mă încălzi sai scăpa de acea ne: norocire, şi că acest zăvoiiă este sud la plîngerile mele, căci nu-mi dă niciun ajuror, mă hotărisem să trec cele tre! gîrle despre malul drept înnapol, fiindcă tot eram ei jumătate mort, de oare ce începuseră a îngheţa hainele pe mine, şi apo! eram nevoit să ies din acel ostrov. LS ÎN Am trecut apa înnot, dar ce fel de înnot? Mai mult pe fundui apel, şi băusem la apă pănă mă făcuserh tobă, pe cînd i mie îmi chiorăia maţele de foame. M'am desbrăcat de haine şi le-am pus să se usuce la soare, după ce le am stors, fiiudcă se udaseră, iar ei alergam prin prejur, tremurînd şi cu dinţii clănțănind, de era să-mi muşc limba. în desperarea mea, învi- "nuiam natura pentru toate relele- venite asupra capului miei. Gu ioate că alergam- necontenit, nu puteam să mă. încălzesc. sia za a inete, dar acestea, în loc să se usuce, îngheţaseră, , ȘI era soare, bătea însă un vint rece de-ţi îngheţa ficaţii. În sfirşit, mă îmbrac şi O ieat 

ŞI O ieai în sus pe malul gindul că poate să găsesc vre pe malul apei, cu 
tare ca de o jumătate de poşt legate una de alta.' Dot oam a trece pe călători cu plată, | 

ă am dat peste două luntri mari, 
eni erai orînduiţi înnadins spre 
fiindcă în partea locului apa era 

, » mă întrebară de răvaş de dru « Li- spu- seiă de unde vin şi unde mă duc, ) m i epu , i ziseiii, şi am întîlnit în cale: nişte 

„după rugăciunile ce le-am făcut ca. 

“un mijloc să trec. La o depăr-
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girle pe care credeam că le voii putea trece pe ghiaţă; însă ; 

"aceasta fiind slabă, s'a rupt cu mine, am căzut în apă şi cit 

__p'aci era să-mi pierd şi viața împreună cu biletul de drum, 

care s'a şi prăpădit. Ca să vă încredinţaţi de adevărul celor 

ce vă spun, vedeţi-mi hăinişoarele de pe mine, care sînt încă: 

“ude. Ei nu caut că mi-am pierdut biletul, ci mulțămesc lui 

Dumnezeii că mi a scăpat viaţa. | 

- Apol i-am rugat cum am ştiut mai bine, li-am adus aminte 

că sînt creştini, li-am arătat că sînt orfan şi că, prin. urmare, 

mam bani, căci li-aş da cu plăcere. Li-am ma! spus că, fă- 

cindu-m! binele acesta, am să-i pun la pomeinicui miei în 

toată viaţa şi am să mă rog lui Dumnezeii pentru sănătatea 

lor. Dar la toate rugăciunile mele, e! îmi răspunseră că nu pot 

să mă treacă fără răvaş de drum, fiindcă at porunci straşnice 

"întru, aceasta, ci mă trimeteati înnapol la popa Alexe, să-mi dea 

alt bilet1. EI îmi ziceau: ” 

— Not cunoaştem pe preotul Alexe; el este un om de is- 

pravă; arată-i cele ce ţi s'a întîmplat, şi credem că ţi va da 

un alt bilet. Dacă ni vel arăta un asemenea bilet, te vom trece 

apa cu dragă inimă şi fără să plăteşii; altfel n'avem ce-ţi face. 

Noi avem garanţie depusă, ca să nu trecem oameni fără răvaş 

de drum, și sîntem. răspunzători. 

Nu-mi! venia să -plec de acolo; mă tot învîrtiam „prin pre- 

jurul lor ca doar voii izbuti să trec apa. 

În-fimpul acesta, o companie de soldaţi ruşi sosesc pe jos 

de la Fălticeni; dinspre partea cealaltă a apel, cu o sumă de 

Cară care merţreaii la- satul Boroaia 2. Cum ai ajuns la malul 

apet, dădură drumul carălor spre a se întoarce, iar €l, de pe 

mal, ati început să strige: <E| moi, Moldovan, paidi sudal» 

Luntraşii se grăbiră a merge şă treacă oştirea împărătească, 

eare avea răvaşul de_ drum în vîrful baionetelor şi care, la 

orice întrebări, răspundea prin ghionturi. | - 

La întăia trecere, douăzeci şi cinci de soldaţi ocupară lun- 

rile. Din parte-mi, ei văzind că cu rugăciunile nu o scot la 

„_egle, am crezut de cuviinţă să întrebuinţez toată dibăcia de 

PI 
1 Popa Alexa era acela de la care fugisem, 

__patear să mă dac În ei. Ceia ce spuneam de răvaș, 

se întrebuivțam, spre a putea trece riul. + 

3 De unde fogisera e, scăpînd din mina soldatului. 

fără voia lol, şi acum nu mai 

era 'un- fel de viclenie
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care puteam fi vrednic, numai să-mi împlinesc dorinţa. Din 
partea aceasta luntrile plecaă goale, şi, fiindcă trebuia să.le 
tragă de funii la deal, ca să le dea în apă, pentru că girla 
era foarte răpede şi nu se putea trece drept, ei m'ain făcut 
că |i dai ajutor, dar, de drept, pîndiam clipa cînd mi-o veni 

„bine spre a mă arunca în luntre. Trecură cîteva rinduri de 

soldaţi cari ardea de nerăbdarea de a trece mai iute şi cărora 

li se tot părea că-luntraşii nu umblă cu destulă iuţeală. Bieţi! 

oameni, văzindu-se suduiţi. de Muscali, li părea bine şi de 

micul miei jutor, şi astfel nu se ma! preocupati de altceva 

decit de a scăpa de necuviinţele celor ce veniseră pentru 
megoț împărătesc. =. . | , 

Planul miei era făcut, Şi, după ce traserăm la funie pe mar- 
gene spre a aduce luntrile în . susul apel, cînd trebuia să li 
dea drumul spre matcă, m'am agăţat de virful unei Juntri, şi 
am sărit într'insa, de şi am dat oarecum şi prin apă. Odată 
Întrat în luntre pentru a -trece, nu mai era cu putinţă a în- 
toarce luntrite înapoi, din pricina răpeziciunit ritului, Ca să 
mă dea în apă, li era teamă că mă înnec. În sfirşit, fără voia 
lor, fură nevoiţi a mă trece dincolo; unăe, dacă am ajuns, am 
sărit pe mal, şi astfel! em „scăpat, cu voia lvl Dumnezeii şi 
ajătat de mai multe împrejurări, precum veţi vedea. 
„Odată pe mal, luntraşii se luară după mine... Soldaţii li tot 

strigaii : scari Moldovan»; dar oamenil nu lueă s-ama la ce tot 
spuneai Muscalii, fiindcă nu îi înțelegeau limba. Lor li se păru 
cu greii că nu ]i se da ascultare, şi, crezind că oamenii se zbe- 

" guiesc cu mine, pentru. că ei fugiam printre dînşii şi li spu- 
neam cîte o vo:bă din cele ce învăţasem şi eii, luară pe bieţii 
luntraşi la trei parale şi, după ce ji dădură cîte.o mică lovi- 
tură rusească, îi puseră cu sila să-I treacă dincelo. Asta aştep- 
tam şi eii. Apoi o juăii rara spre cîmp şi, de ce mă depărtam, 
de. ce Îndesiam paşii, pănă 'ce am început să alerg cît îmi luai Picioarele. Aveam însă grijă a mă uita din cînd în cînd înna- 
pol, spre a mă asigura dacă nu se va f luat, cineva după mine. . M'am depărtat binişor, încât. nu-mi mai era teamă că o să mă vadă Yre-un om de ia margenea aper. În sfîrşit, către seâră am ajuns la un han. Am tras acolo şi am rugat pe hangiti să 

i că n'am părinţi, finacă 
„mă lase a petrece noaptea, spuindu- 
mama nu de multa murit la un sat pe care nici eu nu -maj 

-
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ştiă cum l-am numit şi că merg la.un alt sa], unde am un unchii. 

_- M'a crezut hangiul, m'a primit, ba mi-a dat şi de mincare. 
A doua zi, după ce i-am mulţămit, am pornit iarăşi la drum. - 

- Apoi, ca să scap de afurisitul de bilet de drum, mi-am făcut 

-un plan; cu care am izbutit. Pe unde vedeam că merge drumul - 

prin vre-un sat, abăteam de departe pe: cîmpie şi ocoliam - 
satul, şi, dacă din întîmplare, mă întîlniam cu cîte. un om, 
apucam înnainte de-l întrebam pănă a nu mă apuca de răvaş: 
= — E tbadiţă, - îi ziceem,—nu cumva al văzutfo vacă cu sem- . .- 
nele acestea : cudalbă şi cu un corn din dreapta frînt, căo = 

căutăm de vre-o tret, patru-zile: nu ni-a mzi rămas niciun 

"loc necăutat. Tată-mieii într'o pate, mumă mea într'alta, şi 

căi, în altă parte, şi nu. putem să i dăm de urmă nici de cum, 
„parcă ar fi întrat în pămînt de vie. | 

- — Nam văzut, băiete, îmi răspundea omul. | 

> Cu astfel de întrebări, născocite anume, am. scăpat de nu 

m'aii întrebat de Bilet de drum, crezîndu- mă de prin vecinătate. 

":— Dar dacă'țe întreba din ce sat eşti? 

n Mă pregătiam de mal înnainte, Cercetind despre numele 

satelor, şi, astfei, făcîndu-mă a căuta vite pierdute, am scăpat 

“gi chiarprin străji, cărora li spuneam că sint din cutare sail - 

““cuțare 'sat ce cădeâ prin -vecinătate. Alte Gil iară, ca să se _ 

"facredinţeze că în adevăr căutam vite, mă duceam în spre cîte 

0_vită ce vedeam pe cîmp, ca şicum aş fi sămait-o, - 

Cînd se întîmpla -să văd vre-o moară, îmi făceam drum în 

ă 'se întîmpla să mă întrebe cineva ceva, eti 

cîteva zile a dus tată miei un tăbăltuc (tă» 
€ şi acum Ba trimes pe mine să 

spre dînsa şi, dac 

“îX spuneam că de 
gîrţă) de popuşoii să macine, ! 

“văd de nu voiit. putea căpăta rînd să O macina. N 

Şi astfel, cu multe şi felurite asemenea neadetăruri, ce mă 

“învăţa nevoia la toată împrejurarea, am scăpat de ia multe 

"sate pe unde îmi cereaii bilet de drum, pănă ce ieşiam iar la- 

întins; seara însă nu trăgeam pe la sate, ci pe la cite o | 

cîrciumă pe drum, şi, dacă nu dădeam peste cîrciume, îmi cău- 

tâm cîte un adăpost prin tufe, unde mînsam peste noapte. Pu- 

“team să fac aceasta, fiindcă mă depărtasem de munţi, şi apol 

- Şi timpal se.majl îndulcise, ca primăvara. Cu cît innaintam, cu 

atita 'şi bănuiala de ciumă lipsia, străjiie se răriaă şi oştirea lip- 

sia cu desăvirşire. | 

- 

“cîmp 

a . 

ii
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Acestea. toate, cite gi le spuseii, le-am suferit în timp de un 
an, de cînd lipsesc dintre d-voastră, de şi nu sînt mhai mare de 

„14 anl. Mulămesc lui Dumnezeii că m'a adus sănătos și că 
vă găsesc iarăşi sănătoşi. | a . 
— EI, copiii miel, zise preotul, îndreptîndu-se către fiit lu! Şi 

către toţi cîţi se adunaseră acolo “spre a asculta întîmplările 
Mateiescului, vedeţi cît de protivnică este soarta acestul copil. 
La diînsul se pot prea bine alipi zisele Evangheliei: Pierdut a 
fost şi sa eflat. — Mort a fost şi a înviat. — Credinţa lui Că 
mintuit : va merge în pace. | 
-Cu toate schimbările aspre ce le încearcă, fapta lui cea vrednică 

de imitat îl va face să ajungă la scop : fiindcă este o frumoasă 
'gorinţă aceia de a învăţa carte, şi a şti carte va să zică a 

„putea vorbi cu însuşi Dumnezeă, 
+ Să ştiţi că, oii de cîte ori vă veţi pune în gind a face ceva bun 

şi plăcut lui Dumnezeii, să nu vă descurajaţi cînd vă veţi ve- „dea împiedecaţi de răutatea oamenilor, ci, avînd credinţă nu- „mai cit un grăunte de muştar, veţi zice munţilor să se mişte „din loc, şi aşa va fi, precum a zis Mintuitorul nostru Isus Hristos. au 
După ce mă mal îmbrăţişară cei de faţă încă o dată, ne-am | despărţit, şi eii rămăseiă cu tata. Patru zile de odihnă ai fost destul ca să capăt puterile. pierdute, apoi m'am dus ia popa cu rugăminte să mă primească în slujba lut şi -să mă înveţe carte. 

De aici îndată am început cu plugul. Ei mînam boit ; preo- tul din cînd în cînd mă încînta cu felurite făgăduielr 'zicîndu-m! „că, dacă voii şedea la dinsul pe vară, apol la viitoarea iarnă mă va da la şcoală cu băieţii săy, adăugîndu-mi că voieşte a-mi tace şi un bine ca să-l pomenesc. Eu deoeamdată i-am crezut _ de şi l bănuiam că minte ca şi mat înnainte, dar, cînd îzai aduceam aminte de cele ce Pățimisem în călătoria ce o făcu- sem, nu. mal aveam curaj să plec iar în lume, şi, lipsindu-mi ate vglejde în altă parte, Credeam .că poate tot la acest ear papat a învăța „Putină „carte. În sfirşit, mînind o cu plugul. e a plug, în Simbăta Învierii seara am venit acasă a 3 ep am cu nerăbdare ziua Învieril Domnului spre cel puț e ace serică : a mă odihni şi eit ca fiecare creştin, zi; ar in zădar a fost toate, căci a doua
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_zi, cînd preotul a plecat la biserică, pe mine m'a trimes cu boii 

în luncă să-i pasc, că isprăvise fîndl. - 

În timpul pe cînd mă aflam cu boil în luncă, fiind izbit de-un 

gind năprasnic, căzuii într'o- adîncă cugetare. Ziceam: O! 

Dumnezeule, ce soartă ticăloasă mi-a! dat!.. Şi la o zi ca 

aceasta, o zi atît de mare şi sfintă, o zi ce se numeşte 

Învierea lui Isus Hristos, în această zi mare a creştinilor, cînd 

iea parte” la bucurie şi veselire fiece sărac, şi chiar osînditul, 

cînd razele soarelui cu bucurie străbat prin toate unghiurile 

întunerecului, pănă în ocne şi temnițe, pentru omoritori, spăr- 

gători de case, tăihari şi jăfuitori, cari toţi se împărtăşesc, fie- 

care la rîndul săi, de bucurie şi toţi gustă din păharul serbă- 

toril, mam găsit eii singurul creşiin care să nu se bucure şi el 

măcar cît de puţin. M'aş duce. şi eii la o biserică,să mă îm- 

” părtăşecc cel puţin cu ascultarea Sfintei Liturghii, dacă nu me- 

rit ca altfel să mă mîngiiui şi eu. . 

Petrecuiă cu asemenea gînduri pănă la 7 ceasuri, apoi m'am 

dus cu boil acasă (aşa aveam poruncă de la preot). Cînd ajun: 

seiii, găsiiii numai pe preoteasa singură, căci preotul era dus 

la cîrciumă (precum îi era obiceiul: să bea toată ziua cu să- 

teni!). Atunci iar nu puţină mîhnire m'a cuprins, cînd auziii 

pe preoteasa zicîndu mi: «Vasile, vino să-ţi daii anaforă, dacă 

n'al mizicat nimic pănă acum, pe urmă să-ţi daii pască, Cozo- - 

naci, ouă roşii, bucate şi guşă de curcan, să măntnci, şi în urmă 

să mal.stat puţin acasă pănă îţi voii da să te premeneşti, apol 

să te duci iar cu boil în luncă, pentru că aşa a lăsat vorbă pă-. 

rintele, de vreme ce ticălosul de plugăricii s'a dus la scrînciob “ 

(dulap). — <Ce ziceţi, mamă -preoteasă, să mă duc iai cu boil 2 

— Da, aşa a zis părintele. —Fă bine ae-mi dă mal întăiii o 

“- cămăşuţă să mă premenesc, şi în ucmă voiă mînca. — «Să-ţi 

dai.» — Apo! am primit o trenţişoară de cămaşă, şi tot odată 

îi sărutăiă mîna. zicîndu-i: «Te las sănătoasă, mamă preoteasă, 

şi te rog să mă ierţi că poate voii fi greşit ceva, căci iar mă 

duc în lume, şi, dacă voii mal.avea zile şi mă volu întoarce, 

atunci 'rog pe Dumnezeii să te găsesc sănătoasă». | 

De aici se începe a doua călăforie, în care am p 

pâtru luni şi jumătate. - 

Am şi plecat cu ochii înnecaţi în şiroaie de lacrămi. 

— <A! Vasile, iar ţi-ai venit nebuniilă! Unde te mal duci? 

€ 

etrecut 

- - e



  

- = = - Vino de mănîncă întăit şi apol te“ duce; vino de iea barem 
anaforă, căci astăzi € o zi mare: e ziua Paştelor, şi nu se cade să te întristezi,. că e păcat. Întoarce-te înnapol de măntucă şi rămii să pleci mîne.> 
—.:<Nu mal vreau nici anaforă, nici mîncare, căci în cea- sul acesta orice voiii mînca, se face otravă în mine, cînd văd că n'am noroc-pe această lume! Dacă „nu mai mult, cel puţin ziua de azi, care este numai cdată pe an, să nu pot îi slobod ză mă rag şi eă la sfinta biserică ca fiecare creştir:, astăzi cînd chiar hoţii şi toţi păcătoşii sat liberat, numai pentru . - mine, sărmanul, „libertate nu era? Se vede că pe mine Dum- "nezeu m'a uitat! Prin urmare plec iar -încotro mă vor duce ochii! Ce-o , să fie! Dacă aşa mi-a fost ursita, voii” trăi plin: “gîndu mi mereiă soarta.» MR 

-De multă mihnire _ce-aveam, NICI. nu m'am ma! dus_pe la = Aată-miei, ci mi-am luat drumul de-a dreptul spre Iaşi. Îmi „__Pusesem în gind să maj Îîncerc- şi în pariea aceia, căci spre „munte fusesem. Îmi ziceam: Ah, Dumnezeuie, la cîte suferinţe —B'am supus, încit de multe ori nenorocirile m'aii adus pănă aproape de cei din urmă moment, pri zindu-mi moartea cu ochii. Şi. toate aceste grozave suferință -Nu, 'se vor mai. sfirşi oare niciodată ? Oare atit de multe nenorociiI trebuie să le sufăr eii peniru dragostea ce am de a învăţa să cetesc şi să scrii, spre a putea să scap, cînd voit îi make de. atîtea nevol şi de . „ iaunca boierescului? O să mă dur în lume, oriunde-mi vor vedea cchit! Qui că-mă. voit prăpădi, ori că mă va îndrepta Corul în Ain șa pet al lui Dumnezei, care va fi poate mai avea pic Atuner noua sai Pune, iar, dacă, din potrivă, nu voi 
trăiesc în suferinţă : pr ini mal b „ne să mor decit să mal "În sfirşit, tot gind. aula pp area ivanilor de pănă acum. Acolo esa: i E ncu: mă la acestea, ajunseiă ia rîul Siretiă, pod pe vase. Mă îndreptăiă către podar, care e la preot, şi-i ziseiă ;. <Bădiţă cutare, 

îrg, la Lespezi, ca 
tort ia Sfinţia Sa 
şi pe d-voastră să . 

Acasă spre a petrece cu toţii, şi vă roagă 
POL, cînd mă voiă « a 

ă treceţi apa Siretiului, şi: : P. 1 Înnaint întoarce. . O 9 mmnte şi înna 

Podari, crezindu-mă, m'aă. trecut. De aici - mi-ara lat 

D
I
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“drumu! pe margenea acelui tirg, cam prin mahalale; întrebind 
pe cîte un om să-mi arăte drumul, şi, după lămuririle ce-mi 
dădură, plecăiii pe drumul ce mergea la Tirgu-Frumos. Am 
trecut dealuri, păduri şi am ajuns pe o cîmpie, cam pe o coastă, 

în margeneaă unei păduri. Aici înttmpinăiii un cioban cu o 
turmă de of. Mă întrebă: - 
__— «De unde vit şi unde mergi, băiete ?» Aa 
„— «Viu de la satul Heciii», am răspuns ei, «sînt orfan de 

părinţi, şi voiesc să merg la. tirgul Podul-floail, auzind că acolo 
“se află o şcoală domnească, în care învaţă. copiil orfani fără 

| plată, şi, fiindcă am mare plăcere să învăţ măcar cit de puţină 

carte, m'am hotărît să mă due pănă aco!'0, dacă voii putea 
pătrunde» _ o. 
— «Dar al răvaş de drum ?>, mă întrebă ciobanul, 

 — «Nam, căci cine era să-mi! dea mie -răvaş? Şi nici că 

mi-a trecut prin minte că poate să mă oprească cineva, şi ce 

răi ag putea face ei?» | Si - 

„— «EI| cum te văd ei, tu nu eştt om bun, dacă al avut 

curaj să pleci la un drum aşa de depărtat fără răvaş de 

drum; mi-al căzut în ghiară, nu mal eşti slobod.pănă nu-mi! 
vel spune drept unde te duci.» 
„Ei, deocamdată, o sfeclisem, mă gîndiam ce să mă fac, ce 

să mai spun, să pot scăpa de această nouă pacoste. Întăiă 

i-am arătat adevărul şi nu m'a crezut, acum o să-l spun o 

minciună. : SE - _ 

— «EX! bădiţă acum. să-ţi spun 'drept: vreaii să merg la 

Ttrgul-Frumos, unde am rude.> - o 

— «Acum mai răă- te'ai încurcat! Vezi că ei te-am cu- 

noscut foarte bine că eşti un mare tălhar. Vezi că, de al fi 

fost drept sait un băiat cinstit, atunci mi-al fi. spus tot întrun 

fel, adecă: te duci numa! la un loc. Prin urmare nu mal eşti 

liber să: mergi mai departe, ci am să te dau pe mîna yorni: 

cului saii a căpetenier.satului, să te cerceteze şi, dacă te vor 

găsi drept, atunci te vor liberă, căci pe mine nu mă mal pri- . 

veşte.» : Ă 

Auzind acestea din gura ciobanului şi nemai rămînîndu-mi 

nicio singură scînteie de nădejde, cu ochi! înnecaţi în lacrămi, 

ziceam: <Bădiţă; te rog,. pentru Dumnezeii, nu-ţi mal face păcat 

'cu mine, căci mă vezi în ce nenorocire mă aflu; nu mal veni 

(
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şi dumritata să ină arunc! la o mat mare prăpastie, căci îmi 
| ajunge cit sînt de urgisit de nemiloasa-mi soartă, Fie-ţi milă 
de mine, lasă-mă la păcatele miele. Liberează-mă, să mă duc 

să-mi văd de sărăcie. Uită te la mine şi priveşte-mă cu de-amă. 
“nuntul, şi vei vedea că înfăţişarea mea nu samănă altfel 
decit a unui biet orfan ! Îți mar mărturisesc în frica lui Dumnezeii 
să mă crezi că-ţi spun “adevărul, că astăzi e o zi mare, o zi 
de praznic şi singură întrun an, şi “care se numeşte În- 
vierea Mintuitorului Isus Hristos, care a scos lumea din întu- 
nerec, rupînd lanţurile IaduluY. Astăzy au înviat morţii din. 
groapă, astăzi s'a deschis cerul cu zimbet de bucurie asupra 

__ lumii întregi, dar pentru mine, nenorocitul, este o zi cu totul >” tristă şi întunecată, -Ap6i, de eşti creştin, bădiţă, crede-.mă că 
astăzi, de şi e o zi aşa de mare, nici anaforă n'am luat în - gură: aşa ma adus împrejurările, încît aş dori bucuros moar- tea, n'aş mai vrea o viaţă atît de amărită. ŞI, pe lîngă toaie astea, mai vii şi dumneata să-mi întmulţeşti sufarinţile, în.Joc să-mi întinzi o mînă de &jutor şi o bucăţică de mămăligă, cu care să-mi potolesc foamea. Şi, acestea făcîndu le, ţi-ar fi ne. --„ Preţuite înnaintea cerului. Mă-vizi doar Că nici picioarele nu mă mal țin şi ochii înni sînt pohăiţi de foame ce mi-e. În sfîrşit, să zicem că, chiar aşa să să, cum zici dumneata, adecă sînt tălhar: După cine, cred că m'ai cădea supi nicio răspundere faţă. de nimeni; aceasta o zic, şi cred că nici dumneata, dacă „Vel avea bunăvoință, nu o poţi tăgădui, dacă eşti drept. Gin- geate-te, bădiţă, că nu eşti însărcinat de către căpetenia sa- - tului să cercetezi că] i i ai ș. şi i mat naintezi la căpetenia satului îi ră Vad, ci atu a a. SI i 

dumitale. Singur fiara pi ă o aci numai din voința - “din lume, cu ici a sr oina de a prinde pe toţi tăJharii „CI , Si Gumneata : mult mai bine a! face, dacă ţi-a! „Vedea numai de oile dumitale. Ar face o faptă de creştin, dacă mi-a! înlesni calea prin Povățairi irumoase sati puind orice-ţi va ata în putinţă. EX, bădiţă, câte nu ți Sai întîmplat şi dumi- tale, şi cred că ver f auzit ce ni porunceşte Sfinta Scriptură, care zice să ajutăm pe cei să a - ” Iătorir fără mijloace, „săraci, pe cei flăminzt şi pe că- 
— “Am auzit de toat , | SE
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dinţă în ele şi să le îndeplineşti. Prin urmare nu mă mal îm- 

" piedeca din drum, te rog liberează-mă, căci eii nu sînt tălhar 

şi nici întăţişarea mea cred că nu araiă că pot fi bănuit de tălhar. 

Lasă mă dar.să mă duc unde mă va îndrepta Dumuezeii, căci 

nu ma! pot răbda de foame» Sa | 

_Dar toate rugăciunile şi stărninţele mele n'ai fost ascultate 

de acest om fără milă. Nu mal ştiam ce să fac, căci dinsul nu 

vrea cu niciun chip să mă libereze, ci mă ţinea din scurt pe 

lingă dînsul, împrejurul oilor. Pe acolo şerpuia un şanţ făcut 

„din scurgerea apelor de ploaie. Ciobanul se răzimase pe cio- 

"mag, şezînd cu. picioarele depărtate unul de altul pe malui 

acelui şanţ tot merci mustrîndu-mă, şi îmi zicea că sînt tă:har. 

În cele din urmă am îngenunchiat înnaintea lui, mă rugam, 

plingînd, sărutindu-i şi opinzile, că doară s'o milostivi cu mine 

şi mă va liberă. - | IN | - 

*  — «Nu se poate, nu vreaii să te liberez». răspundea el, şi 

mă țot iovia cu bîta în spinare, zicînd: «Ce tot te milogeşti 

în zădar, că nu poţi să mă înşeli pe mine cu linguşirile taie 

tălhăreşti ?» În sfirşit, uitasem toate, nu mai ştiam ce să fac. 

Îmi veni un gind, dar era foarte primejdios. Îmi ziceam: 

ori voiii ieşi din miîăa acestui dușman, ori vreaii moartea 

- spre a scăpa pentru totdeauna de această viaţă nenorocită. În 

acest scop, îmi făcusem un plan, dar care era greu de îm- 

plinit, căci tot mai plăcută-mi era privirea strălucirii razelor 

soarelui în această viaţă. Cugetam cîte odată 5ă fug, dar.n'a- 

_veam curâj, fiindcă-mi era teamă cu ciobanui să nu arunce! 

cu ciomagul: după râine, rupindu-mi picioarele. În sfirşit, nu-l 

venia bine, dar, tot plimbîndu mă pe d'ipnaintea lui cu un be- 

țişor în mînă, mă -rugam, din cînd în cînă, să mă libereze, şi, 

plingîndu-mi nenorozirile. mă gîn 

dind momentul prielnic spre a-l îndeplini. 

Ciobanul şedea, precum era obişnuit, săzimat de ciomag cu 

-o supţioară, iar cu o mînă îşi. sprijinia obrazul ; stătea în aşa 

fel de parcă ar fi fost pe gînduri. Îmi ziseiă : acum e ceasul: ori 

să scap, ori să mă prăpădească ciobanul. Îmi ridic ochil la cer: 

«Doamne, Dumnezeule, în minile tale îmi stă toată nădejea. | 

Ori, mor, or! scap.» (Ciobanul nici nu- visa de planul miei.) n 

sfîrşit, m'am hotărît a-l îndeplini, fie ce-o fi. Mă apropii de el 

şi, cum stătea cu faţa privind în spre ol, îmi luăiu inima 

z 

diam la planul hotărit, pîn- .
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"m dinţi şi-l dăduii două lovituri zâravepe, cu lemnul ce-l 
aveam în mină, peste fuierul picioruluY drept, după care în. 

“ dată- căzu la pămint, cu ciomag cu tot, ţinîndu şi cu minile 
amindouă țurloiul(fuierul). In acest timp l-am auzit văitîndu-se 
şi zicînd: <aoleo! anieol-aoleo!, m'a! mîncat fript, tălharule b. 
Dar ei, în ceasul acela, n'aveam timp de pierdut, ca să ascult 
ce spunea el, ci am luat-o la fugă prin tufe, prin şanţuri, pe 
cimpil, pe unde vedeam cu ochii, pănă ce am întrat într'o 
pădure, prin care, rătăcind cîtva timp, am ieşit într'un sat, 
Hărmăneştii. | . 
"Era către seară. Vream să mă abat la vre-o casă ca să cer 

ceva de mincare, dar îm! era teamă ca nu cumva să vie cio- 
banul cu pricina; căct de m'ar î prins, nu mă mal aş- 
teptam la niciun bine. În cele din urmă, m'am hotărît să nu 
rămin. Foame; nefoame n'aveam timp prielnic. M'am abătut 
la o casă de am întrebat de drum, şi, arătindu-mi-se, am piecat 
pe margenea satului şi am ajuns în dreptul unei cîrciume cu scrinciob (leagăn, dulap). Aici era adunată multă. lume : bărbaţi, 
femei de toate vristele, îmbrăcaţi în haine de serbătoare. Cel ti- 
nerl jucaă la horă, în mijlocul căreia cîntat lăutarir cu vioara, 
Gospodarii erau adunaţi în cete împrejurul meselor, unde beaii şi | miîncaă, iar copiii de vrista mea stăteau şi ei adunaţi în pîlcuri, . ciocnind ouă roşii. În sfirşit toată lumea se afla într'o veselie ne- spusă. Numai ei singur. mă aflam trist | Mergeam Plîngîndu.mi 
soarta nemiloăsă cu mine. < Ah Dumnezeule, tu, părintele milostiv - şi îndurător al orfanilor, întoarce»ţi privirea asupra mea, nu trece cu vederea adinca rugăciune ce-ţi fac din inimă ca unuț atot- -puternic Şi îndurător su cel ce alea':ră la ajutorul Taâ ; aruncă e 

Trancile Tale, unde să pot găsi o adăpostire, spre a putea lua şi eii parte la bucuria ce simte toată lumea în această zi mare a Învierir Mintuitoruiul nostru Isus Hristos.> Mrrgeam mat mult în fugă, căci se înnoptase şi nu ştiam unde mă duce ace! drum. Peste Puțin timp, am ajuns întrun sai ce se numia Ruginoasa. Cind am întrat în sat, am întîlnit O bătrînă care mergea cu nişte doniţe la-o fiatînă. Mă înfățişez el şi Izic;: <Mamă bătrînă, te rog din inimă Să-ţi fact pomană cu mine; să mă găz- duieşti în astă noapte în casa dumitale, căci sînt atit de ostenit,
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- că abia mă mal ţin picioarele şi, afară de asta, pănă în acest 
„ceas nici anatoră n'am luat în gura mea. «Cu multă -plăcere», 

“zise bYtrîna, apoi; ducîndu-mă acasă, îmi dădu mîncare : pască, 
"ouă roşii şi brînză. După ce am mîncat, i-am mulţămit şi m'am: 
culeat pe un cuptor. Dimineaţa, m'am sculat, m'am spălat şi mi-am 

E -1ăcut,rugăcinnea. În acest timp, tecioril bătrîner m'aii întrebat : | 

ee «De unde vii şi unde vre! să mergi, băiete ?>- 

pa <Bădiţă, ei sînt orfan de părinți. 'Țărîna răposatei mele, 

-“ mnange 3 se află chiar Îa biserica din acest sat, şi, dacă ştiam că 

- întimplarea o să mă aducă pe aici, atunci aş fi întrebat 
„ petată-mieii să-mi spună numele oamenilor la cari a-murit _ 

mama; Eă. sînt. străin acum, n'am pe nimenea decit pe Dum- 

 nezeăă. în ajutor. Am plăcere de a învăţa puţină carte, şi, 

“- fiindcă nu aflu mijloace, mă duc la Podul Iloait, căci am auzit 

că acolo este o şcoală domnească anume pentru a învăţa carte. 

„Pe copil orfani.» | 

1,7 = <N'am auzit de acea şcoală», zise bătrîna, dar. ei ţi-aş 

„zice că af învăţa mal cu înlesnire la vre-un preot, şi, dacă 

-“aI primi de bun sfatul miei, te-aş îndrepta la un cumătru al 

„miei, care e preot aici în sat.» 

— <Prea bine; primesc cu plăcere” sfatul dumitale, mamă 

| bătrînă, > 

V
i
 

-“ rugîndu-mă. să-l primesc să. doarmă. 

“vrea să înveţe puţină carte, şi ei i- 

2 ' Sfinţia Ta, crezînd că-ţi va fi de trebuință şi-l vel primi. să- ji 

E slujească, şi, printre picături de timp, 

i —. «Bine al făcut, cumătră»>; zise preotul, ap 

pomană cu. mine. să 

a «Bine, băiete, să mergem la cumătraul. >: 

“"Apol am plecat împreună şi, ajungînd acolo, bătrîna-i zise: 

(Gumetre părinte, iată acest băiat orfan a venit aseară la mine, 

Pe urmă mi-a spus că ar 

am făgăduit să-l aduc la 

să-l înveţi carte.» * 

ol se îndreptă. 

către. mine şi zise: . . 

—:<De unde eşti, păiete ?» pe 

—;<Cinstite părinte, sint din satul Heciii, orfan de părinţi, 

“am pis tragere. de inimă să învăţ puţină carte şi, neavînd 

mijloace, Dumnezeii m'a îndreptat la această bună băuiaă 

care m'a “adus la Sfiinţia Ta, unde nădăjduiesc că o pă 

primeşti să rămîn. Pentru aceasta te rog călduros. să ţi fac 

mă primeşti, şi făgăduiesc că voii sluji. 

cu. multă „credinţă şi. dreptate. la orice: -mi veți porunci. > 

4
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— «Bine», zise. preotul, “aruncîndu-şi privirea la preoteasă 
şi întrebînd-o: «ce zici, preoteasă, să-l primim ?» 
„Preoteasa nu răspundea nici da, nici ba. Preotul o-mal în- 
trebă odată. Atunci preoteasa răspunse: <Nu -cred ei pe . dracul, măcar de-ar ţinea focul ăsta în gură» (şezind la foc, a 
luat cu cleştele un cărbune aprins şi-l arăta preotului) Dar nu 
spunea nimic hotărît, ci tot îngîna vorba, Bătrina stăruia merei de preoteasă ca să mă primească. «Nu cred pe puiul de şerpe», răspundea preoteasa, a . Biata bătrină nu putea să înţeleagă care ar fi pricina de nu voieşte să spună da sati nu, şi tot îngîna vorba. Ei înţepeni» sem, şezind în picioare la uşă, cu căciula subţioară şi ascul- tind la dinşii. În cele din urmă ai hotărtt să nu mă primească. — <N'am ce să-ţi fac, cumătră dacă nu vrea preoteasa», zise popa. <Dar, băiatul, fiind fără părinţi, să-l dăm la dascălul care învaţă chiar pe băieţii mei, unde cred să-l primească. Acolo se poate folosi mai bine, căci dascălul se îndeletniceşte numai cu învăţătura copiilor.>- îi a Mă şi trimese cu un băiat al săi la dascăl. Ajungind acolo, l-am găsit pregătit să plece la scrînciob (leagăn) cu dăscăliţa.. Îmi ieau căciula din cap, li fac cîte o metanie la amindoi şi li sărut miînile. Apoi trimese mulţămiri preotului pentru această facere de bine, iar mie îmi spuse să rămîn pe prispă pănă vor veni ei de la scrinciob. - _ : 
După un ceas a venit dascălul de -la scrînciob, mi-a dat de mincare şi pe urmă mă întrebă de unde sînt. I-am spus toată pătimirea mea, iar el mi-a făgăduit că, dacă voiă fi cuminte şi ascultător şi supus, mă va învăţa carte, i Aduceam apă, tăiam lemne şi vedeam de-un cal, ducindu-l la iarbă şi la apă. Am şezut vre-o două săptămîni, vreme în care nu mi-a fost nici bine, nici Mă. La învăţătură, niciun spor. Întruna din zile, vine un vecin şi mă cere 'dascălului - să-i ajut la arat. Dascălu] mi-a poruncit să mă duc la acest 

cu tot tozmaj în 2aijlocul unei păduri care era în apropierea curăturii. De năcaz, „Rominul acesta "nerailos îşi vărsa supă- rarea pe mine, tăbărînd, sălbatecul, ca Shionoaia pe pui, şi mă 

-
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bătea pănă-mă lăsa mat mult mort. Două săptămîni, cît am: 
stat acolo, mi s'aii părut cît douăzeci de ani, Apoi am venit 
acasă, unde am spus dascălului toate cîte le-am suferit de la - 
acel ţeran, rugîndu-l să nu. mă 'mai dea la altcineva ca să mă 
pedepsească asemenea cu acesta. Mi-a făgăduit că nu mă ma! 
dă la nimeni. M'a jus apoi la carte. Îmi dădea cîteo lecţie la 
două-trei zile, cînd îşi aducea aminte de mine, căci măducearo, 

„ba la săpat porumb, ba vedeam de cal, ba eram. vizitii, ş. a, 
Odată se iveşte o neprevăzută întîmplare. Era pe la prînz, 

“ Dascălul avea obiceiul să pună băieţii să se deprindă ia scris 
un ceas pe fiecare zi. Pentru întăia oară m'a pus şi pe mine, 
El se uita la toţi, să vadă cum ai scris şi, la câţi găsia gre- 
şeli, mă chema pe mine de-iluam în spinare pe cîte uriul, iar 

„el li da de fiecare greşală cîte un gîrbacii pe spinare. 
Un băiat, pe care-l bătuse ma! răi, de năcaz că-l ținusem bine 

în spinare, îl spune dascălului că şi ei am greşit. La mine 
însă, erai toate greşite, căci fusesem pus pentru întăia oară. Das- 
călul strigă: «Măi Vasile, ia vină şi tu încoace». Mă duc să-i 
arăt ce-am scris. Dascălul, cam zimbind, a poruncit la un bă- 

„iat să mă iea în spinare ca să-mi dea şi mie douăsprezece 
:gîrbace. Ei am ieşit binişor pe uşă, crezind că-t glumă. Dar 
s'a supărat dascălul şi mi-a făgăduit douăzeci şi cinci de gîr-.. 

-bace. Auzind aşa, eii am ieşit afară pe poartă, Atunci s'a în-. 
furiat răi dascălul, a pus băieţi! să mă prindă cu orice chip, 
jurînd să-mi dea o sută de gîrbace. Băieți: neputîndu-mă prinde, 
a început -să alerge dascălul după mine: Văzînd că nici bă- 

- ieţii, nict el nu mă prinde, a pus nişte Ţigani ce s'a întîmpiat 

să fie cu corturile în calea noastră, făgăduindu-li o vadră cu vin 
dacă mă prind, iar mie numai tre! sute de gîrbace. Dar nu 
li-a ajutat Dumnezei să mă prindă. Am ajuns la o livadă bo- 

-ierească, împrejmuită cu'un gard de mărăcini, pe care l-am 
-sărit, fără să mal bag de seamă înțepăturile şi, călcind prin 

iarbă aşa fel ca să nu se cunoască urmele, m'am ascuns supt . 
= “o tufă de soc. Au venit Țiganii, aii căutat, dar mi.a slujit no- 

rocul de n'aii dat cu ochil de mine. Am rămas acolo pănă a 
„doua zi noaptea, cînd ieşiiui binişor din grădină, căci mă răz- 
-bise foamea. M'am tras pe supt garduri, prin bălării, păhă am 

ajuns în preajma casei dascălului, şi-i aud vorbind: <EI! că - 

n'o da dracul să puii mîna pe dinsul, ca să-mi răzbun, — să
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“nu rămîn jurat !». Cînd auziam acestea, nu ştiam ce să ma! fac, 
Săci nu mai puteam de foame. Îmi ieai curajul şi strig în- 
cetişor pe. stăpîna casel, un. suflet bun:de femeie, care mi-a 
adus" ceva de mîncare. O rog, apol, cu multă stăruinţă, să nu-i 
spuie. dascălului că mă aflam pe-acolo, prin apropiere. Am 
stat ei pitit încă vre-o două. zile, vreme îi care mama Maria, 
în bunătatea el, stăruia de dascăl să mă ierte, dar în zădar. 
Văzind bătrîna că n'o scoate la- capăt singură” cu dascălul, a 
mers de-a adunat toţi vecinii şi cu toţii ai stăruit să'mă ierte, 
căci sînt orfan și destul de pedepsit. Am început a plinge şi 
a mă ruga şi eii să nu mă gonească, fiind sătul de-atita pri- 
begie şi rătăcire prin lume. Cu multă greutate, în urma stă- 
ruinţelor tuturora, m'a iertat şi m'a primit, începînd să robo- 
tesc prin curte, pe la trebi. Mă trimetea să pasc oile unel fe- 
mel, cînd i se îmbăta sai se îmbolnăvia ciobanul. NI Şcoala lui începuse a se desface, aşa că nu-mi mai dădea. 
lecţii. Părinţii. nu mail voiaii să-şi trimeată copii! la şcoală, căci bătuse tret băieţi aşa de răi, de i-a dus cu pătura acasă, din care pricină l-ai dat oamenii în judecată, căci ai rămas în- groziţi de această sălbătăcie a dascălului. Şi s'a stîns şcoala. Se vede lucrul că şi-a fost pus şi el în gînd să plece, căci într'una din zile-mi poruncește să înham calul la căruță. Pornim. nu- mai amindoi de-acasă şi “oprim îâtr'o pădure, cam la două „Ceasuri departe de, sat. Îmi spune să desham calul şi să-l pasc, iar el se culcă şi doarme “pănă în noaptea neagră. Cind se 
scoală, înhămăm şi o Pornim. înnapoi spre sat; şi. oprim! în "apropierea casef. Întră prin dosul: casei, iar mie îmi spune să fiă deştept că el se înnapoiază în, curînd. La un semn al lui, iese femeia cu care se. vede că erâi înţeleşi, și nu ştii ce vorbesc. Apoi iea. încet calul -cu căruţa şi o apropie de. casă, o umple cu felurite lucruri: âşternuturi, pînză şi două oale mari cu unt, în vreme ce stăpîna casei şi argatul el dormiaă. TocmaY 

genea drumului. Dascălul opreşte, 
bun Şi, înhămîndu-l, îmi porunceşte:
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să min,. căci acum sînt dor car. Ra mai picuram, fină obosit 
şi neodihnit toată noaptea, dar dascălul mă lua la îmboldeală, 
lovindu-mă, ameninţîndu-mă cu un briceag pe la spate. Cind 

am văzut briceagul, mi-am zis că s'a „apropiat sfirşitul vieţii 
mele. 

Am gonit vre-o cîteva zile, .de frică să nu-ne ajungă din 

urmă cineva. După nenumărate bătăi pe care le-am primit 
pentru oboseala şi neodihna mea, dă Dumnezei şi ajungera - 
la un ceas din noapte întrun orăşel numit Ştefăneşti, şi tra- 

gem la hanul une! văduve, băgăm lucrurile într'o odaie, iar. 

stăpinul, miei, dascălul, se încinge la chef. Ei am dat fin la 
„cat, m'am urcat în căruţă, am adormit şi-am tras un somn fără. 

visuri, căci mult mai eram ostenit.. | 
Cum m'am sculat, dimineaţa, căutaiii să îngrijesc de cal şi | 

căruţă, crezînd că o să plecăm, dar dascălul miei abia se culca. 

- După ce se sculâ, se aşeză iar la chef cu hangiţa, ducîndu-l . 

neîntrerupt vre o trei zile cu lăutari. Multe cîntece. l-am as- - 
cultat şi eii pe la uşi, pe la ferestre. — 

Cit am stat acolo, mai vindurăm din lucrurile luate cu nor; 

untul (eraii vre-o 35 de ocă) şi pînzăria. Plecarăm, luînd-o 

pe malul Prutului, în sus, iar pe seară ajunserăm la un sat nu- 

- mit Săveni, unde dascălul mieii trase la nişte prieteni al săi. 

Aici stăturăm citeva zile, unde ei vîndu lucrurile ce-i rămăseseră 
de la Ştefăneşti. Tot aici vîndu calul, făcînd schimb cu 'cellalt 
pe o iapă de la nişte Țigani. O puse la căruţă, făcu probă, 

şi rămase mulţămit. Peste un ceas am plecat spre Botoşani. 

Iapa a mers o bucată de drum bine. De la un timp n'a voit 
să mai meargă cu nictun preţ. Cade necazul tot pe mine, 

căci dascălul nu se-apropia de iapă; “fiindu-i frică 8ă nu-l lo- - 
-vească. O ieaii la bătaie, dar începe să arunce şi să sară în 

„două picioare, de parcă o lovise toate năbădăile. Un noroc 

orb m'a ferit, căci îmi rămineai oasele supt picioarele el. A 

rupt lGitrele, hulubele, a sfărîmat chichiţa, în sfirşit, a sfărt- 

- “hat căruţa cu totul. 

Frică-m! era de iapă, dar mal frică de dascăl, 'care era amărtt. 

imi aşteptam "moartea ori de la iapă, ori de la dascăl. Tot nă- 

cazul şi focul ce-i avea pe Țigani, şi l-a vărsat pe mine. În- 

cepu a mă trînti şi â "mă lovi cu pumnii şi cu picioarele pănă . 

m'a lăsat leşinat. Apoi începu : să bată iapa; lasă iapa, mă 

sr
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lua pe mine, pănă ce obosia ; apoi ne lua din noii la bătaie. Aceasta fu ziua cea ma! grozavă din viaţa mea. Nu cred 
să fie minte omenească în stare să zugrăvească chinul .şi su- 

- terinţa mea. Nu făceam altă nimic, decit plîngeam şi mă tin- guiam înnaintea acestul tiran, şi nu-mi puteam lămuri în min- tea mea de copil dacă am pornit la drum cu un om sai cu un fii al necuratului. Din pricina chinurilor pe care le-am pă- timit, mi s'a părut ziua aceia atît de mare, încît credeam că nu mal înserează niciodată. Cu multă greutate am ajuns la. - Botoşani. Mergeam cu iapa de căpăstru, iar dascălul o mâna, din căruţă. Ii trăgeam ca pe ologi. Lumea ieşise şi privea la noi ca la urs. Prin oraş, văzînd oameni,. case, iapa începuse -a merge cîte puţin; pricepea că o să: găzduim uhdeva.:- Am. tras la un han, am descărcat bagajul într'o odaie, am dat în la afurisita de iapă, iar dascălul: s'a pus la beţie cu hangiul, căci îşi găsise sacul petecul. Eu, văzînd aceasta, m'am dus la. căruţă, mi-am făcut cruce, înnălțind a rugăciune fierbinte către Tatăl ceresc că mi-a scăpat viaţa în ziua care a rămas ne-: ştearsă în mintea mea, şi- apoi m'am culcat în căruţă. | A doua zi de dimineaţă m'am dus la odaia unde dormea dds- călul, să văd, poate porunceşte Ceva, căci, de, fai-era stăpîn. EI, însă, dormia, beat ca un pote. Atunci îm! veni 'un gîad: să fug. Caut în desagi : găsită 40 de ruble, 300 de sfanţi şi vre-o "10-galbeni. Aceştia erai baniy bietei. mamei Maria, ce mar luase el pe lucrurile vîndute; pe unt, şi ce-i mai rămăsese din ceia ce cheltuise pe la Ştefăneşti, Săveni, cu chefurile. Luăiă din banii ceia o rublă şi şese sfanţi. N'aşi fi vrut să-mi în- carc sufletul cu păcate, împărtăşindu. mă cu banii aceler bă- trîne văduve nevinovate jefuită, dar mă gindiam să am de cheltuială pe drum pănă voi ajunge acasă la tată-mieu. „Nam pierdut vreme multă, de trică nu m'am abătut la nici o dugheană să-mi ieai o bucată de pîne pentru drum, gi-am luat-o la fugă prin oraş spre partea de Apus. Mergînd tot spre apusul Soarelui, am trecut o vale foarte prăpăstioasă şi-apot - am ințrat în codrii Botoşanilor, Umblam prin: mijlocul pădurit 
va după mine. Am mers pănă 

căci, mi-era frică să nu vie cine spre seară prin pădure şi, de ce mergeam, de ce mă afundam „mal mult în pustiii şi prăpastie. Nu vedeam nici .măcar urmă de om saii de alte dobitoace, Cinci zile nu s'a arătat lumina.
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soarelui, . din -care pricină am rătăcit prin această pustietate. 
“Umblam în sus şi-'n jos şi tot pe loc- stăteam. Obosisem um- 
blind în zădar şi mă sfîrşisem de foame; nu mai puteam nici 

să merg şi-mi pierdusem orice nădejde că voiit scăpa de pustii. 
Ziua mă rugam neîncetat lui Dumnezeii să mă aibă în paza 
sa. Dar acum se lăsase. noaptea: neagră şi închise pădurea ca 

întrun mormînt, iar ei nici nu mai răsufiam de frică să nu 

mă audă vre-o fiară sălbatecă.' Am căzut fără voie în genunchi 
şi-am început a mă ruga în taină: O! Dumnezeule, prea în- 
nalt şi atotputernic, iată-mă în genunchi înnaintea Ta, pe Tine 
te chem! O, .T u care din sînul întunerecului al scos soarele 

ca o scînteie strălucitoare, luminează întunecatul miei: suflet 

şi aruncă-l o rază a nemărginitei Tale. înţelepciuni. In sînul 

Tău caut scăparea şi la Tine alerg după miîngiiere, Fiinţa mea 

se âflă în desăvirşit întunerec. Milostiveşte-Te, Părinte prea 

drept, şi trimete sufletului miei o. rază de: lumină şi de mîn- 

gîiere în această îndoită noapte; aş dori-să fac pace cu chi- 

nurile mele şi să depărtez gîndul mieii de la vederea relelor 

ce călătoresc în felurite chipuri ale vieţii şi” morţii. O, prea 

-milostive Doamne, ajută.:mă şi -scapă-mă ! a 

Incepuse să mă biruiască oboseala. Adormiam cite un sfert 

de ceas şi tfesăriam, căci nu mă putea cuprinde somnul de 

frică. M'am pedepsit astfel vre-o cinci zile şi cinci nopți, pănă 

_cînâ milostivul Dumnezeii a limpezit cerul. Ivindu-se soarele, 

am început a merge tot spre Apus, gîndind că va avea o 

margene acea întinsă pădure. Nu merg mult-şi dai de-o po- 

iiană în care păşteaii nişte vite. Bucuria mea n'a fost. mică. - 

- Mă gîndiam că, deşi nu voii găsi vre-un drum care să mă 

„scoată la vre-un sat, am să.mă ţin după vite. Și. mai scos 

vitele la o„xăziţură. de. arbori, de unde se vedea „strălucind 

în depărtare turla şi acoperişul unei biserici. N'am luat dru- 

mul spre acea biserică, pentru că în dreptul e! era o vale 

prăpăstioasă şi întunecată de păduri, pe care nu mă bizuiam 

s'0 trec de frică să nu mă rătăcesc. M'am ţinut'tot după vite, 

am ieşit la un sat şi am tras lao casă unde am găsit o fe- 

meie bătrină, cellalţi oameni fiind duşi la munca cîmpului. 

“Lam cerut să-mi dea ceva de mîncare. Mi-a dat'o bucăţică 

de mămăligă rece şi-o căpăţină de usturoiii pe care am- mine 

cat-o cu foarte mare. poftă; rămînînd şi peste noapte acolo.
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Dimineaţa, m'am spălat pe ochi, am mulţămit bătriney pentra 
ospătare şi am plecat spre satul Heciă. Am umblat mult, tot 
cercetind pe oameni, să-mi arăte drumul. _- | 
Am mers patru zile neîntrerupt, prin păduri şi prin sate, 

pănă am ajuns la Heciă, acasă la tatăl miei, pe malul Sire- tiului, unde se afia jitar,. Tatăl mieii, cu toate că se afla în de- săvirşită sărăcie, i s'a făcut milă în inima lui de părinte, şi m'a primit cu-atîta dragoste şi bucurie, sărutindu-mă şi ră- „mase mut o clipă, în tulburarea lui sufletească. “Îşi făcu cruce şi mulţămi lui Dumnezei peritru că i-a lungit viața să:mă . vază încă odată. Nu ştia cum să mă întîmpine şi ce să-mi dea, căci la noi nu cra nici de unele. Pa Tata s'a dus apol cu crisnicul la Siretiă de a prins puţin peşte, l-a gătit, a făcut mămăligă, am stat şi am cinat. În urmă, am stat vre-o două zile în casă, apoi am plecat în sat, a preotul lon, căci doriam să văd pe băieţii săi. Îndată ce mă văzu preotul, începu! a: mă - întreba: < Vasile, da' pe unde al ma! umblat? Noi credeam că vel fi murit, de vreme ce nu te-am mat văzut» |, | 

junsuri şi suferinţi, şi zic” să ferească Dumnezeti şi pe duşmanit „miel de asemenea suferinţi ce am îndurat. Mar nenorocită viaţă CA a mea nu cred să mai fi avut cineva în lume» I-am povestit toate cele întimpinate în timp de patru luni şi jumătate, cît am lipsit de acasă. În acest timp îmi făcu- sem alt plan: mă hotărisem să încerc a treia călătorie, soco- tind că poate voii fi mai norocos de data asta, mergind în lată parte a ţerii, unde să pot găsi o şcoală pentru învăţătură “După două zile, îmr ieaă Ziua-bună - de la preot, care m întreabă : 
i e - — «Vasile, da' chiar acum pleci la drum, sai te mai duci pe la tată-tăi >, | ” o —. O să mă abat şi pe la el», îi răspunseiii preotului. . | În acea noapte am dormit acasă, la tată-mieă, şi, a doua zi ara plecat la drum, tără să ma! spun tatălui-mieă că mă duc iar n lume. Mergînd pe drum, prin țarină, din î , întîlnit cu Preotul Ion, care ațe întrebă : în mtiropiăre ana, 

=



— «Vasile, a! plecat ?» a 
— «Am plecat, cinstite părinte, spre oraşul Roman, căci nu- 

mal întracolo n'am fost» i Sa 

— «Bine faci, Vasile, dar ia vino cu inine colea fa livede, . 

unde am oameni! puşi să cosească, ca să-ţi spun ceva, şi apot 

tei duce.» n a i cd 

— «Să merg, cinstite părinte.» | 

Ajunserăm la livede şi aşteptam cu nerăbdare ce are să mi 

spună, Gîndul preotului însă a fost numai de a mă amăgi ca 
să merg pănă acolo, fiind foarte supărat pe mine din pricină - 

că venise dascălul de la care fugisem, din Botoşani, şi care | 

mă zvonise tălhar, spunînd că-! furasem sume de bant şi alte 

lucruri, şi cerea preotului să-l despăgubească 'pentru' toate. 

Preotul îi zise: 7 ” - 

— «Domnule, să fil bun să ma! aştepţi puţin, căci băiatul 

aceia se află aici şi are $i părinţi. Ei mă duc pe la cositori, 

apot mă duc pe la tată-săi, şi îndată ţi-1 voii aduce şi ţi-l voit 

da în mînă,» i C ÎN o 

— «Prea bine, părinte», zise dascălul; <mă duc şi eu pănă 

la tîrgul Lespezi şi peste trei ceasuri mă întorc. Pănă atunci 

cred că- vel veni şi Sfinţia Ta cu aceltălhar». _ : 

— «Fit sigur, domnule», zise preotul; apoi îndată ai plecat 

amindoi: unul într'o parte, altul într'aita. Despre toate acestea 

am aflat mat pe urmă. De-odată mă pomenesc că mă apucă 

fără-veste de piept şi strigă: “<aşteaptă tălharule, că te voiă . 

învăţa eii minte>. Apof strigă pe oameni să-l aducă o tunie, 

cu care mă legă,de era să mi crape pieptul şi să-mi iasă ochit” 

din cap. Mă rugam să mă lase liber, spunîndu-! că nu voit 

fugi, ci vreaii să fii pus faţă cu acel tălhar, dar cine mă as- 

culta ? Mă rugam să nu mă strîngă aşa tare. «Lasă, tălharule 

căci lucrul bun nu strică», mi se răspundea. Ochi! îmi eraă 

înnecaţi în lacrimi; (i spuneam că nu sînt vinovat cu nimic 

şi că vina ce mi se aduce este o năpaste. Dar - toate acestea 

fură în zădar. Ba încă îmi ma! dădu vre-o clțiva pumni la 

ceafă, zicîndu-mi: | o Da 

— «Tălharule şi ocnaşule, temniţa o să te măninceb 

-— «În numele lui Dumnezeii mă rog, părinte, mai slăbeşte-mi 

puţin legăturile, căci nu mai pot de piept» 

— «Lasă, băiete, că hu ţi-e nimic.»
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Apoi mă iea de funie şi mă duce la tată-mieii. 
— «Grigore, iată că ţi-am adus pe fiu-tăii», zise preotul, 
«ţi-l dai în mînă să-l păstrezi supt paza ta, nu cumva să-i 
dai drumul, căci atunci eşti tu în răspundere: pe tine te bagă în ocnă în locul lui. A venit stăpînu-săi la mine şi. l-a zvo- 
nit tăihar, pentru că i-a furat bani şi alte multe lucruri.» _ - 

Tată-miei, deocamdată, nu vrea NICI să “audă NICI să se: amestece în ceia ce am făcut ei şi zicea că nic! nu mă mai recunoaşte de fii? al săi, zicînd: «Cum şi-a aşternut, aşa o să doarmă : dacă a făcut răi, răă să pătimească; a făcut ca, tăl- haril, ca el să sufere. În sfirgit, nu mă bag, nu mă amesțec la nimic, căci. aşa trebuie să pătimească cel cari nu se astimpără - şi să stea acasă, să lucreze Pămintul. A voit să se facă logofăt „sau preot? Facă-se acum - logofăt în temniţă, sature-se acum -de logofeţie, dacă nu m'a ascultat. Eu i-am spus şi i-am pro- orocit de multe ori că o să-l văd acăţat în spînzurătoare, mîn- cîndu-l ciorile.: Nu -m'a ascultat; Ducă se acum şi pătimească.» In cele din urmă, văzînd preotul că tată-mieă. nu mă pri- meşte, mă legă de un copac. . - 
= «Ce umbli tu, Grigore, să tg lepezi? Nu ţi-e fi ? Nu ştie tot satul aceasta ? Iată că ţi l-am, dat în mină. Cînd 'voii veni fu stăpînu-săi, să-l găsesc tot aici. Nu cumva să-i dat drumul,» Rămînînd legat de copaz, Plingeam şi mă văitam; rugîad pe tata să, mă deslege saii, cel puţin, să-mi mal slăbească legă- turile care-mi striviseră pieptul,- Miînile-rar eraii curmate de funie. Dar toate rugăminţile către tală-miei fură în zădar. EI îmi răspundea : «Nu te-am legat eă, ci faptele tale te-au legat. Cum aş putea ei să te desleg ? Să dai de bocluc? Ce ştii eă ce-ai făcut tu 2». Îl rog din noi pe tată- miei, zicîndu-i; <Aibr milă de mine, ca părinte al miei, gîndeşte-te Că-ţI sînt feciG, -nu fi inimă Împietrită, să priveşti nepăsător la atitea chinuri „ee sufăr în ochii dumitale. Dacă. nu Poţi în niciun -fel să-mi alini cit de Puțin; suferinţele, atunci iea un ciomag şi-mi. dă cu el în cap.de mă omoară. Cred că mai bine af face aşa» decit să priveşti nepăsător la Chinuirile mele.» o „Pe cînd ziceam acestea, înţepenisem; funia îmi rosese. carnea de pe mini pănă la os. Dar de-odată Dumnezei a muiat inima tatălui-mieii, căci veni de mă deslegă. Pricina de nu na desle:-
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gat îndată a fost că tată-mieii era fricos, se temea. să. nu cadă - 
în vre-o răspundere, avea îirică de orice umbră. i 

„ Preotul nu.se ma! vedea venind cu păgubaşul, precum spu- 
sese la plecare. În sfîrşit, noi l-am aşteptat, dar. el n'a venit, 

A doua zi dimineaţa ne-am dus la preot. şi l-am întrebat; «pă- 

rinte Ioane, unde este păgubaşul acela pentru. care m'ai legat 

ieri cot la cot, atît de tare încît îmi pătrunse carnea. pănă la 

os? Uite cum îmi sînt mînile! Să vie păgubaşul.- acela -să stea 

faţă cu mine înnaintea Sfinţiei Tale şi.a oamenilor din sat, şi - 

| aovonatrz-s cercetaţi şi să” judecaţi- care din nol-amîndol e 

mai tălhar.> _ | Aa _ 

— «Mal şedeţi puţin, Grigore, că poate va :sosi>,'zise preo- 

tul, «căci acel om a. venit ierf la.mine şi s'a plins-de multe 

prăpăsti! despre băiat, În: urmă a spus că se duce -în satul 

_ Lespezi, unde are treabă, şi că se va întoarce răpede, dar văd 

că nu s'a mal întors» a II a 

Agum să vedem din ce pricină n'a venit acel păgubaş tăl- 

har, de ce a căutatsesă ascundă. Pricina era uşoară de înţeles: 

fiindcă adevăratul. tălhar era chiar el, căci el furase oalele că 

“unt şi alte lucruri de la o femeie din Ruginoasa, o binefăcă- 

toare a sa. Acea femeie l-a primit în casa sa, l-a ajutat cu de 

toate din cele de nevoie vieţii; i-a îngăduit să-şi facă şcoală 

“pentru copil în casa el. Dacă femeia aceia nu l-ar fi primit; 

tălharul ar fi murit de foame. Şi, în loc de mulţămire pentru 

binele ce i-a făcut femeia, el a jătuito, furîndu-i tot de prin 

casă. Deci este adevăkată zicătoarea : «Pe cine nu laşi să moară, 

nu te lasă să trăieşti». Dar nu furase numai lucruri, ci şi un 

cal de pe cimp, pe care l-a înhămat. la căruţă, iar pe urmă l-a 

__ vîndut unul negustor din satul Săveni. Acestea erau pricină 

de nu mai venia tălharul în faţa noastră. ÎI era teamă să nu-l 

daii de gol, şi poate să între şi în temniță. Ei abia ara scăpat 
de la acel tălhar prin fugă, şi». dacă am îndrăznit să ieau o 

„rublă şi gese sfanţi, aceasta am făcut-o fiindcă ştiam ce. lipsuri 

mă aşteptau şi apol credeam că-i voii fi plătit “şi răsplătit cit 

timp am, stat în slujba lu.  - SR : 

. Ascultă preotul. cu luare aminte, şi chiar oamenii cari erai 

de faţă. Apol preotul îmi zise: «Să mai stai, Vasile, pe acasă, 

să nu te mâl! duci iar în lume, căci poate o veni acel om care 

te a pirit şi vom vedea care din vo! e vinovat» 

N



ep . 
"Am plecat:apor cu tată-mieă: acasă, unde am aşteptat mult timp pe acel tălhar, dar:n'a mai “venit. Ei n'am mai -plecat nicăiri; am stat acasă la tată-mieii pănă în iarnă, eînd m'am dus-iar la preotul Ioan, unde am stat pănă în primăvară, De " aici m'ăm''tocmit la un arendaş, anume Ion Botez, care se stră- -muta la o altă -moşie, crezind că astfel voii scăpa de -acasă. Dar, odată cu mine, s'a tocmit ca argat la plug şi tată-miei, . tot la acel arendaş. Eu mă angajasem ca fecior în casă, şi-m! făgăduise că iarna următoare mă va da la şcoală să învăţ carte, ca apol să mă întrebuinţeze la moșie. Ei l-am crezut, căci nu mă gîndiam de loc ca un om aşa de bogat ca el să nu 'se ţină-de cuvînt, să se bucure la un copil sărac şi neno- rocit ca mine. Dar m'am înşelat. După vre o cîteva zile, por- neşte argaţii cu douăsprezece pluguri ia o moşie numită Sagna, în “Ținutul Romanului. Ajungînd acolo, îndată ne-am apucat . de arat pentiu porumb. Pe mine mă pusese să min boi! la plug. Peste puţin timp, veni şi arendaşul după noi, stătu vre-o două zile, arătindu-ni ce locuri să arăm, apol a plecat la Roman, În acest timp s'a întimplat şi o bătaie la Săbăoani, în apro- 

"*: Întruna din zile ne afiam cu plugurile pe cîmp, cu mar mulţi „Oameni din numitul saț, Nu ştiii - ce şi-aii închipuit, -saiă “că “mv'aii băduit că aflasem despre pricina răscoalei lor din satul acela, căc! într'o zi mă - pomenesc asupră-mi cu doi argaţi Unguri, cari voiau să mă gonească, şi nimic maj mult; Pricina era că acel oameni săvîrşiseră multe necuviinţe împotriva au. torităţii cu prilejul aceler răscoale, şi acum aveati teamă ca e, care ştiam ce se petrecuse, să nu-i dai pe faţă. În cele din urmă s'aă înfuriat atît de răi pe mine, încît aă început a mă 
sărit să mă scape. Am stat pănă seara trîntit pe arătură, fără , 

„Stri pe tată-mieii cu glas răguşit: ctată, tată, vino de mă scapă», Tată-mieii ar fi venit să mă scape, dar simţise că tălhariy aceia . aveai de gînd să tabere şi pe dînsul. Tocmay pe seară a venit tată-mieă de ma luat pe braţe şi m'a pus de-asupra pe plug, apol ia dus în sat, la casa arendaşului, unde m'a băgat într'an bordei. După 
niteva zile, veni arendaşul, căruia i-am Spas tot ce mi se înttm- 

r



“să merg la dumneata.» 

această, scrisoare la nevastă-mea, şi ve 

„sosi şi eă» a o + 

“- Mi-a dat scrisoarea şi am pornit la Fălticeni. Ajungînd acolo, 
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plase -şi din care pricină eram bolnav. Arendaşul, ca să nu se 

pună rău cu locuitorii, îmi găsi tot mie vină, ba încă li zise: 

<Barem “l-aţi bătut mai bine ?»>. Cînd am auzit din gura lut 
aceste vorbe, am zis: <nvam înşelat că am întrat în: slujba 

acestui arendaş>. În sfîrşit, peste cîteva zile, s'a isprăvit ară- 

tura, şi am plecat înnapoi, în Ţinutul Sucevei. Ajungînd acasă, 

n'am stat mult timp; nu mai puteam răbda bătăile şi nn mal. 

vream să pierd timpul în zădar, căci arendaşul nu se ţinea. 

de făgăduiala ce-mi făcuse cînd m'am tocmit la el, adecă de 

a mă învăţa carte. El mă întrebuința numai ca argat de curte, 

Toate slugile din curte mă chinuiaii: care se “scula mai de. 

dimineaţă, acela mă lua la bătaie. Cite odată mă duceam la. 

doamna, soţia 'arendaşului, şi-I spuneam că toţi argaţii mă bat, 

dar: şi dînsa, în loc dea certa pe servitori, tăbără. tot pe mine 

cu ce-i venia la îndămiînă: lemn, vătrar, bîtă, lovindu-mă pe 

unde nemeria şi strigîndu-mi: <Ticălosule, ce vrei să-mi gonesc 

slugile pentru tine ? Te-a! apucat să-mi faci zizanil în curte; 

- să'te ducrla naiba săte iea,să nu te mal văd în curtea mea». 

“ Cînd am văzut că nu mai e pentru mine niclo dreptate, mă. Dă 

-gîndiam, încotro să mă mai duc. Unde să găsesc un om bun, 

care. să mă primească şi la care să-mi, văd gîndurile împlinite ? 

- Pe cînd mă gîndiam astfel, iată că vine la mine un boieraş 

şi-mi zice: «Băiete, să vit să stai la mine, căci am trebuinţă 

„de .un băiat ca tine; am auzit că doreşti să înveţi carte, şi eă 

am mijloacele şi putinţa de a te învăţa.» 

».— «Doresc bucuros, boierule, să viii la dumneata, dâr te. 

rog să faci cunoscut şi stăpînu-mieă.> | 

= «Le-am întrebat chiar acum, şi mi-a spus că dumnealui nu 

se amestecă, rămîne totul la voinţa ta.» | _ 

"—- Boieraşul acela era rudă cu arendaşul. 

-— «Dacă e cu învoirea stăpînu-mieiă, apoi chiar acum vreau, 
* 

îns 

— «Bine, băiete. Am săţi fac un' răvaş către familia mea, 

să te duci cu el la: Fălticeni, să întrebi de numele: miei, şi te. 

va îndrepta oricine. Apol.vel merge acasă la mine şi vei da 

I sta acolo pănă voii. 

am aflat răpede locuinţa lui, unde am găsit numai pe fiică-sa, 

Di a e
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anume Sevastiţa, căreia-i dau scrisoarea, pe care o ceteşte şi apoi îmi zice : «Băiete, tata îmi scrie că să sta! la noi pănă vine dumnealui». O. 
— <Da,.aşa mi-a spus şi mie.» 
În sfîrşit, rămăseiti aict. La început nu mi-a fost grei, dar, cît despre învăţătură, nu mi-ă folosit la nimic, căci noul miet stăpîn avea ocupaţia de cinovnic particular şi se ducea la cîte un moşier saii arendaș de li împlinia datoriile de la locuitori. Cînd era chemat, mă lua şi pe mine ca panţir după el, îmbră- cindu-mă cu nişte veşminte panţireşti ce le avea înnadins pentru acest scop. În acest fel el aduna sume mari de bani de la locuitori, cari credeaii că e trimes de la ispravnic, nu ştiaă, săracii, că era un şatlatan: Am urmat o lună de zile ca panţir. Trăiam foarte bine, dar nu eram împăcat în cugetul „miei, căci nu acesta era scopul mieii, pe care-l urmăriam ne- încetat, prăpădindu-mi tinereţa în suferinți. În stîrşit, eram cu totul nemulţămit, dar n'aveâm nicio putere. Arendașul, ispră- vind de “împlinit datoriile, a-dat stăpinu-mieii două care cu - făină şi unul cu păsări şi vre-o 6.000 de let, cum şi alte lu- cruri pentru casă. ÎI mergea: foarte bine stăpînului miei, şi mie chiar, dar nu eram mulțămit, fiindcă nu mă învăţa carte. Căutam timp priincios să fug de la dînsul, dar nenorocul m'a urmărit şi aici, căci în oraş se ivise o boală de holeră, şi am fost silit să rămîn aici pănă va înceta. Dar molima, în loc să înceteze, mai rău se întindea printre oameni; zilnic muriai cite treizeci-patruzeci de oameni. Autoritatea luase măsuri, dînd ordine să iasă toată lumea din oraş afară la cîmp, să nu rămtie ni- men! în oraș. Porunca era astfel ca familiile. îmbolnăvite să se aşeze la 0 parte şi cele care nu eraii încă” bolnave în altă parte. A ieşit şi stăpînu-mieii cu familie cu tot la cîmp. După trei zile de la ieşirea la cîmp, mă îmbolnăvesc şi eii de holeră. Toţi cel din jurul miei striga să mă dea afară din cort, ca să nu se iea boala şi la er. M'at dus pe cîmp la o depărtare de vre o două sute de paşi de corturi. M'ai lăsat lungit în- tr'un şanţ, printre alţi bolnavi cari se luptaă cu moartea. Stă. 

dacă am murit. Noaptea, cînd mi se mai potoliali cîrceit de la stomah, mă gîndiam' la visurile de fericire dată. De cite ori, ziua îmi făcusera Planuri de ici - 
d
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moase decit visele 'cele ma! plăcute ! Voiam să împreun lucruri 

nepotrivite şi să daii viaţă nefiinţel! Dar părea că pentru mine 
nu este. fericire pe lumea asta, , 

În sfîrşit, după patru zile, a vrut Dumnezeii cu mine de mi 
sau mai uşurat darerile. Am strigat pe stăpinu-mieii să se 
milostivească a-mi da ceva de mîncare. Cum auziră vecinii că 
încă n'am murit, ai început a striga la stăpînu-mieii ca nu 
cumva să vie la mine să-mi dea ceva, căel se va îmbolnăvi 
şi el. Stăpînu-mieii, de şi ar fi vrut să-mi dea ceva, dar nu 
îndrăznia din pricina vecinilor. Mal pe urmă, dacă ai văzut 
că tot strigam şi mă văitam, stăpînu-mjeii şi-a pus 'o basmă 

la nas, ca să nu-l izbească mirosul de boală, şi mi-a întins cu 
vîrful une! prăjini o. bucăţică de mămăligă; mîncarea mi-o 
aducea pănă în apropiere de mine, unde era lăsată. Ei mă 

tîram cum puteam, o luam şi o mîncam. Astfel, încet, încet, 

am scăpat. Peste cîteva zile, molima încetînd, oamenii ai fost 

lăsaţi liberi să meargă în oraş. | 
După aceasta, a venit la mine lon Poleitorul, ginerele stă- 

pinului mieii, împreună cu vre:o cîțiva băieţi, ucenici a! săi, 

cu cari am făcut cunoştinţă şi li-am spus dorinţa mea dea 

învăţa carte. EI însă mă sfătuiră că mai bine ar fi să învăţ 
_ 

meseria de, zugrav decît a servi pe la ciocol. 

Ascultînd cu luare-aminte sfaturile acelor ucenici şi părîn- 

_du-mi-se că sînt foarte bune, apoi luîndu-mi curagiii, am în- 

trebat pe loan Poleitorul dacă voieşte să mă primească el ca 

ucenic la meșteșugul poleitoriel. — «Bucuros te primesc», zise: 

loan, <dar al părinţi ?. N 
— Numai tată am,—răspunseiii. | 

— Bine, dacă ai tată, să te duci mal întăiă acasă la tată-tăă, 

să-mi aduci înscris de la el; numai atunci te voii primi. 

Îndată eii nu ară mai pierdut vremea, şi am plecat acasă la 

tată-mieii, în satul Hecii. Cind m'a văzut dînsul, foarte mult 

sa bucurat, căci credea că eii am murit de holeră, În spuseiii / 

toate, pe unde am fost şi ce am făcut, apoi îi arăt pentru ce 

am venit: ca să mă las de a mai învăţa carte, fiindcă 

mult am umblat ca să găsesc un om mai al lui Dumnezei, 

atita ca să mă înveţe cît de puţină carte, dar n'am avut 

noroc-să găsesc. M'am hotărît astfel de am vorbit cu un poleitor 

din orașul Fălticeni, ca să mă duc la dînsul ucenic pe . patru 7



    

ani, să învăţ meşteşugul poleitoriet şi în. al. cincelea - să mă scoată calfă, şi nu mă primeşte pănă nu duc. înscris de la d-ta, Tată-miei, neavind nicto O, ideie despre acest meşteşug, nu - a vrut. să-mi dea înscris,. dar, desluşindu.l eă, s'a îndurat de a mers cu mine la popa Ion, şi-l-am rugat să ni facă un înscris. În sfirşit, după ce 1 at făcut şi l-aă iscălit -tată-miei şi. vre-o dof martori, şi chiar popa ca scriitor, mi, l-a dat, şi am plecat cu el îndărăt la Fălticeni. Ajungiînd la - stăpinu-mieii, i-am. dat înscrisul, apoi, cetindu-l, a spus că este bun. 

fiindcă ei învoiala am făcut-o fără să ştie socru-săii. SR În. sfîrşit, stăpînu-mieii, nemar putînd trăi cu socrul săi la un loc, se mută cu tovarăşii săi la Iaşi. Ajungînd acolo, am tras în curtea “bisericii Sfântut Ilie, la o soră alor, văduvă, al "cării bărbat murise de curînd, de holeră. În sfîrşit am petrecut acolo cu mai muly ucenici, unde mă punea de pisara la văpsele, „dar n'a trecut mult timp şi am -dat de altă. nenorocire, din care am văzut că soarta meă: mă duce tot peste prăpăstii. lată 
cerea bani de la bărbatu-săă pentru ca să şi cumpere pelin, 
spuindu-i că i-a încetat laptele şi nu are cu ce sătura copilul, ŞI mă trimetea de.j aduceam cîte o sticlă de pelin. În «urmă începea a mînca ceapă şi măsline, bînd şi cite o -ocă de pelin pe zi, minţind pe bărbâtu săă că, dacă bea pelin, îl vine lapte - 

fla el acasă, i se ştia cîteo 

Şi-ŞI satură Copilul. Aşa, cînd se a ocă de Pelin pe zi, dar, cîte odată „Se păstra de bani, furînd din vreme din buzunarul bărbatului, apol mă trimetea de-i aduceam cîte două, trei sticle de. pelin, 

» ducîndu-se după lucru, dinsa 

intreba : + Da” ce are Marghioala, Vasile, ort este bolnavă ? » 
„= Nu ştia, d-le, mi se pare că-e cam: bomavă,: căci îmi 

Spunea că o doare capul - E I puse odată mîna &hioală, ory eşti bolnavă ? Ce? Te. doare capul? i, nu may pot de cap, sînt Prăpădită de bolnavă |, - Cum să nu fie bolnavă, dac in “e 

— 

pe frunte şi o strigă: Marghioală, Mar-“ 

ă-I căram pelin cu sticla, şi, în 

; 
; 

E 
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loc să aibă lapte cu ce hrăni copilul, se îmbăta, şi nu mat. 
vedea de el. Aveam păcate să îngrijesc eit de 'copil, căci. de 

multe ori ea era să-l omoare, întorcîndu-se beată peste el. 
Vream să spun stăpînului mică, dar mă temeam să nu se des- - 
carce toate în spinarea mea ; mă gîndiața să nu zică apoi că fac - 
intrigi. în casa lor. Dar mal tării bărbatu-său a aflat. că se 
îmbăta şi a început a Q bate cu: bastonul, încît nu. mai putea - 
DiCI să se .-vaite. 

Într'uria din zile, stăpînă- mea, fără să bâge. nimeni de seamă, 
iugi de la bărbatu-săi singură, lăsîndu-şi copilul acasă, _şi. se 
dusese la.6 curte boierească unda avea un frate. A stat acolo. 

patruzeci de zile ; bărbatul ei, neştiind ce s'a făcut, m'a lăsat - 
pe mine să îngrijesz de copil (numai doică nu am fost). 

„După aceasta, trimiţindu- mă în piaţă să cant-un. corn de 
vacă, am umblat mult pănă am găsit, i-am adus ac:să şi lam. 
găurit Ja. vîif, unde legînd o cîrpuşoară, am potrivit-o în felul 
sfircului țiței. Îsi urmă ferbeari lapte duice şi-l amestecam şi 

cu puţin ceaii căldicsl de-i dam copilului cornul în giră de. 
sugea. Alte or: îi dam cafea amestecată cu japte: cînd una, 

cînd alta; în toate zilele Je. schimbam. Şi în fejul acesta am 

hrănit copilul. peste patruzeci de zile: rare ori se întîmpla de-l 
“mal duceam şi la cîte-o temeie de-i da să sugă. Îl scăldam 
şi-l înfăşama, apoi. îl culcam într'o albie şi-l legănam, îi cîntam. 
“să doarmă. Ziua, maj era cum era, dar noaptea îmi era tare grei: 

nu puteam să-l împac nici într'un. fel: plingea înir'una; Atunci 
se 'sculă stăpinul miei şi tot necazul ce avea pe femeia lui, 

cădea- ăsupra mea, Punea singur mîna pe albia copilului. “şi-l 

legăna, cîntîndu-i cu glas gros: «vine Domnul cu somnul 
să-mi adoarmă copilul : aide liuliu liuliu, liuliu cu taica». În 

urmă, uitîndu-se răt la mine, îmi zicea : Aşa să cînţi, ticălosule; 

Puneam mîna pe albia copilului şi-l legănam, “dar nu puteam 

să cînt, că.mă înneca plinsul, căci. mă bătuse. 

Îmi venia cîte odată să fug iar în lume, să mă duc unde 

m'or. duce ochii, sai să: mă arunc în vre-un puț, numai să 

pot scăpa odată de atitea suferinţe ! Însă, pe cînd mă gindiara, 

mă pomeniam. fără veste cu stăpinu-mieii şi-mi da după ceată, 

zicîndu-mi: Vezi, boule, cum îl cîntaşI copilului, îndată a adormit, 

În cele + din urmă mă învățasera cu copilul, că, după ce îl 

E.



ee 

scăldam, îl trăgeam cu untdelemn, îl întăşam, apoi îl culcam: - 
şi-I dam cornul cu lapte de sugea, şi, dacă nu adormia, în: 

- cepeam să-i cînt. În urmă a dat Dumnezei că a venit femeia 
“acasă, de s'aii împăcat amîndoi, şi am scăpat de copil. 

După un timp de şese luni, cît am şezut la acesta, nu m'am 
folosit cu nimic despre învăţătura meşteşugului. În urmă a 
venit timpul că acest poleitor cu frate-săă împreună ai tocmit . 

"o biserică de zugrăvit la ţară, unde ati plecat, însă pe mine 
nu m'ail luat, neavînd loc în căruţă, şi, fiind îmbrăcat supţire, “ 
li era teamă să nu mor. de frig pe drum. M'a lăsat la 
văru săi, fostul lor tovarăşi, zicînd. că va veni să mă iea altă 
dată. însă ei, ca să pot scăpa de dinsul, n'am voit să rămîn, spunîndu-i că, dacă nu are loc în căruţă, ca să mă iea şi pe mine, să-mi lase înscrisul de la tată-miei tot la vărul săă. Dinsul a primit să-l lase. şi astfel în felul acesta am rămas la el, de casă. ; 

Mal tărziă m'am învoit cu văru-săii, şi am rămas la dînsul ucenic pe trei ani și jumătate, şi în al patrulea an să mă scoată calfă de meşteşugul zugrăvirii de casă. în sfirşit am rămas acolo la acel stăpin, şezînd pănă în primăvară în laşi, Pe urmă s'a mutat stăpînu-mieii la Folticeni. 
Stînd stăpînul mieii în acel otaş ma! mult timp, în care nu prea avea de lucru, petrecea într'o mare nevoie din pricina neaverii; Însă ei vedeam prea bine că pierz timpui de pomană, dar nu aveam ce-mi face capului. Mă întrebuința ca argat de curte: vedeam de vite, mă trimetea la moară cu sacul în spinare de măcinam porumb, şi mă punea şi la alte trebuinţe ce mal erai de făcut ; trăiam foarte rău şi nici nu învăţam nimic, | 
In vremea aceia mă aflam cu stăpînul mieii la mănăstirea Bisericani, căci se tocmise să o zugrăvească,—însă o zugrăveală cu prea puţini “sfinţi. La acea mănăstire a, şi numa! acolo am trăit foarte bine de spre mîncare. Întruna din zile îmi -dă stăpînul miei | duc călare în oraşul Piatra să cumpăr ca să poleiască coroanele pe la sfinţi. Am şi plecat îndată: mergeam prin pustietate, fiind drumul numai ca o: potecă, şi tot coborişuri rîpoase şi foarte Prăpăstioase; mergeam tot mereă, 

am şezut două luni,
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 descălecind şi iar încălecînd calul, căci altfel nu puteam merge. - 

Umblind aşa mereu, nu ştiii cum îmi căzuseră din sîn galbenii 

ce erat puşi într'o legăturică de cârpă foarte mică. Tocmai după 

ce am ajuns la Bistriţa de vale. atunci am prins de veste că 

pierdut galbenil. Ce mă fac et acum ?, mă întrebam. 

„Mă întorc îndărăt cu calul de căpăstru şi căutam pe unde 

am mers, pe ici, pe dincolo, prin frunză de arbori. Socotiam : 

că doar voii găsi banii, dar degeaba îmi erau toate silinţile 

mele, că nu puteam cunoaşte pe unde am mers. | 

În sfîrşit, după multă mihnire, îmi veni un gind: să fug în 

lume, unde m'or duce ochit, să mă fac nevăzut, pierzîndu-mi 

urma. Dar n'aveam curaj, îml era teamă să nu-mi găsească mal 

multă vină, aflindu-mă şi cu calul. Şi, de frică ce-mi era, mă 

rugam lui Dumnezeii să mă scape de grozăviile bătăilor ce 

le înduram de la acest om atît de nemi!os. 

Umblind aşa prin pădure şi căutîndu i, am dat de un copac în 

" +ulpina căruia era un loc săpat şi acolo aşezată o icoană pe care 

era zugrăvită Maica Domnului. Mam dus la tulpina copacului, 

unde, prin mătănii şi rugăciuni zise din tot sufletul, am cerut 

ajutorul milostiver Fecioare, care; înduioşată de lacrămile 

pe care le vărsam, sa îndurat şi mi-a îndreptat paşii spre .. 

locul unde pierdusem cîrpa cu galbeni. Cînd am văzut mi- 

_nunea asta, zăpăcit de bucurie, m'am întors din noi la icoană. 

şi i-am mulțămit iul Dumnezeii şi Maicil Domnului pentru 

ajutorul mare care mi l-ai dat de am găsit galbenii. Apoi, după 

"ce mi-am făcut treaba după care eram trimes,: m'am întors la 

“stăpinu-mieii. După ce am isprăvit de zugrăvit biserica, am 

plecat la Folticeni. 
| 

în acest timp era mare foamete în ţară, şi stăpînu-mieii 

nu prea avea de lucru, aşa că ducea lipsă cam de multe în 

gospodăria lui. Eă, după multe cîte înduram, mai eram mihnit 

văzînd că-mi pierd vremea în zădar şi nu pot învăţa meseria, 

căci el mă întrebuința ca argat la orice era nevoie, numai la 

lucru nu-mi arăta cîtuşi de puţin. Cu mîncarea, iarăşi mă chi- 

muia grozav. Fiindcă era scumpete mare, şi ocaua de făină 

de popuşoiă se vindea cu 40 de parale, stăpînu-mieii ni dădea 

la două slugi cîte-o ocă de făină pentru tre! zile. Ce era să 

ne ajungă o ocă de făină la do! inşi timp de tre! zile?! 

Făceam şi nol ce ne învăţa nevoia : culegeam tir, stevie ” 

,
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lobodă, urzici şi le fierbeam într'o căldare; mal puneam Şi o 
-„ mină de făină de îngroşam zeama. Aceasta era mîncarea noastră 

obişnuită, Şi aici credeţi că se încheie toată strimtoarea pe care 
o suferiam? „Nu. Soacra stăpînului miei mă bătea de mă 
„ Poşia cînd făceam cea mat mică greşală, saii cînd i se pă: 
„zăria ei c'am greşit, şi nu se sătura numai cu atit: mă mal 
-piră şi stăpînului miei. Acesta era şi mal năbădăios. şi, cînd 
mă lua la bătaie.—şi se întîmpla destul de des—,mă bătea fără 
milă, pănă mă lăsa lungit jos. E | 

Plîngeam şi mă rugam lui Dumnezeii să mă scape odată şi . 
din canonul acesta, ca din atitea altele, | | | 
„Mă săturasem atît de: mult cu traiul acesta, că mă hotă- 

risem să fug. Îmi string premerelele, ie ieg într'un şervet şi „le.Vîr într'o claje cu fin, cu gînd ca, oricînd oiii găsi un prilej „Potrivit, să le ieai subţioară şi să plec. Se vede insă că stă: _pînu-mieă bănuia una ca asta, eăci nu mă pierdea un minut din vedere. Mă pîndia el, dar şi eii căutam fel şi chip să mă furişez din ochil lui. Mă duc în casă la soacră-sa şi-l spun că merg să caut două vaci care nu Veniseră seara acasă. Şi plec, dar „vorbă să fie că după vaci, caci gindul îmi era numai cum să scap mat curînd din curtea aceia blăstămată. Dau pe la claia cu fin, îmi ieaă bucceaua cu premenele, şi daii să fug; dar nu fac zece paşi şi mă văd" înhăţat de mţ- „neca surtucului şi tias înnapoi. Ingheţasem cu total de frică; inima doar 'se bătea destul de Puternic în pieptul miei, în- colo, eram ca mort, căci doar Ştiam ce mă aşteaptă. ii - Şinum'am înşelat, Mă duce, cum poate, în casă, mă desbracă de haine şi de tot ce aveam pe mine, iea o pereche de hăţuri din - „chiler, le pune în patru şi începe a Jovi fără milă în trupul „ miei slăbit de atitea suferinţi pe care le înduram.  M'a bătut atit de răi, că douăzeci de: zile nu m'am dat jos din pat După ce mam făcut mai binişor, stăpînu-mietă începuse a-mi da şi mie cite ceva de lucru, la ce mă pricepeam; mă maj trimetea şi prin oraş de văpsiam cîte ceva pe la feluriţi muşterii, cari, "Văzind că li fac lucru bun, îmi dzdeaii şi mie cîte un: bacşiş. Aşa că din bacşişuri am strîns vre.o I2 sfanţihi, pe cari i-am » păstrat pănă a venit tată-miei la mine, cătă îl vestisem prin- tr'un om din comuna Hecii să vie să mă vadă. l-am dat tate! cei 12 sfanţi şi i-am spus să, cumpere cu dînşii dor vițel şi
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să mi-i crească pănă for face mari. Tata Sa bucurat văzină 

să sînt econom şi cu gînduri bune, 

pi ia 

Gindul miei nu-mi era în altă parte decit cum să pot scăpa 

de la stăpînul acesta, căci vedeam ei că n'o să pot învăţa 

nimic la el. În sfirşit, într'una din zile am laat drumul spre 

Iaşi, dînd mar fntăiă “pe la tată-micii, care şedea în comuna 

„ Conteşti. Am stat la tata o noapie întreagă. şi, fiindcă n'aveam 

- văvaş de drum,-am cerut un petec de hîrtie, am făcut cerneală 

din funiginea curățată de pe fundul ceaunului de mămăligă. 

am căutat o pană de gîscă, am tăiat-o aşa fel ca să pot scrie: 

cu ea, şi cu acestea mi-am făcut răvaşul de care aveam ns- 

_ voie. Mirat se uita tata la mine cînd m'a văzut scriind, căci 

“nu mă. mal. văzuse pănă atunci, şi, de bucurie, şi mai mult 

de “năcaz că se purtase aşa de vitreg cu mine, a început să 

"plîngă. ŞI-I spunea: nevesti-sei ce răi mare a făcut că nu ma 

ținut acasă, să fi plătit un dascăl să mă înveţe carte; şi înulte: 

„căinţi de felul acesta ie-am auzit cu urechile mele Dar i-ai 

venit prea tărziă gîndurile bune, şi eă acum eram hotărit cu 

1ot dinadinsul să mă duc la. laşi. Pa 

Şi am plecat chiar în acea zi. Tata m'a însoţit o bucată 

“bună de drum ; în cursul însoțirii mi-a dat multe sfaturi pă- 

-rinteşti, În fiecare vorbă a lui se putea ceti mihairea :ce o 

“simte un. părinte care se desparte poate pentru totdeauna de 

” feciorul lui crescut printre străini. Şi ne-am despărţit plingînăd 

amîndoi. | . o 

“Un an după această duioasă despărţire am întîlnit pe-preotul 

“din comuna Conteşti, care mi-a spus că tata a murit,şică la. 

“înmorminiat cu banii ce-l luase din vînzarea unul junc (era 

“jancui care-l-cumpărase cu ce-l 12 sfanţi pe care i-l dădusem' 

ei). “Cu. multă durere am primit această tristă veste. Cit îmi 

era de urît acum, cînd ştiam. că am rămas singur în lume! 

Mergeam tăcut şi “singur pe drumul lung ce duce la la. 

“Nu m'am întîlnit cu nimeni pe cale, şi nimeni nu mi-a cerut 

“săvaşul “pănă la. bariera. Iaşilor. Acolo am arătat răvaşul pe
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care-l făcusem ei, întru în oraş, mă duc de-a dreptul la fra- tele stăpînului miei, şi l-am rugat să mi găsească un stăpin: zugrav. Îmi şi găsise unul, dar, tocmal cînd să mergem să ne tocmim, vine un om trimes cu O. scrisoare de la fostul mieti stăpîn, prin care-i spunea să mă dea pe mîna acelui om, să mă ducă înnapoi la Folticeni. Îmi era frică că o să înceapă iarăşi cu bătăile de care abia scăpasem. Dar de data asta s'a purtat mai omeneşte cu mine, fie că-i scrisese frate-săi să nu raă mai bată, fie că-i era teamă c'oiu fugi iarăşi, —că nu m'a mai bătut. După ce i-am spus de ce am fugit, mi-a spus să-mi văd de treabă, că de-acum înnainte n'o să mă mai bată şi o să mi arăţe şi la lucru. Am stat încă multă vreme la dînsul. Dar acum se schimbase cu totul: doamna Ioana nu înă. mat pîră lux stăpînu-miei, nici el nu mă înai bătea ; ba-în- „ cepuse a-mi arăta şi la lucru mat grei. A Într'ana din zile, pe cînd desemnam afară pe prispă, mă pome- nesc că vine la mine doamna Ioana şi-mi spune să-i scriti două, trei cuvinte. Era o epistolă prin care cerea ajutor de la un boier. Şi tot pe mine m'a trimes cu dînsa. Boierul, ca răspuns, mi-a dat doi galbeni şi a scris şi cîteva vorbe pe dosul epis- tolei, pe care'mi.o înnapoiase. Doamna Ioana, foarte bucuroasă, după ce i am dat galbenii şi i-am cetit răspunsul, mi-a dat şi mie dor sfanţi. I-am mai făcut şi alte epistole către alţi boiert, şi, de cite ori îi aduceam bani, îmi dădea şi mie cîte-un sfanţ sali doi şi de multe ori cîte un păhar de rachii şi o bucată de pîine. Acum o duceam destul de bine. Mar dela doamnă Ioana, mal din bacşişul pe care-l căpătam de pe Ja muşteriii din oraş, - am strîns vre-o 23 de sfanţi. Îi strîngeam cu: gîndul să-i dai tatei să may cumpere ceva pe acasă, — încă nu aflasem c'a murit. Banil îi dădusem unui Jidov de la care tîrguiam pentru casă, ca să mi-i păstreze. - - 
N'a mai trecut mult timp şi stăpînu.- „Folticent ia Botoşani, cu familie cu tot, mult acolo. La plecarea - noastră. Jidovul 1 nu era acasă şi nici înscris n'aveam de sigur. Dacă am văzut că n'am ce face, am lăsat banii în grija. Domnului şi am plecat, La Botoşani ne-am aşezat în maha- laua Sfintului Constantin : am început lucrul la casele unui boier; după ce am isprăvit la boier, am luat lucru la un Jidov 

mieii s'a mutat din 
căci tocmise lucru 

a care aveam banii 
la diînsul, ca să fiu 
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foarte avut. Lucram numai amindoi, căci începusem a deprinde 

binişor, şi stăpînu-mieii cîştiga binişor de pe urma mea; ziua, | 

“lucram la zugrăvit, iar, noaptea, la pisat văpsele. N'ar fi fost 

nimic, aş fi muncit cu aceiaşi dragoste şi mal departe, dar. 

_ ce mă întrista mult, era că rămăsesem gol de tot, şi iarna iarnă, 

„ger şi zăpadă, picioarele îmi eraii însîngerate, din pricina lovi- 

turilor de bolovani. Mă rugam eii de stăpînu-mieii să-mi cum- 

pere haine şi. ghete, dar rămînea ca de ghiaţă la rugăminţile 

mele. . 
| | 

întruna din zile, pe cînd lucram la Jidov, mă urc îa podui 

". caselor, unde dăduiă peste o grămadă de lucruri vechi. Între 

ele găsiiu o păreche de cizme ponosite şi un sac de postav gros: 

pentru adus marfă. la nevoia în care mă aflam, nenorocul mă. 

îndeamnă să le ieai, crezînd că n'o să se bage de seamă, aşa. 

că, seara, după ce-am isprăvit lucrul, le-am dus acasă. Am în- 

cercat cizmele, iar sacul i l-am dat unut croitor jidov să-mi facă 

din el un spenţer şi o păreche de pantaloni, şi, drept plată, 

et să-I văpsesc vre o patru scaune. În sfîrşit, după învoială, 

să i-am văpsit Evreuiul scaunele ; el, însă, nu s'a ţinut întoc- 

mai de cuvînt, ci, croindu-mi- hainele, le-a lăsat uitate de-o 

parte, întîrziindu-mă. A doua zi, venind pe la croitor o slugă 

de-a Jidovuiul la care lucrasem, cunoscu postavul. Se duse la 

 stăpina-săii de-i spuse întimplarea, iar acesta, cercetînd şi vă- 

" znd lipsa sacului, se plînse; poliţiei, atît împotriva mea, cît şi 

„a croitorului la care se găsia postavul, zicînd. să. mă aresteze 

şi să cerceteze, căci îi mail lipsesc încă multe lucruri. În sfir- 

şit, pe neaşteptate, fuii ridicat de-acasă şi dus la poliție, unde, 

fără multă cercetare, mă „băgară 'n închisoare. , 

__ Şepte săptămîni am stat închis, în care vreme am îndurat . 

chinurile cele mai grozave. Cum eram străin de loc, nimeni | 

pu venia să-mi aducă vreo bucăţică de mămăligă, cu care 

să-mi ţin sufietul de azi pe mine. De multe ori, împins de su- 

ferinţa foamei, scoteam mîna prin gratiile ferestei, cerşind mila - 

trecătorilor din afară (căci închisoarea era la stradă); dar ni- 

meni nu băga în seamă tînguirile mele, ştiind că închisoarea 

e numai pentru răâfăcători, şi mă lăsaiă să sufăr. Se mal aflail 

acolo la închisoare şi alţi nenorociţi ca mine, dar, el fiind de. 

"prin apropiere, sa chiar din oraş, odată sai de două ori pe 

săptămînă li veniaii rudele şi cunoscuţii, aducindu-li premeneli



şi de-ale mincării. Nimic zhat dureros decît să priveşti: la alţit 
cum se bucură şi se îndestujează, iar ţie să ți se topească inima 
de foame şi de jale, gîndindu te în ce hal de nenorocire al 
ajuns. Unii. din tovarăşi de închisoare, la asemenea prilejuri, 
se îndurai de-mi arunca şi mie cîte ceva din ceia ce căpă- 
tai, dar altora nu li ajungea lor necum să-mi mai dea şi mie, 
aşa că, de multe ori, cu lacrămile 'n ochi, culegeam rămăşiţele 
şi fărîmiturile împrăştiate pe jos, de-int mai amăgiam foamea. 
Unii din e erai neînchipuit de răi şi, la cea mal mică miş- 
care ori vorbă din parte-mi ce nu li plăcea, mă ocărati. cu "vorba urîte- şi mă băteaă fără milă, pănă cînd săria păzitorul, 

“scoţindu:mă din minile ior. Noaptea, spre o mal sigură pază, 
toţi arestanţii erai puşi în cătuşe şi butuci, legaţi unul de al- "tul de cîte o mînă şi-un picior, pentru ca să nu sape pămîntul şi să scape, căci era cu pămînt pe jos. ” 
Une ori venia de la poliţie de cerceta închisoarea: atunci „mă căpătam şi ei cu cîte-un gologan saii doi din partea ace- luia care făcea cercetarea. M'am rugat de îngrijitorul închisori! să roage pe stăpînu-mieii ca să mi trimeată măcar un şfert de pîne, da: în deşert mi-a fost rugămintea, căci n'a vrut să-mi trimeată riimic, 

| Eram nenorocit. În fiecare zi îmi doriam moartea şi o aş. teptam ca pe un mîntuitor al suferințelor mele fără de sfirşit, Nu mă scoteai, cel puţin, să mă judece, să vadă dacă sînt vi- novat şi, găsindu-mă astfel Să mă trimeată la temniţă, unde bănuiam că-mi voii face osînda în “chip mai omenos. Mulţi arestanți s'a perîndat prin închisoare, unii trecînd la temniță, . alţii lib: rîndu-se, — numai pe mine mă ţinea acălo fără rost - - şi nejudecat. |, | LD i În sfirşit dete Dumnezeii de-mi veni şi rîndul miei. Mă po= menesc într'o dimineaţă că mă scoate şi mă duce înnaintea polițaiului care-i strigă : | 
— Spune, tăiharule, ce-ai mai luat, ca să nu te bat! — Domnule poliţaiii, — răspunsei că — omori, n'am ce spune c'am luat aliceva d de postav şi acele cizme vechi, despre ca 

» Măcar de m'aţi şi: 
ecit numai acel sac. 

a ș 

eomenos, aşa că aim săvir- , 
A j
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“it această faptă, pentru care am suferit destul pănă acum. 

„Zicind acestea, începuii a plinge, arătindu-i. cum eram Îm- 

"brăcat. Tipguirile mele se vede că l-ai înduioşat pe poliţaiă, 

7 căci îndată trimese să-l cheme pe stăpînu-imieii şi, cum sosi, îl 

şi întrebă: RI EI i 

„.... — Domnule, drept ce. îţi slujeşte acest băiaţ ? 

:-— Ca ucenic la meşteşugul zugrăvituril. : 

" — EI bine, — zise poliţaiul —, fe' ucenic, fie slugă, nu tre 

buie să-l îmbraci ? Pentru cel porţi gol şi prăpădit în puterea: 

iernii, de-l faci să fure pentru a se îmbrăca ? Dacă ni'al frică 

- de Dumnezei, cel puţin să-ţi fie ruşine de oameni! 

— Domnule poliţaiii, — răspunse stăpînu-miei —, ei îi daă 

şi-l fac totdeauna îmbrăcăminte dis haine vechi de-ale mele, 

dar le rupe, căci poartă foarte rău. IN 

„_—, la ascultă, domnule, — zise: poliţaiul —, de vrei să | mal" 

"-- ţi slugă ori ucenic, apoi să al grijă de el şi săi faci cele de 

trebuinţă. Acum du-te în cancelarie de dă chezăşie pentru din- 

sul, şi apor iea-ţi-l acasă! Sa 

„ În acest chip am scăpat de la închisosre, după şepte săptă- 

"7 'mînl- de suferinţe nemai pomenite. , 

” În urma acestora am tocmit lucru la un boier, la care am 

| “ bucrat numa! amîndoi vre-o două luni. După ce am terminat 

“acolo, mă trimete călare cu o scrisoare la mănăstirea Vărate- 

- cului, la maice, avind nădejde să toemească acolo mănăs- 

tirea so zugrăvească, şi tot odată mi-a zis că la întoarcere să . 

dai şi pe la Folticeni. Atunci mam abătut şi pe la Jidanulla: 

care îmi rămăseseră acel douăzeci şi trei de sfanţi. 

În sfirşit; după ce am fost şi am isprăvit, m'am întors acasă, 

la Botoşani. .Mai îanâinte însă de-a merge acasă, m'am dus 

Ta un vecin cîrciumar şi i-am dat în păstrare acei douăzeci şi 

trei de sfanţi ce-i luasem de la Jidan. Apoi mă duc pe acasă şi-l 

dati răspunsul de la maice şi de la soacră-sa. În urmă mă po- 

menesc. tără să bag de seamă, că odată se răptde la mine şi 

mă apucă de mină, tără să mă lase să mă mal odihnesc, căci 

eram obosit de drum, precum nici mîncare nu-mi dete, ci-mi - 

zise : ce al făcut, tilharule, de m'al băgat şi pe mine în belea? 

. Acum temniţă o să-ţi măuînce pasele. | 

Eu, fără să mă ştii vinoyat, mă miram..ce s'o fi întimplat 

Pai
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lipsa mea de acasă. Am rămas încremenit de frică : mă gîn- 
iam ce-o mal fi şi aceasta? o 
În sfirşit, mă iea şi mă duce la boierul unde lucrasem, şi-i 

zice : boierule, iată că ţi-am -adus băiatul pe care al: bănu- 
ială; fă ce vrei cu el, şi cu mine nu mal a! nimica ; ți l-am 
dat în mînă, 

Boierul, neavînd timp de a mă cerceta, a spus vizitiului său 
să mă bage într'o groapă în pămînt, adîncă de şeisprezece palme, 

„Ce o avea pentru zarzavat, şi, închizîndu-mă acolo, a scos scara 
„gi a pus capacul de-asupra. Ei am întrebat pe vizitiă pentru 
ce a spus boierul să mă închidă aici ? | 
Am auzit, zise vizitiul, că boierul este păgubaş de un tacîm de ciubuc (o imamea de chihiibar), care costă cinsprezece gal- beni, şi toată bănuiala este pe tine, căci i-a spus Jidanul care „ați lucrat ia' el, că eşti nărăvit a pune mîna, şi, acum, boierul „este hotărit să te pedepsească spre a scoate de unde ştii, din pămînt, de supt pămînt, şi să-i dai tacîmul, căci altminterea acolo o să putrezeşti. aa - ŞI, lăsîndu-mă închis, a plecat. LL După cîteva zile, mă scoate. afară şi mă duce înnaintea „scării. Acolo se afa boierul cu ciubucul În mînă şi mă în- treabă : tiiharule, ce ai făcut imameaua ? | — Boierule, îi răspund, nu ştii nimica despre ce mă întrebi, măcar să mă baţi pănă mă vel oriori, | a __ Atunci boierul zise să mă pună jos şisă mă bată. Mă luară doi ţigani: unul mă ținea de cap şi altul de picioare, şi dor Arnăuţi mă bătea cu bicele. Mă luai de la ceafă pănă la pi. - cioare. Îmi făcuseră trupul negru ca fundul căldări!. Am strigat m'am văitat pănă la un timp şi am leşinat de multă durere. pănă de-abia îl auziii zicînd : lăsaţi-l şi duceţi-l iar în groapăl. În acest timp, s'a răspîndit vorba că pe băiatul zugravului . l-a închis boierul pentru bănuială de furt, despre câre auzind şi cîrciumarul căruia Îl dedesem 23 de sfanţi în păstrare, se duse la stăpînul miei, zicîndu-y: d-le, băiatul d-tale, cu vre-o “citeva zile mar înnainte, a venit la mine şi mi-a dat aceste parale în păstrare, arătîndu-my că le are din economie, şi, au- ai 

. 

1 M'a ţinut închis îa acea groapă şepte săptămini. M'a scos În trei săptă- mini de irel ori de m'a pus la bătaie. - 

3 

f 
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zind că e închis de la boier, am venit mai înnainte a te 

vesti, ca să nu fiii şi eii bănuit. - 

Stăptnul miei a luat banii de la cîrciumar cu multă bucurie.. 

- Această faptă s'a răspîndit prin lume pănă a ajuns şi în. . 

auzul boierului, apoi chiar şi stăpînul miei, după ce a primit. - 

banii de la ctrciumar, era în bănuială că eii voii î săvirşit 

acel fapt, de vreme că sai găsit bani la mine (eă nu ştiam 

nimic, din groapă, ce se vorbia pe afară despre mine, ţinîn- 

du-mă închis, numai Ţiganil şi servitorii din curte ştia, avind 

poruncă să nu spuie la nimeni, - precum nici mîncare să 

nu-mi dea, ba nici chiar apă, pănă ce nu voili spune ce am 

tăcut imamaeua, cui i-am dat-o). Atunci făcuiti următoarea ru- 

găciune către bunul Dumnezei : | 

«Dumnezeule | Părinte al săracilor liată-mă închis. în fundul 

pămîntului de unde-mi ridic glasul către cer. Nimeni de pe 

lume nu mi este martor ia întristările mele şi „nu ascultă la 

glasul miei căi jalnic, neascultat de niciun muritor. Numai Tu 

„singur eşti care îmi vezi lacrimile şi-mi asculți plingerile. 

- Scumpul miei tată şi iubita mea maică nu ştiii nimic despre 

soarta fiului lor. Niclunul din prieteni nu-mi . poate veni îa 

ajutor. Tu numai singur eşii, Dumnezeul miei, care poţi face 

a mi se deschide uşa acestei gropi. Vino în ajutorul miei, 

aibl milă de mine!» - | o 

În zădar timpulcurgea şi ceasurile se strecuraii într'una. În 

“ zădar îmi schimbam culcuşul. Amhăritul de mine mă prăpădiam, 

“dar bunul Dumnezei mi-a ascultat rugăciunea. 

Chelarul, în taină, fără a-l vedea nimeni, îmi aducea cite o 

bucăţică de mămăligă, alte ori fărimituri de la ţigani, cu care 

îmi mat domoliam foamea, şi aceasta foarte rar : la patru zile 

odată îşi aducea aminte 'de mine, saii că nu, se afia în curte 

totdeauna, căci se. ducea pe la moşie. : 

Mare pedeapsă a căzut pe capul miei. Strigam, mă văitam,, 

. plingeearm, dar toate era în zădar. Auziam la uşa gropil, printre 

crăpăturile scîndurilor, cîte un glas de Ţigan zicindu- mi : spune 

ce ai făcut imameaua, sai cut al vindut o, căci altfel nu-ţi 

dă drumul—aşa am auzit pe poierul—, măcar să te pedepseşti 

sati să mort. Eşti în groapă, nu mai trebuie să facem alta, ci 

numai să te astupăm. Nu e mal bine să ni spul unde al pus-o 

şi să-mă duc să arăt boierului, ca să te ierte. ”
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Ei îl răspund: Nu ştită bădiţă, niniic, despre acea imamea, . că aş spune, nu m'aş chinui aici în acest întunerec, Dacă aş A luato eii, cum. să no daii ? Aş fi putut suteri atitea bătăi, - atitea usturimi, chinuri şi răbdări de foame în această groapă? „Dar toate rugăminţile mele nu erai auzite de nimeni. E Eram. ameninţat din ce în ce „mal răă, căci mă trăsese pă- mintul de nu mai aveam fire în mine : mi se duseseră ochif în- - fundul capului, încît nu may sămănam a om. Mă făcusem negru de umezeala Pămîntului, de nu mă mal, puteam scula nici de jos, neavînd aictun aşternut, decît numai o trenţişoâră -de Că. meșă şi izmene. Nu mal puteam nici să vorbesc. Re ae Atunci, văzindu-mă chelarul în așa stare, i sa făcut milă N de mine. şi-a luat curaj şi sa dus dea spus boierului că mă aflu trăgind de. moarte şi că sînt aproape a-mi da sufietul, Boierul l-a Întrebat că hu Spun et nimic despre imamea ? ri 

— Aşa dar, zise boierul, să i ScoţI şi să-l duci în odaie, Apoi, | venind chelarul cu un Țigan, m'ai luat în braţe şi m'aă dus în 
sînd ferestele deschise Spre a întră aier, ai început cîte Puțin a-mi. - da de mîncare, dar era tărzii, căci nu mal: puteam mînca, In. : 
sfirşit peste vre.o: cîteva zile m'am may întremat, 

RL si 
__ După cum se vede, m'aii mai ținut încă: zece zile în odaia + 
“bucătăriei, unde Hu-mi era aşa de Tăi ca în acca ? | 
mal răsufiam puţin aier curat. Mă miluiati Țigani Cu ceva mincare din ceia ce li rămînea lor, “zicînd : ce-o f Vrînd să facă r ca mă ţină el închis? Oare voii mat scăpa eii vre odată din mîna + 
acestui chinuitor ? Seara, Țiganir mă lăsaii de mar ieşiam pe - 
afară, cu îngrijirea de a nu mă vedea boierul.- Țiganii eraă 

” încredinţaţi că nu voii fugi. În acest timp îmi veni -o ideie ; - -să fug, şi am şi plecat; | m găsit petrecind cu”    
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n 

. mal mulți prieteni, după cum avea obiceiul. Cind ma văzut, 

a zis: cEi, dar tu, Vasile ? Ce te-al făcut pănă acum? Oare 

ţi-a dat drumul boierul ?>. «Ah b, îl răspunseiii, cval de maica 

"mia care mia făcut! Ce am ma! pătimit! M'ai bătut, mai 

chinuit şi m'ad ţinut într'o groapă nemîncat, nici cu apă de băut. 

- De atunct, de cînd m'af dus: dumneata şi m'al dat în mina lui, 

tot în chinuri m'a ţinut, tără să fi vinovat de ceva. Vă rog, 

în numele lui Dumnezei, nu mă lăsaţi, căci sint străin de tot 

în acest oraş. Nu cunosc decit pe Dumnezeii şi pe dumneata. 

Te rog, fă: milă cu mine şi nu mă mal lăsa în mina acelui 

boier, să mă îngroape de viă, nevinavat, lar, dacă sint vinovat, . 

să mă dea autorităţilor, să mă judece şi să mă pedepsească 

„după legib | 
— «Ascultă; Vasile», zise stăpinu-mieă, «bine al făcut că al 

fugit ; du-te să-ţi dea să măninci şi apoi să te odihneşti.» 

' Oaspeţii aceia nu se puieati dumeri ce-I:cu mine. Ali. rămas 

şi ei -miriţi de cele ce i-am povestit stăpînului miei. 

- Tot în momentul acesta iată că sosesc dol trimeşi al boie- 

rului: un Ainăut şi chelarul, Veniseră după mine ca să măiea, 

-— «Ce potuţi d-lor?», îl întrebă stăpînu-mieii. 

- «Nea trimes cozonu Cutare să luăm pe băiatul, acela 

de la dumneata, căci a fugit.» 

— cBă:atul este aici», răspunse stăpinu-mieit, care era cu 

„chef, «dar nui: mal dai dumnealui, fiindcă şia însuşit dreptul. 

"de pedeapsă. În adevăr, ei i l-am dat în mină, crezînd că 

- dumnealui este destul de înțelept. Am crezut că cunoâşie le- 

gile, care nu îngăduie nimănui a-şi tace dreptatea singur. A ţinut 7 

băiatul în groapă peste două luni şi a pus pe Figani să-l bată. 

„Prin aceasta a săvirşit o faptă nemai pomenită, Eă am crezut 

că dumnealui ştie că trebuie să-l dea în mina autorităţilor în 

drept, atunci cînd se face vi:ovat de ceva. Pentru aceste cu- 

- ginte, nul mal daă. Miîne să pofiească dumnealui la mine căci | 

“am să-i desch'd proces pentru cele petrecute cu băiatul.» 

Trimeşit ziseră : cAcesta e răspunsul. dumitale ? Te impotri- 

veşti a ni da; băiatul ?>. Sa 

_— «Da, mă împotrivesc şi nu vi-l dai, şi tot odată vă po-. 

runcesc să ieşiţi atară din casa mea. Cu :ce. drept aţi întrat 

vol în casa mea 2». o Sai 

În sttrşit, i-a gonit afară pe uşă. Apol se îndreptă către mine
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şi-mi zise : cAscultă, Vasile, tu zici că nu te ştit vinovat, dar 
de unde a! paralele acelea pe “care le-ai dat cîrciumarului să ți le păstreze ?» | _ — «Stăpine», ziseiă, ele am încă de pe cînd şedeam la Fol- 
ticeni.. Dumneata ști! bine că ei văpsiam cite-o ladă, ctte-un 
scaun, apoi mal căpătam şi cîte-un sfanţ, doi, bacşiş de pe la boieri, la cari am lucrat, Ei nu. i-am cheltuit, ci i-4m ţinut. «L-am avut daţi în. păstrare la un Evreii din Folticeni, şi, 
ducindu-mă acum, am dat şi pe acolo de am luat. pa- ralele. Venind acasă, m'am gindit să nu mi le fure slujaica, şi de aceia le-am dat cîrciumarului să mi le păstreze. Dacă mal aveţi vre-o bănuială, nu rămîne altceva de făcut decît să scrieţi la soacra d-voastră, doamna Ioana, ca să cerceteze pe Evrei, şi atunci vă veţi încredința că vă spun adevărul, şi alta nimic» IE a 
— <Bines, zise el, să atat aici, să-l învăţ ei minte pe ciocoiă, pentru că te-a pedepsit singur fără să facă e] cunoscut Stăpînirir.> Eă, auzind aceasta, mal prinseii curaj. dar, a doua zi de - dimineaţă, mă pomenesc că mă iea de mină și mă duce iar la boier, căruia 1 spune că nu se bagă, nu se amestecă şi tot odată îşi cere iertare pentru ce i le spusese prin acei trimeși 

încep iarăşi suferinţele, căci două luni de zile n'am mai văzut soarele cu ochi, 
i Toţi sei condamnaţi din acel Ținut eraii în această Puşcărie, Pe unii, cari erai închişi pentru vini mat mari, îl mutaă ; til. hari! de codru, spărgătorii de case erai trimeşi la temniţa de la ” „Iaşi. Pe alţii, închişi pentru vint mai mici, îi cercetati şi-l li- berai. Dar pe mine nu mă cerceta nimeni, nu venia nimeni 

crezind că-mi! vor arunca şi mie ceva. Une ory se întimpla de-mi dădea cite unul fărimituri. 4 Mal erat în închisoare şi alții de virsta mea, dar nu era niciunul arestat pe nedrept, cum eram e. Vream să-mi fac şi eii loc lingă fereastă, să întind mina trecătorilor, ca aceştia 

N 
N i 

N i
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să se milostivească cu mine, să-mi dea, fe de ale mîncării, fe 

ceva gologani cu cari să-mY cumpăr mincare. Dar nu mă lă- 

saii nick la fereastă. Aici avea dreptul numai cine era mat 

mare, mal puternic. Mie îmi lipsia puterea trupului, şi, dacă 

mă strecuram cite-odată cînd dormiaii cerlalţi, dar, îndată ce- 

mă vedeaii pe la fereastă, mă izbiail cu butucul peste picior de 

mă zvircoliam pe jos. N'aveam voie nici să răsufiu, dar să 

plîng ! Şi astea le -suferiam ziua, iar noaptea erai altele. Til: 

baril dormiaii ziua, nu-I supăra nimeni, însă ei, ia trei, patru 

zile, cînd mă biruia somnul şi adormiam pe la cîte un colţ, 

țîlharii aceia nu mă lăsau în pace: îşi rupeau trenţele şi le . 

răsuciati în forma lumînării, le ungeai cu săii şi mi le băgaii 

printre degetele picioarelor ; le aprindeai şi ardeau pănă ce 

ajungeaii la degete, frigîndu-mă. Plingeam, mă văitam! EI tă- 

băraă iar pe mine, şi mă făceaii tobă de bătăi, zicîndu-mi că 

nu-l las să se odihnească. În sfirşit, unde mă duceam, tot peste 

suferinți dădeam. Soarta mea se vede că e numai dea fi 

'chinait toată viaţa. Nu tac un pas înnainte şi întimpin năpăs- 

tuiri, De cînd m'a adus Dumnezreii la acest stăpin, nam mail 

avut nici mîncare. Mă gindiam şi ziceam: «Doamne, cum mă 

îndrepţi tot ia asemenea oameni, cari nu te ai pe Tine în | 

- inima lor, ci pe Satana». ; | 

După o lună de şedere în arest, mă scoaseră la cercetare, 

- Slăbisem atît: de mult, încit abia mă ma! țineam pe picioare. 

Poliţaiul mă întrebă foarte aspru: . 

— Spune, tălharule, ce-a! făcut cu tacîmul de ciubuc ? 

— D-le poliţaiii, — îi răspunseiii —, sînt în miînile d-voastre, 

faceţi ce poftiţi cu mine! Am stat şepte săptămîni închis în 

zemnic, zece zile în odaia cuhniei, iar în acest arest zac deo 

lună de zile. N'am pe nimeni, căci sînt străin pe aceste locuri 

am numai pe Dumnezei ! Mă puteţi ţinea închis cît veţi vrea, 

păn” oii putrezi, în arest; în stirşit, mă puteți bate pănă mă 

veţi omori; eă nu cunosc nimic despre ace) tacîm ce-mi faceţi 

întrebare. Nu cunosc nimic la sufletul mieii.—Aşteaptă, tălha- 

rule, că vei spune şi ţița care-al supi-o la sînul mamei tale.— 

At aduszbiril poliţiei nişte nuiele, m'aii apucat unul de capşi 

altul de picioare, şi începură să dea fără scînteie de milă. 

M'aă bățut păn' am leşinat, şi-apol m'aă aruncat în arest. | 

A doua zi, aduseră şepte tilhari de codru, pe cari-l prinseseră



   

  

- "prin judeţ. Cu acest prilej, a trebuit să mat rărească arestul, CăcI eram prea deşi. Noaptea, îi punea pe toţi într'un butuc mare, cu miînile şi picioarele într'iînsul, temîndu-se să nu spargă ares- . tul, iar pe mire singur numai cu un butuc, căci eram mal mic -şi nu mult bănuit, Dimineaţa, ne pomenim că aduce un bărbier. şi. începe a scoate cîte un arestant afară; li rădea ca- pul jumătate, o spiinceană. ŞI-O mustață, sluţindu-i astfel pe . toţi. Aveam 0 groază nespusă că va _veai rîndul Să-şi rîză şi de mine, În bătaie de joc, adusese şi un lăutar de zbîrntia “acolo cu vioara, Zicind că-i rade ca pe gineri. Am scăpat însă, E După aceasta, venită vre-o patru cară, în care puseră arestanţi în butuci şi în cătuşe, pornindu-1 la temniţa din Iaşi. Cînd am văzut, această, mi se tăiară picioarele, şi mi se făcu inima ca un purice, căci, se vorbia că Sint şi eu pe lista celor trimeşi la temniţă. Dar nu eri adevărat, căci m'aii. lăsat în arestul .poliţier. După două ceasuri mal scos şi “m'ai dus în. fața polițaiului, care-mi zise : 
— Tălharule, ni vrei să sput ce ai făcut imameaua ? Spune, că-ţi scot limba pe ceafă. _ 
— Dle poliţaiă, ziseiă. eă, dreptatea. este încredinţată în - 

nu ştii nimic la sufletul mieii despre acea imamea, „— EI, tălharule, tot asta -o țiI ? Ia luaţi-l la nuiele ! lar mă lungiră jos. zbirii şi începură a mă lovi de săriau țăn- _ dările cît colo, Am leşinat. Pe urmă ai adus spirt,. m'aă stro- pit pe spinare — parcă m'aă- stropit cu ceară, fierbinte, — şi „Bă început din noii să mă bată, pănă mi-ai făcut trupul ca „fundul -căldărir, Mai. iuat pe sus și m'aii aruncaţ iar în “unde 'am zăcut nemişcat vre-o patru zile. In + n'am mîncat nimic, iar ceflalţi arestanţi aşteptaă din clipă în clipă să mor, leşind un arestant; l-am rugat să se ducă pe la stăpinul miei şi să-i ceară puţină mîncare şi, dacă poate, „să mijlocească să mă scape din arest, Ei a răspuns că, «dacă: stăpînirea este atit de nedreaptă şi. s'a pus pe dînsul să-l o- moare, ei nu pot să-i fac nimic ; ceva mâncare îasă-i voii „trimete>. Nu mi-a tritnes, însă, nic ' ce rămînea de la Alţii şi cu ce-mi: pe-o ferestuică. ' a “ Poliţaiul mă văzu că o să mă: prăpădesce acolo în “arest, 

miînile d-voastră ; omoriţi-mă, faceţi ce 'poftiţi cu “mine, căci ei 

arest, 

a. 

Iun covrig. Şi trăiam cu. dădeai oamenii milostiyt - 

  

Vremea aceasta -
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căct mă bolnăvisem foarte grei. Într'o zi, trecînd boierul 

Care mă închisese, pe d'innaintea arestului, un slujbaş 'de-ai 

Poliţiei era pe acolo şi, luînd curaj, îndată se îndreptă către 

„boier, zicîndu-i: <Cucoane C., făceţi-vă milă “de băiatul ce 

este arestat de d-voastră şi-l iertaţi, căci se află foarte bolnav. 

1 sai făcut tot felul de cercetări, şi nu s'a dovedit nimic>. Boierul 

zise: <Daţi-! drumul săise ducă încolo». Peste un ceas, mă strigă 

şi-mi dete drumul. Dar ce folos: nu mal puteam sta pe picioare 

de slab ce eram! Insă, cînd am auzit căt'o să-mi dea drumul, 

parcă mia ma! venit puţină putere; mi am pus toate silinţile 

pănă am ieşit din arest. aEşti liber, băiete, du-te la stăpînu- 

tăi acasă». Atunci mi-am făcut semnul crucit, zicînd: <Mul- 

 țămescu-ţi, Doamne, că te-ai milostivit asupră mi de m'al 

liberat». * Da 

" Când mă văzură, toţi ai rămas uimiţi de mirare, căci sămă- 

nam mai mult a schelet decît a om, de multă slăbiciune; ochit 

îmi erai adînciţi în cap. | - 

-— «Tot mal trăieşti, Vasile 2», mă întrebă stăpînu-mieă, cAI 

scăpat cu desăvîrşire : te-ai liberat sau al fugit? 

— «Mad liberat», răspunseiii, «căci eram să mor acolo în 

arest.» | SR 

__ «Bine că a voit Dumnezeii cu tine de te-aliberat. Du-te 

să-ţi dea să mănînci; apoi să te premenești, să te curăți şi să 

te spell de murdăria de pe tine.» 

După acestea, de şi am şezut la dînsul, dar căutam ca, prin 

orice mijloace aş putea, să scap, să mă duc din acel oraş. Mă 

gîndiam să-l zic de-a dreptul, sa să-l scriii o scrisoare. În cele 

din urmă mă hotăriiii să-I scri o epistolă, pe care am dat-o 

în mîna servitorului spre a opune pe masă. lată ce cuprindea: 

«Stăpîne, 

Vin prin aceasta, cu adînc respect şi cu fierbinţi rugăciuni, 

a te rugă să te milostiveşti asupră-mi a mă liberă din ser- 

viciul ce mă cred că-ţi sînt dator a-ţi mal face pănă la ter- 

min. Şi, fiindcă pănă atunci mal este încă un an, de şi voiesc 

cu tot sufletul a şedea şi a-mi împlini datoria, dar, fiindu-mi 

teamă a nu mi se mai întîmpla iar vreo năpaste să-mi cadă 

în spinare şi să putrezesc prin aresturi, precum mi s'a mai în- 

tîmplat, şi din care abia am scăpat cu viaţă ca prin urechile - 
. A
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acului, şi fiindcă şi d-ta nu ai aşa mult lucru, îţi juruiesc că 
oricînd altă dată şi în'alt oraş vei avea nevoie, voiii veni spre 
a-mi împlini terminul. Însă, dacă d-tu te ver mută iar la Folti- 
ceni, atunci voiesc să şed fără întrerupere acea rămăşiţă de 
timp; căci acolo nu sînt bănuit şi nu pot avea teamă că aş mal 
da peste vre-o năpaste, fiindcă acolo, cît am şezut, n'am pă- 
timit cele ce am suferit în Botoşani. Nu mat am curaj a mal 
întra cu d-ta prin case boiereşti, de teamă că poate să se în- 
tîmple vre-un fapt de furt de către alţii, şi atunci să zică toţi 
că eti sînt acela; mai tu samă că pe mine mai văzut oameni! 
şi tot oraşul că am petrecut atita timp prin aresturi, şi lumea 
are obiceiii a zice că omul cinstit nu şade în temniţă. Prin ur- 
mare pe mine mă vede ca pe un deochiat, şi de aceia zic că poate o să-mi căşuneze o nenorocire de a-mi pierde viața, că poate să putrezesc prin acele temnițe, mai cu samă cum mă aflu cu totul străin şi nesprijinit de nimeni. Cum, de pildă, 
am şi „suferit, şi n'am văzut pe nimenea să vie a-mi da măcar un şfert de pîne: nici pe aiţii, nici pe d-ta. Stăpine, te rog ca toate acestea să mi le iet în samă: nu-ţi face păcat cu mine a-mi răspinge plingerea. Mai bine primesc să iei un par şi să-mi dai una în cap spre a mă scăpa de atitea ne- norociri şi de aşa amărită viaţă ! Am mare nădejde că te vel milostivi asupra unui nenorocit a-l bucura şi a-l da prilej de a nu te uita în toată viaţa lui şi de a ridica rugăciuni lui Dumnezeii pentru fericirea familiei d-tale» O | 
Primii pe dosul scrisorii mele acest răspuns : 
<Am cetit cele din faţa acestei scrisori, am văzut că al multă dreptate, însă să mai aştepţi încă o lună de zile, pănă voii isprăvi lucrul ce-l am, şi atunci să fir sigur că te voit liberă, | 

(Iscălit:) D. Z.> 
Rămiind la dinsul încă o lună, pănă a isprăvit acel lucru, şi mal aşteptind încă vre-o citeva zile liberarea mea, văd că nu mă chiamă. Am zis atunci servitoare! să-i aducă aminte, că poate să fi uitat, Servitoarea îmi spuse că dînsul nu. uitase, ci-şi întorsese cuvintul ; căct nu mal voieşte a mă liberă. Au- zind aceasta, foarte mult m'am întristat. Căutăii Scrisoarea cu răspunsul săii, apoi, după ce o hal cetiiii, mă gindiam ce. fel
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de fire are acest om! Mă gîndiam să mă duc la cineva,să re- 

clam dreptatea cu acel înscris, dar nu eram sigur că voii izbuti. 

În sfirşit, îmi veni o ideie: mă duseii la stăpînu-mieii şi-1 

ziseiil : | a 

— „«Stăpîne, vă rog fierbinte pentru făgăduiala ce mi-aţi dat 

prin răspunsul d-voastră la scrisoarea mea» 

El zise: | î 

— «Ce vrei tu: să mă lași fără ucenic? Nu te las cu niciun 

chip, pănă mai întăiă nu-mi vei aduce altul în locul tăi.» 

"— «Prea bină, stăpîne: bucuros mă prind a vă aduce şiun 

ucenic în locul miei, dacă credeţi că-i drept aşa. Dar dacă 

eii, ca străin pe-aici, nu voii putea găsi băiat în locu-mi 2» 

__— «Dacă nu vel găsi, atnnc! va trebui să stai pănă la îm- 

plinirea anilor de ucenicie» a Ia 

— «Bucuros primesc să şed pănă atunci ; dar dacă — ferească 

Dumnezeii — va mai cădea asupră-mi vre-o năpaste nouă, ca 

aceia ce-am suferit-o fiind la d-voastră, atunci cer, nu numai 

să mă sprijiniți, ci să vă luaţi răspunderea .pentru tot răul ce 

mi sar putea întîmpla, căci simt că nu mai sint în stare să 

îndur ceia ce am pătimit pănă acum» | N 

În stirşit, a rămas vorba să-i caut un băiat, neputind. alțfel 

scăpa de la el. Începînd a cerceta pe ică, pe colo, a dat Dum- 

nezeii de-am găsit un băiat. Am stăruit mult pe lîngă stăpînu- 

miei pănă l-a. primit şi, nemal avînd încotro, cu multă greu- 

tate, mi-a dat următorul certificat : Sa 

«Acest băiat. anume Vasile Mateescu, a fost la mine 

“ca ucenic la meşteşugul zugrăviei şi a învăţat anoloşia, 

iar acum i-afn dat drumul să meargă oriunde-și va găsi 

pînea de toate zilele. Şi, pentru că este şi cu voia mea, 

îi dai această scrisoare la mînă, ca să nu fie supărat în 

drumul săi. | a i 

1834, Avgust 5... DUMITRACHI ZUGRAVUL» 

Am plecat pe jos din Botoşani spre laşi, unde ajungînd, am 

tras la fratele fostului mieă stăpîn. Apor, găsindu-ml loc la un 

alt zugrav, am lucrat oglună de zile, plătindu-mi. 80 de lel. pe 

lună şi de mincare. .. 

"Intr'o zi. fiind serbătoare şi plimbîndu-mă pe: străzile Capi-
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tale! Moldovei, întîlnesc, din întîmplare, pe un băiat dela Bo: toşani, care venise cu vre-o citeva zile înnaintea mea şi care nu-şi găsise încă stăpîn. Mă rugâ să-l caut un loc. Eu, făgă- duindu-i, începuii a mă interesa pe la băcănit şi cîrciumi, căci la acestea mat fusese băiatul, Din întîmplare, la un hotel — <Otelul Unguresc» —, căutînd pentru el, găsiiu, pentru mine, şi anume pe un Frances care venise de la Galaţi. care se zi: cea că fusese ajutor de consul, şi care voiă să meargă la Foc- şani, tot în asemenea slujbă. Fuiă dus înnaintea lui, unde-m! spuse că are nevoie de un fecior, Dacă auziiii că-i trebuie fe- cior, nu-i făgăduiii deocamdată nimic decit că peste o săptă- mină îi voii aduce răspuns, iar, dacă, pănă atunci, va găsi un altul, poate să-l iea. 
- 

ÎI spuseiii hotărit că, dacă nu-j mulțămit de mine şi de lucrul ce-l fac, să-mi plătească pe cîtă vreme i-am lucrat şi să mi dea drumul să mă duc cu Dumnezeii, dar să nu mă bată, căci am 
căji şi mal tare şi, apucîndu-mă de-o ureche, mă zgudui atît de puternic, încît crezuii că mi-a rupt-o din loc." Atunci, su- părîndu-mă &rozav, mă hotăriii să mă duc la Frances, M'am dus numay decit şi, învoindu-mă să-mi plătească 25 de lei pe lună, mîncare şi îmbrăcăminte, m'am şi mutat cu totul la dînsul. Se numia Filip Turche. | | Pregătindu-ne de drum pentru Focşani, a doua zi am şi pornit. Ajungînd, am tras la un otel, unde iocuirăm patru zile. Intere- sele stăpînului însă neingăduindui a rămînea acolo, am plecat 

ziseiii să-mi înlesnească întoarcerea la Iaşi. E] - înnă spuse că ar fi bine să-mi caut şi pe-aici vre-un stăpîn, şi, dacă nu voiă găsi, atunci îmi va împlini cererea. . Am ieşit în oraş, unde, întîlnind un băiat de la un zugrav, ÎI ziseiă să mă îndrepteze la cineva. 1 mă duse la un zugrav anume Iosif Legurluţe, la care lucrînd vre-o trei zile de probă, ne-am luat la tocmeală. Mi-a dat, dintr'un cuvînt, Soo de lei



se 
pe an, rhincare “şi odaie de „dormit. După aceia m'am dus şi la 

d.. Turche, Francesul, căruia i-am spus tot ce făcusem în ceie 

trei zile. _- - ? pa 

— «Bravo, Vasile !», zise el. <Care va să:zică poți să ecoţi 

o mie două sute de lef pe an! Bine-at făcut de-al venit să-mi 

spui: o să:merg” şi eii la diusul.»> -- 

Apoi am plecat împreună la zugrav “Şi, cum sai văzut, s'aii 

şi recunoscut, fiind prieteni mai d'innainte. În sfârşit, după stă- 

_ruinţa şi cuvântul bun pus de Frances, m'am tocmit cu 1.200 

de lei pe an, făcînd şi contractele tot el. a 

Rămiîind eii la acest zugrav, an Jucrat vreme de un an de 

„zile, apoi am ieşit de la el cu întreaga leafă de 1.200 de Iei, 

„din “care nu.stricasem nimic, de oare ce cheituiala îmbrăcă- 

__minţii mi-o scoteam din economii, lucrînd serbătorile, pentru 

care mi se plătia deosebit, mat căpătînd şi bacşişuri. N'am mai 

vrut să staii la el, de şi mă rugă cu 9o de galbeni pe an. 

Am găsit apot pe un domn Matei Sinai, profesor, care m'a 

primit să locuiesc în casa sa fără a-i plăti chirie; însă, pentru 

“că m'a îndreptat la un, domn de la care puteam să învăţ ceva, 

i-am dat 8oo de le! cu dobîndă, din care îmi cumpăram cre- 

icoane şi hirtie. Aşa dar mă duseiă la gimnasiu, la d. Valştain, 

profesor de desemn, care-mi da modeluri de mă deprindeam 

la desemn, lucru cu care am urmat două luni de zile. 

„Nu mult după aceasta, tot d. Sinai mea îndreptat la un d. 

Mondovil, profesor şi zugrav de miniațură 2, la care m'am toc- 

mit să-mi dea numai odaie de dormit. Am urmat la el vre-o 

tre lun! şi mă deprinsesem binişor a desemna. Dumnezeii să 

binecuvinteze sufletul acestui bun bărbat, căruia-i port o.veş- 

nică recunoştinţă, căci a fost un om foarte cinstit ! Nenorocire 

însă că nam avut parte să stau mal mult la el, din pricină 

că se iviseră neînţelegeri între mine şi slugi. Am fost nevoit, 

cu multă părere de răi, să ies de la dînsul. | 

Am găsit, apoi, pe un oarecare lozef Şeft, portretar, la care 

a. mers chiar d. Mondovil singur dea pus vorbă pentru mine. 

Am stat şi la acesta vreo trei. luni, crezînd că poate voiă în» 

văţa ceva mai mult în meşteşugul mieă; dar în zădar, căci 

nam folosit nimic, de oare ce mă punea la alte treburi, nea- 

  

p 

_.-1 În mie
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rătindu mi nimic, ba încă se feria de mine cînd lucra, Aşa, la 
dînsul eram şi bucătar, şi rîndaş, şi fecior, ba chiar şi spălător 
de rufe. Nu numai că i-am muncit peste puterile mele, dar nu | 
mi-a plătit o pară măcar, decît numai mîncare, i: 

L-am auzit odată -poruncind calfei, în nemţeşte:; <Să nu 
cumva să arăţi ceva acestuia despre meșteşug, căci vezi ce porc de cîne este!>. Cînd am auzit acestea, mi-am, luat. toată 
nădejdea de ia dînsul. Apoi n'am mai stat mult la el, căci a plecat din Bucureşti la Odesa. În urmă am afat că era Ungur „de nație, şi mi-am zis atunci că, de vor fi toți Ungurii ca el; apoi numai binecuvîntat nu li poate fi neamul, i Rămiîind ei în odăile în care a locuit el, la mănăstirea Radu- Vodă, am rugat pe egumenul de pe atunci, Raduliotul, să, nu-mi iea chirie, şi s'a învoit bucuros. Na trecut, însă, multă Vreme, şi m'am îmbolnăvit de multă miîhnire şi de umezeala - zidurilor, zăcînd mal bine de-o lună de zile. Eram pe cale -de-a mă prăpădi. Nimeni nu îndrăznia să între la mine, să mă vază - dacă mal trăiesc ori am murit, de frică să nu se molipsească. Doamne, Doamne, ce-am mai pătiroit şi atunci | Zăceam singur în odaie, şi niciun păhar cu apă n'avea cine să-mi dea, să-mi ud măcar buzele. | a După vre-o zece zile de zăcere, mă sculăiii, mai mult pe brînci, ieşiii pănă afară şi şezuiă la soare; pentru a mai lua Ceva aier curat. A doua zi iar am ieşit şi, astfel, încet, încet, mă duseiit la o baie turcească, unde m'am îmbăiat bine, tră- &îndu-mă şi cu canfor, apol mă duseii la un birt, unde ceruiă să mănînc ceva. Am mîncat bine, ba am băuţ şi vin vechii, âpoi, înnapoindu-mă acasă, nu m'am prea simţit -bine, aşa că, a doua zi, m'a întors boala de-al doilea la zăcere. Vrăjmaşă boală! Am zăcut încă două săptămini, fără să mă, mişc şi fără să ieaii măcar o picătură de apă în gură. a În sfîrşit, am scăpat cu viaţă ca prin urechile „acului, Mă gîndiam acum: ce să mă fac? Pierdusem vremea fără niciun folos şi, pe de asupra, mai cheltuisem şi paralele. ce le agoni- | “isem cu destulă trudă, ba mai rămăsesem şi gol. Nu-mi pier- duiă însă Cumpătul, ci începuiă să umblu în toate părţile, cău-. tindu mi loc ta vre-un meşter. Dăduii de un Polcovnicul Ni- colae, zugrav de biserici, Mă duc la dînsul, îl rog să mă pri- 

4 
: 
4
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cep puţin şi la meşteşugul zugrăvelil şi dumnealui să binevo- 

iască a-mi mal arăta, să învăţ mai bine, pentru a putea trăi, 

N'a voit să mă primească însă, zicînd că n'are trebuinţă de 

băieţi aşa mari ca mine, că a mal învăţat pe mulți-alţii, cari 

astăzi tocmesc biserici de le zugrăvesc, întrecîndu-l pe dînsul. 

Eram foarte amărit. M'aş fi băgat la vre-un zugrav de case, 

dar îmi era ruşine, căci ar fi ris calfele de. mine, zicînd c'am 

început-o cu pictura (portretăria) şi-o isprăvesc cu vopsitoria ; 

afară de aceasta, la un zugrav, unde încercasem să mă bag, 

caltele se uniseră împotrivă-mi, zicînd meşterului că,.de mă va 

primi pe mine, îl vor părăsi toți, lăsîndu-l cu lucrul baltă. Pe 

semne că aveam peri de lup pe mine, de mă traii toţi din toate 

părţile. Îmi pierdusem toată nădejdea. Vremea trecea fără să: 

mă folosesc cu ceva, ba-mi era frică să nu uit şi ce bruma 

mal. învăţasem pănă atunci. | 

În sfîrşit, nevoia mă învăţă să mat fac o încercare. Scriseiii 

un: răvaş, fără adresă, şi, pe cît m'a ajutat mintea, l-am alcă- 

tuit în chip smerit, şi cam înflorit pe unele locuri, apoi, fă- 

cîndu-mi drum pe lîngă locuinţa zugravului Polcovnicul Nicolae 

şi, văzînd fereasta deschisă, aruncăiit răvaşul în casă, fără să 

prindă cineva de veste. Peste vre-o cîteva zile mă întilnesc cu . 

un ucenic de-al zugravului, care mă opri, zicîndu-mi : 

— «Domnule, mi-a poruncit jupinul că, dacă te-oii vedea, 

să-ți spun să vil pe la dumnealui.» 
Ă 

— «Cînd să vin ?, îl întrebăiă. N 

__ «Cînd vei pofti, căci mie mi-a zis de mult, dar.nu te-am 

întîlnit ca să-ţi pot spune» | | 

__ «Prea bine», îl ziseiii, «voii veni chiar. astăzi.» 

Ducîndu-mă acolo, stăpînul îmi zise: 

_— «El, ce mat faci şi de ce n'af mal 'venit pe-aici ?> 

__ «N'am venit fiindcă iam avut oarecare treburi.» 

__ «Uite ce e, Vasile: stăruind nevastă mea şi "cu Su-miei 

pentru dumneata, mi-am luat sama, aşa că te primesc; dar 

al pe cineva cunoscut care să-mi dea chezăşie ?» _ 

__ «Cunoscuţi am mulţi, dar să văd dacă vre-unul din el va 

avea buna voinţă de a-mi face acest bine.» 

„Apoi “m'am dus la d. Mondovil. de lam rugat să meargă 

| ine. A primit bucuros Şi 

spre a pune o vorbă bună pentru mi
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a, mers numai decît, chezăşuindu-mă. M'am iocmit pentru trei luni, fără plată, ci numat mîncare, a „Am stat la el mai mult de patru luni şi, văzînd că. şi: aict am nemerit-o său ca şi la Ungurul lozef Șefi, pierzindu-mi vremea cu slugăritul şi tără a mi se arăta ceva în aie meşte- . şugului, îl întrebăiii pe stăpînu-mieii dacă vrea să-mi plătească ceva pentru a-mi cumpăra îmbrăcăminte, căci rămăseşem gol, Mi-a răspuns că-mi poate da un galben pe lună. I-am spus. că nu mal pot sta, chiar de mi-ar da şi doi, — şi ieşiit de la dînsul. M'am învoit, în urmă; cu un zugrav. de case, la care Incrînd vre-o două luni, am Cişiigat douăzeci de galbenr. Am: luat casă cu chirie pe sama mea, am. început a lucra singur „cîte o icoană: zugrăviam cîte trei, patru odăi şi orice pe unde - găsiam ; apoi, mai tărzii, am tocinit să zugrăvesc o biserică, Şi, astfel, am isprăvit cu învăţătura meşteşugului miei de zugrav. 
| 

| - 
XII. 

„ Aveam. vre-o douăzeci şi patru de ani. Între _stăpînitoril țerii noastre, sălășluia bunul 

„unde închiriasem o casă, Din: mila lui Dumnezei şi nu atîrnam de nimeni. | o | Întruna din zile, fără veste, mă pomenesc în casă cu ipi- Statul acelei despărţiri, şi, fără să-mi zică bună-ziua,. vine la mine şi mă înşfacă de păr. Ca unul ce nu mă ştiara vinovat, încovoiam cu greutate mijlocul; dar ei, fiind. doi, m'at răpus, M'aă tîrît în brînct pe uşă-afară, pe poartă, pănă la comisie - (localul comisie! se aAa supt Mihai-Vodă), neîntrerupt în pă- tăl şi în brînci. Ipistatul mă trăgea de păr, iar vătăjelul în | căra mereii' cu ciomagul, dîna fără milă, ca: într'un dobitoc, Ajungînd la comisie, un Arnăut, în primirea căruia am fost dat, mă aruncâ într'un beci. Acolo m'aă ținut. trei zile necer- „_Cetat şi nemîncat. Nu mă lăsaii nici. să- my cumpăr mîncare. Mă gîndiam şi mă întrebam: ce voii fi făcut să cază iar pe capul mieii. o altă năpăstuire ? Mal ales fiiad ca în ţară străină, 
- 

Ă SM 
i 
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Abia peste trei zile .nă Scoaseră la înfăţişare, cînd comisarul 

mă întrebă: | 

— Măi ticălosule, ce şild (firmă) spune domnu” Spirache că 

i-ai zugrăvit şi nu i-al pus vopsele bune, de s'ai spălăcit la 

soare? * i 

— Domnule comisar, am zugrăvit, în adevăr, un şild, dar 

de atunci sînt peste trel luni de zile. Cind a venit la mine, 

i-a plăcut foarte mult. Apoi mi-a plătit cinstit, după tocmeală, 

luîndu-l ; ba m'a omenit şi cu o jumătate de ocă de vin, drept 

mulţămire şi plăcere. Acum, ei nu înţeleg ce marafet e acesta. 

Mare mirare mă cuprinde. Îngăduiţi-mi, domnule comisar să 

vă tac o întrebare: Pentru aceasta am fost eiă tîrît de păr şi 

îmbrîncit de către ipistat, bătut de-acasă şi pănă la cinstita 

comisie, ţinut arestat şi nemiîncat trei zile, parcă aş fi omo- 

rîtor de oameni? Pricina, după cum o văd, e numal pentru un 

galben. Puteaţi prea lesne să mă poftiţi să-i dai galbenul în- 

napol, fără bătaie şi fără pedeapsă. Aceasta e o nedreptate. 

Dacă d. Spirache a ţinut şildul trei luni de zile la soare, pănă 

s'au spălăcit vopselele, se înţelege că nu-i mai face trebuinţă. 

Et n'am chezăşuit că vopselele vor trăi la nesfîrşit. Aceasta 

nu-i cu putinţă. Nici Dumnezei n'a făcut omul să trăiască o 

veşnicie. Pe nedrept îmi cere galbenul înnapoi. 

— Dă-I galbenul, nu ma! sporoji-mult, zise comisarul. Şi de 

altă dată să te înveţi minte, făcînd lucru bun. 

Am fost nevoit să-i dai şi galbenul înnzpoi, după ce am 

suferit bătăi, închisoare şi lipsă de hrană. Aşa era în vremea 

aceia, dreptatea spînzurată, pentru că stăpînirea era alcătuită 

din oameni răi, fără milă, străini de neam, cari mai mult fu- 

raii şi omoraii decit împărţiaii dreptatea în frica lul Dumnezeii. 

Ţara era despărțită în ortale. Dreptatea era vîndută şi tă- 

vălită de însuşi capii. ortalelor, cari săvîrşiau faptele cele mal 

crude şi neomeneşti. Era unul care zicea: «Eu sînt pravila 

„pămîntului, eii sînt rînduiala : aşa vreaii, aşa fac. Aţi auzit de 

“Topal-Paşa ? Ei sînt. Topal-Paşa. Ati înțeles voi necredincio- 

şilor ?> lar acesta era încunjurat de alţi tirani, cari răspiadiat 

groaza în locuitori şi făceaii să ţipe şi pruncul în sînul Da d 

sale. Se săvîrșiail omoruri chiar în curtea judecătorească de 

către cei nedreptăţiţi şi năpăstuiţi, dar degeaba, că ei nu se 

învățau minte. 
a
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„Pe atunci trăia cu greii cineva. Numai acei ce aveati parte 
de se alipiaii de gardul vre-unel ortale trăiaii ceva mai uşor, 
iar de aceia care se afiaă, cum eram ei, fără niciun sprijin, 
erai toţi prada bunului lor gust şi plăcere. Aceasta o vedeait 
chiar unii dintre el, căci se mai găsia ici colo cîte: unul cu 
suflet mai omenesc. Iată ce se vorbia de unii, pe-atunci: 

Un Mihăiţă Filipescu şi cu Costachi Ghica, se aflati în trăsură 
mergind pe Podul Caliţii. Cînd se apropiară de Casa judecă- 
torească, Filipescu porunci vizitiului să miîie caii, să fugă din 
toată puterea lor, După ce ai trecut podul de peste apa Dim- 
boviţei, îl întrebă Ghica de pricina acestei alergări nebune. 
Dar el răspunse: a - 

— Păi bine, n'a! văzut c'am trecut pe lingă Vlăsia ? Nu ştii că toţi hoţii din Codrul Vlăsier sai oploşit în casele acelea ale Judecătoriei? . | | 
Se mal afla şi alţi boiesr cari aveai simţiri bune şi cari se siliau a_ face cite ceva bun pentru ţară. Unii dintre aceştia sai împotrivit la primirea Regulamentului Organic, 'din care causă li sai pricinuit prigonire. Printre aceştia erai: Iordachi Filipescu, 1. Cîmpineanu, T. Eurtună, 1. Filipescu, Gr. Canta- cuzino, Gr. Filipescu, 1. Văcărescu, I. Ruset, Gr. Obedeanu şi alți mulţi cari se siliaii să înrădăcineze dreptatea în ţară. Tot pe vremea aceasta, trăia un mare negi:stor, Hagi Tudura- „Chi, cunoscut în toate oraşele mai mari ale Europei. Îl Cunoş-. teau toţi fabricanții. Acest om era, de-o bunătate şi de-o chib- 

şi munca lui aii fost mari. Iar, cînd a murit, a fost o mare zguduire şi jale printre negustori şi pentru țară chiar, căci un om ca acesta nu se naşte şi nu-] găseşti oricînd şi oriunde. În această vreme, atit de apăsătoare pentru mine, văzînd că era cu neputinţă să trăieşti fără sprijin, am fost nevoit să mă fac sudit, supt ocrotirea Suediei, Era Gaudy, spiţerul, consul E cat 25. de galbeni, căci alţil îmt ce- reaii mai mult, Acest consulat, n'avea mat mulți supuşi sati Ocrotiţi ca tref.. Cel d'intăii era el singur, al doilea era un „Jidov ceauş, iar al treilea eram ei,
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Mal tirziu, am văzut că m'am înşelat, căci nu mă ocrotia 

de loc. Ba, din contra, mă apăsa la multe împrejurări, căutînd 

să mă înşele cît mal mult pe nebăgate în samă. În cele din 

urmă am ieşit de supt ocrotirea lui, căci mi-am cumpărat pro- . î- 

psietate, mi-am schimbat numele, cu care trecîndu-mă în con» |! 

troalele stăpinirii, am rămas toată viaţa cu el. 

U 

 


