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ECONOMIE 

A, ce vreme protivnică”! Plouă, ninge ; 
ninge, plouă: dracul știe ce mai face, şi un no- 
roi, un noroi !!... Cum să mă duc la Por un- 
ceanu ?!... Ia trăsură, ţine trăsura acol6, plă- 
tesce... prost lucru! Pe jos nu'e chip să te 

- duci: cum să intri plin de noroi în casa ro- 
mânului, — mai virtos la un om de la care 
aștepți... Să las până ș '0 face vreme bună nam 

A! Bravo! In strada Brânzăriei, în colțeste un! 
ştergător de ghete, un văcsuitor sată văcsangiiă; 

- mai la vale, în a treia saii a patra prăvălie, la 
«La neguţătorul cinstit» sint de vindare galoşi. . 
Plec de-acasă pe jos; mă duc până ?n colțul 
Brânzăriei, stai acolo de-mi curăţă ghetele de
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„noroi, apoi întru de-mi cumpâr o păreche 
de galoşi, mă încalţ și mă duc la Porunceanu. 

Forte bine! Când ai galoși 'scapi de birjari şi 
de grija ceasornicului. Unde te duci, stai cât 

te lasă inima! Să mergem dară. lan să mă uit 

pe feresiră, să văd plouă. Nu, ba da, ba nu! Nu 

“plouă. Nu plouă, dar norii !... Cu tâte acestea... 
curagiii |... | 

* 
x x 

Am avul o idee minunată! Cu doi-spre- 

dece lei uit'te ce galoşi! La trăsură doi-spre- 
dece lei să duc în dvuă-trei dile; galoșii, însă, 

pot să-i am pe tâtă 6rna: când'o fi noroi, 

pentru noroi; când o fi lrig, pentru frig. 

Stăi, mi se pare că am ajunsa Porunceanu. 

Da. Hai să sun. 

—— Acasă e d-l Porunceanu? - 

— Da, d-le. 

— Te rog, dă-i carta mea. 
— Da, d-le. | 
— Vegi?! Ce bine am făcut 6ă de mi-am 

luat galoşi : dacă eram acuma cu birja tre- 
buia să-mi pună la socotslă şi minutul. Ba încă 
mai mare ţi-e necazul când i iei birja, te duci 
unde-va și tocmai când ajungi: nu e acasă! 
Ce să faci? Să dai drumul birjarului şi să pleci 
pe jos, nu-ți dă: mâna : de voe de nevoe, bea
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Grigore aghiasmă, trebue să te duci până 
unde-va, adese-ori până unde n'ai trâbă sati 
numai până mai incolo şi să- Adai i încă un îranc 
de pomană.. | - 

— Poftiţi, d-le. 

- x * x : 

Bun! Vra să dică-am fost, am venit, am 
isprăvit; acuma să facem o ţigară. A! Dar 
galoşii mei? I-am uitat acolo ! Ian privesce, mă 
rog, ghetele: mele, ce noroii ! 

Acuma ce ede făcut? Cum să-mi iau galoșii 
de-acolo. Acura trebue numai de. cât săiau o. 
trăsură : cum să mă duc pe jos şi să intru acolo - 
plin de noroiii. Galoşii îmi trebuesc, am dat 
doi-spre-dece lei; ştiă că n'o să mă duc să-mi 
cumpăr acuma zii, Se vede că trebuia numai 
de cât să dai doi franci la birjă ME - 

— Gheorghe! | 
„— laca "'ndată, 

— ea Şi-mi curăţă ghetele ș ŞI- apol să-mi 
aduci curând o trăsură. 

— Am înţeles. 
* . 

- x x i 

— D-vostră căutaţi pe d-l Porunceanu? | 
— Da, adică nu.. 

— D- ! Porunceanu chiar acuma a eşit ide: 
acasă.
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  Mai bine. Ei, când am fost. p'aice mai adi- 
n&oră, am uitat nişte galoși şi am venit să- -i iau. 

— A! galoşii? Sint ai d- vostre ? Numai de 
cât vi-i aduc. 

— Intârce birja. 

— Aceştia sint, mă rog? 
— Da aceştia: 
-— Voiţi să-i puneţi în pibiore? 
— Ba nu ; pune-i d-ta acolea jos în trăsură. 

Mulţumesc. Haide birjar. 
Fire-aţi ai dracului de galoşi! De gustul 

vostru, trebue să dai acuma doi franci birja- 
rului și cu-o jumătate franc care am dato slu- 
gii care mi-a adus, fac doi franci și jumătate. 

* 
x x 

— Gheorghe! 

— Poruntiţi. 

— N'a fost nimene pe- aici de când m'am 
dus ei? 

— Nu, 

„— Bine. A !Dar galoşii i-ai luat din trăsură? 
— Care: galoși? | 
— Galoşii mei, care i-am cumpărat,....care 

| i-am uitat,....care erati in trăsură... | 
— Eu, nu i-am v&dut, n'am ştiut! 
— lau vedi, opresce birjarul, 
— Apoi birjarul s'a dus.
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— Cum sa dus? I-ai plătit tu? 
— Ba i-aţi plătit d-v6stră chiar când aţi 

venit, 

— Și vrea să dică sa dus cu galoşii mei ? 
— De, se vede! 

— Bravo! Doi-spre-dece franci, şi cu doi şi - 
jumătate, şi... Ce număr avea birja? 

— Uitte, asta n'o sciă.



  

  

  

LA MOARTEA PREA CUVIOŞIEI SALE 
: . 

Prea Cuvioşia' sa era egumenul unei mâ- 
năstiri, 

În mânăstire nu erai atâţia călugări. Era 
numai părintele Dichemwire, părintele Năpă- 
dilă şi părintele Lichie, toţi slujitori ai biseri- 
cei; iară părintele Fasoluţă, părintele Borean 
şi fratele Fesachi erai însărcinaţi cu econo- 
misirea internatuluj. In mânăstire era şi o 
şcolă de scos preoți. 
„Aceşti părinţi ducea o viaţă, poţi să dici, 
îngerâscă, aşa de bine trăia unul cu altul. 

Ori-unde i-ai fi vedut, tot câte unul: vedeai. 
Singurătate pustnicescă. Singur în casă, sin- 
gur în beciă, în sfârşit singur, singur şi sin- 
gur. Noroc de băeţii din internat. Ei se mai
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duceati din când în când pe la sfinţii părinţi 
să se mai procopsâscă în cele duhovnicesci, 
adică : să frigă vre-o bucată de cârnat, să bea 
vre-un păhăruţ de vin, ori: să tragă vre-o ţi- 
găruşă. Ba, ce die ei? Imi aduce aminte că pe 
când eră pe acolo părintele Veritas (nume la- 
tinesc), era nedespărţit de părintele Dichem- 
vire. Cu odăile şedeati: părete în părete, și 
măcar că uşa îi despărțea, totuşi în uşă eră 
gaura cheei. Amândoi părinţii își aşezaseră 

“paturile lângă uşă potrivit cu capul în dreptul 
găurei. Era lucru ştiut; cum “veneaii în casă, 
se așezau pe paturi şi începâii 'să vorbescă 

“dintr'ale Sfintei Scripturi : se cinsteai unul 
pe altul cu titlul de porc, măgar, dobitoc şi 
alte nume frumâse, mi se pare din Apoca- 

„Îpsis;-iar'ca să” întărâscă cele gise, ca nisce 
fraţi în Christos ce eraii, se scuipaii pe gaura 
cheei. 

Părintele Dichemvire alt-fel eră om fârte 
bun. Avea vinul lui la beci şi nu scotea de 
„cât câte o cană, de trei ori pe di. Invăţase şi 
Sfinţia Sa o dată carte, numai n'avuse parte 
s'o sfârşescă din pricina gramaticei. 

«Inţeleg şi eii, dicea părintele Dichemvire, 
»să înveţe cine-va a citi, a scrie bine, dar să 
»iînveţe gramatică, nu pricep!... Ca şcolar mă
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»luasem şi eii cu cei-lalți şi începusem a în- 
»vâța gramatica. De învăţat inv&ţam eii, de 
»pildă cura dicea acold: ei dorm, tu dormi, el 

„»dorme... ori: şed, şedi, şede...; dar înv&ţam şi - 
»vedeam cu ochii cum mă prosteam. Cum: 
»dracul nu te-i prosti când îi dice totă diu- 
»lica numai: dorm, dorm, dorm?! Bietul Ve- | 
»ritas (părintele) de ce-i așa de prost ?... -Nu- 
»mai din pricina gramaticei». | 

In sfârșit, bietul părintele Dichemvire se 
plângea că n'a avut.parte să înveţe. Până la 
atâta de r&ă nu-i părea, insă. In loc să-și bată 
capul cu gramatica, s'a fâcut călugăr şi a în- 
ceput, ca un adevărat creştin, a strânge zim- 
țișori unul lângă altul, și acum de câte ori eva 
vorba de vre-o alegere de episcop, Sânţia Sa 
dicea : ae: . Sa 

„«Par-că dac'aşi vrea ei, maşi putea să m& 
»fac Vlădică!! ge! Adică Silvestru era maj 
»ehipos de cât mine? Nici tu statură, nici păr 
-»de barbă şi uscat ca un țiv; iar părale, nici 
»vorbă,..» N 

late "adevăr, părintele Dichemvire avea 
barbă mare, statură înaltă şi eră bine făcut, 
cred că ar fi fost bun de Vlădică,'mai ales că 
şi părale spunea că are. Chiar şi carte dicea 
Sfinţia Sa că sciamai multă de cât alţi Vlădici. 4 .
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Par că'l aud şi acuma cum citea la Pasci evan- 
ghelia în limba latinescă şi încheia la urmă: 
paz vobis, vo-uă, uă, uă, uă... - 
„Părintele Năpădilă eră cam noi pe acolo, 

adică chiar noi, de abia sde vre-o septămână 
venise. Nici vin în becii, nici niniica n'avea. 
Mâncă şi el de la masa băeţilor din internat. 

„Glasul încă nu i-l audise nimenea. Şedea tâtă 
diua în casă, numără mătăniele și blestemă 
pe egumen : «N ar fi mai ajuns să-l strămute 
dim locuşorul lui şi să-l aducă intre străini». 
Bistului părinte ii- eră urit. a şedea . singur. 
Era călugăr Sfinţia Su. Ba eră şi duhovnic. 

- Părintele Liichie insă eră bun suflet de om. 
Nimeni nu-i audea gura. Numai: dimineţa, 
inainte de a se duce la pimniţă, cât mai vorbea.. 
Spunea că i se pare că cheia părintelui Di- 
chemvire se potrivesce la polobocul lui. Apoi, 
cu-inima plină de întristare, pornea la pimniţă. 
Se mai întremă el după aceea, numai limba 
i se legă. . | 

R&mâne părintele basoluţă- şi părintele 
Borcan. | 

Am spus că Sfânţiile lor amândoi erai în-. 
sărcinaţi cu economisirea internatului, Părin- 
tele Borcan aducea din târg, eră sub-econom ; 
iar părintele Fasoluţă ca econom cântărea nu
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cum-va să scape vre-o fasolă mai mult. Se 
- temea să nu se bolnăvâscă băeţii de prea mare 
belşug. « Imbuibarea, dicea Sfinţia Sa, este 
forte rea. Când este omulo lscă mai flămând, 
e mult mai deştept». Intr adevăr, sub părir.- 
tesca economisire a părintelui Fasoluţă, băeţii 
erati fârte. “deştepţi. Nici n6ptea nu puteai 
dormi. Se gândiai numai pe unde ar putea 
trece gardul să-şi cumpere ceva de mâncare, 
de la vre-o- cârciumă. Ca econom , părintele 
Fasoluţă scotea vin şi pentru părintele egu- 
menul. La masă Sfinţia Sa de abia o gărăfidră 

„putea să bea; iar în. pivniţă... treba. Sfinţiei 
Sale... 

„Părintele Borcan mai m ult prin terg umblă, 
cu căruţa. Cumpără de-ale mâncării pentru 
internat, iar băutură doră pentru St. Sa. Săr- 
manul părintele Borcan! Parcă-l văd: nalt; 
nalt, nalt, cu părul galben, cu barba galbenă, 
galben la față, numai cu nasul TOŞIU. 

Cât despre fvatele Fesachi, el făcea ascultare 
la trapeză, adică la masa internatului, şi ajuta 

„Părintelui Fasolnţă, când eră, de pildă, un cas 
» grabnic, să scotă vre-un urcior din beciă. 

* 

«Preotul trebue să “fe” pildă de evlavie. Este 
„adevărat că omul i işi are căderile şi părţile lui
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slabe ; însă nici odată nu trebue şă scie stânga 
ce face dr&pta». Aşa dicea Prea Cuvioşia sa, şi 
vorba şi-o ţinea. Chiar dacă şi avea căderile şi 
părţile lui slabe, potrivea să nu mai scie ni- | 
menea.Cel caremai scia câte ceva era păr intele 
Fasoluţă, economul. 

Nu ştiii, mai fusese părintele Fasoluţă eco- 
-nom unde-va ori nu, dar bine pricepea eco- 
nomia, întrecea până şi pe Prea Cuvioşia Sa. 

Prea Cuvioşia Sa, cum începea să.se des- 
primăvereze, punea la arat şi la semănat gră- 

dina şi ceirui — locul mânăstirei. Semâna 
cartofi, fasole, sfecle şi mai cu semă sfecle. Le . 

lucra cu slugile internatului, dădea mâncare 
tot din internat celor ce-i tocmea la lucru; şi 
tâmna, dupe ce se strângea de pe câmp, le 

vindea tot internatului cu un preţ mai eftin, 
adică cum cer precupeţii. Acâsta era economie 

„negreşit. Apoi economie mai făcea și părintele 

Fasoluţă cu cântarul. Era economicos Prea 

Cuvioşia Sa, şi era economicos numai din pri- 
cină că ură pe speculanți. Firește, dacă n'ar fi 

avut Prea Cuvioşia Sa de vândare, ar fi trebuit 

să cumpere de la alţii. Pe lângă acestea, nu se 

putea dice că dacă Prea Cuvioşia Sa făcea se- 

mănături, îl ținea mai mult aţa de cât faţa: 

slugile internatului ori ar fi lucrat la câmp ori,
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nu, tot erati plătite. Şi slugi erati de ajuns. Prea 
Cuvioşia Sa avea în vedere în tot-deauna să . 
scrie în budget slujbe mai multe de cât erai; 
iar slugi ţinea câte socotea cu cale. Și dacă 
vre-una nu se purtă bine, o dădea afară. Mai în 
fie-care lună, se schimbat rândașii. $Ședeai 
câte două, trei săpt&mâni, și, câna aprope să 
împlinâscă luna le dădea drumul. Pentru ce 
să le plătâscă luna, dacă n'aii implinit'o ? Prea 
Cuvioşia Sa nu vrea să se joce cu banii Sta- 
tului. Cine nu lucr6ză nu trebue să mănânce. 
Prea Cuvioşia Sa cerea muncă ; iar cât despre 
lefă, nu se scumpea, făcea tocmela să plătâscă 

„cât cereaii. Aşa, de pildă, odată venise un om 
să intre rândaş. Prea Cuvioșia Sa i-a spus: 
«Aicea leafa rândaşului este de patru-deci de 

„lei vechi». 

Omul se gândi ce se mai gândi, se mai scăr-- 
pină in cap şi în sfârşit dise, că nu se împacă 
numai cu atâta leafă. | 

— Eii părinte, nu pot cu patru-geci de iej. 
Dacă 'mi daţi un galben bătut, mă prind. 
— Bine, dise Prea Cuvioşia Sa. Nu su 

scumpit de loc, a hotărit să-i dea un galben. 
Nu-i vorbă că galbenul nu l'a mai luat el, 
adică n'a luat nimica, pentru că n'a împlinit 
luna. : 

-



îs 

= “Acei de la masa de jos aveati câts cinci-deci 
sa Și cinci de bani pe qi; cei de la masa, de sus: 

i 
i 
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Pe lângă acestea, Prea Cuvioşia Sa eră om: 
darnic, | 

In internat, ca în internat, eraiă băeţi din 
t6te părţile, erai şi de la munte. 

O odaie alăturea cu acele în cari şedea Prea 
Cuvioşia Sa, adică chiar biblioteca șc6lei eră 
plină de găvănose (borcane) de dulceţuri, de 
putini cu unt, b&şici cu brânză şi altele: Be- 
şicele de brânză nu-s ca banii, să-i poţi mistui 
ori-unde, trebue ori-cum să le pui întrun loc 
mai mare unde-va. Cei ce aveati copii la şcolă, 
ca părinţii, nu le dedea mâna şă vie la Prea 
Cuvioşia Sa cu mâna golă, aduceaii şi ei ce 
Puteai. Prea Cuvioşia Sa iarăşi eră destul de 
bine crescut ca să le potă primi. - 

Aceste însă nu le ținea numai pentru dânsul. 
In mânăstire se făceată două mese: masa 

de sus unde şedea părintele egumen care eră . 
şi directorul Școlei, şef-pedagogul, economul 
și din când în când câte un protesor; masa 
de jos eră masa internatului, unde mâncat 
Şcolarii cu pedagogii lor. : 

"m Câte trei-deci. Ca să nu se mai facă însă în- 
De Curcătură, părintele egumenul orânduise. să 

facă tovărăşie. Cei do MOLeae sus mâncati 
CENTRALĂ 

UNIVERSITARA
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-ee voiau şi celor de la masa de jos le. dădeau 

- ce puteaiă şi se plătea la un loc. 
Brânza, untul, păstrămurile şi. câte mai 

avea părintele egumenul le dădea. la masa 

de sus cu preţul cu care socotea Prea Cuvio- 

şia Sa. ” 

Prea Cuvioşia Sa, D- deii să-l ierte, era un 

om ca de vre-o "patru-deci ş şi cinci de ani, us- 

căcios, la faţă, smolit şi nalt. Parcă-l văd cum 

se plimbă prin cerdac, ori balcon, cu capul 

gol, numai într'o reverendă negră şi încins cu 

un brâtă roşii, semn de teolog de prin Buco- 

vina. Era teolog. Avea multe scrieri pe cari 

nu le tipărise încă, cunoscea bine Istoria creş- 

tinismului şi Geografia. 

Pe lângă acestea, ştia multe lucruri practice. 

Păţise multe. Era om simţitor şi multe îm- 

prejurări îl făceau să lăcrămeze. | 

Când venise Prea Cuvioşia Sa pe acolo, pă- 

rintele Dichemvire şi alţii diceaii că avea nu- . 

mai o jubea. 

„Ca egumen şi Direetor al şcolei însă, în 

vre-o trei ani şi jumătate, cu economii, cu 

una alta, strânsese câte-va părăluțe, sărma- 

nul. 'Trăsură cu cai, vre-o patru mii de gal- 

beni puşi în tovărăşie la posesia unei moşii, 

vin la pimniţă-avea, şi haine — când le scotea 
Se
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la s6re, umplea cerdacul şi ferestrele de blă- 
nuri scumpe şi de mătăsuri | 

«În zadar mai. ostenesce omul în lumea 
acesta... Vrea .să ajungă cutare ori cutare 

„»rang. Ba trăsură ceată să-şi facă, ori haine : 
»să aibă, ori moșii, ori acareturi, de ce fo- 
»los? Deşertăciunj ! deşertăciuni», dicea Prea 
Cuvioşia sa, când augea trăgând clopotul vre- 
unui mort, şi începea să lăcrămeze. Mai Be 
urmă, însă, dicea să-i înhame caii, să merg 
la moşie. Ca toţi 6menii uita şi el şi-şi căta de 
treabă. Mulţi supuşi. de-ai săi ar [i dorit să- - 
fie în loc. Fie-care ar fi voit să fie o cavă . 
inaintea celor lalţi; dar ce e de făcut? Până 
să fie, tiebueaii să rabde. Mergeait gheboşi şi 
cu mâna la piept pe dinaintea Prea Cuvioşiei: 
Sale, până ce nu imai vedeaii bine. Diceai, 
însă, şi ei pe din dos câte le veneatk la gură. 
Unii diceaii că Prea Cuvioşia sa ar fi ţigan; 
alţii că ar fi tost cătană-prin ţ6ra nerațăscă; - 
alții vre-un jesuit pripăşit prin Moldova. Cât 
despre şcolari, ei își scrieai părerile pe pă- 
reți. Numai cu masa, cu încălditul și cu dis- 
ciplina nu se mulţumeai băieţii, alt-fel gi- 
ceail. că Prea Cuvioşia sa e bun om, numa 

„de nu i-ar muri mulţi înainte. Adică diceaii 
şi ei cum diceai toţi cei lalţi, mai ales că de 

os
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când venise Prea Cuvioşia sa director, pos- 
turile şi rugăciunile se immilţiseră mai al 
dracului de cât seminţia lui Avraam. 

Cu vre-o _s&ptemână înainte de sf. Gheor- 
ghe, Prea Cuvioşia Sa fusese la moşie; şi se-" 
vede ca să-și pregătescă intrarea şi fericirea 

_vecinică, umblă o di intregă măsurând moşia. 
Vreinea eră cam rece. Osfendla neobicinuită 
și vântul, pote ajutat şi de vre-o bâlă mai 
veche, il puseră in pat. Chiamă doctor, adă 
doctorii, fă feredee — degeaba. Pe fie-care 
ceas bâla se itităresce mai mult, doctoriele 
nu mai folosesc.şi cucavaia cântă pe casa 
Prea Cuvioşiei Sale. ” 

Acuma se încep dilele de isbelişte. 
Toţi părinţii din inânăstire umblai parcă 

erau bătuţi. 

— «S&rmanul Prea: Cavioşia Sa, era bun 
»om, gliceaiă ei. Parcă poţi găsi 6meni sfinţi !?. 

. »Unul are una, altul-alta şi pace. Aşa-i lumea. 
»De lacom....tot omul. e lacom. Şi dacă era 
»cam iute, avea cel puţin cuvinte dulci: Dar 
»dacă more el, cine ştie. cine vine?» 

Sint prilejuri în cari e cam grei să te ho- 
tărăsci. și să spui ceva răspicat. Acela, bână 
Gră, despre care-i. vorba, este boluav. Dacă 

„ar fi să moră, calea- valea, ai putea vorbi  
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ori-ce de densul; dar dacă să: indrâptă şi află? 
Aj pățit-o? Să- L laudi prea din cale afară iar 
nu merge: Se pote să moră şi cel ce va veni, 
după dânsul să prindă . proxie pe tine. Aşa 
pățeau şi părinţii de sub egumenia Prea Cu- 
vioşiei Sale. 

Părintele Fasoluţă şi părintele Borcan eraă 
incă în mai mare primejdie. Era cu grija în 
spate că de va veni alt egumen îi pâte sufla din 

” slujba internatului, ca să- -şii aducă 6menii lui. 
Mai r&ă încă: - | 

„Părintele Fasoluţă scăpase fără nici un în- 
„scris câte-va sutişore de galbeni în mâna Prea 
Cuvioşiei Sale, și se temea că „nu-i va mai 
vedea. Mi | 

Prin. ogradă, pe-afară, incepe a mirosi'a 
colivă şi cu acesta încep şi visitele prietenilor 
celor rai de aprâpe ai Prea tuvioşiei Sale. 
„ Intâiă şi întâiă tovarășii în mâna cărora . 
Prea Cuvioşia Sa pusese banii pentru impose- 
sierea moşiei, vin să- - închidă ochii ; iară vre-o. 
testea de creditori vin să-i dea sărutarea cea 
mai de pe urmă și să-i câră părintâsca Prea 
Cuvioşiei Sale bine cuvintare.în chip de iscă- 
litură -pe inscrisurile cu care puteau să se 
despăgubâscă după mârtea lui. In rândul ace- 
Slora era şi părintele Fasoluţă. 

e
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Bietul părintele Fasoluţă! Mare cumpănă l'a 
mai trecut! Grija sutişorelor, ce le dăduse spre 

“păstrare în mâna Prea Curioşiei Sale, îi otrăvea 
sufletul. Prea Cuvioşia Sa nu pomenea nimic 
de dinsele. Să le câră, nu-i dădea mâna : când 
Prea Cuvioşia Sa: era pe patul morţei, el să 

„aibă ori ja paralelor ? Mai ales că Prea Cuvioşia 
Sa nică nu vrea să-i aducă cine-va aminte de 

m6rte. Cum'e mai r&ă. Cel mai. blând! și mai, 
pacinic om eră părintele Fasoluţă, dar când 

audi intro gi pe un 6re-earele dicând că mai 
bine ar fi'să mâră Prea Cuvioşia Sa de cât să se 
mai chinuiască; dise: «dacă eşti nebun, pă- 
zeşte-fi gura, să nu-ţi dai -peste om». 

Altă, dată să-l fi picurat cu luminarea n'ar 
fi dis asemenea vorbe, dar atunci uitase totul. 
 Uitase, căci după ce, el, cogemite om bă- 
trân şi cinstit, stârcise vre-o jumătate de di 

„înaintea Prea Cuvioșiei Sale, îi veni şi lui rân- 
dul să-l întrebe cum rămâne cu sutişorele, şi-l 

„întrebă, | o. 
„— «Ah! Nenorocitul de mine! făcu Prea 

> Cuvioşia Sa cu tonul săi plângător. Nu mi- 
»am putut închipui că tu vei fi luda!Nu mă 
»inăduşi! Pieri de dinaintea mea, ti-că-lo- 
»sule!y | 
„Mai pe urmă, prin stăruința altora, căpătă 

.
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la mână o fiţuică cu iscălitura Prea Cuvio- 
şiei Sale, dar căpătă şi o tusă care-l făcu să 
şedă vre-o s&ptămână de dile invălit în piei 
de de. 

+ , 
x. x 

Eră în ajunul Sf. Gheorghe. 
Sus erai tovarăşii şi creditorii. 
Prin cerdac, jos, câți-va cuvioşi cari aveau 

gând să “intre egumeni, se plimbati vorbind 
despre vreme, despre r&sbdele din Spania şi 
nici un cuvint despre directoratul şc6lei; 

Prin fundul cerdacului se vedeai sfinţii pă- 
rintă strângendu-şi la piept. rasele, p6lă peste 
p6lă şi mergend sus la Prea Cuvioşia Sa să 
capete, ca nisce frați dohovnicesci iertarea... 
Prea Cuvioşiei Sale şi vre-o juhea blănită. 

Mai încolo, prin dosul păreţilor, pe la fie- 
care colţ, câte un cârd de băeţi întrebai care 
de care: «a murit? a murit?» Iar la-uşa bi- 
sericei pălămarul, cu cheia bisericei în mână, 
şedea gata să alerge la clopote îndată .ce va 
audi că pe Prea Cuvioşia Sa Va iertat D-dei. 

După ce eşti pălămar şi te spetesci cărând 
„la apă, mătnrând și ştergând la sfeşnice, să 

n'ai parte măcar de un: bacşiş de la clopote?! 
Se 'nţelege, găina se hrănesce de unde scurmă, 
Bietul pălămar făcea acesta din cinstea şi dra-
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gostea ce avea de Prea Cuvioșia Sa, Şederea 
“lui cu cheia în mână imi amintea cum un biet 
câine. a dormit vre-o trei: dile pe câmp pă- 
zind un cal bolnav al unui megieş şi nu s'a 
depărtat de el până ce nu la vedut mort şi 
mâncat. 

Mai spre seră trăsurile încep a trage la 
scară. Prietenii Prea Cuvioşiei Sale şi cei- 
lalţi prea cuvioși cari veniseră să-l” vadă, se 
călătoresc. După dânşii plecară şi doctorii ; 
iar mulţimea celor localnici cari aşteptaii 
prin cârdac începe a se împrăştiea şi a se 
duce fie-care prin casele lor cu un fel de ne- 
mulţumire vădută, ca. şi cum ar fi dis: Se 
vede că nici astă-di n'are de gând să moră. 

Peste vre-o jumătate de ceas totul eră în li- 
nişte Nicăeri nu mai vedeai câte doi. Chiar 
când se întâlneau, nu mai vorbea nimic..In 
locul credinţei nestrămutate de mai înaințe 
că Prea Cuvioşia Sa va lăsă sănătate, îndoiala 
cuprinsese sufletele tuturor. Dacă mai des- . 
chidea care-va gura, o deschidea dor numai 
să dică: «Cine ştie, sermanul, pote se va în- 
dreptă!!. p i 

- Liniştea însă nu ţinu mult. 
Clopotele începură a resună și «un vuet 

„de tâcă se andea tocmai în odaia Prea Cu-
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vioșiei Sale. Prea Cuvioşia Sa trecuse către 
domnul. 

Vre-o patru părinţi duceaii întins pe o uşă 
infăşurat în negru trupul Prea Cuvioşiei Sale; 
iar pălămarul mergea inainte cu tâca. Acâsta 
e cinstea cinului călugăresc de a-l duce cu 
toca a biserică şi viii şi mort. 

L'au dus. L'ai aşedat in privdorul bise- 
„Ticei, 

Un sfeşnic la cap, un tetr apod cu o psal- 
tire, iată totul ce i se dăduse în acestă lume 
în schimbul rangului, âl trăsurei şi al moşiei. 

D-dei să-l ierte şi să-l odihnâscă ! - 
Prea Cuvioşia Sa a trecut ia locul de 0- 

dihnă, iar cei-lalţi ai r&mas de isbelişte. 
Diua necazului a. sosit, Dâmne, Dâmne, 

„cine va suferi ? 
+ 

xx 

Diua se sfâr şise împreună cu firul vieței 
Prea Cuvioşiei Sale, şi întunericul nopţei aco- 
perea cu întristare fețele tuturor. 

Amurgea, 

Uşa biserecei eră deschisă, şi la lumina 
celor din urmă rade ce luminată in astă lume 
rămăşiţele Prea Cuvioşiei Sale, un părinte 
citea psaltirea. lar pe afară nu. se vedea de 
cât, când şi când, în zarea luminei din bise-
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 vică, vre-un părinte aducând de la becii câte 
un urcior din vinul cel roşii: al Prea. Cu- 

„ «Vioşiei Sale, sânge de iepure, aşa îl numea 
când trăea. În întunecimea nopţei numai două 
locuri r&măseseră deschise: la biserică unde 

„eră mortul, şi pentru cei vii la pimniţă. 
Nu ştiă dac'aţi audit ceva de mama 'Tu- 

dora. | 

„Biata babă! Nu ştiă ce-i venise. Intr'o di, 
se vede că n'avea: ce face, se apucă și muri. 
Mortea ei însă n'a fost curat morte, cum mor 
Omenii. A fost leşinat numai. Dar ce folos.? 
Cred că mai degrabă s'ar fi prins să fi musiţ 
de-a binele, de cât aşa. Cât șezuse mârtă, ne- 
poţii:şi nepotele curăţiseră tot de prin casă; 
când se trezi baba, n'avea la ce să- -şi mai o- 
prâscă ochii. | : 

— « Mare minunea lui D-deii, dicea ea pri- 
vind casa g6lă. Seracul om, cum more nu mai 
trăesce !» 

Tot aşă ar fi dis şi Prea Cuvioşia Sa de 
sar fi mai putut sculă. Tot se perduse în urma 
lui! In bibliotecă, nici urmă de borcane cu 

- duledţă de sticle cu spirt de melisă, de b&şici 
cu brânză ori de putini cu unt, nu se mai 
vedea. Jubelele cele blănite şi alte mătăsurii 
par'că nici nu mai fuseseră. Și credeţi pâte
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„că leluase cine-va? Nu. Ferâscă D- deii, Sai 
fost pierdut âşă singure! 

Tot aşa s'ait pierdut firesce şi manuscrisele 
lui. Acestea insă pote vor scâte capul unde- 
va. Numai ce le vei vedea tipărite « cine ştie 
sub al cui nume. 

Sai dus tâte, în sfârşit, cu trăsură ȘI 
cu cai cu tot. Ba trăsura sa vindut la me- 
zat: gabrioleta cu doi cai şi cu hamuri, o sută - 
de franci. | 
De-ar fi trăit Prea Cuvioşia Sa, cum eri 

om milos şi cât de lesne lâcrămă, nu ştiii 
ce-ar - fi mai făcut. 

In locul lui insă lăcrămaii cei-lalţi pă-" 
rinți, 

Să fi vădut de pildă pe părintele Năpădilă, 

cel care numără mătăniile, gi se rupea inima. 

Ședea în odae singurella o masă cu un Chris- 
tos răstignit dinainte şi cu un urcior de vin 
sub masă, şi plângea:  - 

— «ă-ă-ă-racu Prea Cuvioşia: Sa! Unde: 
om mai găsi noi părinţi ca dinsu!» 

Plângea pe răposatul şi se plângea şi pe 

Sfânţia Sa că eră singur. 

Singur, însă, nu multă vreme a fost. 

Unii dintre şcolarii mai în vârstă şi dintre 
pedagogi, nemângâiaţi de mârtea Prea Cuvio-
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şei Sale, nu-şi puteaii afla loc. Alergaii în tâte 
părțile. „Cea mai slabi urabră și cea mai mică 
buruiană ce se mişcă ii făcea să tresară. Chipul 
răposatului nu le ieşea din. minte. 

Neliniştea le crescea cu atât maj mult cu 
cât nisce umbre negre toiai necontenit pe 
lângă biserică. 

Mare-i frica, dar şi neliniştea-i de ajuns. 
Cum să nu fii neliniștit, când vei eşind asa 

„ea din pământ şi trecând pe lângă biserică 
nisce matahale negre, lungi şi umflate de a- 
mendouă părţile ? Ba, aşi pune r&măşag că de 
eră unul mat slab de înger, cineştie ce sar 6 
ales de capul lui. Cu tote acestea aşa mari 
comedii nu eraă. Din protivă, „lucruri cu totul 
nevinovate. Dacă te-ai fi dus aprâpe, ai fi v&- 
dut pe unul dintre: Sfinţiele lor, părinţii. de 
acolo, plimbându-se cu mânele în buzunare, 

„adică aducând de la beciii câte un urcior ori 
câte o gărafă de sângele Domnului. 

Unii şcolari de cei mai în vârstă şi chiar 
dintre pedagogi, cum aim dis, tot din pricina 
neliniştei incepură a cercă să vadă ce sârtă 
ai acele nenorocite gărate si urcidre scâse: 
n6ptea din pimniţă. Cu cercetările lor, unii 
ajunseseră la părintele Năpădilă, alţii la pă- 
riatele Dichemvire, alţii la părintele Borcan şi
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pe laalți sfinţi părinţi, propoveduitori ai cu- 

- vântului lui Dumnedeit. . 

Dacă sau dus la aceşti sfinți păriaţi, in- 
drăsnit'aii, credeţi, să se lase a cădea în lu-. 

meştile desfătări? Ferescă Dumnedei? Numai 

duhovnicesci cuvirite se vorbeai. 

Părintele Năpădilă avea un borcan ca de - 

vre-o trei litre şi în lipsă de pahar, fiii cei du- 

hovnicesci, după pilda Sfinţiei Sale, se slujeau 

cu dânsul. Părintele Dichemvire avea şi pa- | 

hare cu tot tacâmul; iar la părintele Borcan 

trăgeaii cu gărafa. 

Acssta era obştâsca îndeletnicire a tuturor 

părinţilor din mânăstire în sâra adormirei 

Prea Cuvioşiei Sale. 

A doua-di dimineaţa se vedeau numai ur- 

mele tainicelor slujbe: gărafe şi urcidre de- 

şerte, peliţi de bâşici de brânză, ciolane, cu- 

„vățături de alte uscături ori păstrămuri care 

semănat eu cele de sus din bibliotecă, sfără- 

mături de pesineţi şi altele. ! 

Când răsărea sorele, nu ştii la care părinte 

eră aprâpe de a blagoslovi:de liturghie, cam. 

pe la antifone. Slujba cea-laltă o. facuseră 

înainte. 

“a părintele Năpădilă Slujba. mersese mai 

departe, ajunseseră-să se prindă de păr.
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Părintele Năpădilă, însă, cu bunătatea lui 

"Je împ&că pe tote. Sfinţia Sa umplea numai 

borcanul ori găvănosul şi dicea : tot încet şi 

cu duhul blandeţei, că alt-ceva nici că putea 

dice. 

Părintele Borcan, în sînul lui Avraani, dor- 

mea numai cu capul pe pat, iar piciorele, cine 

ştie unde, pe jos, comănacul alăturea, gar afa 

deşârtă la picidre şi ușa deschisă. 

Sărmanul părintele Borcan, mare necaz a 

mai avut până la îngroparea Prea Cuvioşiei 

Sale. Căci iată aşă s'a chinuit vre-o trei dile. 

De câte ori treceai, vedeai şi gărafa mutată din 

loc şi pe Sf. Sa culcat alt-fel: ori cu capul 

pe pat şi cu pici6rele jos, ori cu capul în 

jos spânzurat şi cu piciorel ele pe pat ori pe 

„păreti. 

"Apoi şi la faţă doră se schimbase: Pe lângă 

nas, acuma i se inroşiseră şi ochii. Și numai 

din pricina “plânsului, dicea Sf. Sa. 

— «apoi de ce mai plângi, părinte Bor- 

can ? îl întrebai. 

— «Cum nu-i plânge, răspundea Sf. Sa, 

frecându-și ochii cu dosul mânei şi suspinând 

de te temeai, după câte eră de sdravăn, să nu 

se risipâscă; că sdravăn mai eră: ar fi fost 

- bun slăvit de tamburmajor. Cum nu-i plânge;
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dacă-ţi more mai marele și duhovnicescul tău 

părinte». Da 

Te uitai la dânsul şi te cupriridea jalea; 

mult face frica de D-geii şi simțul religios! 

"Şapoi părintele Borcan trebue să fi fost şi 

bun la D-deii. 1 se întâmplaii până şi vedenii, 

spunea Sf. Sa. Visă visuri sfinte. Sugea vre-0 

jumătate de gărafă și cum se culcă i se. arătă 

Maica Domnului !! 

Părintele Fasoluţă nu ştiii prin ce parte a 

lumeise va fi proslăvit s&ra întâia. Negreșit 

că jalea il biruise-şi pe Sf. Sa ca şi pe cei-l- 

alţi, dar ca om: bătrân îşi cătase şi el Omeni 

mai .de frunte. 

Multe înţelepţesci cuvinte se _vorbiră în 

-s&ra aceea, multe pilde mari se dădură şi 

multe duhovnicesci fapte despre lucrarea ce- 

" reseii pronii se amintiră. Aşă, de pildă, pă- 

rintele Dichemvire istorisea cum a lăcrămat 

icâna Maicei Domnului, când s'a.-audit vestea 

despre luarea averilor mânăstiresci şi alte 

asemenea minuni neinţelese de 6meni şi fă- 

cute cu puterea lui D-dei |! 

La sfârşit, neaşteptata nenorocire a morţei : 

Prea Cuvioşiei Sale îi lovise în ce aveati mai 

scump. Intristarea le amărise dilele, orâmele 

din noptea aceia le inăcrisoră sufletul, ş
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doua di diminâța erai s&rmanii cu ochii pă- 
ienjeniţi, galbeni şi bugedi la a faţă par'că erai 
fierţi i în Glă. 

+ 
xx 

A doua di -se petrecu mai în linişte. Fig- 
care se mângâia pe unde putea. Se mai pre- 

gătiră de ale îngropărei şi se săpă cărămida. 

La călugări se pune o cărămidă pe care se 

scrie numele, rangul mortului şi daţa morţei. 

— «Vegi, dicea părintele Dichemvire, când 

deserâpă un călugăr, -găsesce sub cap'cără- 

midă , citesce şi vede cine a fost el şi pome- 

nirea lui nu se stinge; iar un popă de mir, 

putea el să fi fost cine scie ce, nu se mai pote: 

“sei. Pe ce ai să cunosci care-i Badea Ion şi 

care-i popă. | 

Pâte avea şi dreptate părintele Dichemy ire! 

Norocul Sfinţiei Sale că se făcuse călugăr. 

S6ra fu cea din urmă seră de jelanie. 
Cum înoptă, începură a se ivi şi umbrele 

căl&târe la pimniţă. Cu cât înoptă şi umbrele 

se indesaii. Bieţii părinţi deprindeau și pe alţii 
cum să ducă crucea lui Christos pe umerile 

lor. Mai luaii şi câte un tovarăş să le ajute a 
aduce de la pimniţă cele trebuitâre pentru 

slujba ce avea să se săvârşescă în noptea vii- 

tore; căci în nâptea trecută işi adusese singuri.
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In a doua n6pte au luat parte la privighiere 
un numer mai mare de credincioşi. Candele 

"mai multe sai umplut şi rugăciuni către 
“bunul Dummnedeii pentru vecinica odihnă cu 
drepții a Prea Cuvioşiei Sale sati făcut mai 
multe. 

Dacă nu-l va mai fi iertat Dumnedei nici 
in n6ptea aceea pe Prea Cuvioşia Sa, apoi 
negreşit că rămâne neertat. 
„Se audiai chiotele cine scie de unde. At fi 
gândit cine-va că-i pe la culesul viilor, ori că 
s'a deschis vre-o cârciumă nouă, Cel cu pa- 
guba e şi cu păcatul. Bieţii părinţi, le sărea 
cămaşa de pe dânşi de plâns şi lumea prâstă 
indrăsnea să bârfescă. Ş'apoi încă se dice ca 
să nu-ţi fie ciudă, când vedi lumea așa de ana- 
poda: când vede ceva cu ochii, par'că dracu 
ii şoptesce. 

In sfârşit se făcu şi diuă: diua hotărită 
pentru înmormintare. Și bine că se mai făcu 
odată. Altfel ar fi r&posat şi. cei-lalţi părinţi 
şi ar fi r&mas turma fără nici un păstor, 
mânăstirea pustie. Noroc că îngroparea a fost; 
mai târdiu; ai mai avut bieţii părinţi când 
prinde câte -o l&că de somn. p 

Ingroparea, ce să mai spun cum a fosţ: ca 
t6te ingropările. Luminări aprinse, tăimâe , 

- 3
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cântări, citănii de cuvinte înainte de gropă, 

la grâpă, peste gropă, după gropă... Dacă a 

mai fost ceva a fost la urmă. Adică, nu mare 

lucru. Sa pus la cale să dea de băut câte o 

lscă de vin de al Prea Cuvioşiei Sale. Până 

atunci se dicea 'că nimenea nu b&use încă. 

Nu băuse. Dar când veni un creditor ca să 

iea vinul, luă drojdii mai mult. Vinul se iero- 

sise şi el, pentru că nu băuse nimenea. 

După înmormiîntare, sa scos în adever şi 

vin. S'a scos de ajuns. Cu tâte acestea, mai 

mult slugile şi bucătarii avură parte. Cei-lalţi 

eraii plini de întristare şi nu le mai trebuia. 

Cine a vrut, însă, a avut de unde să bea. 

A băut până şi un mânz şi un berbec, cari 

erai prin curte. Se îmbătase bietul berbec; 

umblă cu botul în sus, rânjind dinţii la Omeni 

şi strănutând prin ogradă. Slugile în buimă- 

cela lor uitaseră un ciubăr cu vin pe un târ- 

naţ şi pietele dobitâce aii gustat şi ele. 

Mai în de: seră până şi pe băeţii cei mai 

mici îi pălise jalea.. Se boceaii în gura mare 

după Prea Cuvioşia Sa. La toţi, însă, li se în- 

curcă şi limba şi mersul. Eră un sgomot şi 

o fortotelă ca la un bâlcită. 

„Cu liniştea nopţei, însă, veni şi liniştea su- 

fletelor. Un somn greii cuprinse pe toţi cei ce
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fuseseră sub ascultarea Prea Cuvioşiei Sale, şi 
adormiră mai tot aşă de grei ca şi Prea Cu- 
vioşia Sa. 

Tăcere. 

In acea n6pte nu se ştie nici cocoşii dacă 
ai cântat. 

Linişte desăvârşită. 
Sgomot nici n'avea unde fi: odiile in care 

şeduse Prea Cuvioşia Sa deşerte, lădile deşerte, 
dulapurile deşerte, cămara (cea din bibliotecă) 
deşârtă, pimniţa deşârtă. Puteai în adevăr dice 
precum dicea Prea. Cuvioșia Sa când eră în 
viaţă: deșertăciunea deşertăciunelor, tâte sînt 
deşertăciuni. 

Cernăuţi, 1883,



  

  

BLAGOSLOVESCE-L. 

— Ce te uiţi, mâăi-l&ne? 
— De, ca omul, părinte Vlădică, mă uitam 

ȘI cil la băţul D-tale că fapăn mai e, şi lung! 
— Cum vrei'să fie, băț de Vlădică, de Ar- 

hiereii, aşa trebue să stea ! 
— Dară vedi, Lunga nu e de Arhiereii. şi 

tot e lungă. | 
— Apoi de aceea ; și Gmenii "i-aii dis Lunga. 
— Lungă, păriute Vlădică, dară vedi că 

nins6rea şi viscolul se întăr esc, drumul. se 
astupă, nptea. vine şi prin pustietatea asta |.. 
“Nu scii D-ta, mai deună-di, încă era vreme 
frumâsă, nisce jidani veneaii de la Botpşani, 
ca şi noi, şi când colo, hop, numai le ese unul 
înainte: Stăi jupâne ! ! Și a doua di s'au găsit 
jidanii morți !
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— Dar ferescă D. deu, măi Ine, ce mai 
vorbesti tu?! 

— De, părinte Vlădică, feresce D-deii, dar 
„eresce pân'te nemeresce, Lunga asta e drum 
„e primejdie și cum sintem numai doi în tră- 
sură, mai ales D-ta cu barbă, scii, cam mare, 
socoți că pe 'ntuneri Ic se mai cunâsce că ești 
Vlădică 71... Pe-aice, pe drum, mai. aa 
umblă şi jidanii mai toţi sint cu barbe: 
craii și cei de deunădi ! Ei drept să- ți spun, 

„părinte, tot vizitiii am fost, du» pe aici pe 
Lunga nici odată n'am îns&rat, că, de, cum-să 

„dic, e loc de primejdie: când nici nu te gân- 
desci, numai îl vedi colo, îți stă înainte. ca un 
stâlp! Atunci ce faci? Ai pus'o de mămăligă? 
Spune-i că eşti Vlădică! 

-— Lă, lasă, bre, să nu vorbesci într'un ceas 
văi: mai bine mai îndâmnă şi tu cu biciul în 
cai : n'o mai fi nimica ! 

— Apoi d6ră îndemn ei, că ce dracul fac, 
„hiii! părinte; dară vedi aşă e când îl paşte 
păcatul pe om ca să dea de belea. Ce vreme 
era astă-di dimineţă când am plecat din: Bo- 

| toşani şi ce vreme e acuma! Hiiii, măăă!,.. 
Si-apoi ştii că la nevoe nici vita nu merge! 
Ce vrei, bieţii cai sînt osteniți! de dimineţă 
până acuma e vreme, e drum, şi nici popas,
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nici nimica : dobitoc dar ostenesce şi el! Adi 

diminâţă era un sore și senin de gândeai că 

e la Sint-Petru şi-acuma, na; hiiiii!... 

x * x „ 

Cam așa vorbea, într'o tâmnă din 1866, 

părintele Vlădica şi cu Lon vizitiul, mergând 

cu trăsura cu caii în trapul cel mare pe şoseua 

numită Lunga care vine în drumul dintre Bo- 

toşani şi Iaşi. S6rele pote că şi asfinţise. şi ei 

erati abia pe la mijlocul Lungei: trebuiau 

să mai mergă cât mi-ţie bucata, până s "ajungă 

la satul Spin6sa, apoi la Erbiceni, la Podul- 

iloaei-şi tocmai de-acolo la laşi: drum nu ju- 

cărie. Şi părintele Vlădica mergea la laşi, că 

la laşi şedea Prea sfinţia Sa ; dar era de loc de 

la Botoşani, şi se mai ducea din când în când 
- , 

pe la Botoşani, să-şi mai vagă rudele şi cunos- 

cuţii când se întâmpla de era chemat la vre-o 

pomană mai mare. 

Dimineţă, la plecare, când se urcase în tră- 

sură, părintele Vlădica umpluse cu dinsul totă 

trăsura, o trăsură de acele ce se dic de Ră- 

dăuţi ori nateşancă, cu coşul nalt, lăsat pe 

spate şi cu capra aşezată aprope la mijloc. Ii 

şedea bine părintelui cu barba lui cea mare, 

care se lăsa în jos, râtă, peste blana cea răs- 

frântă pe dinainţele jubelei, cu potcapiul cel
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mare şi lat la fund şi mai ales cu bastonul 
lui cel lung pe care îl ţinea la mijlocul trăsu- 
rei drept în picidre cu mâna stângă, în vreme 
ce cu mâna drâptă, împărțea la sărăcimea 
adunată împrejurul trăsurci mii de blagoslo- 
venii. Îi şedea bine şi era vesel părintele di- 
minţa la pornire, dar acuma numai el ştie 
cum şedea, căci veselia rămăsese demult în 
urmă. Acuma le dăduse cam tâte una ; acuma 
nu mai stătea dârj şi drept ca la biserică în 
strana arhierescă, ci şedea plecat ţinându-se 
de capră cu amândouă mâinele, pentru că 
Ion cu biciul îndemna nu glumea, caii mer- 
geau repede şi trăsura alunecând Gre-cum, 
din când în când pare că dădea a înţelege că 
la aşa vreme şi la aşa înprejurare nu e mâăre | 
lucru de-o răsturnătură ; iară bastonul nu mai 
stătea în piciore, şedea culcat, lungit cu ca- 
pătul de sus pe sub mânile părintelui, iară cu 
partea de jos sub capră, căci părintele acuma 
n'avea când se gândi la băț. v 

Sfinţia Sa avea altă grijă. 

Ion mână ţapân, și pe câmpia lungă cât vede 
ochiul, aprope albă de ninsâre, şi semănată 
numai cu un lung şir de stâlpi de telegraf, 
caii alergaii şi trăsură credeai că aluneca, 
iară părintele Vlădica pare că aşteptind ori
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"pândind ceva, işi ţinea Gre-cum răsuflarea, pri- 

vea drept înnainte și numai din când în când 

şi cam în silă își arunca ochii când într'o 
parte când în cea-laltă. 

* 
x x 

— Hei, măi Ione, dac'aşi avea ei atâtea 

mii de galbeni de câte ori am trecut ei p'aici 

pe Lunga! | 

— Apoi, ei, părinte Vlădică, m'aşi prinde 
să am şi irmilici, dară vedi, când incepe să-i 

intre omului frica *n 6se, apoi n'o mai scoţi, 
sănătate! | E Sa 

— Ba, până acuma, fiică nu "mi-a fost, 

dară vedi, mai în tot-d'a-una treceam diua, 

ori şi dacă se 'ntâmpla, de mai instram, eram 

„cu tovarăşi, eram mai multe trăsuri, că, de, 

ori-cum să fie, de la Iaşi la Botoşani nu se duce 

omul cu ochii închiși! | 

— Veţi, părinte Vlădică, noi nici acum nu 

intârdiam dacă nu erai caii aşa de obosiţi. 

— Ce obosiţi! Şi obosiţi şi drumul r&ă; 
„dară, lasă, cu ajutorul lui D-geă ajungem la. 
Spin6sa. a 

— Cum la Spinâsa? 

"— Veţi bine! | 

| — Da, adevărat, la Spin6sa cel puţin nu te 
- bate.
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— Ce vorbă e asta? 
„— Cum ce vorbă, vorbă cum se vorbesce! 

D-ta nu ştii că Spindsa este un săt de adună- 
tură, de Omeni veniţi cine ştie de pe unde, de 
la munţi, de peste munţi, din Cordun, de pe 
unde se intemplă ? 

— Ei, şapoi s'ai întâmplat ceva în sat la 
Spinsa? 

— Da, eii nu ic că s'a întâmplat, că nici 
n'are la ce să se întâmple în sat, când e Lunga 
lângă dinşii ; că la dinşii aşa e obiceiul că cine 
nu e vrednic să-și căştige pânea de tote di- 
lele în valea Lungei, acela nici nu pâle să 
trăescă în sat alăture cu cei-lalţi gospodari. 

— Dar în sat chiar, în Spinosa? 
— In sat? In sat numai când se întâmplă . 

de rămâne cine-va să dârmă pe nâpte atunci 
se întemplă de i se fură boii sau calul, sai bani 
dacă are, dară alt-fel nu. Apoi de prin satele * 
vecine când se fură căte vre-un cal sati boi, 

„sală ce se mai întemplă, 6menii se duc de-a 
dreptul de-i caută la Spinâsa. | 

— Și.mare păcate furtişagul, mai ales când 
ese la drum! 

— Păcat, Părinte Vlădică, drd, vedi, ei dic 
că nu fură, că le dă omul singur. 
— Ian-mai îndemnă, măi I6ne!
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— Hici-ă, mă-ă-âi! Indemn eu, nu-i vorba, 

dară de-acuma, ori îndemnă ori nu, cum o 

vrea D-dei. : | 

— Ian taci din gură: 6re ce se vede colo 
nainte lângă drum, ceva negru şi lung? 

—.De, mai ştii?! Or-fi început a eşi ? 

— Uite, par'că se mişcă? 
— Și dacă nu s'o mişca! hi-i-i!.. | 
— Mai dă şi la mine biciul, măi lone. Hi-i-i! . 
— Lasă la mine biciul, că nu merge; vedi 

că D-ta ai şi amorţit. Hi-i-i bă-e-et!... Mare 
lucru e şi frica, Părinte Vlădică!.. 

— Aş! Nu de frică; dară ştii, vântul rece, 

şi în trăsură.... nu sciă cum, par'că m'a co- 

prins aşa un frig! Uit'te pare că se mai vede 

ceva negru? | 

— Apoi, multă vreme nu s'o mai vedea 

că se întunecă de acuma. Dar ce dracul e?!.. 

— Ce e? 

— Nu ştiu ce umblă pe lângă picidrele: 

mele!.. 
— In-trăsură? 

— D'apoi jos! 
— lan, vedi ce e! 

— Apoi aşa vreau şi ei. A'E băţul D-tale; 

a ajuns tocmai în fundul trăsurei.. Ciu-ciu- 

ciu-ciu ! Stăi, cal!
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— Dară ce,.vrei să opreşti caii?! Mână 
nainte! 

— Apoi să scot băţul ! 
— Dară la ce? 

"— Apoi să-l punem în picidre cum îl ţineai 

D-ta astă-di. 

— Nu, nu mai trebue! 

— Apoi n'o fi păcat? 

— Păcat pe yremea asta?! Mână nainte! 
— Dacă dici D-ta! Dar acuma e mai r&i 

că nici nu se vede. 

— De! Ce să faci? 

— Hi-i-i-i, bă-e-e-t!!.. Acuma, părinte, ar 
trebui vr'o... cum se chiamă, de cele care sciți 

D-tră, vr'o moliftă de cele vlădicesci, că eii, 
visul Maicei Domnului îl am la mine.... 

* 

x x 

— lan audi cântă cocoşii! Hi-i-i-i... 

— D'apoi de acuma lasă-i să cânte, boda- 
proste lui D-deii că ne-am vădut în Erbiceni 

şi am scăpat de Lunga și de Spin6sa. De-acuma 

uite-te bine, măi I6ne, ţine drumul tot în- 

nainte şi ajungem drept la pârta lui Popa 

Costache. 

— Apoi de-acuma, părinte Vlădică, prin 

sat nu murim noi, mai întrebăm, mai...
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— Dar ce rai întrebat? 1... Drumul merge 
drept la Popa: Costache, numai când se în- 
fandă drumul, treci pe-o hudiţă printre două 
garduri şi intri în ogradă la popa. Ce om bun 
e Popa Costache! E un om înalt cu părul şi . 
barba galbenă, vorbesce puţin, dară bea mult 
și când o fi el ceva cam cu chef să te ferescă 
D-dei să-l superi: când ţi-o lepăda un pumn 

„te face turtă. Erbicenii mai ţoţi sunt colţoși 
de fel, dară cu dînsul nu vâşcă, n'aii când se 

juca. Eram înta”o di de faţă când venise unul 
şi avea de gând să se iea la harţă cu dinsul, 
dară când a strigat odată Popa Costache :. du- 
hu-le, c'aşă e vorba lui, sa dus munteanul 
pare că n'a mai fost — ştii că Erbicenii sînt 
munteni, că ei nu vorbesc ca pe-aici, „Ei gic 

„ăla, aia. . Dar cu mine e forte blând, să vegi 
"ce bine o să mă primească că, vedi, eii le 
sunt rudenie, mi-e nepot de .. 

— Ptrr...uu! Părinte. Mi se pare că ne-am 
incurcat? 

— Nu, nu! Mergi incet innainte, n'ai griji, 
aici nu e la Spin6sa. 

— Da, dă-o:la dracul de Spin6să, că eu de 
sciam, dă, nu intram vizitit la Sfinţia D-tale! 

— De acuma ce-a fost s'a trecut! Dar ce : 
sat urit e Spin6sa! Nu-i vedeai tu cum şedeaii
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„pe lângă garduri ca nisce stafii, nici nu se mis- 

cau, pici nu vorbiaă şi prin S sat intuneric pare 

că era pustiu. | 
— Apoi, vedi, ei nică n'aprind luminarea 

„că n'ait ce face acasă, că, dâră, ce case ai ei, 

nisce colibe ori patru păreţi goi şi: mai nică- 

odată nu e nimeni acasă, fără nurnai dor fe- 

meile şi copiii: bărbaţii ori sint la pândă la 

şleah, ori, cum se dice, la şosea, ori stati lun- 

giți pe afară prin pae, prin gunde şi pun 

la cale treburi de- ale lor ca să nu-i audă: 

nimeni. | | 

— Măi, dară tu de unde le ştii tote aşa -- 

de bine, nu cum-va eşti şi tu? 

— ki? Ferâscă D-gei! Dară, vedi, ei sint 

de peste del, de la Sirca: tată-mei a fost la 
cuconul Vasile Bosie şi 6menii pare că nu sciti! 

Dacă vrei să scii cine sint spinoşenii du-te şi 

'ntrâbă la Sirca! Ptrrruuu! Mi se pare cam 

ajuns. | 

— Pote, dară nui se vede, e 'ntuneric. Scii 

ce? Fă la drepta, fă la drepta! Aşa, bun, 
stăi! Ian strigă! | 
— Dar cum să strig? 

— Cum?1... strigă : Părinte Costache! 
— Părinte Costa-che!!... Vai de mine, ian 

audi ce mai de câni!...
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— Mai strigă ! . 

—- Ce? 

— Mai sirigă! 

— Ce? Spune mai tare că din pricina câni- 
lor nu-ţi aud glasul. 

— Ce spui? 

— Ce dici? 
— Nu "nţeleg ce spui! 
— N'aud ce dici! 
— Cum? 
— Ha? 

— Mai strigă! 

— Ei, strigă 11... Pă-rin-te Cos- tache!!... 
— Nu saude, părinte, n'audi ce mai de 

câni?! De ce mă tragi de spate? 
— Şedi pe capră liniştit, nu te mai mișca 

până ce se vor mai potoli cânii. 
— Cum? 

— Taci din gură şi stai locului! 

— De ce să stati? 

— Să mai tacă, d6ră, cânii. 

— Apoi chiar au mai tăcut. 

- — Ian du-te acuma și deschide porta. 
— Da, de unde, ce vorbesci D-ta, părinte, 

acuma e de dat jos, într'atâţea câni?! 
— Atunci dar mai strigă. 

— De strigat, dal Pă-rin-te Cos-ta-che!...
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— Mai gil 

— Părinte Cos-ta-che! heeei!!... 

— Par'că s'aude cine-va,. 

— Da, aud şi ei tuşind o babă; ian să ve- 

dem. Părinte Costache! 

— Nu-i acasă părintele Costache, dară ce-ţi 

trebue? | 

o Spune-i, măi I6ne că am venit eu: Pă- 

rintele Vlădica. 

„.— Părinte-le Vlă-dica! 
— Cine? 

— Părintele Vlă-dica. 

— E! Ba Vlădicoiu!! 

— Vine, bre? 
— Ha? ă 

— Vine cine-va, dic? 

— D'apoi, de, vine? N'ai audit cum a trîntit 

ușa? Se vede că s'a culcat iară. Părinte Cos- 

taaaache! | 

— Care'i acolo? 

— Noi, deschide portă 

— P'apoi pârta n'o vedi că e deschisă! 
| Ţibă cîne de-acolo. | 
” | — Cum e deschisă, vino şi-o vedi! 

| 

  

  

— Apoi nu e aceea: acolo e porta de la 
ocolul vitelor, îndreptă "ncâce caii şi vino 

drept la mine. Așa.
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— Trage "nainte, măj lâne, Acasă e pă- 
rintele Costache? 
— Ba, părintele s'a dus la Podul-l6ei, 
— Dar cocna preotâsa? - 
— Cuc6na preotesa e acasă: mai şedea la 

lucru cu cucâna Catinca așteptând pe pă- 
rintele. 

— Apoi spune-i că a venit părintele VIă- ! 
dica. 

— Bine, sărut mâna, mă duc. 
— Aşa, I6ne, trage în dreptul uşei. Boda- 

proste c'am ajuns la o casă de om. 
* 

x 

— Aşa, va să: dică sînteți bine cu toții? 
— Pa, mulţumim lui D- dei, sîntem bine, 

numai eit tot cam slabă, cam. 
— Dară mult maj intârzie Costache, ori 

se vede că s'a dus târzii? 
— Cam târzii, adevărat, dar şi dacă se 

duce mai de vreme, tot atâta face. Cind se 
duce el de acasă flăcăul nici nu mai închide, 
lasă porta deschisă pănă ce vie, că lui băr-i 
batu-mei nu-i place să strige la portă; şi el 
când se duce nu vine cu una cu două. 

— De ce? 

— De! Cine se duce la târg nu:se duce 
ca să bea apă. La tîrg ori te întâlnesci cu un
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prieten, ori îți capeţi un prieten prâspăt, ori 
de frig, ori de cald tot iei un păhar; un păhar 
aduce după dinsul altul şi când te întorciacasă 
cât de târziă merge calul de rupe pămîntul, 
calcă peste leii şi peste balaur, cum dice pă- 
rintele meii. Dar de ce nu mai luaţi o.bucată 
de friptură ori măcar nişte brânză? | 

— Nu, nu, mulţumesc - lui: D-deui că am 
mâncat... cât un turc de cei calici! 

— De, dacă sciam că o să veniţi... 
— Dar ce mai trebue mai mult?! Eu sint 

mulţumit că m'am v&dut ajuns-aice: acuma 
dacă l'aş vedea pe Costache! i 

— E! Pe Costache lasă-], acuma să te duci 
să te odihnesci bine, că sinteţi ostenit şi plin 
de frig. 

— Aş! Ce ostenit! , | 
— Ba, da, să vă culcaţi să vă odihniţi ; 

iată colo din faţă în odaia cea mare v a aş- 
ternut, va făcut foc... 

— Dar ei cred că trebue să vină şi Cos- 
tache; doră e după miedul nopţii? 

— O veni, n'o veni Prea st. Vostră culcaţi-vă 
şi vă odihniţi,! 

+ 

x * e 
— S-s-s-s-s! Stăi murgule că te bate ca- 

zacul! Gheor-ghe!
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— Eă, părinte Costache. 
— Deshamă calul şi.... nu fi prost, m'ai 

înţeles? E 
- — Înţeles, Părinte. 
— Bine. Nea cuciu, nea căţel! Măi Gheor- 

ghe, aţi dat voi ceva mâncare la câni? 
— Dat, Părinte, cum nu?!.. 
— Să daţi, măi, că-i păcat de D- dei că “d6ră 

şi ei sînt Omeni. 

— Cum să nu dăm. Dar a venit părintele 
Vlădica. 

— Ce? 

— A venit părintele Vlădica. 

— De unde scii tu? 
— Sci, că dâră s'a culcat în odaea cea 

mare, | 
— apoi! Preotesă deschide uşa. N'audi, 

deschide !. 

— Ai venit? 

— Venit, dar tu ce mai faci. 

— Dară nu te duce acolo în odaia cea mare, 
că acolo... 

— De ce să nu mă duc? Odaea cea mare 
nu-i tot casa mea? Adă luminarea la mine. 

— Ba, da, dar... 

— Ss! Cată-ţi de treba ta. 

— Dar a venit părintele Vlădica şi dârme.
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— Fără vorbă, ei nu sînt Vlădica, eu sînt 
popa Costache! 

— Bine, fă ce scii! 

— Aşa. Ho, ho, ho, dar cine e culcat acolo? 
lan se mai apropiiii luminarea să-l vedem ! Cu 
barbă !... Cu fes negru pe cap!... A! Uibte-l 
deschide ochii. 

— Ce D-deii?! Cine umblă cu luminarea? 
Visez eii? Am ajuns la popa Costache ori nu? 
Sint la Spin6sa, pe Lunga ? Cine e acesta aşa 
nalt, cu suman lung, cu căciula aşa de mare? 
Am păţit'o. Uit'te cum se uită la mine, sînt 
pe Lunga! 

— Ei, jupâne te-ai deştepiat? ai deschis 
ochii ? Cine eşti D-ta? Nu vrei să răspundi? 
Ha ? Ba, g&ii spune nu te fă şirei! Ce te uiţi aşa . 
la mine, n'audi? Cine eşti, jupâne? 

— Bi... Eu! Nu mă cunoşti, Costache? 
— Ce?!.. Ce Costache? Ce Costache? Ian 

sc6lă, mă rog D-tale, şi vino incoce să ne ve- 
dem ceva la ochi, să ne măsurăm barbele! 
Haide mai repede! N6ptea în casa omului, 
când nu-i omul acasă 11... 

— Dar bine? 

— Haide, haide! Siutem în sat dar tot nu 
sîntem în pădure: tot avem şi noi în satul. 
nostru o bucată de primărie...
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— D'apoi, nu mă cunosci, Costache? 
— Avem şi noi puterea nostră, nu sîntem 

aşa de pierit, aşa de isbelişte, slavă lui. D-dei, 
tot mai mişcăm încă. 

— D'apoi bine, Costache? 1. . 
— Am dis să pofteşti mai încâce ! 
— Costăchel... 
—.Ce Costăchel?1. Acuma să te văd în 

piciâre! Nu scii, pe semne, cine-e popa Cos- 
tache? Du- hu-le! 
— ME rog! 

— Nu te scoli? 
— Cum nu! De ce să nu mă scol?!. Mă 

scol numai decât; iacă mă îmbrac. 
— Să te văd! 
— lacă numai decât! 
— Dar ce, ai antereu? | 

— De, am... 

— Ai şi giubea?! Eşti chiar lăutar în toti 
forma, bravo! Dar scripcă ai, să ne tragi un 
taxim, o cântare? D-ta îi fi ştiind să cânţi fru- 
mos... Cum ? Ai şi poicap ca popii. lan pune-l 
pe cap! Brava ! Popă în totă puterea cuvin- 
tului!!. Ian uită-te la mine! A-a-a-a! Părin- 
tele Vlădica la Blagoslovesce, blagoslovesce, 
sărut mâna, prea sfinte! Blagoslovesce şi 

: Aartă că am greşit: iacă mă pun în genuchi.
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Blagoslovesce, prea sfinte stăpâne! Blagos-. 
lovesce ! Am greşit, am păcătuit şi nu voesci 
mârtea păcătosului, ci să se întârcă şi să fie 
viu : blagoslovosce! 

— Fii blagoslovit, fii blagoslovit, de mii 
de ori! 
— Bodaproste !|. Preotesă, 'mâncare pentru: 

părintele Vlădica.! 

„_— Da, nu, Costache, nu mai umblaţi : mai 
bine m'aş odihni că, mulțumesc lui D-deii, | 
am mâncat, am mâncat bine! 

„* — Ce mâncat, ce mâncât?! Preotssă, mân- i 
care Să tae vr'6 două găini, inţelegi, că doră 
e părintele Vlădica nu-i un câne să-l ţii ne- 
mâncat. 

— Dar las pe mâine, părinte, că nu trebue, 

e târziu şi părintele Vlădica ostenit |... 
„— Ce ostenit, ce vorbă! Pentru părin- 

tele Vlădica nu-i târziu nici odată. Părin- 
tele Vlădica ne ospătat în casă la mine, la 

“popa Costache?!... Friptură, preotâsă! Bla- - 
goslovesce, Prea sfinte! Am greşit, blagoslo- 
vesce | | 

— Blagoslovenia Domnului preste voi, cu 
al săi darşi cu, a sa iubire de 6meni tot- dea- 
una acum şi pururea şi în vecii vecilor ! 
— Amin. Sărut mâna. Acuma, dacă nu te
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superi, să-mi dai voe să văd ce mai este pe- 
aici prin eparhie. 

— Bine, bine, poftim. 
- . + 

xXx 

— Ha-a-a, ha, ha-a! 
— Dar ce-e, măi Gheorghe, te-a găsit căs- 

carea? 
— D'apoi ce să faci, mamă Zoiţă. N'audi 

cocoșii cântă de-a patra 6ră! 
— Apoi de-acuma pân la diuă.... 
— Ce mai pân h diuă! De când a răsărit 

lucsfârul de diuă!!.. Dar D- ta, I6ne, ce mai 
dici? Când porniţi la Iaşi? 

— D'apoi, de! Tocmai acuma trecând pe 
la ferâstră îmi aruncat ochii în casă : nu prea 
sint semne de pornit la laşi! In garafa cea 
mare numai pe fund se mai vede ceva roş: 
merg bine părinţii noștri ! Ian ascultă-i : pare 
cai întrat în leturghie. M'am uitat şi eii la 
D-lor; ; părintele Vlădică tot bate, uit'te aşa, 
cu mâna pe masă şi cântă, iară părintele 
vostru ţine isonul. 

—- Lab du-te, măi Gheorghe, şi mai adă nişte 
lemne, că uit'te n'am foc de ajuns şi eu trebue 
să învertesc aice frigarea, nu pot să mă duc. 

— Dar, ce, încă nuci gata friptura? 
- x 

x 3
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—  Aşa-a-a! Bravo, preotesa, bravo mamă 

Zoiţă ! laca şi friptura gata. Acuma blagos- 

lovesce, prea sfinte! N'audi, prea sfinte? Ce, 

ai adormit? 

— Ba, nu; dar mă gândeam eii, dăi, pă- 

- cat, mei Costache, că nu eşti tu cântăreţ! Hei, 

„când s'ar face cumnatu-tăi Gheorghe, de la 

“ Iaşi, să târne el un -axiom glas al şeselea!!.. 

— Hai, poltim prea sfinte, ia o bucăţică de 

friptură de găină, de post; ştii că pe unele 

locuri acuma e postul crăciunului. Poftim, 

— Dacă e de post atunci bine. 
* 

x x 

— Ei, rămâneţi sănătoşi ! 

— Sărutăm niâna,va să dică chiar porniţi AI 
— Apoi, slavă lui D-deii, am stat destul; 

uit'te sârele e aprope de asfinţit, ne-apucă iar 

n6ptea pe drum. Rămâneţi cu bine. 

— Sărutăm mâna! 

— Sărutăm drepta! 

— Sărutăm mâna! 

— Blagoslovesce! 

— Măi l6ne, dară unde e bastonul meă? 

— Uite-l colea. 

— Unde? 

— Acolea jos, uit'te pe sub capră lângă pi- 

cidrele D-tale. lată-l!



PROZA    . = Cum, e rupt? 
— „ Apoi rupt, că nu sciă cum a cădut, se 

„vede din trăsură, şi un câne de aici la luat, 
se vede, ca' să-l rOdă şi l'a dus toemaj lângă. 
lemne şi mama Zoiţa căutând nisce lemne 
mai subțiri la rupt! 
— Ba-a-a-tă-te!... Bunătate de baston! 
— De! Ba încă era să-l pue pe foc! 
— Si-apoi la ce Pai mai pus în trăsură, 

pă-că-tosule ? 
— De, m'am temut să hu fie păcat; ucr 

sfint, băț de Vlădică. 
— Ei, haide, mână, că te cârpese odată 

de-ţi sar toţi dinţii 1]... 

—— Hit! 

— Blagoslovesce-]. * 

 



  

  

  

  
        

  

NICOLAE POTOCHINĂ ȘI CINSTBA DB LA SEBAN 

Cine era Nicolae Potochină, cred că sciți. 
Era om dintr'un sat de alăturea cu satul nos- 
tru, cumnat de soră cu I6n al Gafiţei şi ginerile 
lui dascalul Vasile pe care îl scii şi copiii. 
„Nicolae Potochină — D-deii să'l erte, — că 

dor a murit şi el, era un om de mijloc. De 
bătrân era cam de vr'o 45 de ani, dar la cap 
tot negru. In tinereţele lui fusese el cioban, 
apoi ca gospodar a mai fost şi printre frun- 
taşi, dar, şciţi cum sint vremurile, înai scăpă- 
tase bietul om. Casa lui, însă, și gospodăria 

„lui, mult puţin acolo, cât a dat D-geii, tot avea 
el, şi trăia cum putea. Sărmanul— mâie e:pe 
unde a înserat — par-că îl văd cum mergea: 
şovilc,. şovilc... aşa-i era mevsul, era şchiop. | 

Vream să vă spun de cinstea de la Şleah.
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Mare veselie â fost la Șleah, nu-i vorba dar 
de nu era Nicolae Potochină, trecea nesciută 
ca şi multe altele.. 

Ciudat lucru. Până ce nu faci ce-va pe lume, 
poti să muri cât îi vrea, nici dracu nu'și maj 
aduce aminte de tine. De pildă Nicolae Poto- 
chină : îți aduci aminte de dinsul numai după 
cinstea -ce a făcut-o el lui Gheorghe Dumitraş, 
în diua de sf. George, adică de diua lui. 

lată cum s'a întâmplat. Arendaşul moşiei 
ce făcuse, ce dresese, mi se pare că nu se prea 
împăca cu proprietarul şi se vede, şi după 
alte socoteli ce'şi făcuse singur, închisese câr- 
ciuma din sat. i 

Ira pe la sf. George. | 
În gina de sf. George toţi 6menii din satul 

nostru care în cotro dicea că sfint Gheorghe 
ca acela să nu mai dea D-geii: ce ţi-e bun că 
vine o sărbătâre, dacă nu ai cu ce s*o serbezi, 
Nici tu vin, nici tu rachii, nici măcar nisee 
bulârcă ori-cât de rea, numai udă să fie și să . 
pută acolo a ceva. | | 

De s&rbătâre, sărbătore era, dar pe ce pu- 
teai cunâsce? | 

Dascălii clopotiseră și bălălăiseră bietele 
clopote — numai de le-ar fi rămas de cap, — 
dar satul tot pustii era. Alte dăţi, când era
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cârciumă în sat, să te fi făcut la o serbătore, 

halal! Dis de dimindţă, nictn'apuca popa a 
eşi de la biserică şi la cârciumă să şi făcea căte 

o bătălie, două. Acuma, îusă, îţi era mai mare 

jalea ! S6rele era aprâpe de amiadă-gi şi dor 

câte un băiat duoi mai vedeai mişcând: prin 

sat, dar şi aceia cu sumăeşele între umere . 

şi, închipuiţi cu câte un beţişor, se duceait 

şi ei din sat în colo la vr”o stână-să mănânce 

caş dulce. 

Bieţii 6meni cei mai bătrâni, numai de gba 

se mai răsesără şi-i mai lăuseră femeile. Şe- 

deai care pe unde puteai: unul cu faţa în 

sus pe o -laiţă dârlâia dintr'o trişcă; altul 

rezemat cu mâinile de pârtă, cu gura căscată 

şi eu ochii pe- jumătate închişi, să uita pe 

dealuri ; iar altul pe o prispă, cu cotele pe 

genuche și cu capul între mâni, se uita când 

la câinele care şedea lungit dinainte-i, cu botul 

pe labe, când la scuipaţii. ce'i făcea pe jos 
ţişnind merei printre dinți. 

Se audea el, nu'i vorbă, că cu ajutorul lui 

D-dei se va deschide cârciuma şi la noi; dar 
să trăesci murgule să pasci erbă verde: Până 

atunci cine scie câte serbători trebue să mai 

trecă ! | o 
Urit de tot. Îţi venea să iei câmpii.
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Asta era până pe la amiadă-di. 
După amiadă-di, însă, eşi vorba că omenii 

se duc nu sci unde. 
„De o-dată gândeai că-i şagă ; dar şaga era 
şargă. Incepeai a se vedea chiar care cu 
carul, care cu căruţa, la drum, băete. Tot 
drumul spre satul de alăturea era plin de 
lume. Numai toiuri, toiuri de femei cu câte: 
0 legătură de pască vedeai mergând. 

Se duceai, dar. unde? N 
La satul de-alăturea, adică, nu tocmai ală- 

turea, mai încolo ceva, lângă şleahul Iaşului : 
cva 0.cârciumă care se chiemă cârcima de la 
'Şleah. 

Acolo la cârciuma de la Şieah se vestise: 
de vin bun, 1 leii vechii şi 8 parale ocaua, 
şi era şi scrânciob. Acolo mergea Omenii 
Doştri. 

Tot satul, până și moşnegii se duceati. Ba- 
bele de demult erau. duse. Chiar şi vătaful 
Ionică pusese la praștie mânza cea sură Şi se 
dusese cu vătăşiţa la Șleah. 

Mai "nainte satul nu se pătea pustii, pentru 
că Omenii ședeaă “pe acasă, dar acuma era 
curat pustiu. 

Pustiise bietul sai, pentru că nu era câr- clumă, iară cârciuma. de la Șleah parcă era
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“un iarmaroc, ori vre un hram cum se fuce 

prin părţile de sus pe la biserici. 
Lângă Șleah era un tâpşan întins. Pe tâpşan 

cârciuma.şi lângă dinsa scrânciobul. 
diua aceea, locul dintre cârciumă şi 

scrânciob şi de la scrânciob înainte, ca vre-o 

cinci-şese obraţe era numai lume. Un ac n'a- 

„veai unde scăpa fără să cadă pe-un om. 

Tar prin prejur €răşi numai care şi căruţe. 

Mulţime de lume era. Cârciuma, gemea, prin 

prejurul scrânciobului foia ca furnicele, dina- 

intea scrânciobului o horă lungă cât diua de 

mâine şi mai prin fie-care car şi căruţă era 

întinsă câte o masă. Numai 6lele cu vin, ghion- 

tind în drâpta şi în stânga, cât mai puteai stră- 

bate prin mulţime. 

Cine scie din câte sate eraii 6meni acolo. 

Câţi nu se văduseră cine scie de când, câţi se 

săturaseră de vorbit în sat la dinşii şi câţi 

alţii găseau locul potrivit să resădescă prie- 

teşug noi şi să-l ude cu câte-un pahar de 

cinste! 

Toţi se cinsteaii şi se firitiseatt. 
Bătrânii sfătuiau, flăcăii şi fetele jucată, fe- 

meile, ca să- le crescă cânepa, să dădea în 

scrânciob, cârciumarul necăjia cu umplutul 

Slelor şi lumea cu deşertatul:.
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Despre Șleah, cam de o parte de scrânciob 
şedeaii cei ce priveaii la horă : femei cu copii, 
băetănaşi, fetişcane care ar fi avut gând să 
ieasă în lume, câte o babă mai răslâţă, in- 
sfârșit de acei ce merg cam pe alăturea cu 
lumea, care sint şi nu sint G6meni, ori copii ori 

_nevolnici. 

Printre dinșii, pe marginea unui loc gro- 
“pilat şedea şi Nicolae Potochină, şedea pe un 
mal, cu picidrele în gropiş şi se uită la lume. 

Cum şedea acolo omul, de-odată nitam 
nisam, fără măcar «negri ţi's ochii» să dică 
cui-va, cum maţi dis D-vâstră căci n'aţi fost 
acolo, numai ce vine Gheorghe Dumitraş şi 
începe a se lega de dinsul, ca bâla de omul 
sănătos. 

Gheorge Dumitraş, din acelaşi sat cu Ni- 
colae Potochină, era un flăcăuan cam de vre-o 
trei-deci de ani, lat în spate, nalt şi sdravăn, 
de gândeai că, Domne feresce, de te-ar prinde 
în mână, nu mai scapi tefăr. 

De telul lui nu prea era arţăgos Gheorghe 
Dumitraş, dar, de, ferescă D-dei, când are să 
păţescă omul păcatul, îl păţesce. Vorba ceea: 
Ori te silesci să-l ajungi ori îl aştepţi să te 
ajungă. | 

Ce se întâmplase? 

il
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Ce se întâmplă la 6meni. Se întâlnise cu 

unul cu altul, cu neamuri, cu prieteni, şi cum 

„era atunci o di ca aceea, sărbătâre mare, ba 

“încă şi diua lui, cu unul cinstesce un păhar, cu 

altul alt păhar, de ici puţin de colo puţin, 

când cauţi să face mai mult. Apoi vinul, nu-i 

ca apa, de la o vreme se sue lacap. Nu-i 

vorba că Gheorghe Dumitraş pâte-apucase şi 

mai multişor ceva, că dâr odată pe an e Sfin- 

tul Gheorghe. Dar mai la urmă pote nici nu 

era vinovat omul. Unul dice iea, altul iea, 

ce-ai să faci, la dracu, n'ai să iei?! 

A luat. S'a c'am potrivit omul de a luat şi 
acum caută cârtă. 
"Mai era ceva încă. Satul de alăturea—unde 

şedeaui Potochină şi Dumitraş era un sat vestit 

de mare, avea de t6te, mai vr'o două-deci de 

case. Casele eraii rare şi pe lângă case aveai 

şi semănături, Vatra satului nu era deosebită 

de țarină. Unde era vatra, satului, erati şi pă- 

miînturi de lucru. Aşa li se dăduse la 1864, 
când li s'aii împărţit pămînturi pe la clăcaşi. 

„Pe de o parte, din pricina apropierei era în- 
demână 6menilor, iar pe de altă era vai de 

sufletul lor. N'aveati cap să ţie un purcel ori 

găină o măcar slobodă, prin vatra satului. Să 
îngrădescă bucăţi aşa de mari de loc nu le
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dădea mâna, să ţie.o pasăre, un' purcel ceva 
pe lângă casă aveati nevoe. Ce să facă? Și vi- 
telul şi purcelul şi găina numai împiedicate 
și priponite le ţineati. Alt-fel vecinic trebuia 
să aibă sfadă. Și chiar cu tâtă pripondia, câte 
certuri erai !, 

Uşor lucru era a acolo de găsit capăt de vorbă. 
Numai cine nu vrea nu găsea. Ba încă tre- 
buia să se stăpânscă. 

Gheorghe Dumitraș şe vede că găsise şi el 
ceva, numai vremea nu era potrivită să se 
potă stăpâni. Se puse 'naintea lui Potochină 
cu mâinile în briă, avea un brit roşiii— parcă 
văd, să tot rezema când pe un picior când pe 
altul, ocăra pe Potochină de-l făcea albie de 
câni şi-l suduia cum îi venea la gură. 

— Măi; păcătosule, măi, tontule, măi, ŞO- 
vârnogule, măi, şontorogule, te calc în pi- 

"cădre, numai nu mă îndur, că ai o casă de co- 
„-pii şi mi-e milă, dicea Ghorghe Dumitraş şi en 

se răţoia la dinsul. 
Potochină tăcea şi numai când şi când 

dicea să-şi caute de trebă. 
Ţi-ai găsit: omul! Gheorghe Dumitraş nu 

vrea să se dea. Incepe a fâgădui lui Potochină 
că are să-l iea de păr. 

“ Potochină işi iea cuşma de pe cap şi dice: 

—
 

pe
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— Na, măi, Gheorghe, vino şi mă ia. - 
— Dar, ce socoți că mă tem? face Gheorghe 

Dumitraş şi hăţ! pe Potochina de păr. 
Atunci Potochina îl prinse numai de mână, 

dar cât ai clipi îl prinse şi de chică. Avea 
Gheorghe Dumitraş o chică de-i bătea ume- 
rile, dar şi Potochină când şi-a înfipt mâna 
într'insa, lasă... îi plângeai de milă. Parcă de 
când lumea nu mai fusese Dumitraş în pi- 
cidre, căduse în genuchi înaintea lui Poto- 
chină, iar Potochină îi turnase după cap toc- 

mai piciorul cel ront. ia | 
—D'apoi, măi Gheorghieș dragul badei, nu-i 

păcat de D-zeii să mă calci tu în picidre, să-ţi 
faci tu ris de mine, de un ront, de un păcătos, 
care are o caşă de copii? întrebă Potochină, 
şi cu pumnul după csfă nu-i maj mântuia de 
cărat, | 
 Dumitraş dintru ntâiă mai pipăia în câce 
și 'ncolo cu mâinele, dar de la o vreme îi luase 
Avram sporul: mântuise ocările şi 'ncepuse 
mai cu binişorul. | 

— Moş Nicolae, mă rog Dumitale, nu te în- 
dură, 

— Dar tu cum te 'nduri de mine să mă 
calci în piciâre ?.. | 

— Mă gătesci, moşule ! Destul! Valeii 1... 
pe
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— Taci, măi Gheorghe, ruşine bre, că te- 

aud fetele. 

— ME rog, valeii, destul; 6meni buni, săriţi 

nu mă lăsaţi, strigă Gheorghe Dumitraş înă- 

dușşit, ba ajunsese de-i dicea lui Potochină: 

_Bădiţă, sărut mâinele şi picădrele.  - 

„Potochină însă par'că era tocmit cu diua. 

_Strigă el, bietul Dumitraş, dar Omenii ca 

6menii, câud nu-i dore pe dinşii nu se prea 

ostenesc să alerge, li se părea şagă, şedeaiu şi 

se uitau. 

Ba şi un alt păcat: 

Tatăl şi mama lui Dumitraş, căci trăiau, 

“cum eraii în cârciumă, audind de isprăvile 
lui Potochină, dădură fuga să-l scoţă. 

În tinda cârciumei, însă, era pimniţa, care 

tocmai atunci se 'ntâmplase deschisă şi amân- 

doi moşnegii, cum erai şi ei ametiţi, nu bă- 
“gară de sâmă şi cădură unul după altul în 

pimniţă. 

Par'că dracul îi vrăjise : 

Nici dintr'o parte n'avea noroc bietul Du- 

mitraș, 

De la o vreme, însă, ati sărit Gmenii, şi s'au. 
pus care pe unul, care pe altul şi cu vai nevoe 

Vai scos din mânile lui Potochină pe bietul 

Dumitraş.  
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Să- l fi vădut acum, cât lumea nu maj di- 
cea că-i el! Nu mai sem&nă cu Gheorghe 
Dumitraş, flăcăul cel frumos şi .roşiă la faţă. 
Numai câfa-i era roşie, iar la față pâr'că atunci 
ii luase pâuza de pe obraz; Vorba ceia : Să te 
ferescă D-dei de 6meni însemnați, prea ade- 
vErată se părea. ă 

Aşa bătae sănătâsă până atunci nici că-ţi 
dăduseră ochii a vedea, și când iţi aduci aminte 
BICi nu-i chip 'să nu dici: ferâscă D-dei, ba: 
incă şi pe puiul cel de şerpe. Cine nu crede, 
pote să întrebe măcar şi pe Gheorghe Dumi- 
iraş. Nici cei ce ai vedut nu cred că vor uită, 
dar Dumitraş nege eşit că va ţine minte, şi va, 
spune-o, socoi, şi pe cea lume. Acolo pote se 
va înpăca şi cu Potochină ; căci din diua aceia 
ochi cu dinsul n'a voit să mai dea. 

 



  

  

 LOGOFETUL GHEORGHE 

Logofăt, dar să mă scie relele cât am sciut 

că-i logofăt. Când Pam cunoscut întâtaşi dată 

“pe Gheorghe, Pam cunoscut ca servitor. Iată 

cum : | 

Intr'o di, sînt acuma vre-o trei ani, merg 

în IGcalul unei societăţi studenţesci să citesc 
gazete. Intre gazete, pe masă, în odaia de ci- 
tit, găsesc un fel de carte legată. După cum 

era cam unsur6să, int miram ce carte să fie. 

Gândul meă imi dicea par'că să fie vre-o carte 
_preoţâscă, dar popi nu vEdusem pe acolo. 

Deschid, găsesc într'însa o suplică: 
«Domnule Preşedinte, subsemnatul... iîn- 

formându-mă că prin punerea în disponibi- 

litate a D-lui Gheorghe... a devenit vacant  
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postul de servitor al clubului, cu cel mai pro- 
fund respect vă rog să bine-voiţi a lua în con- 
sideraţie titlurile mele şi a mă numi în acel 
post. Tot-odată vă anexez şi titlurile legate la 
un loc, promiţându-vă credinţa în servicii 
cu zel, a... etc.» i 

Caut actele.. 
Citesc într'un loc. Prin acesta se adeve- 

resce că... m'a slujit cu credinţă timp de..., 
în alt loc altă adeverinţă; mai încolo o ates- 
tare, un certificat de armată şi fel ae fel de 
titluri: unul că a fost curier la Bibliotecă, altul 
trăger (hamal) la gară, altul servitor la un 
otel, altul r6ndaș, în sfârşit ăct de nascere, 
de botez, de vaceinare și altele. 

Peste câtă-va vreme, împrejurarea veni să 
me mut în nisce case prin apropiere de lo- 
calul acelei societăți. Aveam nevoie de cine-va 
care să-mi facă ceva slujbă în casă: să scu- 
ture, să curețe, să aducă apă, să facă foc, să 
ştergă hainele, ghetele şi altele de care numai 
când ai nevoe iţi aduci aminte, 

M'am gândit că servitorul societăţei ar pu- 
tea să facă asemenea trebi şi am rugat pe un 
membru -al societăţei, din cei care mergeait 
mai adese pe acolo, să-l întrebe dacă se 
prinde. a
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Chiar» î în acea seră îmi bate « cine-va la uşă _ 

şi-mi intră în “casă un: om cam negricios, = 

mic.de stat, şi cam de vre-o 30 de.ani la: 

vârstă. 

Nu-l cunosceam. Nu sciam ce voia. Aştep--+ 

tam să xăd. 

Imi spune că-i servitorul clubului şi fără - 

zăbavă "mi întinde şi o carte pe care imi părea 

  

că o cunosceam. Erai tocmai tidurile de care - 

vorbii. 

Ne-am: invoit, şi i Gheorghe. întră în slujbă 

la mine. Ii diceam Gheorghe, pentru-că pe 

altul: care fusese înainte-i la mine îl chemă 
Gheorghe şi apucăsem a mă deprinde cu 

„ «Gheorghe» ; iară cl Niculae se numea. Și 

apoi chiar şi uitasem cum îl chiamă. 

Pe atunci stăteam în tovărăşie cu Mihai, 

un prieten al mei, care-și bătea capul cu 

învățături matematicesci. Liniştea îmi plăcea 

şi: mie, nu-i vorba, iară Mihai curat numai li- 

„nişte căuta. ă | 

Pe lângă, cum se dice, că de felul lui Mihai 

era cam smuncit din botez, apoi matematicile 

lui î] făcuseră, pentru cine nu-l cunoscea, chiar 
7



- | “TE D. SPERANTIA TI 

ursuz. Îi plăcea s să vorbescă cu 6menii, să râdă, 
să spue; însă de se nemerea să dea peste unul 
din cei ce aii obiceiul a vorbi mult și a spune 
puţin, era vai de om. Cine ştie câtă vreme 
după aceia ţinea minte şi dicea că i-a bătut 
capul, că la prostit; că l'a turburat, că i-a 
farat vremea, în care el ar fi putut să lucreze 
cine scie câte teoreme ori cel puţin să fi stat 
măcar, cu gustul lui, să fumeze o ţigară în tih- 
nă. Chiar a doua di oria treia di de l-ai fi audit 
pomenind ceva de 2 porc, măgar, dobitoe şi alte 
scule de acestea, trebuia să seii că tot de acel 
cu care vorbise era vorba. Nici slugii nu-i dă- 
dea tot-d/a-una 'voe să strângă ori să măture 
prin casă, numai să nu-l stingherâscă de la 
citit. lar hainele, paltonul, nici odată nu lăsă 
să le ştârgă cu peria, gicea că nu vrea să- şi facă 
vis de lucrul lui,-să-l râdă. cu peria, după ce-l 
ținea parale; dacă- -s prăfuite; nare de cât să 
le scuture. Incă -ceva: diminâţa să sculă 
diminsţă, dar până la vremea sculărei nu voia 
să-l turbure nimene, 

+. 
x x 

Gheorghe intră î în slujbă, aduce lemne, face 
foc, şi chiar în acea seră incepe să se mărturi- 
sescă ce fel de om este şi ce fel de apucăturiare.
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— Mult mă mir eii, gdicea, cum sint alţii 
aşa fără socotâlă şi fără cumpăt, că nici odată 
nu-s la locul lor. Ei, iată că nu pot aşă. Mul- 
tumesc lui D-deiă, la câți stăpâni am fost, 
n'a fost unul căruia să nu-i pară rău când 
ieşeam de la dinsul. 

— Pote-ţi trebuesce, Gheorghe, ceva pa- 
rale ? Spune. ” 

— Îs prea buni boierii. D-deu să le dea 
sănătate, că tare-s buni... Aţi pottit apă? 

— Nu! Părale!... - 
— Nu. Sărut mâna, că eii aşa mi-e... 

când oiii lua incaltea să ici odată, să înţe- 
leg ceva. 

— Bine, Gheorghe. Atunci vedi dacă este 
“apă şi apoi te poți duce. 

EI şede. a 
Șede. Insă șede ca un străjer şi nu ne vine 

la socotelă. 

— Bi, Gheorghe, acuma te poți duce. 
— ME duc, dar mă uil şi ei la portretele 

celea. Tare's frumâse!... 
Mihaii se uita la mine şi strângea din 

umeri ceea-ce însemnă că Gheorghe ne fură 
vremea, 

— Are haz să ne bată capul, dicea Mibaită. 
Gheorghe şâde și se uită pe păreţi. Ne
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uitam şi noi, dar la ce să te uiţi ? Lampa avea abajur, așa în cât păreţii în sus de pe la ju- me&tate erai în întuneric. Dar Gheorghe se uită: mereii. Se -ujtă par'că ar fi vrut să le mănânce cu ochii, iar de la dinsul venea un miros de rachiii de te_adormea. 
— Ei, ce mai dici, Gheorghe? 
— Aşa avea şi cuconul Vasiliu, niște por- treturi... Şi ei: am avuţ unul... d'apoi dacă n'am avut minte şi lam dat... - 
— L'âi dat? Dar boierii la cari aj şedut, ce diceaă.? 
— Hai, care de care mă ruga să şed. Şi ei aşi fi şedut, dar nu Puteam. Eșiam şi mă duceam aiurea, gândind că acolo umblă cânii cu colaci în câdă şi când la urmă tot dracu... Aşa's stăpânii... 
— Eă, apoi gici că te duci. Gheorghe? 
— ME duc, da... 
— Da, di, spune! 
— Da, dliceaţi D-vâstră maj adineauri... dar mie nu-mi trebue aşa multe... 
— Parale, ha? 
— Numai vre-o cinci-spre-dece bani... 
— Bine, Gheorghe. Ține jumătate de franc, — Li, apoi prea mult... Să vă aduc restul, — Ba ?n astă sâră să nu-l maj aduci.
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„— Apoi pâte vă trebue? 

— Nu-mi trebue nirâic. Am. să mă culc. 

— Atuncea dar, mâine... lacă, de aceea la 

un boier dacă slujeşti se chiamă-că slujeşti 

la un boier... 

—— Buna-sera, Gheorghe, buna-sera. 

Se duce. 

A doua di, când am deschis ochii, în sobă 

focul făcut, hainele şterse şi aşedate la locul 

lor, ghetele de asemenea, dar când şi cine le 

făcuse acelea, nu scii. 

Bietul Gheorghe! Gândeam, se vede că ieri 

a avut şi el un păcat. Cine scie? Păcatele's pe 

6meni. De bucurie că şi-a mai găsit o slujbă, 

pe lângă cea de la Club, a bâut şi elun păhar 

mai mult și vorbeaşi el ce putea, dor nul'om 

cunâsce. Fie. Trâbalui. Cel puţin bine că n'a 

mai venit să-mi bată capul cu restul. 

Sera aşteptam să-l găsesc acasă: nu. Caut 

de nu cum-va e pe-afară: nu. Intru în casă: 

chibrituri s'aprind lumânarea, nu găsesc. Un 

guturai me necăjea. Grabă aveam să caut 

nu sciii câ. Prin casă, Gheorghe, cu grijitul 

lui, ce făcuse, ce dresese, umpluse lumea de 

scaune. Incotro mă întorcear mă loveam 
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și era un intuneric de nu- ţi zăreai mâna. . Ce 
era de făcut? M5 grăbeam dar numai cu graba 
r&mâneam. Cat încâce: intuneric; apuc în- 
colo: intuneric ; gândesc la Gheorghe, Gheor- 
ghe nu-i, tot întuneric, ii 

În vremea asta aud pe cine-va suindu-se 
pe scări. 
— Gheorghe, tu eşti ? 
— Bi. Iacă am întârgiat, că până am 

putut scote... “ 
— Unde's chibriturile? 
— Poftim. 

— Aprinde tu!. 

— Na... poftim, că... 
Intind mâna să ieaii chibrituri, el imi pune 

în mână nisce bani. 
— Ce's astea, bre? 
— Apoi, jacă, de aceia am îhtârdiat, că 

apucasem a cheltui şi am stat până ce am 
scos de la unul care-mi era dator... 
— Dasă :ce's acestea? 
— Asta-i de ascră, ştiţi restul... 
Iarăşi restul. Bietul. Gheorghe ca să-mi 

aducă reştul, sermanul om, umblase pe la 
datornici de ai lui să scâtă părale şi se oste- 
nise ca vai de el: cât colo mirosea a rachii, 
s&rmanul. Ce să- -i faci? Ostendlă ! Parcă "1 văd 

ij 

7
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aprindând lampa, cât de cu jale se uită şi 
stărnută. 

— Ce, Gheorghe, ai şi tu guturaii? 

— De, aibă-l cine Pa mai avut... Dar pe 

mine mă dor ochii... 

— Ameţelă nu-ţi vine? 
— Nu, nu se află. De aceea nu, fâr” de cât 

aste doue degete de la mâna dreptă mă dor şi 

ochii. | 
— Şi cum te dor? 

— D'apoi, de,cum? M'apucă un fel de cârcei 
de degete, şapoi numai ved că m'apucă şiochii. 

— De ce nu te cauţi? i 
— Dâmne.... cum să mă caut?! Da nu- 

mai eu ştii cât mă caut. D'apoi, de! Iacă chiar 

mai adinedră, mă duceam iar într'un loc să 

mai întreb de unul care am audit că se pri- 

"cepe, şi numai ce mi-am adus aminte de res- 

tul cela şi m'am dus colo să cer părale şi nu- 

mai ce văd că iară m'apucă durerea. Ce să fac, 

dacă aşa 's deprins?! Aşa mi-e feleşiagul mei. 

Eu dacă sciii că am să daii ceva într'un loc, 

nu mă las până ce nu dati. De ce să mă bucur 

eii la un lucru de nimic? Mai bine sărac şi 

curat, de cât pentru dece, dou&-deci de bani să 

mă fac de ris. “ 
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Gheorghe nu se ficea de ris, 
La fie-care două dile, un jidan aducea gaz şi punea în lanpe şi într'o tinichea, să fie pentru a doua di. Gheorghe nu scia treba asta. Lua gazul din tinichea şi-l turna în lampe, şi apoi dicea că cumpără din târg cu banii luj. o 
Bravo om cu credinţă, diceam. Iată ce va să dică om slujit. - 
Peste câte-va, dile, jidanul cere să-i plătesc nu sciă cât gaz, că am umplut de atâtea orţ lămpile şi tinicheaua. 
— Cum ai umplut tinicheaua, când cu ti- nicheaua Gheorghe cumpără gaz din târg ? — Pote să cumpere! Să fie sănătos. Ei sciă că pun. a 
— Audi, Gheorghe? Ce faci cu gazul din tinichea? | 
— Gazul? In lampă 7] pun. 
— D'apoi spuneai că cumperi din târg? — Apoi da, pe acelă 7] pun. 
— Dar pe cel-lalţ? 
— Darsă chiorăsc, să nu mai ajung să văd pe mama, dacă am vădut eu gaz în tinichea. Doră n'aveam să-l vind |... Săracul de mine |... [ii în lampe Pam pus. 
— Dar giceai că cumperi din târg...
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— Apoi am cumpărat. Nu sciți că încă am 

cerut parale să plătesc ? Ă 

— Sciă, cum.nu. Dar când te duceai să 

cumperi, tinicheaua era deşerti? 

— Deșertă. Cum deşârtă? Adică deşertă 

era, că încă am ridicato şi m'am uitat în- 

tr'însa, ia aşă... Lasă... scii eii cine mi-a 

făcut-o asta. Dacă nu m'o pomeni el jidanui 

ăsta, tâtă lumea va vedea: îl sciă eii pe ji- 

danul ăsta. Am. mai v&dut aşa unul care 

punea pucisă în gaz ş'apoi gicea că-i fain, 

dar când aprindeai lampa colo, pocnia de, 

de, de... 

“Adică Gheorghe cumpărase gaz... din fi: 

nichea şi jidanul al dracului nu-l răbda inima 

să tacă: nu destul că punăa gaz în tinichea, 

mai cerea și părale pe dinsul. Făcea supe- 

rare lui Gheorghe, care de feleştgul lui era 

om tare gingaş. Ba chiar gingaş.. Mai de câte 

ori venea sâra de la apă, venea cu câte o 

jalbă, de pildă : că unul acolo la cişmea, nitam- 

nisam, s'a legat de dînsul şi a gis că are să-l 

bage în criminal, ori a dis că are să-l pue la 

gardă, ori să-l închidă la poliţie, ori să-l stre- 

fuiască. | 
— Cine'i acela, îl intrebai. 

„— Cine?... lea un câne al dracului. Un
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golan, dicea el, dar ei nu mă dai cu una cu. 
două. ” 
—.Apot ce-ţi pasă dacă dice ? 
— Nu-mi pasă, fâr'” de cât, de ce să dică? 

Cine-i el? Cum pote să mă deie” el, pot eă să-l 
dati şi ei... Scie numai a se lega de 6meni. Pen- 
iru ce să mă dee el?.. Par-că am fâcutcui-va 
vre-un r&u?!,. N'am făcut nimănui nimica, 
slavă Domnului, pote să dică până i s'o duce 
gura la urechi. Ce-mi pasă mie de vorba 
lui?... Nici nu vrea să sciă, ” 

Nu vrea să scie Gheorghe ; a doua- di, însă, 
îl audiai jeluindu-se din noi. 

Cât despre 16fă apoi se ţin de cuvânt. Făcea 
tote chipurile” ca dâr ar putea so ea t6tă-0- 
dată, să înțelegă ceva, Când nici nu te gândeai, | 
numai te ivezeai cu Gheorghe, mai cu s&mă 
s6ra. Venea în casă şi se apucă de aşezat, de 
sucit, de hodorogit, de gândeai că nu mai 
isprăvesce. Mihaiii, când îl vedea, numai în- 
cepea a pulni şi a numără la file. Aşteptam 
totuși să vedem la ce capăt are să iasă, Lăsam 
tote haltă. 

— Lasă Gheorghe, ce mai lucrezi acolo?
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Nu-i nevoe, îi diceai. Gheorghe, par-că nici 
n'audea : sucea, foia, bocănea, lucra înainte 
și făcea câte nu-ţi mai veneaii prin' cap. 

Intr'o di, fără să prind de veste, aud pe 
Mihaiu : 

*— Fugi măi de acolo!!. Ce dracu mă gâdili 
la picidre ? Ai înnebunit? !... 

M& miram ce să fie. Dar ce eră? Cum 
şedea Mihaiu şi citea la masă; Gheorghe pe 
sub masă, găsise cu cale să-i râdă cu unghia 
de pe ghâţă o stropitură de noroiiă. 

Iţi venea a crede că erat adevărate spusele 
lui că-i plângeaii stăpânii după hârnicie. Era 
harnic. Lucra ce lucra şi la urmă, când nu 
mai avea. ce face, numai ce-l vedeai că se 
opresce cu o mână în buzunar la palton şi cu 
cea laliă scărpinându-se în cap, uitându-se 
împrăștiat pe păretți şi tuşind. Atunci trebuea 
să-l întrebi ce vrea, alt-fel ori şedea aşa stâlp 
și tuşea, ori începea a se duce şi ase întârce 
i6răşi te miri după ce. Dacă îl întrebai, spunea 

că are nevoe, însă nu vrea să strice lefa şi 

te rugă să-i dai un franc, dar împrumut. Im- 
prumuturi de acestea până la sfârşitul lume! 
va fi făcut pâte peste două-deci. S'apoi avea 
şi prilej bun de imprumutat. Ne potrivea cu 

împrumutul pe rând, când eram câte unul
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singur, şi, ca să capete, se apucă mai întâită 
să facă, vre-o trebă ceva, Și dragă-ţi mai era 
hărnicia lui la aşa prilejuri, când îți aduceai 
aminte că altă dată te lasă fără picătură de 
apă, mai ales că hărnicia când îl pălea, nu-l 
lăsă cu una cu două, 

Imi aduc aminte dintro diminâţă. Mihai 
încă dormea, iar Gheorghe venise, făcuse fo- 
cul şi se apucase de tr&bă, Merei umbla în 
coce şi în colo prin casă, așa ridică, deritică, 
şi tropăia cu cismele par'că jucă bătuta, 

— Dar cine dracu hodorogesce? întrebă 
Mihaiă şi se întârce cu fața la păret 

— Da... nu. la ei... 
— Las la naibă... mântue! Buc 
— Dapci că de acuma şi mântuiti, “EX 

chiar mă gândeam ei să nu vă-super, fără 
de cât... 

— Bine, bine! | 
Gheorghe stă cu hodorogitul, nu mai r&s- 

punde, dar mormăesce Singur nu scii ce. 
Apoi începe a merge în verful degetelor prin 
casă cu atâta băgare de semă că de multă 
grijă ce avea să nu hodorogâscă, dădu peste 
0 rasă, r&siurnă o garafă şi fâcu o hodorogelă 
de ceşte şi de pahare, că sări Mihaii parcă 
de când lumea nu mai dormea. 

m 

CLIO ECI     
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— Ce este, bre?... 

— Da... masa asta... 

— Hei du-te, mă rog. Eşi. Nu-mi mai tre- 

" bue trebă. ! | 

— Gheorghe strânge nisce hârburi. 

—. Du-te, bre! Du-te! Haide!... 

— ME duc. Sărutăm mâna. 

Mihai întinde mâinele peste cap şi se culcă 

să dârmă în linişte. _ 

Când dormea mai bine, numai ce aude un 

bocănit. Deschide ochii, ce să vadă? Gheorghe 

pusese lângă fersstră o masă şi pe dinsa un 

scaun şi el se cocoțase tocmai sus pe dânsele. 

___— Bre, bre, bre, bre!... dice Mihaiii, dar ce 

mai faci?! | 

— Ia la perdâua asta, aici, bat un cuii. 

* 
x x 

“Tot de feleşagul lui, Gheorghe eră şi om cu- 

minte. De la o vreme îşi puse în gând să se 
apuce de economie şi chemă şi pe mă-sa să 

spue să-l ţinem mai din scurt cu lefa, doră 
i-ar râmânea de luat ceva multişor pe la sfâr- 

şitul lunei. 

— Biata mamă, e femee bătrână, şi D-qei 

scie... Și eii cât muncesc tot pentru dinsa...
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— Apoi ascultă, mătușă : feciorul D-tale are la noi hac sese-pre-dece franci pe lună, slujesce la noi de trej săptămâni și a luat opt- spre-dece franci. Așa este Gheorghe? 
— Aşa. 
— Osândite-ar D-geii, măi băete! Nu ţi-e vușine obrazului ?!! Audi d-ta?! Ms înşelă, dati din părăluţele mele, Ş'apoi încă mă aduce şi aice să mă ruşineze înaintea D-vostră. Gân- deam că că aşa are să fie. Par'că am maj veEdut eii vre-odată pără din mâna lui... 
— Dacă mi-ai țrebuit... 
— Lasă, măi băete, lasă, că tot-d'a-una ţi-ai trebuit. Dare-ar D-dei să nu-ți mai tre- buâscă.! Tu ai să mă mănânci, tu, tu... dice baba, şi-o pornesce pe uşă. 
— Stâi, mamă, să nu te inpiedici pe scări. 
— To, tu, tu, iu... 
A eșit. Sa dus biata babă plină de bucu- rie că bietul fecioru-săiă muncea numai pen- tru dinsa. 
Ce să facă și el!! Dacă-i era mamă. Ba încă Doi ne miram cum de nu era şi însurat; nu-j vorbă într'o di îl întrebarăm : 
— De ce nu te însori, Gheorghe? 
— Ei, face el, strânge din umere, întârce capul în altă parte şi fără să dică un cuvint, se
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apucă de bocănit nu scii ce, par'că nici n'ar fi 

audit; -dar umblă repede: strânge, ridică, 

duce, aduce, umblă pe afară, vine înapoi şi în 

sfârşit cine scie după câtă vreme, cum- şedea. 

plecat în genuchi şi caută nu sciui ce cu un 

băț pe sub un dulap, îl aud mormăind. 

—— Par-că aşa se îns6ră!!.. Cum îs femeile 

în diua de astă-qi.... Numai mode!... Gospo- 

dăria... a 

— Ce spui, Gheorghe ? 

— ]a.... aicea, nu pot scâte, răspunde el, 

şi caută mereii. ÎL găsise hărnicia. 

* 

x x 

După cât sciam, Gheorghe avea în fie-care 

lună şâse-spre-dece franci, şi de la Club trei- 

deci de franci cu odae, încăldit şi luminat. 

Intr'o di Gheorghe nu veni. A doua-di se: 
repedi ca prin foc, iar a treia-di aduse vestea 

că de la Club a dat demisia: 

—- Ţi-ai primit-o, te au lăsat să eşi? 
— Cum să nu mă lase?!.. S'a găsit un alt 

_pricopsit care a întrat în locul mei şi pe 

mine m'a-pus în disponibilitate. Dar, şapoi 

dacă m'ai dat afară, las, să-i dea D-deu bine. 

Mi-am căutat şi eu altă slujbă. Am vedut.
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ei de mult că numai cu Primăria n'are să 
mârgă, 
— Ce Primărie, bre? 
— Ia aici la Primărie... 
„— Ei? Ce faci acolo?.., 
— Ce să fac? Scrii şi eu. Fac suplici, fac... 

de, câte le trebue la 6meni. 
Și-ți plătesce ceva? 

— D'apoi cum! | 
intr'adevăr, de multe ori vădusem pe 

Gheorghe cu câte un condei după ureche, 
dar de venit în minte că-i scriitor nu-mi 
venise. 

Ș'apoi te duci des pe la Primărie? 
— Da, mă duc. Apoi de câte-ori întârziam 

de nu veneam pe aici, unde gândeaţi că eram? 
— la primărie. Aveam de lucru, scrieam.... 
Câte o-dată scrieam aşa de mult că mă durea şi mâna. | 

— POte de aceia te dureaii degetele? 
— Da, de aceia!.. nu mă mai dureai.... 

Acum nici nu mă mai duc. Am intrat la Gold- . 
ner la tipografie. Ian te uită la mânile mele, 
îs numai cerneală de cea de tipografie. Ce să 
fac? Dă! Incaltea mă bucur măcar de atâta 
Că voii învăţa şi ei un meşteşug. 

— Și ce irebă faci acolo? 
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— Fă sint la maşina cea mare, î invertesc 

la râtă. 

Gheorghe s'apucase de mesteşug şi venise 

să ne mulțămescă de slujbă, că lui nu-i mai 

da mâna să siujescă. Aduse în locu-i pe noul 

servitor de Ja Club şi el se duse la tipografie 

să invețe meşteşug. 

S'a dus Gheorghe par'că n'a'mai fost. 

Peste vre-o trei dile, într'o seră când nici 

nu gândeam la dinsul, ne trezim cu o ovreică. 

— ME rog D-vâstră, aici şede un logofăt?... 

— Ba aici şedem noi, i-am răspuns. 

Ovreica se duse, dar nu târzii veni iară. 

— MB rog, logofătul acela „mi-a spus că-i 

logufăt, scrie la D-vâstră. 
— Cine? Gheorghe? | 

— Ba Nicolae îl chiamă. . Si 
„— Nicolae!! Apoi nu mai este aice. 
— Vai de mine! Am la dinsul mulţime 

de părale. I-am dat pe datorie. Mi-a spus că 

D-vostră aveţi: să plătiţi pentru dinsul. 

— Şi D-ta ai credut? 

— Şapoi, ce. folos că n'âm credut? Mai 

bine aşi fi credut şi n'aşi fi dat din mână.
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— Apoi cată-l şi D-ta. 
— Par'că n'am cătat. Am audit că-i la Gold- 

ner şi când m'am dus acolo, i-am găsit pe toţi, 
numai pe dinsul nu. Dac'am întrebat mi-a 
spus că a eşit de mult de acolo. 

— Cum?! A învățat meşteşugul? 
— Meşteşug? Lui nu-i trebue să înveţe. 

EI scie 'meşteşug dacă m'a 'nşelat pe mine, 
Scie bun meşteşug, bravo logofăt... 

Logofăt ! 

Lucru negândit, Gheorghe al nostru era 
logofăt şi noi nici cu spatele nu sciam. 

Al dracului lucru-şi boeriile : vorbesc cu 
unul, gândesc că-i orfi ca toţi Omenii şi când 
colo el cine scie ce câneriti mai este, 

Iaşi 1883. 

 



  

  

LA HÎRLAU 

De multă vreme audeam pe tatăl ine vor= 

bind despre mine şi gitând.: 
— Ioniţă, Ioniţă ; dar vremea trece şi lo- 

niţă e băiat mare: iată, cu ajutorul lui D-dei, 
_ce avem acum? 1864; la Maii împlinesce 

opt ani. Trebue de acuma să-l daă la Hirlăiă 

la şclă. 

Tatăl mei dicea, cei din casă îl ascultai, şi - 
e... ei îi prindeam vorba şi căutându- mi mai 

departe de jucării, făcând cocoşei dă hârtie, 

ori făcând cu forfecele, din hârtii rupte de 

prin condicele şi ceaslovele tatei, cai potco- 

viți, Omeni călări, bulgari cu pantaloni largi, 

„turci cu şalvari şi cu cialma, boi cu cârne, 

capre cu barbe lungi, şi câte alte vietăţi pe
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care le inşiram pe ferestre;... parcă mă aud 
cum îmi diceam în gând: | Ii 

— Ioniţă e mare, adică cu sint mare! Se- 
'nţelege, de când tot mic, ot mic... de acuma 
sînt mare, de acuma la şcolă, la şcâla -dom- 
nsscă, la Hirlăă. 

Și când ajungeam cu gândul la Hirlăi, o 
uliţă lungă, plină de care şi de căruţe incepeaii 
să mi se intindă prin minte, printre două 
rânduri de case cu streşini late, lipite unele 
de altele, pe sub care, pe lângă tărăbile iîncăr- 
cate cu clituri de bucăţi de săpun, cu cercei, 

- mărgele, flori, cu ineluşe de cositor albe ca 
argintul, impuchiţate cu lumi albastre, roșii, 

„Verdi şi de tâte soiurile, cu scule de lânuri, 
cordele, bolduri, etc. ; pe lângă tărăbile încăr- 
cate de bucăţi de peşte sărat, crăpi întregi 
despicaţi şi puşi unul peste altul, morun, ti- 
nichele. slimâse verdi pline cu unt-de-lemn 
sai cu ulei; pe lângă tărăbile încărcate de 
pâne şi covrigi; pe lângă uşile deschise ale 
dughenelor de abagerie şi cismărie din care 
ieşea un miros des și mucigăios de iufturi Şi 
de cisme nouă; vedeam lume peste lume mer- 
gend parte la deal, parte la vale, aci întâlnin- 
du-se., aci încrucişându-se şi oprindu-se. 
la o arabă sai la alta, și negoţindu-se şi
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cumpărând. Tote acestea le vedeam în gând, şi 

t6te acestea alcătuiau ulița tergului Frumu- 

“şica. Dară mie nu-mi plăcea să dic căe Fru- 

muşică, că la Frumuşica fusesem, voiam ca 

acesta să fie Hirlăul, că de Hirlăii îmi era mie 

“dor, că de Hirlăi audisem povestindu-se atâ- 

tea şi atâtea lucruri. Tatăl mei când avea de 

târguit ceva mai de semă se ducea la Hirlău; 

cuconul Ştefânache Cirimpeii, vechilul, la 

Hirlăă ; grămăticul la Hirlăă, piserul la Hiu- 

“ăi, tâtă lumea la Hirlăii. Apoi Hirlăul era 
şi târg mare, pentru că era mult mai departe 

de cât Frumuşica: întâi şi întâiii era satul 

nostru, Oneştii, apoi anni mare de cât dinsul 

era târgul Frumuşica, după acesta Hirlăul şi 

apoi Iaşul, după care ceva mai departe, adică 

cel mai mare de cât tâte era Ierusalimul, unde 

se duceaii 6menii de se făceau hagii. 

De ilirlăi îmi cra mie dor; prin Hirlăă 

mă primblam eii de atâtea ori cu gândul şi 

pe sub şandramalele lui, printre lumea care 

umbla pe acolo pe dinaintea tărăbilor, mă 
vedeam şi pe mine, îmbrăcat cum eram cu 

o bluză creţă de flanea roşie cu puchiţei negri, 

“Tangă până aprâpe de genuchi, cu pantalonaşi 
scurţi cu volănaşe de aceiaşi materie şi pe cap 

cu o pălărioră negră, cam pe câlă, îngăitănată
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şi înconjurată cu cordele roşii, cari îmi atâr-. naii pe spate. M& vedeam mergend și oprindu- mE dinaintea unei tărăbi pe care se vedeau. mulţime -de feluri de hârtie poleită din care 
ași fi putut să-mi fac nişte Cocoşei să se ducă 
vestea. La marchidanii cari veneati pe la noi 
prin sat de striga: iartă! marfă ! şi vindeau 
femeilor și babelor piper şi tămăe, şi băe- tilor şi fetelor mărgele, inele ȘI câte o drimbă, 
care cânta aşa de frumos; la mârchidani în 
coropcele lor cu trei patru caturi, vădusem 
ei multe lucruri, vEdusem până şi căluţi de turtă dulce, dar hârtie poleită nu. La Hirlăi însă trebuia să fie, că de acolo cumpărase cu- 
c6na Ilinea, preotesa cea bătrână, un păretar (iconostas) de hârtie poleită. Ce-are a face co- 
ropca unui marchidan și cu un târg ca Hirlăul! 
— Bade Gheorghe, dar D-ta ai fost Ja târg? 
— D'apoil 

| 
— Ai vădut cum sint dughenele ? Ai v&dut 

că din faţă tâte sint deschise: uşile fără uşi, ferestrele fără sticlă şi dacă te uiţi de afară “edi până în fundul dughenei?... 
— Apoi aşa. 
— Dar pe tărăbi ai vădut ce mai de lucruri 

frumâse ? plumburi : roş cu albastru, condee, 
muzici, drâmbe, pistole ?
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-— Se "nţelege. 

— Bade Gheorghe, mărchidanii de la târg 

aduc-marfa, care o aduc la noi în sat? 

— Poi cum! 

— Bade Gheorghe, satul e sat unde şed oa- 

menii, şi târgul e un sat de marchidani? 

— Da. | 
Aşa vorbeam într'o di cu Badea Gheorghe 

care era argat la noi, şi uitându-mă ia dinsul 

cum îşi lucra nişte opinci, mă gândeam: 

«Ferice de 6menii mari, ei se duc la târg 
când le place, nu le dice nimene nimic. Badea 

Gheorghe a tost la târg; tatăl mei, de câte 
ori îl dore câte o măsea, dice de-i pune caii 
la trăsurică şi se duce la târg, la bărbierul cel 
care are cleşte şi-i scote măscua îndată. Cos- 

tache cel-Palt argat al nostru, a fost şi el la 

târg, ba încă la Hirlăi, că la Hirlău spune 

el că s'a întâmplat de s'a scăldat cânele nostru 
Leu într'o putină cu lapte acru. Al dracului 

Leu; A făcut şi el multe, dar i s'a înfundat şi 
lui. Când a furat pânea cea mare nu l'a prins, 

când a furat bucata cea de păstramă de 6ie, nu 
Vaii prins, dar acuma... de... cum dice Cucâna 

Catinca, urciorul nu merge de multe ori la 

apă!.. 

Să fi fost şi eii pe acolo, ce aşi fi mai ris!
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Costache mergea cu sania la lemne, pe 
uliţă, prin mijlocul drumului ; dar lui Leu se 
vede că i-a mirosit a lapte. acru, că sciit eu 
cum mirâse el: stă pe loc, ridică botul n vânt, 
suflă repede, repede, lărgeşte nările şi mişcă 
nasul încoce şi 'ncolo cum aș mișca ei un 
deget. Lui Leu i-a mirosit a lapte acru, a 
luat-o tiptil pe sub dugheni, şi când a dat colo 
de putina cu lapte acru, cam plecată dinain- 
tea tărăbei, s'a ridicat frumușel, a pus două 
labe pe gardinea putinei, s'a apucat de lins 
de pe dogă, ş'apoi ca s'ajungă mai bine la lapte, 
sa suit cu totul: a pus picidrele dinapoi 
pe gardină şi cele dinainte mai înăuntru în 
putivă, s'a apucat de mâncat, şi tocmai atunci, . 
se vede, a venit și jidanul cel cu dughâna, şi 
când a strigat: ho!el de frică sa scăpătat din 
picidre şi a cădut în putină. Ce-o fi dis atunci 
jidanul?! Dar cei-lalţi omeni ?... Apoi după 
ce a eşit din putină, alb şi plin de lapte acru, 
că d'abia vedea cu ochii, când-a început et 
a fugi pe sub dugheni şia se scutura, îi făcea 
albi; toţi 6menii de pe sub rândul acela de 
dugheni, at rămas albi! Costache ar fi păţit'o 
elbună de ar fi sciut care-va al cul este cânele. 
Dar Costache tăcea şi se strica de rîs. Când 
m aşi duce eii odată la Hirlăă m'aşi uita din-
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adins pe unde ar fi câte o putină cu lapte 
acru ! Oare când m'oiii face ei mare să mă 

duc la THirlătă, să văd vr'un câne plin de lapte 
acru, ori să-mi scot şi eu măselele la bărbier?.. 
Cam aşa mă gândeam eii şi mă gândeam de 

multe ori, şi vedeam chiar târgul: tărăbile 

înşirate, cu ferestre şi rafturi pline de sticle 

cu rachiuri albe, gălbui şi roşii, în care se 

vedeaii de departe, printre prăfusla sticlei, 

roşul spălăcit al vişinelor umflate ; apoi stâlpii 

„uşilor şi păreţii împănaţi de cue în care erai 

atârnate tistele de linguri de lemn, pungi 

rotunde de piele, încreţite la gură şi cu băeri 

lungi de şuviţe de piele împletite; şiraguri 
de sape, șiraguri de pălării negre şi vinete 
scrise pe fanduri cu cridă ; cercuri de care 
erai spânzurate câte cinci şese coase, pe care 

vântul le mișca împreună cu cercul şi le lovea 

unele de altele, şi câte și mai câte. Imi părea 

că sint chiar în târg: simţiana miros dulceag 

şi prospăt de covrigi caldi, miros de pâne 
dospită, miros da cismărie nouă şi de piele 
dubită, miros de băcănie: un fel de ameste- 

cătură de miros de rachiiă, câră de luminări, 

unt-de-lemn, saii brânză de oae şi peşte sărat, 

şi audeam chiar vuetul, vorba şi hărmălacul 

din târg: jidov esce amestecat cu românesce,
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un nesfârșit ram - ram - ram - ram -ram, care 
se amesteca cu scârţiitul carelor, cu neche- 
zatul cailov; hodorogitul rotelor şi sfârâitul ' 
cârnaţilor care se frigeaii mai prin t6te răs- 
pântiile în nisce tăvi mari, din tare se ridica 
un fum subțire-albăstriii cu un miros plin și 
usturoiat ; iar din acest vueţ augdeam din când 
în când desprindendu-se. şi câte ceva mai 
răspicat : 

— Hei, lele ! Ceai la traistă ?-—Bine, las să 
fie așa. 
o Dăi că nu dă mâna; să n'am parie de 
ochii cu care mâ vedi! — Dacă vrei, na-ţi ; dacă 
nu vrei nu na-ţi! — Trei lei şi un ort, pentru 
dumneta ! —Hei! Bade, bade, nu vii să-ţi dau 
o căciulă bună pentru flăcăânul D-tale?— Dacă 
i-ai da, i-ar prinde bine! 
- Audeam şi simţeam atunce, şi audeam şi 
simţeam de câte ori mă gândeam și mă gân- 
deam forte adese, pentru că tâte lucrurile de 
care credeam că aveam nevoe şi care mi-era 
dragi, vedeam că veneati de la târg. Până şi 
banii veneaii de la târg: cine ducea la târg 
o păreche de boi, dacă-i vindea, aducea acasă 
mulţime de galbeni. 

Tote veneaii de la târg; şi câte nu-mi tre- 
buiaii mie? Aşa de pildă un puşcaş din sat,
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venind-în tr'o di de la vânătore cu pușcă, tolbă, 

corn şi tote cele trebuitore, se opresce ia noi, 

chiamă pe mama Sultana şi ne lasă doi iepuri. 

Iepuri: şi puşcă, nimai grija lor n'avu- 

sesem până acum. - 

— Aşa sint iepurii, mamă Sultano? 

— Dar cum să fie? 

— Hm! Ce urechi mari! mustăţi !... Marsă 

Sultano, iepurii ait mustăţi? 

— Nu vedi că at! 

— Ati mustăţi, mamă Sultano, dar sînt. 

împușcați ? 

— Da. 

— Apoi dacă sînt împușcați de ce stau cu 

ochii deschişi ? - 

— Apoi aşa! 

— Mamă Sultano, dar dacă te-ar împuşca 

pe D-ta, ai şedea cu ochii deschişi? 

— Mmm! Drac!... - | 

Apoi: de ce asta, de ce cutare, şi întârce-i, 

r&sucesce-i, cată-i de la unghii și până la dinţi, 

şi-i prohodeşte, şi-i cercetăză : ce fac? pe unde 

trăesc ? cum ? şi cu ce? şi cum îi vâneză? Dar 

„de ce folos?! Costache îi jupâe, le iea pielea, 

mama Sultana îi face bucate şi ei, nu sciit 

pentru ce, dar 'staii în bucătărie şi me ţin 

mereii de mama Sultana.
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4 u — Mamă Sultano, dar pentru c ce îi impuşcă 
pe iepuri 9 | . 

— De, ca să-i împusce! 

— Dar pe un câne ar putea să-l împusce? 

— Apoi, la ce? Dâr câneie nu se mănâncă. 

—— Dar o găină ar impuşea-o? 

— Găina face ouă, păcat! 

— Dar cocoşul ? 

— Cocoşul cântă. 

-- Dar o râţă? - | 

— Păcat şi de rață, că şi rața face ouă. 
— Apoi dar să împusce răţoiul ! 

— E! Nu se pote! Cum să r&mâie rațele 

făr'de răţoiii. - 

— Apoi răţoiul nu cântă, nici... 

— Dar cum să rămână casa fără răţoii.?! 

— Aşa nu se -pâte, gândesc eii. Păcat că 

n'am ei o puşcă să vedi cum s'ar putea. De 

„cât ar fi adus puşcaşul acei doi iepuri, mai 

bine ar fi adus o puşcă. — Ce bine e să aio 

puşcă! 

_ME gândesc şi gândul îmi sboră la terg la 

Hirlăti. La Hirlăti trebug să fie puşci de vindut, 

imi diceam, şi zăream chiar în Hirlăi la uşa 

unei dugheni, printre nişte şirâguri mari de 

covrigi, aninată şi o puşcă, o puşcă mare ca 
aceea de la puşcaş. Dar mie mi-ar trebui una 

1
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mai mică! Una mică nu de împuşcat iepuri, 
„ci pentru împușcăt vrăbii ! Dar pentru asta 

trebue mers la Hirlăi.! | 

lar Hirlăă! Puşcă la Hirlăiă,-sabie ca a 

soldatului celui de la curte, la Hirlăă, tâte 
la Hiîrlău. De ce n'a lăsat 6re D-dei ca fie- 
care sat să fie jumătate sat şi jumătate Hirlău ! 

Ce aprope ar mai fi Hirlăul! 
Ar. fi fost aprâpe în adevăr Hirlăul, dar 

până atunce rămânea tot departe de mine şi 

eui departe de el, şi departe şi de hârtie poleită 

și de muzici, şi de pistâle şi de puştă pentru 

“împuşcat vrăbii, şi de tote. 

Tatăl mei tot dice c'o să mă ducă la şcâlă 
la Hirlăui; dar când m'o duce? De mare, sint 

destul de mare! Incă de vr'o două palme să 

mai cresc şi sint cât dinsul! Pe mama Sul- 

tana mai am ajunso: până peste vr'o câte-va 
săptămâni o întrec chiar! 

Eram mare, căci-mă& m&suram eii mereii pu- 

nându-mă lângă sobă, lângă masă, la uşorul 

uşei şi mai cu sâmă lângă uşa bucătăriei, care 
era aprope numai cât mine şi vedeam singur 
că eram destul de mare. Cu tâte aceste... Se 
vede că pe mine n'o să mă mai ducă la Hirlăti ! 

Cine scie cine se duc la Hirlăă! Cum nu 
găsesc ei ceva să mă pot face mare!...
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Cam aşa mă gândiam și câte, gânduri de 
aceste nu 'mi treceau prin minte, când o dată 
într'o seră, când ne pusesen la masă, aud pe 
tata-meu: - 

— Vra să dică loniţă mâne seră mănâncă 
la Hirlăii, mâne la scâlă. | 

— Da, sati ba, sai nu sciii ce răspund cei- 
lalţi, dar eii rămân cu imbucătura în gură, 
mă uit la el, vreau să-l înțeleg și nu înţeleg 
nimic, pa'că nu vorbesce de mine, parcă nu 
mai sint eu loniţă, care era băiat mare şi 
trebuia dat-la Hir lău, la Șcâla Domnescă. 

Două lucruri mi se arată şi mi se amestecă - 
prin minte: 

Hirlăul pe. care il doream şi şcola cu pro- 
fesorul care trebuia numai decât să mă pună 
la citit. Incep, deci, a spune în gând bucăţi 
din Bucovna mea, pe care o sciam din scârță 
în scorţă şi par'că mă aud cum diceam ince- 
tişor şi r&pede: az zemne-erz-az, buche-cu- 
bu-cacu-estu-che-buche, glagole-lude-az-la- 
glagole-on-go-lude-estu-le-glagole..... Şi cu în- 
cetul de la acestă slovenitură ajung cu gân- 
dul'la Hirlăui. . 

Cei-lalţi mânâncă, cei- lălţi vor rbesc, spun, 
aul irebă, iară ei sînt la. Hirlău. Nu sciă ce | 
mai fac, nici nu sciii când dorin. Noptea la.
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fie-care minută mă deştept, mereă visez că 
tatăl meu-a plecat singur şi că eii ară r&mas. 

N6gtea aceea a fost mai lungă de cât o în- 
tregă vecinicie, şi diua de a doua-di, diuă când 
m vedui cu taiăl'meă în trăsură pe drumul 
Hirlăului, începu să'mi pară “de asemenea 

„lungă: aci mi se părea că am rătăcit drumul, 
aci îmi părea că trăsuia o să se r&stârne, o 
să şe strice şi n'o să mai putem merge mai 
departe ; aci un nor care se ridică nevinovat 
pe albăstrimea cerului imi pare că o să aducă 
o furtună care o să ne oprâscă pe loc. Și cu 
tote aceste, diua era atât de frumâsă, o lumină 
aşa de lim pede, un aer aşa de prâspăt şi de 
întăritor, nisce vederi aşa de frumâse! Apoi 
cântări de pasări de câmp, cântări de cosaşi 
şi de caii popei prin earbă cu târa, târa, târa 
lor nesfârşită; crâştea al cristeilor; pitpa- 
lacul potârnichilor şi veselul și haraicul rac, 
rac, rac al broscelor, întovărăşit din când în 
când de câte o strună mai grâsă a câte unui 
broseoiii mai bătrân saii a unui buhaii de 
baltă, făceaii o adevărată sărbătâre. Mare şi 
frumâsă s&rbătore fusese diua pascilor, cu 
hora, cu scrânciobul (dulapul) din sat, dar 
diua ducerei mele la Hirjii era încă și mai 
frumâsă. Drumul acela nici astă-di nu'mi.ese
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din minte. Pentru întâiaşi dată mergeam. pe 
acolo şi tot ce vedeam imi plăcea, la tâte mă. 
uitam şi totul până şi o moră pustie, mâra 
de la Nacu, de şi era. încueată, pustie şi în-. 
fundată, găvozdită lângă o iezetură, într”o mo- 
cirlă părăsită şi verde de mătreţă, totuşi mie 
mi se părea slăvită, poetică. Frumuseţea lo- 
curilor mă făcea să uit din când în când lun- 
gimea drumului, și dacă lungimea nopței se 
mai scurtase pentru că aţipeam şi adormeam 
din când în când, acuma drumul se scurtă 
pentru-că gândul imi sbura la visurile aevea, 
care răsăreaii din farmecul frumuseţei locu- 
rilor. _ | 

Când ajunsei, însă, la bariera Hirlăului nu 
mai scii ce făceam, nu mai sciii dacă mai eram 
Diaeii, eu Ioniţă, ei loriţă băiatul părintelui 
conul de la Oneşti. Visam, eram încredinţat 
că visasem, şi chiar visam. 

Visam că treceam pe o aliţă necunoscută, 
apoi pe alta şi pe alta şi pe nu citi mai câte; 
visam că mă făceam pe la o casă mare aşe- 
zată de o parte din târg, casa albă şi fără nici 
o îngrăditură, cure semăna a ceva pustii şi 
care se dicea că era şcâla Domnescă, Apoi... 
nimic.. 

Când m'am deşteptat, vădui trăsura nostră
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dinaintea unei case, pe care nuo cunosceam, 
iară tatăl mei, care era lângă mine, mă să- 
rută de vre-o câte-va ori pe frunte şi pe obraz, 

"şi apoi se sue în trăsură. 
«Remâneţi sănătoşi, dice el. Cată Ioniţă, 

fii cuminte şi nu te pune cu băeţii la bătălie 
ori la trântă să vă rupeţi hainele. Rămai cu 
D-lor, cu D-l Săndulescu, şi D-lor ai să ți 
dea tot ce ţi-o trebui... şi jucării şi tot, tot, 
tot! Audi? R&mâneţi sănătoși». 

Atâta mai vorbesce, se închină către noi 
şi plecă. ” 

D-l Săndulescu mai dice nu sci ce ; eu însă 
“stai neclintit: mă uit după trăsură, mă uit 
multă vreme şi rămân uitându-m& D-l Săn- 
dulescu pe care îl cunosceam forte bine, căci 
adese ori venise pe la noi şi el şi soţia lui, 
D-l Săndulescu insă, la care ţineam torte mult, 
apropiindu-se de mine şi luându-mă în brațe, 
îmi dice : 

— Haide în casă. 
La aceste vorbe două şirie de lacrămi m& 

podidesc, un suspin adânc îmi coşesce pieptul 
şi un plâns nemângâiat şi nesfârşit îmi ese din 
pept cu cuvintele: lasă-mă! lasă-m&! 

— Vrei să-ţi cumpăr jucării? mă întrebă. 
-— „Nu.
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— Vrei portocale? acadele? = 
— Nu. 7 
_— Un cuţitaș? 

— Nu. 

„„— O muzică? 0.....2 
— Nu! Nu! 

| — Atunci ce vrei?! 

| —, Tata! strig eii o dată şi nu scită ce mai fac. 
La Hirlaă eraii de tâte, dar tata nu era. 

  

„ bsi Y



  

RALIȚA 

Ioniţă, e mare, sintem in 1864, are opt ani, 
e bun de şcâlă, dice tată-mei într” di, şi în 
curînd mă duce chiar, la Hirlău, la şeslă, 

Acuma, la Hirlăii, nu mai am nevoe să vă 
spun că'mi plăcea uri nu, pentru că în scurță 
vreme multe mi se întemplaseră. Așa, de esem- 
plu, la amedă nici într'o di nu veniam la 
prânz, pentru că la şcâlă mă asculta domnul 
monitor Scurtenu și mă spunea lui D-l pro- 
fesor Tâzlăceanu că nu sciii : be-a-ba, be-ă-bă, 
be-a-be, be-i-bi, be-o-bo, be-u-bu şi D-l pro- 
fesor Tăzlăceanu mă oprea la caraol, adecă 
mă oprea la șcâlă ca să postesc, să mi'se 
mai ușureze capul, ca să potă intra mai cu
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înlesnire: be-a- ba, be-ă- -bă, be-e-be, be-i-hi, 
be-o-bo, be-u-bu. 

Iutr'o di, fără ca măcar prin minte săi 
vie, când mă duc la şcolă dimincţa, aud pe 

_cei-lalţi școlari spunând că a murit Arghi- 
ropol — cine o fi fost acela — şi nu mult după 
aceea sună clopoţelul; noi cu toţii mergem 
în şcolă şi D-l Tăzlăceanu ne dice ca să mer- 
„gem pe-acasă cu toţii, să ne imbrăcăm bine 
şi să venim repede îndărăt ca să mergem la 
paradă. 

Să v& mai spun că nu sciam ce va să dieă 
paradă, nu e nevoe; destul că m'am-dus acasă 
la gazdă, şi, într'o di căldurosă de April, ca să 

“face pe voea lui D-1 Tâzlăceanu: Să m& imbrac 
bine, am lepădat hainele de vară şi m'am 
îmbrăcat cu tot ce aveam mai gros, adică 
mi-am luat paltonui de iarnă — pare că-l v&d, 
şi acuma, un paltonaş lung blănit ŞI cu guler 
mare — cisme lungi, căciulă pe cap.... m'am 
îmbrăcat toemai ca de paradă şi încă ce pa- 
radă ?1... pare c'ar fi murit împăratul !... Am 
plecat de la şcâlă cu toţii, şcolari şi profesori, 
ne-am dus până la marginea târgului la' „O casă 
galbenă, -— casa lui Arghiropol — şi de acolo 

| impreună cu uiortul ne-am întors îndărăt la 
târg, am scoborit ulița şcâlei până la Etorie
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şi de acolo pe uliţa mare, de pe la sfintul 
Gheorghe până la sfântul Dumitru, prin mun- 

teni, am-mers de ne-ai eşit ochii nu o jumătate 

de an ca de la sf. Gheorghe la sf. Dumitru, ci 

un veac întreg. Multora pote nu le-o veni să 

"crâgă, aşi voi să'i vâd însă mergând o dată în 
v6nd cu copiii: cel din 'naintea ta păşesce în- 

cet de n'ai unde să păşesci și tu, iară pe tine 

te calcă pe picidre cel din urmă; şi nu uita să 

mai pui la socotelă ca să fii îmbrăcat în haine 
de paradă : blană, cizme lungi, căciulă. Pare 

că mă văd şi acuma mergând pe ulițele Hir- 

lăului într'6 di frumâsă şi căldurâsă cum n'a 
mai fost şi nici n'o maj fi alta şi în mijlocul 
unui necurmat tang-tang de clopote dela tâte 
bisericile, un sunet care acoperea tot văzduhul 
târgului şi care pare că mărea zăpuşela şi 

căldura dilei; pare că mă văd aprins la faţă 

de căldură, ştergând mereii sudorea şi în des- 
“nădăjduirea mea dicând: mai bine nu mai 
murea Arghiropol. 

In altă di altă istorie: proprietarul casă- 
lor în carese mutase gazda mea, un 6re-care 
părintele Parteni, din greşală, se vede că 
n'a fost dus la ureche, şi după ce căptuşise 
bine luleaua neamţului, veni la casa unde şe- 
deam şi se apucă de luâru: mobile, borcane
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de dalestă ŞI tot ce găsea prin casă, lua şi 
arunca afară, ajutat fiind întru acestă duhor- 
nicescă îndeletnicire și de cucâna preotâsă, 
care, pe cât socot, dusese d&- -adreptul la gură. 
Ca să nu dea sfinţiile lor peste mine, ei mă 
ascunsesem sub un şcaun rezemându- mă -cu 
picădrele pe chingile Ini. 

| „În adevăr, pe mine nu t'aă vădut, însă ati 
„-„Yedut scaunul şi într”o clipelă m& pomenii 

arubcat cu scaunul tocmai în mijlocul curţei. 
Mai multe de acestea mi se intemplase, 10- 

tuşi acum. pot să spun că eram mulțumit la 
Hirlăui, dar eram mulţumit numai pentru-că 
la Hirlău scăpasem de Raliţa. - 

  

N'o sciți pe Raliţa. 
Ei o seiii fârte bine, Raliţa este o fetişoră 

de sâma mea, fiica lui coconul Toader care 
era prieten cu totă lumea şi era prieten şi 
cu tată-meii. Bietul cuconul “toader, D-dei 
să “1 erte, pare că mi-e dor de dinsul, 

«Catea, dulcâţă, un pahar de rachii, o piş- 
pcătură de pâine şi mâncare pentru cuconul 
Toader». Acestea erati vorbele cu care des- 
chidea uşa cuconul Toaner. Era om fârte
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bun; lăsă pe tâtă lumea să ridă de dinsul și 
să-i gică ort-ce, numai cu condiţie ca să-i dea 
mâncare: mânca t6tă diua, avea darul mân- 
cărei. | | 

Cuconul Teader venia fârte dese-ori la noi, 
şi de multe ori venea şi Cucâna şi fetiţa, D-sale. 
Când veneai singuri, treba lor ; iară când ve- 
niaă cu fetiţa, numai ce audiam: 
— RBaliţă, du-te şi te jocă cu Ioniţă! 
Raliţa, de cuvint, fuga la mine, iară eă ca 

să nu rămân mai pe jos, fuga la dinsa, şi-apoi, 
dă Domne bine: prin grădină, prin bob; prin 
coşare, prin finărie, prin pod.... nu rămânea 
loc pe unde să nu ne- ascundem; într'o di 
ne-ai găsit tocmai pe virful casei. 
„Aşa mergea trâba de câte ori venea Raliţa 
1a n0Y, ba mi se pare că pusesem la cale ca 
într”o di să merg şi ci pe acolo ca să ne suim 
pe casa lor. Mă gândeam acuma chiar ce bine 
o să ne fie pe casă la cuconul Toader: ei o 
să stau la un bold al acoperămintului şi Raliţa 
de la cel-alt bold o să strige: „cu-cu...“. Cu 
tote acestea lucrurile se schimbă alt-fel. Din 
diua de" când ne ai găsit pe casă şi chiar 
îndată după-ce cuconul 'Toader a plecat de la 
noi cu cucâna şi cu Raliţa, începui a audi de 

"ici de colo:
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— «Hei, ce ici. Ioniţă, ţi-e dragă Raliţa? 
« [la? Dar pe unde ați mai fost? Ha? Prin 

pod aţi fost?» Mai ales mama Sultana nu 
în€ mai slăbea cu Raliţa. - 

« Hei, de ce ai vărsat paharul cel cu apă? 
Nu Vai vădut?!.. Dacă era Raliţa o vedeai 7... 
Adă-mi sticla cutare de colo! Nu vrei, dacă 
te-ar chema Raliţa, te-ai duce!» 

Apoi: «Vino la masă, Raliţă, du-te încolo 
Raliţă». Cu încetul mama Sultana îmi schim- 
base și numele; in loc de Ioniţă îmi dicea 
Raliţă. 

De o-dată când începuseră a'mi vorbi de 
Raliţa, rideam şi nu băgam în s6mă ; mai pe 
urmă însd, vedend că sluma prea se îngroşă, 
incepui să mă cam pun pe gânduri: 

«De ce tot Raliţă şi Raliţă? Prea multă 
»Raliţă! Raliţa asta nu prea... Se vede că na 
»e frunios să umblu cu Raliţa, nu șede bine 
»să mă joc cu Raliţa?!.. De acuma nu mai 
»vorbesc cu Raliţa». - 

«De acuma nu mai vorbesc cu Haliţa», îmi 
disei în-gând şi ca să mă ţin de vorbă aştep- 
tam cu nerăbdare că să mâi vie Raliţa pe la 
noi pentru ca -in ciuda tuturor să nu mai 
vorbesc cu dânsa.
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Intr'o gi mă jucam acasă pe afară, căci de” 
joc, slavă lui D-dei, aveam loc şi de ajuns şi 
de întrecut. Casa era pe o colină. în partea 
despre m6gă-gli, în faţa casei se vedea tot lacui 
şi, dincolo de lac, tot şesul care se întindea 
până hăt departe la pâlele unui deal pe'care 
era aşedat satul în care şedea cuconul Toader. 
Lângă curte, până în vale, se întindea ocolul 
pentru vite; iar in partea despre răsărit, până 
iarăşi devale şi până aprâpe de lac, se întin- 
dea grădina nâstră. Când mă gândesc la gră- 
dină, par-că o v&d şi acuma: mare, mare, în- 
conjurată cu un-gard de nuele şi plină de fel 
de fel de ver deţuri sămânate tot-table, table, 
unele lângă altele: ici 6 tablă verde de car- 
tofi, dincolo o tablă tot verde dar mai gălbue 
de fasole, dincolo o tablă vineţie de bob ori 
de varză şi aşa mai departe. Din curte ireceai 
în grădină peste un pârleaz; iară de. îndată 
ce ireceai pârleazul vedeai o cărare, care-des- - 
Ppicând grădina în două părţi, se scoboră drept: 
până hăt devale lângă gard,.unde înaltă şi cu- 
cuctă ca o barză cu ciocul lung, să zărea cum- 
pena dârză şi mândră a unui puţ.. Câte cesuri 
nu petreceam eii jucându mă la acest put, 
aci plecând curnpăna în jos, aci dându-i dru- 
mul și aci trăgând'o din noi ca s'o vir până
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în fundu puţului să văd cât e de adânc. Câte | 
dile n'am petrecut ei în acestă grădină! De 
atâtea ori pe gi alergam din curte la puț, de 
atâtea ori pe di măsuram eă cărarea, că mai 
la urmă cărarea îmj plăcea că era o nimică, 
îmi părea numai de o palmă. Când porheam 
la fugă de la, pârleaz, cărarea îmi părea ca o 
curea, care pare că 'mi-o trăgea cineva pe sub 
picidre, şi de la pârleaz m& pomeniam lângă 
puț. Nu vă puteţi închipui cu tâte aceslea, 
ce lungă îmi păr într?o di acestă cărare. In- 
cepuseia mai adin6ori să spun, că într'o di 
mă jucam acasă, pe afară. Ei bine, mă jucam 
în-adevăr şi eram chiar prin curte, când de 
o-dată aruncându-mi ochii pe şes, vâd... „sciți 
ce am vădut? Credeţi că am vădut lacul sat 
drumul de pe vale ori satul din faţă, de pe 
costa dglului? Nu. Nimic dintr acestea. Am 
vădut numai--pe Cuconul Toader cu cucâna 
Raliţa ; şi, aşa i-am vEdut, ori ca să dic mai 
bine, aşa "mi-ati sărit in ochi, că tot şesul, 

- totă valea şi tot dealul şi tot locul dinaint:a 
mea îmi păreati că tte sint numai ei, sait mul 
bine îmi păreau că tte sint numai Raliţa, şi 
Raliţa îmi suna şi în cap şi Raliţa îmi părea 
Că eram și ei. ! 

Ce-am mai făcut, ce-am mai dis după acesta,



_ , | 
112 PROZA - - 

nu sciii; sciii atâta că mă pomenii de- odată 
alergând la “vale pe cărarea din grădină, care 
de astă-dată îmi părea ca o scândură care 
mergea impreună cu. mine şi chiar şi maj re. 
pede de cât mine, şi lă capăt nu mai ajungeam ; 
m6 pomenii alergând pe.cărarea din grădină 
și în sfârșit mă vedui pitulat lângă puț. — Ce 
făceam ucoio! Cine e acela care ne-ar putea 
spune ce-o să facă el când o veni. mârtea 
să "1 strângă de gât? Nu scii ce făceam. Tot 
ce-ași putea să spun este că tot gândul mei 

era acuma ca un isvor nesecat şi nesfârşit de : 
Raliţa-raliţa - raliţa - ralița- ralita - raliţa, căci 
atâta audiam, atâta îmi suna în minte ea un 
clopot nemilostiv. 

Raliţa-raliţa-raliţa,... când de-odată aud la 
deal în curte: - 

— Ioniţă! Ioniţă! Unde'este Ioniţă?! 
Raliţa căuta să mă găsiască, 
— ioniţă! Unde eşti Ioniţă?! Dar Ioniţă, 

adică eii de colo de lângă puţ;: 
— «Dă Dâmne să nu mă găsiască, dă Dâmne 

să nu mă găsiască...» că numai D- deii dâră 
„dacă ar fi făcut vr'o "minune, alt-fel nu era 
chip să nu mă găsiască Raliţa. | 

«Dă Domne să nu mă găsiască ! Ai de nu 
mi-ar fi frică să nu mă vagă,-hei, ce-aşi maj
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irece gardul într'o clipelă, şi, dupe ce m'aşi 
„vedea eii dincolo, de-o mai pune ea mâna pe 
mine, apoi Ralită să-mi gică atunci şi cânii. 

Aşa mă gândeam, când de-odată vădui ceva 
negru pe cărare, apoi un rapa-rapa-rapa-rapa 
repede la vale, şi, hop, mă pomenesc cu 
Raliţa. 

— Aici eşti, Ioniţă? 
— Ba... nu... 
- - Dar ce faci acolea ? 
—— Bă? 

— Da, ce faci acolea, ha? 
— Eii... aici este apă... în puț... 
— Dar de unde vine apa asta aici? 
— Apa?... vine din... din... apa are isvăre. 

Vrei să-ţi arăt isvârele? 
_— Vreaiă, da. Unde sint? | 
— Isv6rele sînt dincolo, peste gard. Vrei 

să le vedi, stăi acolea. Uit'te, eii mă duce pe 
ici. Cit'te, pun aşa piciorul pe gard şi mă sui, 
şi... dar stai acolo, aşteptă și... şi. şi... 

ȘI... în sfârșit sar de pe gard afară din 
grădină şi la fugă cam prin dosul şi prin 
prejurul gardului, şi fugi, fugi vârtos. Se în- 
tâmplase intr'o gi de mă speriasem de un 
bivol. Era pe acolo un bivol împungător şi 
eu fiind într'o di afară din curte, temându- 

, 8
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mă ca să nu mă ajungă, într'un suflet am 
fost în casă, dar tot n'am fugit cu atâta grijă 
ca de Raliţa. Par'că mă ved cum fugeam: 
pălăriuţa negră lăsată pe spate, şi eii plecat 

“en capul înainte, par'că sburam. De astă-dată 
n'am ajuns în casă, ca atunci cu bivolul cei 
intraiu în gazdă tocmai în cotin€ţa ori în 
bordeiul porcilor, unde pentru prietenia Ra- 
liţei şi de sufletul mamei Sultanei, m& dădui 
de bună voe, jertfă porcilor, şi acesta pentru 

„vro două c6suri, căci până ce n'am vedut pe 
cuconul Toader cu cucâna și cu Raliţa duşi 
departe, tocmai prin fundul şesului, n'am eşii 

- de-acolo. 

Dar câtă raliţăială am mai mâncat eă încă 
şi dupe aceia de la Mama Sultana, numai D-deii 

„scie. Tocmai de aceea numai când mt vedui la 
Hirlău, numai atuncea mă credui mai în ]i- 
nişte. In adever.la Hirlăi eram: liniştit: mă 
duceam dimineţa la şedlă la be-a-ba; be-ă-bii, 
Monitorul mă asculta, băcţii imi mâncat din 
ghiosdan cozonacul, care mi-l dădea gazda 
nea, ca să amcelua în gură până ce voii veni 
acasă, la amiadă, (era după paşti). DI. Tăzlă- 
zeanu mă punea la post, şi totul mergea bine. 
ME plimbam prin oraş, mă duceam la pom- 
pierie, mă uitam la catargul cel mare, unde
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se. păzea de foc şi mă g gândeam c ce bine ar fi 
să mă pot sui şi et acolo sus; halal cine e 

! soldat, se sue în cătarg când îi place! 
| — Mamă Frăsină, dic ei într'o Duminică 
i bucătăresei, D-ta ai vădut cătargul ? 

o — Dar cum, Dâmne iartă-mă, să nu- lved! 
— Mamă Frăsină, dar D-ta te-ai suit în 

cătarg? 
— Dar la ce, Dâmne iartă-mă, să mă sui! 
-— Mamă Frăsină, dar dacă-i vrea să te 

sui, te sui? | 
— Poi ce nevoe am eii să mă suj acolo? 
— Dâr dacă-i avea nevoe, te sui? 
—. Poi n'am nevoe să mă sui acolo. 
— Mamă F'răsină, dar unde te sui D-ta?- 
— Nu mă sui nicăiure. Când eram mai 

tenără, cum e acuma la paşti, mă suiam şi 
ei în scrânciob (dulap), dar acuma.. 

Scrânciob vădusem şi eii de înulte ori, şi 
se vede tocmai de aceea nu fâceam nici un 
haz de dinsul; cu tâte acestea în dorul cătar- 
gului o luai şi. eu spre scrânciob, mai virtos 
că n'aveam ce face acasă: be-a-ba, be-ă-bă, îl 
sciam încă de multă vreme. pe de rost, aşa că 
ia şcoală mă duceam de- a-dreptul la post. 

- + 
Parecă văd şi acuma scrânciobul şi cu lumea
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de-acolo: o .cumplită înghesuială de lume. 

De departe mie îmi.părea ca un fel de paradă 

de la Arghiropol, o paradă care d'âbia mer- 

gea. In partea din 'nainte, ca un fel de steag, 

se vedea scrânciobul, însă in partea mai de 

la urmă se ridica un nor de praf, de cre- 

deai că e din gura tartarului, acolo era hora 

la serănciob. Din apropriere vedeai un ade- 

v&rat bâlciu de serbătâre. Lăutarii cântai, 

hora juca, scrânciobarii strigau: loc! loc? 

loc! cât le lua gura. Lume de-o-parte şi de- 

„alta, unii mâncau şi beau, alţii sfâtutai, alţii 

jucau popice; mai încolo bucătării, grătare 

unde se frigeaii cârnaţii şi de unde eşea un 

- miros de-ţi cîrnea nasul; prin prejur băeţi 

cu acadele, portocale, mere murate şi altele. 

Până acuma nici o-dată nu fusesem eu nu- 

mai singur la scrânciob; de aceea căutai să 

intru pe unde era mai puţină lume. ME oprii 

chiar lângă proptelele scrânciobului. 

— Daca aşi avea şi eu un scrânciob, nu 

mare, inic aşa cât mine, cum laşi mai înverti ; 

aşi pune întw”un scaun şi pe câinele nosiru, 

pe Leu.!... Aa 

Cam aşa gândiam, când de-odată scrin- 
ciobul se opresce şi lumea se îndesesce la 

scaunul de jos, unde se aude: -
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— Un sorocovăţ... 

-— Eu daă dai! 

— Cinci lei jumătate. 

— Șâse lei! | 
— Șese lei! Lasă că te 'nvăţ eii să vii să 

znă imădesci la scaun. | 

— Învaţă-mă vere, că și ei te-oiii învăţa. 
Şspte lei jumătate. 

— Opt lei! 

— Opt lei.şi jumătate. 
— Nouă lei! 

— Dece lei. în capăt! 

— Dece lei! Hai scâte părale, să te văd. 
— Scot, măi, scot, nu te teme! Ce te pui 

tu cu cojocarii?!... Ce, gândesci că numai 
căsapii şi porcarii ai părale? 1... Iată gece lei. 

— Daţi-i drumul! | : 
— Ha! Ha!Ha!,.. Sa pârlit cojocarul! Dece 

lei ca să se dea în scrânciob cu fata jupâne- 
sei de la spital!-Ha! Ha! Ha!... 

Aşa se mai aude la urmă şi scrânciobul 
plscă ; dar nu face nici trei invertituri şi nu- 
mai ce iară: - | 

— Staţi! Opriţi la Ghiţă cojocarul! Dai 
un galben să-l daţi jos cu tot cu fată. 

lată galbenul. 

Scrânciobul se opresce, şi Ghiţă cojocarul
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scoborindu-se din scaun cu tot eu fata jupâ- 
nesei de la spital, pl&că spre horă, spunând 
nu sciii ce din gură și arătând pumnul; iară 
cel cu galbenul se aşeză în scaunul gol, cu 
mâna în buzunar la pantaloni, se razemă 
intr'un cot, se uită spre horă, suflă zdravăn pe 

nas și dă din pici6re pare că face 6le. Până la 
una alta se vede că ii place chiar lui însu-și 
cum este el, şi de aceea fâră voe chiar te uitai la 
dinsul cum era îmbrăcat: haine negre de pos- 
tav; la gât în loc de cravată un şerfuleţ de 
lână de canava roşie, împletit de mână ; cizme 

“cu tocurile înalte, cu două tălpi grese şi pline 
de ținte; iară pe cap pălărie vinătă de fils: 
boer în tâtă forma.) Boerul însă stă şi se uită, 

„Stă şi în sfârşit strigă: 
—- Hei scrânciobari, ia să-mi aduce-ţi aice 

pe fata cucânei llencu, duduca cea de colo 
cu filea şi cu flori în cap. | 
„La aceste vorbe, un scrânciobar şi cu vă- 
tatul de la scrânciob se duc la horă, la cesta 
fetelor, smulg pe una dintre dinsele și o adue 
pe cât pe sus, pe cât pe iîriș, o aşedă în scaun 
lângă Domnui cel cu galbenul şi mână înna- 
inte, împrejur. | 

Domnul cel cu galbenul trage pălăria pe 
ochi şi face loc fetei pe scaun, iar fata se
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prinde cu amândouă mânele de huluba scau- 
nului şi se întârce cu spatale la dinsul pare 
că ar fi fost certaţi. 

Uitându-mă la dinşii, de unde şedeam de 
lângă proptâua scrânciobului, îmi. venea şi 
mie în minte povestea cu Raliţa, şi m& mi- 
ram singur în gând: 
«Ce fel de 6meni trebue să mai fie şi aceş- 

tia: daii parale -ca să se dea în scrânciob cu 
fete. Cum de nu le e ruşine!... Când m'ar 
pune pe mine lângă o fată, Dâmne, m'ar lua 
dracul !p Se 

In timpul acesta însă, scrânciobul se opresce 
— Ho, ho! staţi! opriţi la chir Panaite şi 

mai puueţi o nadă că e prea uşor acolo. Luaţi 
de colo de lângă proptea pe băeţelul cel cu 
legătura roşie. 

La aceste vorbe ei mă uiti imprejur să v&d 
de ce băsţel vorbesce vătaful, când cclo, hop, - 
me& pomenesc cu un scrânciobar, care mă iea 
pe sus şi m& pune în serânciob la chir Pa- 
naite, adică la Domnul cel cu galbenul, între 
dinsul şi între dudua cea cu flori în cap. 

Când mă văa eii colo lângă o fată, ce să vă 
“mai spun? ertaţi-mă fraţilor şi D-dei să vă 
erte pe toţi, sau povestea popei când l'a luat 
porcul călare n6ptea din biserică : remâi să-
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nătos dascăle, că pe mine m'a luat dracu! 
Cât de multă lume îmi păruse mai "nainte la 
scrânciob, acuma îmi părea şi mai multă ; 
iară t6tă acea lume care mai 'nainte îşi căuta 
de trebă sau de petrecere saă de vorbă, acuma 
părea că lăsase tot şi se uita numai la mine ; 
pare că-i augdeam pe toţi, din tâte părțile, di- 
cend: uit'te Ioniţă şade cu o fată, Ioniţă şede 

„cu 0 fată! Ioniţă cu-o fată! Ioniţă cu-o fată! 
Ioniţă! Ioniţă ! Ioniţă şi iar Ioniţă. 
„Chiar scrânciobarii acuma par'că nu mai 

strigau : loc! loc! loc! pat'că strigau: Ioniţă! 
Ioniţă! Ioniţă! Şi băeţii cu acadele, cu por- | 
tocale şi cu mere murate tot Ioniţă strigaă. 
Ce ruşine! Ce ruşine! Cu tote acestea scrân- 
ciobul merge, învârte zdravăn şi nici un mijloc 
de scăpare nu se vede. Chiar Panaite dăduse 
un galben şi acuma trebuia să-l dea mult ca 
să-şi scţă paralele. N'ar fi mai ajuns mama 
Frăsina cu scrânciobul şi cu tinereţea ei. 
— Di să ne-dea o porţie, dice în irâcăt 

Chir Panaite către vătaf. 
— Are haz că o să-i aducă de mâncare.!... 

Ah! De-ar da D-deii să-i aducă mâncare! 
Când s'o da jos Chir Panaite ca să mănânce, 
hop şi eii de colea din scrânciob şi la fugă 
acasă: Ce bine e că “i-a venit în minte să se
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ducă 'să mănânce!... Cam aşa gândesc ei, 
când de odată scrânciobul se opresce. Ei de 
grabă să săr jos... 

— Stăi, băeţele, dice Chir Panaite, stai că 
mai avem trebă. Până să isprăvescă, însă, 
D-lui vorba, numai ce mă pomenesc cu un 

“băiat de cârciumă că-i adusese porţia, adică: 
0 0lă de vin, o jumătate de pâne tăiată în două 
sferturi şi dou& bucăţi sdravene de cârnat. 
"D-lui plătesce băietului, scote o basma roşie 
din buzunar de la pantaloni, o întinde pe ge- 
nuche, pune 6la pe dinsa, cam între picidre, 
pe care le strânge bine, pune paharul lângă 
6lă, pânea mai sus despre dinsul, iar bucăţile - 
de cârnat le iea in mână şi scrânciobarii în- 
cep iarăși să invertescă : 

«Nainte băeţi, cu toţii !> şi scrânciobul sboră, 
nu glumesce. 

«Aşa, bravo! Aşa îmi place mie să m6rgă 
scrânciobul», dise Chir Panaite. Apoi, luând o 
bucată de cârnat: E 
— «Duducă, Duducă! Dar mata nu mă- 

nânci o bucată de cârnat? N'audi, Duducă ?» 
„Are haz că o să-mi dea şi mie să mă- 

nânc, aice în faţa lumei, mă gândesc cu tot 
dinadinsul, pentru că la noi acasă nici odată 
n'aveam voe -să ies cu mâncare de la masă, 

4
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„oră să mă duc mâncând, ori cu gura plină, 

să mă vagă un om străin. 

«Cine s'a mai vedut să umble cu mâncarea 

molfăind pe afară şi înaintea 6menilor? Nu- 

„mai calicii şi ţiganii şi soiurile. cele rele! 

Omenii mănâncă la masă, frumos şi cu rân- 
duială». N | 

Aşa mi se spusese acasă şi aceste vorbe 

imi sunat prin minie, cu-tâte acestea Chir 

Panaite, dupe ce dăduse Duducăi o bucată de 

cârnaţ, se întârce şi la mine. 

— Ian ascultă, Nicule, cum te cheamă? 
— Pe mine... loniţă. 

„— Ioniţă 21..... Bravo. Na-ţi o bucată de 
cârnaţ, | 
— Nu... că... ei nu... 

— De ce? 

— Mmm — am mâncat acasă. 

— i! Mâncat acasă, las că sciii ei, ţine de 
colea şi taci din gură; ţine şi pâne. 

Ce să fac? laii pânea şi cârnaţul şi petrec 
mâna cu'dinsele în colo la spate. Ce n'aşi fi 
făcut eii ca să le. pot arunca! Chir Panaite şi 
cu Duduca D-sale începuse a mânca, iar ei fă- 
ceam planuri cum să arunc bucăţile din mână. 
— Li, fuce Chir Panaite, ce dici, e bun câr- 

naţul la scrânciob, duducă Raliţă?
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«Bun» mi separe că respunde Duduca, iară” 
eu remân tartă. S'a isprăvit! Nu destul că e 
fată, „apoi o cheamă şi Râliţa |...  Raliţa, Raliţa. 

-— Nicule, nu roal vrei o bucată de cârnat? 
— Nu, las, Duducă, lasă că-i dai ei de 

la mine! 
— Nu, nu, las că-i dai ei. Dar ce are bă- - 

jatul, uit'te cum s'a schimbat la faţă! 
— Pote e ceva bolnav? 1... sai?... Hei 

scrânciobari, ţineţi aici | Să- ] lăsăm să se ducă! 
Cine scie..... cmnaţul a fost, cam gras, şi.... 

In acest st timp, însă, scrâ nciobul oprindu- -se, 
eii de bucurie săr singur jos, cad în nas, dar 
repede mă 'scol şi intr'o clipâlă, pav'că n'am 
mai fost pe-acolo, De s'ar fi uitat cine- -va de 
la scrânciob în urma mea, ar fi vădut numai 
praiul ca o sfâră lungă vinătă-albie, care se 
întindea pe deasupra drumului până în Ge-. 
părtare, unde se mai zărea numai ca un 
punct negru sau ca o pană, care fugea fără 

„Să atingă pămîntul. Acea pană eram ei — 
Ioniţă. 

* 
x x 

Am păţit'o şi la Hirlăă.
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Vremea până sera am petrecut'o bătând 
laturile, când prin grădină, când pe dupe casă. 
Ori pe unde mă duceam, mă aşteptam să în- 
t6lnesc pe cine-va, care şă deschidă vorba de 

scrânciob. La masă n'am mâncat nimica, jară 

sera, înaintea culcărei, când să mă închin, la: 

«Tatăl nostru, care eşti în ceruri», disei: şi 

ne isbăvesce de cel viclen.şi de Raliţa.



       

   VYVVy VVYVVI/VVY 

DICTANDO 

De acuma, Ioniţă nu mai mergi la Hirlăi, 
de-acuma mergi la Târgul-Frumos la şcolă, 
aşa îmi dise, într'o di, tata. 

Tatăl meii se mutase de pe la Hirlăă, pe 
unde şedea mai nainte și din acestă pricină 
trebuia să mă iea şi pe mine de la şcola din. 
Hirlăi, unde învăţasem anul acela (de pe la 
Paşte până la sf. Petru) şi să mă dea la Târ- 
gul-Frumos, unde îi venea, acuma mai cu 
apropiere. | 

Audisem ei de mult vorbindu-se despre 
Târgul-Frumos; audisem povestiri despre iar- 
marocul (bâlciul) cel mare care se face acolo 
de Sfintul Lie cu lume multă, prăvălii cu fel
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de fel de jucării, care vin de-a dreptul de la 
laşi; comedianţi cari merg in catalige, alţii 
cu maimuțe, alţii care j6că păpuşele, cu Va- 
silake cel cu nasul. mare, care vine şi cântă 
şi cânele îl apucă de nas şi Vasilake trage și 
câinele trage şi de odată vine un om s&lbatie 
cu capul sburlit şi cu-o gură mare şi îi apucă 
pe amindoi în gură şi ii înghite. 

Augisem de mult vorbindu-se despre Târ- 
gul-Frumos şi mai audisem şi pe tatăl meiă 
că o să mă dea acolo Ja şcâlă şi bucuria mea 
era: nespusă. De-un lucru numai mă cam în- 
grijam : mă temeam ca profesorii de la Târ- 
gul-Frumos să nu fie prea răi.. 

— Tată, întreb eii într'o di, dar Dom-pro- 
fesor de la Târgu-Frumos nu pune pe băeţi 
la caraol, adecă la post, ca Dom-profesor de 
la Hirlăii? 

— Nu, Ioniţă, îmi respunde el. La Târgul- 
Frumos dacă înveţi bine şi te porţi cuviincios, 
iți dă premii, îţi dă cărţi frumâse, condee 
frumâse.... 

— Dar la stroi nu-i pune pe băeţi? 
— Cum la stroi? 
— Aşa, tată, cum îi punea la Hirlătă 
Acolo Dom-profesor punea pe toţi băeţii 

în rând ca pe soldaţi şi dacă era vr'un băiat



  

TH, D. SPERANTIA Ă 127 

care a făcut ceva, vr'o greşelă, ori pe care 
Va însemnat monitorul, îl punea să trecă. pe 
dinaintea celor-lalţi şi fie-care îl scuipa şi-i 
trăgea şi-o palmă. Eram să dai şi eii unuia o 
palmă, dar el era mare, că era din clasa a 
patra, şi ei mic, n'ajungeam... - 
„— Nu. La Târgul-Prumos, nu. Băeţii care 

se pârtă bine şi învaţă... - 
— Dar cârne le pune, tată? 
— Ce cârne? Aice e scâlă bună; aice se 'n- 

vaţă carte, se 'nvaţă.... câte nu se 'nvaţă aice. 
Lasă, o să, vedi. 

Aşa închee tata și ei aştept cu încredere 
până când într”o di mă inscrie la şe6lă la Târ- 
gul-Frumos. 

«Ce are aface Hirlăul cu Târgul-Framos! 
Adevărat că şi Hirlăul e mare, e mult mai 
mare de cât Târgul Frumușica, dar la urma ur- 
mei, Târgul-Frumos este altă ceva: e Târgul- 
Frumos!.... De cât Târgul-Frumos dâră laşul 
dacă o fi mai mare? 

Aşa mă gândeam eii înta”o di mergând la 
şc6lă dis de dimință, într'o dimineţă de tâm- 
nă prin luna lui Octombrie 1864. 

Mergeam la şeâlă, căci eram băiat mare, îm- 
plinisem opt ani la Mai în 4: Mergeam la şcâlă 
la Tărgul-Frumos şi mergeam pentru intâiuşi
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dată. Cu o di mai "nainte fusesem numai 

în trecăt, împreună cu tatăl raeă, de mă în-. 

scrisesem în clasa I-iii şi acuma me duceam să 

stati chiar în şcâlă, să stai în bancă să ascult 

pe D-nu profesor, să fii chiar şcolar de-a bi- 

nele şi să învăţ tot ce se învaţă acolo. 

Mergeam şi cu cât mergeam mai mult cu 

atât-mi se părea că păşesc mai larg ş şi mai apă- 

sat, cu atât mi se părea că sint mai mare şi 

puternic, şi pâr'că chiar pământul de sub pi- 

ciore încă simţea greutatea şi apăsarea pa- 

şilor mei. lar tâtă acâstă putere şi voinicie, 

mi se părea acuma că îmi vine curat numai 

din pricină că sînt scolar al scolei din Târ- 

gul-Frumos. Mi se părea chiar că de eri de 

când m'am înscris la şcolă şi până astă-di am 

şi mai crescut. 

Ce încet şi mărunt mergeam mai eri până 

a nu mă înscrie la şcâlă, şi cum merg astădi! 

Ce mare şi ce puternic mai sint acuma,!... 

Ah! De-ar trăi mama să mă vadă cum me6 

duc la şcâlă la Târgul-Frumos, că aci e ne- 

greşit, Târgul-Frumos. Aci, aci se face bâl- 

ciul cel mare de la Sf. lie cu comedianţi şi 
maimuțe şi păpuşi şi boscării. Aci e şcola 

acea bună unde nici nu se postesce, nici nu 

se pune în caraol, nici la stroi, nici corne....
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Aici e şcâla unde se învaţă tot...-tot! Negre- 
și, dacă eşti-de la Târgul-Frumos, te faci Şi 
profesor: iată D. director de la şcâla din Hir- 
lăă,. era de loc de aici din Târgul- Frumos, 

„feciorul părintelui Gheor ghe. Dacă înveţi aici 
poţi. să te faci şi ofițer şi ghinărar şi căpitan 
și chiar ondrofiţer!... Ah! Dâmne, câte lu- 
cruri frumâse s'or mai fi învățând aici! Aci: 
trebue să se fi învățând şi boscării | ! Dacă aşi 
inveţa şi ei! vr'e câte-va acuma în grabă, 
D6mne, ce ași mai face când m'aşi duce 
acasă !!... Dar cine scie?!... Dacă o fi grei de 
învăţat? 1. Cine scie cun s'o fi învățând aici?! 
ki pe cartea mea sciă a citi; ba sciă chiar 
şi pe din afară. Ori şi când nyar întreba pot 
să răspund fără nici o greşală chiar ca în: 
abecedar: «Din arborele cădut tâtă lumea tae 
lemne; vine mură în gură; baba bate mâţa; ' 
popa bate tâca; Platon şi cu Aristot suduiată 
filosofia ? (Adică de ce's'o fi suduit!) Tot paiulul 
işi are umbra lui... (numai asta cu paiulul nu- 
prea îmi vine la socotelă: dracul scie ce o fi 
insemnând paiulul!! De potrivit par'că sar 
potrivi cu pai, dar, eii socot că trebue să fie. 
un paner, un coșuleţ, adică: tot coşuleţul îşi 
are umbra lui... adică... da: dacă îl pui 'la 
sore ori la; lumină trebue să aibă umbră...» 

-9
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(Tâtă incurcătura mea vine din causa orţo- 
grafiei, care întrebuința u scurt fără semnul 

scurtărei). 

Cam cu gânduri de. aceste ajung la porta 

şcâlei. Mă apropii de portă să o deschid, pun 

mâna pe €lanţă, dar când să apăs, par'că un 

glas de la spate îmi strigă: Feresce-te ! Ce 

faci? Nu scii că lucrul de care te atingi e 
sfânt; locul de care te apropii e de o mie de 

ori sfânt şi oprit pentru un nevrednic ca 

tine, care nu scie măcar ce e paiulul care are 

umbră ?! 

De-odată rămân. pe loc, cu ochii ţintă la 

clanţa portiţei pe care o ţin cu mâna, dar 

nu mişc nici ochii, nici capul ci aş vrea.să mă 
fac mic, mic, atât de mic ca să nu mă simţă 

nici pământul şi să nu mă simţ nici: eii sin- 

gur. Cu tâte aceste prin o mişcare fără de 

voe a mânei clanţa se ridică şi-portița se des- | 

chide cu o seârțâitură aşa de tare că mie îmi 

pare 'că fără îndoslă sa au git chiar până - la 

Hirlău 

- Portiţa se deschide. Ei pășesc în curte şi 

de-aici încolo nu mai sciă nimic, nică cum 

inerg, nici pe unde intru, şi mă pomenesc de- 

odată in clasa I într'o bancă. 

„Acumasă te vedem! Ține-te loniţă la învăţat! !
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Fii cu băgăre de semă ca să 'ai ce spune 
acasă. | i 

x 

x 
Clasa e mare, mai mare de cât la Hirlăi, 

şi pe păreţi e mai frumos: siat spânzarate 
una lângă alta şi una sub alta mulţime de tă- 
bliţe de hârtie grâsă pe cari se vede tipărit 
cu litere mari : ba, be, bi, bo, bu, etc. 

In faţa băncilor e masa iui Dom-profesor, 
dar Dom-profesor nu. e acolo, băncile sint | 
puse la rend și numai pe la un capăt al lor 
este loc de trecut. Băeţii de prin capete trec 
pe acolo, cei de prin băncile dintâiă intră pe 
sub bănci, iar cei de pe la perete ei scii pe 
unde mai iritră, ori pe unde mai ese dacă ai 
de eşit. i 

ki nu mai sciit prin ce iutâmplare eram 
în banca cea mai din fund. De la mine până 
la părete erau numai trei băeli. 

Pe la capătul băncilor se plimbă cu o hâr-! 
tie în mână Domnul Prigorenu — monitorul 
clasei—un băiat mare, inalt şi imbrăcat cu o 
manta de uniformă militărâscă. S: plimbă 
de vr”o-câte-va ori, apol se duce la masă şi de 
acolo se uită spre băeţi cu o căutătură aşa de 
posomorită că eii încep să cred că acesta e 
Dom-profesor ; iar băeţii stati toţi ca sfinţii. 
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In momentul acesta, însă, intră şi Dom-profe- 

sor, Domn Ionescu, un om tînăr, cu mustață 

negră, cu părul creţ, frumos la faţă, înalt și 

îmbrăcat ca un ofiţer: postav negru şi cu vinn 

albă, puşea uniformă de fir, ci tot de un fel 

de postav alb; şi la mâneci şi la şapcă are 

făcute de şiret alb, nisce trese mari şi încur- 

cate ca la ghinărari şi îi şade aşa de bine lui 

Dom-profesor, de juri că e de cei de la dric. 

Bâeţii îl primesc cu rugăciunea obicinuită: 

Impărate cerese etc. apoi băeţii şed jos. Dom- 

profesor se aşză pe scaun şi începe a cauta 

pu sciii ce prin cuiia mesei, iar Dom-Prigo- 

_r6nu cu un glas încet şi apăsat strigă: 

— St!... Tăcere că scrie Dom-lonescu! 

Bâeţii tac şi staii nemişcaţi. Și ei tace, dar 

în inima mea se luptă de o-dată mulţămirea. 

şi nerăbdarea : 

— A! Bravo, acum 0 să ne înveţe.... cum 

scie D-lui .. ca la Târgul-Framos. 

Aşa ic ei în gâna, privesc țintă la masă 

şi aştept. 

—Ore ce face Dom-profesor? A! D-lui scriet 

Face o scrisâre. Uite-te ce repede mai scrie 

și cum mai aduce pana!!... Ce vrei, dacă e - 

la Târgul-Frumos! Dacă aşi putea eii scrie 

ca.-D-lui!!.... Uite-te a isprăvit o scrisore, a



TE. D. SPERANTIA i | 433 

dat'o de o-parte. Acum face alta. Pâte: o să 
„ne arate şi nouă cum se fac scrisori?! Dacă - 
aşi putea face eii scrisori... ce aşi mai scrie! |! 
Aşi scrie t0tă diua ! Și mai la-urmă pare că | 
ce?... E aşa greii de scris? Am audit eă cum 
se scrie în scrisori : scrii colo de asupra, de 
pildă :. | aa 

“Iubite Samurachi, 
“şi după aceea scrii mai departe : 

Mai intâiii doresce ca sfinta mea epistolie 
să vă împintene în monumentele cele mai fe- 
ricite; cât despre mine veţi sci că sint ca vai 
de capul -meii şi doresc să aflu asemenea şi 
despre D-vâstră... | 
„Aha! Uită-te. Dom- “profesor a mal isprăvit 

o scris6re; acuma începe alta. Dom-Prigo- 
renu se uita prin bănci. 

»Uită-te un bâât ese din bancă! Ore unde 
se duce? Se duce spre -masă, se opresce în 
faţa lui Dom-profesor, ridică două degete sus; 
dice nu sciă ce din gură, dice mai tare. A! 
s'aude: dice: «Dom-profesor învoiţi-mă până 

afară». Da, aşa dice, Dom-profesor nu se uită, 
D-lui scrie. Băctul schimbă din picire. Mai : 
jată un alt băst şi încă un altul se duce. 
lângă cel-alt. Stai toţi cu mânele în' sus, 
spun țoţi din gură, toţi schimbă din picidre.
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Mai iată doi, mat iată unul! Sint şese dinain- 
tea mesei, toţi cu mâinele în sus. Se vede că 

aici nu e ca la Hirlăii. Şi acolo ridicat băeţii 
două degete în sus, dar nu eşiaii din bancă, 

nici nu spuneai din gură, nici nu schimbatt 

din picire. A! ha! lată Domnul le-a făcut un 

semn din ochii, toţi băeţii se duc -pe uşă. 

Dom-profesor a isprăvit de scris, acuma 

aprinde o luminare şi pecetluesce scrisorile». 

Cam așa îmi dic ei în gând urmărind cu 

ochii ceea-ce se petrece în.şcolă, şi privind 

pe Dom-profesor care face scrisori și pe băeţi 

«care ese -necontenit din bancă şi se înşiră 

inaintea mesei ca să "i învoiască afară. 
„ Acâsta însă nu ţine mai mult de cât vr'o 
două câsuri, căci Dom-profesor isprăvesce de 

scris şi de pecetluit, chemă vr'o câţi-va băeţi 
mai mati, le dă la fie-care câte o scrisâre, l€ 
spune câte ceva incet, îi trimete pe toţi și apoi 

luându-și şapca cea cu galne multe -ese şi 

D-lui spunând monitoralui cuvântul Dictando. 

— Ce să fie asta Dictando? La Hirlăă n'am 
audit de aşa ceva, mă gândesc eii, când de o- 

dată monitorul strigă cu glas tare şi cântător: 

— Spatele la scâun, mânele la piept; să 

Waud gura nim&nuea. 

O mare foşnitură se audi de odată i în t6tă



„mu. D, SPERANTIA . .: 135 

clasa,.jar după foşnitură o tăcere de. pustiăi. 
Nimenea nu se-mişcă, ori cel puţin sciă că 
ei unul mai nici nu suflam. Nu sciti de ce, 
dar simţiam că mă tem şi îmi părea că şi 
celor-l'alţi le era tâmă de ceva. 

Monitorul se mai preumblă de colo până 
colo, îl văd plecându-se şi vorbind din când 
în când cu câte un băct, îl văd scoțând câte 
o bucată de pâne din ghiozdanul -unui alt 
băst şi punând” în ghiozdanul său, îl mai 
v&d din când în când umblând şi cu părale, 
ba intr'o vreme avea şi un steclete pe care 
Va vindut unui băet; apoi iarăşi îl mai aud 
strigând : 

— Spatele la scaua, mâvele la piept; să 
n'aud gura nim&nuea. 

Și așteptând să văd ce e dictando, îl mai 
aud încă de multe ori strigând, până când în 
sfirşit dă Dumnedeii şi vine Dom-profesor. 

* 

xx 

Dom-profeşor vine. Dom- Prigorânu îi ese 
inainte, îi dă o hârtie şi Dom-protesor strigă : 

— Ghiţă Osu! | | 
De o-dată văd că ese din bancă un băct 

mare, tot aşa de mare ca şi dom- Prigorenu, 
și merge cu mânele în jos spre Dom-profe- 

„sori care de o-dată cu mâna lui plină de
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galâne il înfăşcă de păr — avea păr lung bă6- 

tul — îl învârtesce de vr'o cinci şâse ori de.la 

drepta spre stânga, apoi îl întorce de la 

“stânga spre drâpta şi în sfârşit îl isbesce cu 

capul de tabelă cui. atâta voinicie că băstul 

cade jos şi tabela se r&stârnă peste dânsul. 

__— Bşi afară!strigă Dom-profesor infuriat 

şi tremurând. Eşi! Eşi! Prigorene, dă-l afară. 

_— Baide-afară, strigă Dom-Prigerenu, 

„ea pe băst mai mult în braţe şi-l scote 

pe uşă. i | Aa 
- — Jai dat afară? _ 

— Da, Dom-lonescu'! 

— Pentru ce Pai dat afară? Adă-l aci 

la dictando. Adă-l aci de urechi. | 

— Dom-Prigorenu ese şi numai de cât 

întră îndărăt aducând de urechi pe Ghiţă Osu. 

„— In genuchi, măgarule!! Unde te duci, 

nu seii că astă-di e dictando? Aşa. Acolo 

să-mi stai! Acuma să 6să Vardilnu I6n. 

— Present, răspunde un băst tot aşa de 

nalt şi cu un păr blond şi tot aşa de mare 

ca al lui Ghiţă Osu. 

— Ce present? Eşi afară, strigă Dom- 

profesor, şi de indată ce băstul se apropie, 

îl iea de păr ca şi pe cel-l'alt, şi îl învertesce. 

— ME rog, Dom-lonescu.
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— Ce mă Tog ? dice. Dom-profesor. Pen- 
înu ce te rogi? Pentru c6? Pentru ce? 

Băstul „nu mat dice nimica, se pare că 
nici nu mai suflă, dar Dom-profesor îl în- 
vertesce înainte „până ce bădtul cade jos. 
— Aşa, măgarule, te laşi jos?!! 'Te faci 

prost?! Stăt să-ţi arăt eil. Prigorene, pune-l 
pe bancă. 

Intr'o clipă Dom-Prigorânu lungesce pe 
Vardilnu pe banca cea dinainte şi :Dom- 
profesor care scosese din cutia mesei o vargă 
lungă, vine repede şi incepe a-i trage lui 
Vardiisnu pe nerăsuflate. . 

VardilSnu ţipă, strigă; Dom-profesor trage; 
varga se rupe, Dom- Prigoi ânu ii dă alta care. 
vupându-se, Dom-profesor o trintesce de „capu 
luj Prigorânu : 

— Măgarule! "[i-am spus. de o: mie de 
ori! să-mi cauţi vergi bune, să nu mă faci 
să mă opresc la mijloc de o sută de ori! 
Marş de-acolea, dă afară pe măgarul... ori 
să stea la genuchi. Să vină acum Gangură 
Vasile. 

Din bancă se ridică acuma un băât mi- 
cuşor, ceva mai mare de cât mine, cu pă- 
rul blond, tuns şi îmbrăcat cu'o manta cu 
glugă roşie. Vardilenu se aşedă in genuche 

.



138 | PROZA 

„lângă Ghiţă Osu, Dom-profesor aşteptă pe 
Gangură, însă clopoţelul sună de 12 ore. 

— Atunci tu Gangură să-mi rămâi aici, 

şi tu Prigorene. — Rugăciunea” 

Un băst dice rugăciunea, Dom-protesor 

ese, băeţii ese şi ei şi mai la urmă es în 

sfârşit și ei şi mă duc acasă. 
* 

x x 

„Aha! Iată şi loniţă vine acasă, a eşit 

de la şelă. Hai, Ioniţă, mănânci ? 

— Nu mi-e fâme.- 

— Dar ce ai, de eşti aşa roşu? Te dâre 

capul. (ME într6bă acasă). 
— Nu; dar mi-i frig. 
— Ce ai? Tremuri?!.... Ce ai păţit. 

— Nimiea..... La şcolă..... 

_— Ce ai avut la şcolă? 
— Nu. Nu eu. Astă-di numai Ghiţă. Osu 

și Vardilânu şi Gangură, dar pe Gangură 

Va lăsat mai pe urmă că a sunat clopoţelul. | 

— Dar ce-a fost? | 
— Ce să fie?! diseiui ei: Dom-profesor.... 

A fost..... Dictando.: 
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PLOMBIREN 

„Plombiren! E cam de mult povestea asta, 
dar sint şi lucruri cari nu se învechesc. 
Sint vre-o câţi-va ani de când veneam din 
străinătate. NE 

Eram pe drumul de la Pariș spre Viena 
şi luasem bilet. până la Passau. 
„Să mai povestesc plăcerile ori neplăcerile 
drumului nu mai cred de nevoe, căci ori- 
cine a fost la drum scie, iar cine n'a fost 
va învăţa când se va duce,. 

T6tă grija mea era qe bagaje. Avusesem 
nevoe să-mi transport cărţile, şi ca săam 
unde le pune pe tâte, îmi mai cump&rasem 
încă vre-o două g&mantane — sistemul ce! 
mai noii, adică forte eftine şi forte prâste, -



140 - i PROZA? - 
i 

însă cu marca fabrieci, “producțiune verita- 

bilă nu imitaţiune. 

Basat pe acestă înaltă calitate a geman- 

tanelor mele, nu prea putâm dormi liniștit; 

mă temem ca nu cum-va să le crape pinza 

de pe <piuare, să se deschidă şi să dea prilej 
amploiaţilor nemți să cadă în ispita de a se 

face proprietari de cărţi franceze. Aşteptam, 

deci, fericitui moment în care voiii ajunge 

la Passau să-mi v&d.gemantanele, şi încă 
ce fel aşteptam !! De la Nuremberg în schim- 
bul a vre-o două mărci, pe care cu multă 

esactitate le-am depus în mâna conducto- 
rului, sârta mă favorizase cu chilipirul de. 

a căpăta o cabină de clasa întâia în care 
cu tot dinadinsul m'am culcat ca la mine 

„acasă. 
Ei bine, vă asigur pe tot ce pottiţi, şi 

chiar pe cinstea conductorilor de la trenul 

nemţesc, că în nâptea aceia nam dormit 

nu de două mărci ci nici de doui franci de 
ai Papei de la Roma, pe care nu-i mai schimbă 

bici dracul. 

Nu-putem dormi de loc. Adică adormiam, 

dar când gândiam că dorm mai bine, înce- 

peam să mă visez la Passau, îmi vedem g6- 

mantanele deschise pe din dărăt (pardon) 

s
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şi inconjurate de nemți cari “nu se împăcat 
de. la împărțela “cărţilor mele ca şi curelarii 
de la pelea calului celui care îi ducea în 

„trăsură. Dar bun e Dumnedei! Cum tre-- 
cuse Nuremberg, lvecu și Hatisbona şi a. 
dona di dimineţă pe la -vre-o şapte sat opt 
câsuri mă: .pomenii la Passau şi când mă 

“scoborâi la gară pe peron ghiciţi ce v&dui? 
V&dui g&mantanele mele puse unul lângă. 
dltul, dar se vedeau şi cărțile în ele; erai 
deschise aşa: cam de vre-un lat: de mână și 

„Stăteau aşa de frumos pare că rideaii la 
„mine. Le plesnise incuetârele din bălămale, 
dar în schimb erai încinse cu câte o bucată 
de sforă — cadoi, se vede, de la inspectorii 
nemți. Va să dică o parte din vis mi să 
isbândise;. dic o parte pentru că tâtă n6ptea 
le visasem deschise de cea-Paltă parte. | 

In sfârşit vis ca vis, dar ce te faci tu 
acuma ? Dacă le scoţi -de la bagaj trebue să 
le porţi cu tine. Cuim să le porți? Pote ai 
gust să te plimbi, să măninci, să veți ora-- 

“șul, oraşul Passau, orăş istoric, unde sa 
“încheiat pacea..... despre care. puteţi să cj- 

tiți în Istoria Universală de Mandinescu, 
oraş în sfârşit aşedat pe malurile acelei vine: 
Europene, etc. ete... E
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Să nu le scot! Dar ce să fac? Stai, mă 
uii la ele, fac o ţigară, gândesc, dar pace; 
nimic noi, nimic de semă; pe cât le ve- 
dăm mai deschise pe atât planurile mi se 
inchideaii mai Tei. - 

Un amploiat cu şapca lată. şi cu cefa tot 
aşa de lată trece vepede: Dati după dânsul 
să-l întreb, dacă nu sar putea să..... mai 
sciu ei ce, pote să le lege mai bine, dar 
n'apuc a glice încă : bitte mein Herr şi când 

arăt cu mâna spre ele ce aud de la dânsul? 
„un verbolen aşa de gros și desfundat că 
imi venea să-mi iai diua bună de la g6- 

mantane. Ce-o fi gândit el nu scii. 
Ce să fac! | 

M& duc în restaurant, miininc, bea; mă 
duc prin oraş, mă preumblu pe malul Du- 
nărei şi pe-pod şi pe sub pod și pe cine 
scie unde; dar:şi în restaurant şi în oraş 
şi pe malul Dunărei şi pe: pod şi: pe sub 
pod ce gândiţi că ved ei? Gândiţi că văd 
ce măninc, ori ce bea, ori lucruri noui, 
ori lume al€să, dame cu tualete elegante? 
Nu. Pretutindeni v&d numai gâmantane des- 
chise cu încuetori stricate şi legate cu sfâră, 
iar când întorceam ochii şi mă& uitam ceva 

„nai lung, pare că iudem- şi-câte un verboten,
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Timpul insă deslegă tote, căci el deslegă şi 
punga. 

Pe la vr'o trei după ameză, casa de bilete | 
se deschide. Imi scot bilet pentru Viena şi 
voii să schimb şi biletul pentru bagage. Ce 
să fac? Mă gândeam ei. Nu mai scot g6- 
mantanele de la bagaj. De cântărite sint cân- 
tărite, le schimb numai biletul şi le las 
mârgă înainte. Dacă mi-o roi vr'o carte două 
să le fie de bine. Pentru impăcarea consciinţei 
însă voiti da ceva la vr'an Gepăek- trăger să 
mai pue vr”o bucată de sfără şi sănătate, ei 
când le-am dat pe sema lor le-am dat incudte. 
Lucrul dracului : 

Uitasem că acolo e frontiera Austriacă. 
Când mă duc să plătesc pentru bagage, casie- 
vul mă trimete ca mai dinlâiul să le vămuesc. 
lar după ce le vămuesc, când să le dai la ba- 

- gage, un fel de Ober-tr: ăger de acolo nu vrea 
să le mai primescă. 

> = Apoi de ce D-le? 
„_.— E stricati, deschis, nu se pote. 

„_— Apoi vin de utâta drum, tocmai din... 
— Nu se pote. 

— Nu s se pote. 
„— Dar dacă?...
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— Nu se psle. | | 

Nu se pote şi nu se pote, adică ori-ee "i dice 
eu, el îmi răspunde numai: es'geht'niht, până 
când vine un-altul: mai bătrân, schimbă cân- 
tecul, spune vr'o câte-va cuvinte şi sfirşesce 
cu vorba: plombiren, adică a plumbui. * 
— Bravo, asta-i încă una: trenul plecă şi 

ei să încep acuma a umbla după plumbuit 
gemantanele! adeverat cap de nâmţ, mă 

” gândem ei şi ascultam cum fluera maşina. 
„Cu tâte acestea, nerţul scia ce dice. 

.— Apoi ce spui D-ta, D-le? Când să umblu 
ei după plumbuit acuma? Unde să mă duc? 

Ori se pote plumbui aici unde-va, aprope? 

— Sigur, răspunde. el. | 
— Vivte ce, D-le poţi trimite D-ta să Ie 

plumbuiască? 

— la, woohl! 

— Câte parale costă? | 
— Fin marck. 

O marcă, fârte bine, dic ei, şi când seot 
marca şi i-o pun: în: mână, pe minut se 
schimbă faţa Europei. Era: o di senină, zefi- 

rul legăna bolțile poetice şi afumate ale: salei 

„în eare se primea bagajele şi întrun adagio 

forte patetic priveam cu ce graţiositate mi se
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cântăreaii gemantanele care întrun viitor 
forte apropiat trebuiaii să fie plumbuite. 

In sfirșit ieaă chitanţa,: arunce asupra, g€- 
mantanelor o privire plină de simpatie şi de 
încredere, plec din sală şi peste vr'o dece 
minute, instalat deja într'un vagon, plec spre 
Viena. . 

Câte lucruri. bune sint în străinătate, ce 
va să dică ţ6ra civilisată, ce va să dică expe- 
rienţa ! Ce aşi fi făcut eii dacă nu s'ar fi găsit 
aci la disposiţia călătorilor un servicii de 
plumbuire? Biata țara nâstră!.... Când vom 
ajunge 6re să se plumbuiască şi la noi ? Mare-i 
D-deu, însă. | | 

Să sperăm. Cam aşa mă gândeam acuma 
și în repediciunea trenului priveam cu neşa- 
țiii la frumuseţea locurilor bogate şi poetice 

care se aştern între Passau şi Viena, un fel de 
Silesie a Austriei,—plină de sem&nături fru- 
mâse—de pomi și de poene, pe verdeţa cărora 
pare că ai vrea să te lungesci, să dormi şi să 
visezi o vecinicie întrâgă. Şi în adever, poeti- 
sam şi eii, că de ce n'aşi fi poetisat ? Ce trebă 
aveam? Acum nu-mi mai vedeam gâmanta- 
nele deschise şi legate cu sforă, acuma le ve- 
deam închise aprope ermetic; iar pe încue- 
torile lor de alamă galbenă Ia ţiţina fie-cărei 

10



146 "PROZA 

clanţe vedeam câte o pată vinăţie și străluci- - 
tore de plumb. Eram prin urmare asigurat, 
nu-mi mai rămânea de cât să strig: trăiască 
Austria, îrăiască împăratul, trăiască Ober-tră- 
gerul de la Passau. a | 

Cu aceste gânduri ajung la Viena. 
Aici trebue să-mi văd şi gâmantanele! 

Am dat o marcă, dar nu-mi pare r&i. Ce 
ași (i făcut eii la vreme de sâră cu geman- 
tanele deschise, pe mâna unor Gepăck-tră- 
gări necunoscuţi? Când îți ai lucrurile asi- 
gurate, ai alt curaj: alt-fel mergi, alt-fel 
păşesci chiar. Ce haz ar avea să intri în! 
Viena abătut şi prăpădit ca o curcă ploată. 
Săracul Ober-triger de la Passau! EI a fost 
un fel de înger!..... plumbuitor! De l-ași 
întâlni, dei că l-aşi cinsti cu o halbă de. 
bere şi “i-aşi da şi o ţigară. Scot deci o 
țigare, o aprind, îmi ieati un aer mai pre- 
sentabil, dacă nu de baron eel: puțin de 
vr'un director de prefectură de la NOI, sco- 
bor din tren, mă sui într'o trăsură și sunt 
gata să plec în oraş, aştept numai sosirea 
bagajelor. Cu tâte acestea bagajele nu vin. 
Trăsurile se îndâsă, birjarul mei începe un 
şir de felicitări cam surugieşti, dintre care 
îmi pare că mare parte erai la adresa mea.



TH, D. SPERANTIA 1417 

Ce pâte să fie? Caut în coce, caut în colo, ni- 
Mic; însă fârte curios pentru că. cele-l-alte 
bagaje mi-le adusese, numai bietele geaman- 
tane r&măseseră în urmă. Când Colo, ce să 

-vedi?! Doi meni scoborai încet din gară 
ducând un pat, un fel de targă ori năsălie pe 
care se duc morţii pe la ţâră. Credâm că e 
vrin mort, când de o-dată văd pe pat g6- 
mantanele: mele puse unu lângă altul, mult 
mai căscate de cât la Passau și încă fără sfără. 

VE închipuiţi acuma bucuria mea. Dar în 
sfirşit, eram la Viena. Ș'apoi acuma înv&ţasem 
şi eii ceva noii — sciam cum se plumbuesce. 
Trăiască plumbuiala !... La Viena Ober-chel- 
nerul de la Hotel a mai adaos ce e dreptul, un 
capăt de sfâră pentru care a trebuit să plătese 
un fiorin, dar când m'am dus apoi la gară, 
m'am dus cu alt curaj. 7 | 

Când mă duc să daii gemantanele la bagaj 
numai aud de o-dată: 

— Das geht niht, adică asta nu merge. 
Dar când gice el că nu merge repede adaog 

şi ei: Plombiren. 
— A! Plombiren? la wohl! îmi r&spunde, 

şi ei, ca probă de consimţimântul mei,îi pun . 
în mână o jumătate de fiorin şi treba merge 
strună. Ă
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Ba în timp ce se încăreaii bagajele, audii 

pe unul făcând gură că sînt nisce gemantane 

deschise — negreşit că erai! ale mele; însă 

numai de cât i-sa respuns. 

— Lassen sie, das ist plombiri, adică: Lasă, 

asta-i plumbuită.. | 

"Scăpai şi de Viena. 

“Cu tote acestea, plumbuirea se pare că era 

“cunoscută numai, prin Austria, căci, când 

ajunseiii în ţară la. noi, la Suceava, iar dădu-i 

de belea cu betele g&mantane. Nu voiaii să 

mi-le primâscă aşa deschise şi legate cu sforă 

cum erau. Si 

— Ce vorbesci D-le ? îi dic e; g&mantanele 

astea aii fost de două ori plumbuite pâhă acum. 

Îi spun în scurt de cele două plumbuituri, 

ii dati un franc şi-i dic: 

— Haide, plombiren şi D-ta. 

In sfirşit cu ajutorul lui D- dei şi al fran- 

cului mei scap şi de aici şi ajung acasă la 

Iaşi cu gemantanele. tot Jegate cu sforă dar 

cu mulţumirea în suflet, că s'a introdus şi la 

noi acest fel de plumbuială: 

— Bravo, îmi dicâm ei în gând, va să gică 

„de acum înainte sciut să fie: 

Când vedi că nu prea merge, scote francul. 

şi: plombiren. ”
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Mi-a fost dat însă să mai văd un lucru: 

Gemantanele mele nu mai erai aşa căs- 

cale ca la Passau. Acuma nu mai ridâii la 
mine să li se vadă dinţii, din contra, eraii cu 

buzele strinse şi prea lipite” şi gura dusă în 

“fund ca la o babă. Era supărate: mulţime 

de cărţi dispăruse şi acuma nu mai era aşa 

pline, se vede că plumbaiala românescă de la 
Suceava avusese un efect lacsativ. Par'că le 
văd figura tristă şi posacă. 

-- Pe semne ori-6e stomac gol nu e vesel |. 

M& uitam şi eii la dânsele şi mă gândem la, 

cărți, dar n'avâm ce mai face: era prea. tirziii. 

Prin urechi însă îmi r&sună numai: 
Das ist plombirt şi plombiren.



 
 
 



  

. 

  

- BABA ȘI PIGANUL 
(Poveste) - 

  

- Era odată, nu sciti unde, înt”un sat, un 
om sărac, dar sărac nu glumă, şi cu o puz- 
derie de copii : doui-spre-dece avea. Beţiv nu: 
iera bietul om, părăduitor nu, dar harnic 
săracul şi cinstit de mersese vestea. Numai 
un cusur avea. Era bun, prea bun, aşa de bun 
că cu bunătatea lui lăsa pe alţii să-l] incalece. 

- EL avea un frate mai mic, dar bogat putred, 
şi cât era lumea numai la, dinsul muncea, dar. 
de la dinsul nu S'alegea, cu nimic. Se întor- 
cea ssra de la dinsul cu tâte o străchidră de 
spiunie, de le-ar fi mâncat copiii de crude, 
dacă s'ar fi cumpănit să le dea pe mâna lor. 
"Tâtă bogăţia lui erai două par ale, atâta avea 
el la viaţă,



154 PROZA 

Intuw”o diminsță, când să mergă la frate- 

săti, aude crainicul. | 
Omeni, femei, copii, alergaii din tote părțile. 

“Patru slujitori cu săbiile scâse duceai la 

spânzurătâre un ţigan. 

Omul cel sărac haide și el. 
Când ajunge la locul unde erau ridicate 

furcile, ţiganul se sue pe scăunel, calăul işi 

suflecă mânecile şi-i pune ştrengul în gât, 
iar un slujitor spune că ţiganul este osândit 

la spânzurătore pentru că-i dator Ja visterie 

două parale. | 

„. Lumea care până atuncea' vorbisă, nu mai 
" dicea nici un cuvint. Numaio imbuldelă grâz- 

nică era. Care de care, cu fălcile încleştate 
de mâhnire, cu ochii păenjeniți și abia r&su- 

“Mând, uitându-se drept înainte la locul osân- 

dei, se îndesat să ajungă “cât mai aprope. 

'Tăcere amarnică. | 
— Stat, staţi, ei îl răscumpăr, s'aude stri- 

gând cine-va dintr'o margine şi-de o-dată se 
vede înnotând prin mulțime un biet om mai 

- sdrenţăros de cât ţiganul cel osândit. Era 

omul cel sărac. 

— Vreau să-l răscumpăr, dice el, şi când 

ajunge, se descinge de chimir şi începe să-l 

scuture. |
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— Ce faci, dise frate-săă cel bogat, care 
era de faţă. Ce? Te-ai găsit bogătaş?... 
„— Şapoi dacă-s sărac? Nu-i păcat să moră 
un om ? Dâră cu două părale n'am să mai 
mă îmbogăţesc... | 

— Două şi cu două şi cu două fac mai 
multe, dice bogatul... Sa 

EI scuturând chimirul, seste cele două pa- 
vale, plătesce, scapă pe țigan şi se duce la 
treba lui. | - 

Țiganul după dinsul. 
— Sărut mânele şi picidrele. 

_— Taci, măi omule, şi-ţi cată de drum, 
— D'apoi m'ai scăpat de la morte... 
— Dacă te-am scăpat, dă-mi pace. 
— Ferescă D-deii! De-acuma nu mă las 

de D-ta. Pentru că mai. scăpat, am să te slu- 
jesc şi ei, dicea ţiganul şi se ţinea grapă 
de om. E a 
— Du-te, bre omule, și mă lasă în pace. 

La mine n'ai nici ce mânca. Dar țiganul, 
ace, s'a dus acasă la om. > 

- 

- x 

Aa 

S'a dus, să-i fie de bine. Eu nu mi-aşi fi 
mai bătut capul: ce-are să facă, ce-are să 
mai drâgă, sănătate. | 

Baba, însă.... staţi, uitasem să spun că cel -
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doui 6meni aveau şi mamă, care şedea la 

cel bogat, 

„Baba, mama lor, tot ca babele, cum augi e 

Sa dus ţiganul acolo, o scurma la inimă, nu 

se putea răbda să nu mai iscodescă ceva. 
„—— Vai de mine! Aj audit tu, măi băete, ca 

frate-t&ă s'a potrivit de a primit în casă bu- 

ragladina ceea de ţigan. De acuma negreșit 

că are să sapuce cu dinsul de tâlhării. Bre, 

bre, bre!... Tare ar mai fi bine să putem aflu! 
La: o vorbă ca aceea omul se cam pute pe 

gânduri, iar baba şi sleiesce planul: 

„— Puneţi-mă pe mine în lada cea mare, dice 

ea, şi mă duceţi la dinşii. Spuneţi că vă cam 

cârcă nisce hoți şi ve-e frică să ţineţi acasa 
lucruri niai scumpe. La dinşii nu se mai duc 

tâlharii că n'aii ce lua. Numai, dice baba 
să-mi puneţi acolo şi vre-o 6lă de gălusce să 

am cu ce mă mai lua şedend. 

“- Cum ai dis au şi făcut. 

Când veni sera, baba în ladă, lada pe sus, 

şi la cel sărac. Omul o primi: 

o Lasă, gândea el, vor dormi din cei co- 

pii pe dinsa. 

Ţiganul se uita mai cu jale ” simţise că-i 

cam grea lada. | 

Cât vorbeau în casă, baba cu ur echiă trăgea.



  

   

    

    

        

Ep
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„EX nu sciait nimic, -vorbeaii înainte lși dă B A i FOR . i 23 
vorbă în vorbă ajung până și pe la cel Soăt =, 
— Dă-l pe mâna mea, dicea ţiganul. N E 
Iar baba din ladă: _ 

— Aşa?! Tâlharule! Lasă... 

— Auleii, puiule, d'apoi acolo îmi erai! 
făcu ţiganul. 

Cei-latţi se mai uitati incâce incolo, dar 

țiganul lăcătuș meșter : mâna pe ladă şi haide, 

cu noroc sâ dea Dumnedeă, deschide. | 

- Inăuntru, baba tologită pe o câstă, şedea in- 

tun cot cu 6la de sărmale dinainte. 

— Măvânci la sărmale? Ha? întrebă el, şi... 

se vede, nu prea merg pe gât?!... Ian să-ți 
mai ajut şi ei. | 

Hăţ pe babă de după cap şi începe a-i îndesa la 
sărmale pe gât. Se opintea ea, baba de-odată să 
mai tuşâscă, dar ţiganul cât cu mina cât cu me- 
lesteul cel de mestecat mămăliga îndesa virtos. 
A tot îndesat până cea ertat'oşi D-dei pe biată 
babă, dar încaltea a murit şi ea sătulă. Scăpă 
de lumea asta păcătosă şi ţiganul de- densa. 

La urma urmei, ţiganul îi mai puse în gură 

o sarma şi mâna de-asupra ca şi cum ar îm- 

pinge-o cu degetul po gât. Sărmalele ce mai 
vemăsese le deşertă în: mânele copiilor, de 

sufletul: bunicăi, şi în sfârşit bietul ţigan în-
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chise lada să nu-l năpăstuscă cine-va c'a 
umblat înt:"6nsa. 

* 

+ 

A doua di lada a fost luată acasă. 
Când deschide omul: , 
— Ei, mamă, ce-ai audit vorbind? Na...a! 

Măi femee, adă nisce apă mamei. Sa înecat 
cu 0 sarma. 

— Ce spui, bre omule? Dâmne feresce ! 
Asta-i înecat? N'o vedi că-i ţepănă?!... 
— Taci, să nu fie întrun ces răă.. 
— Ba-i mortă... mârtă ca toţi ro6rţii. Vedi 

„tot din pricina. lăcomiei. Gândea că nu s'a 
mai sătura. 

În sfârşit, de ce a murit, a murit. Dumne- 
deii s'o erte şi pace bună. 

A doua gi ori a treia di, după rândusla 
creştinescei legi, cu totă cinstea cuvenită 
unei bătrâne, o ai înmormîntat. Numai atâta : 
le era cam de scandelă 6menilor că n'apucase 
a se precistui. Dar cum a fost, s'a trecut. Ai 
mai dat şi ei vr'un sărindar, câte-va sărăcuste, 
câte-va leturghii şi de pomană încâce încolo, 
câte o die, câte un miel, ceva haine mai vechi, 
şi altele, cum sciți că se dă și ați dat şi D-v. 
Apoi, D-deii s'o ierte şi să mâe pe unde a în- 
serat, 

+ 

+ x
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Fratele cel sărac şi femeia şi copiii s'au 
căpetaţ şi ei cu câte ceva. Ai băut şi ei apă 
mai cu gust în diua aceea. | 
- Dimineţa, când se sue femeea celui bogat 
în pod s'aducă făină, începe a striga pe băr- 
batu-săi : A 

— Ormule, omule, hai fuga cu luminarea, 
nu sciii cine-i la butoiul cu făina, 

Când se duce omul, ce să vadă? 
Baba cu mânecile suflecate, aşedată 're- 

cesce pe butoiul cu făină, ţinea cu amândouă 
mâinile cât mi ţi-e bucata de slănină, şi rodea. 
„— Par'că-i mama, omule ? 
— Taci, măi femee... Cruce de aur... 
— Dău, taci... Na!1... Mare pozuă ! Uite, 

măi, rode la slănină |! Păcatele ! Am uitat să-i 
dai de pomană slănină. Aa 

Șed bieţii 6meni amendoui și se miră, apoi 
hotărăsc să dea celui sărac slănina, că ei nu 
o mai pot mânca, şi trimit să 71 cheme. 

EI veni îndată. 
— Uite, frate, mama a venit acasă; 
— lan augi?!... - 
— lat'o colo 'n pod... | 
— Bre, bre, bre 1... Ș'apoi 6re ce să caute?,.: 

Trebue să fie vr”o pricină. . | 
— D'apoi, de! Am uitat să dati slănină de po- 

mană, şi ei chintesc că pofta slăninei a adus'o.
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— Numai c'aşa, dice fratele cel sărac. Dar 
numai aşa nu era, Bietul ţigan o dusese acolo; 

el o desgropase noptea. Şi să nu credeţi că 

«pusese măcar celui sărac, Domne feresce, nici 

Dracu nu scia. | i 
A dus'o frumuşel. şi a aşedat'o cum am - 

spus. lar.6menii în mintea lor credeau că 
singură venişe de pofta slăninei. | 
Datai și slănina și făina celui sărac. 
Chemat'ai şi pe popa să'i mai citescă şkel 

ce Sar mai pricepe, până la grâpă, că dor aşa 

muţesce nu aveaii s'o ducă, măcar că era pro- 

hodită odâtă. 

At îngropat'o din noi; iar în casa celui 

sărac curgeati bodaprostele ca ploea. Bieţii co- 

pii eraii cu gurele unse până la urechi de slă= 

nină. Sai fost înfruptat şi ei din pofta bu- 

nieăi. | 

Cel bogat după ce mai făcu câte-va mătănii 

de sufletul r&posatei, se culcă. 

A doua di, când începuse a se omidi ds diuă, 

se trezi. 

— Dormi, măi femee? 

— Ba nu. 

— Tea pe vremea asta am dat noi eri i nâpte 

de. mama. 

-— Fă... ian lasă, că parc'ă tot o văd.
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— Sărmana, D-deii s'o erte, lacomă a maj. 
„fost, cât era vie, şi tot lacomă-i ș'acuma/!,.. 
Dar dre ce înegresce colo lângă culme?... Nu 
cum-va jar... 

— Mama... 

„.— Ba ăi, uite-te bine. 
— Mai aşa! | | | 
Chiar aşa era. Baba şedea în picidre pe pa- 

tul din fardul casei și câte haine erati: pe 
culme, rochii de ale femeei, scurteici, ferme- 
nele, bondiţi, cojâce deale omului, tâte le înş- 
făcase în braţe. 

— Bre, bre, bre, bre, bre, bre, bre!... 
— De acuma, omule, să-i dăm şi hainele 

de pomană. Eii nu mă mai imbrac cu densele. 
— Apoi să le dăm. 

“Le-aii dat. | 
„AU chemat pe frate-săii. I-ai dat hainele 

tote şi din tot ce avea: din lucruri, din vite, 
din oi, din tâte-celea i-ati: dat câte ceva de 
sufletul babei, numai să n'aibă ce mai căuta 
la denşii. 

ă 

| x * 

Totă diua aceea, cel sărac cu femeea şi cu 
copiii cărati cele date de pomană. Popa ne- 

„_căjea să mai îngrâpe baba. lar țiganul dormea 
| au 

=
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dus: ostenise cât săpaşe tâtă n6ptea şi tâbâr- 
cise coşcogemite băboiii mort. 

Când înseră,. omul îl chemă la mâncare. 

— Dar ce să mănânci? dice ţiganul. 

„— Mălaiii, sărmale, plachie... 
=— Dar de unde? 
— De la praznicul mamei. 

— Ce dracul!... Nu le-aţi mai gătit?!!... 
„— Ba da, dar acestea-s de la praznicul de 

astădi. | 
— Adică de a treia di?... - 

— Ba iar a fost eşit din grâpă, gise omul, 
şi-i spuse ţiganului tot ce se petrecuse în diua 

aceea și ce-i dăduse frate-săi de pomană. 

-— Ei! şi ai îngropat'o iară? făcu țiganul. 
—- Ingropat, da! Şi bietul părinte cât 'i-a 

„mai citit!... Era pic de apă... 

— S&rmânul !... 

Citise într'adevăr bietul popă, d'apoi şi de 

46tă citania câte o 6e:şi câte un irmilic, ba 

“şi leturghii şi sărindare, m'aşi prinde şi. eii, 

dă! Chiar singur îşi fâcea socotelă: 

«Ce mort cu noroc a fost-şi baba asta! 

Bine-a mai mers» dicea popa când se culca. 

'Ţiganul însă dincolo de abia se sculase şi 

tot aşa dicea şi el: Bine "i-a mai mers popei! 

Trei pei de pe un mort!.!...
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In sfârşit, ţiganul dicea că "i-a cădut popei | 

lapte 'n pâsat.. 
ă 

x x: 

Sciţi că ţiganilor li sint dragi caii. 
Avea popa un mânz, scii aşa cam strâjnie, 

„ camtretin, gras ca un harbuz ori ca un pepene 

şi blând de nu-ţi mai dăduse ochii a vedea. 
Țiganului îi căduse la inimă. Vrea să facă 

pe popă să i-l dea lui. 

Desgr6pă Baba, o duce.la popă, o > încalcă 

pe mânz, îi l6gă piciârele pe sub pântecele 

roânzului, și îi inodă degetele în comă, de gân- 
deai că-i chiar vie. Incă şedea cam , plecată, 
par'că vrea să dea la fugă. 
Diminţa, când iese popa din casă, mânzal 

„cu baba fuga la dânsul. Popa dă să se ferâscă, 
mânzul după dânsul. Fuge, fuge, mânzul fuge 
şi el. | 

"Când să se întârcă înapoi, n'are pe unde. 

Valeu, de geba. Măi I6ne, măi Gheorghe, strigă 

argaţii... pace. Dâmne Lisuse Christâse... sfin- 

“ţilor Anastasie şi Chiril şi sfinţilor fără de ar- 
ginţi, Cosma şi Damian ; Iermalai, Ghedeon, 

Simion..: sănătate.Să ruga bietul popă şi cine 

seie ce va mai fi păţit, până ce aii dat nisce 

omeni peste dânsul, că mânzul se vede nici de 
o rugăciune nu vrea să 'nţelegă.
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Dâmne feresce! diceaii 6menii prin sat. A 
păţit'o şi părintele nostru. Să vede că nu i-ai 
citit bine şi baba a venit acuma pe capul lui. 

Dar popa ce mai dicea:? Vai de sufletul lui! 
A pus de a săpat o grâpă de trei ori mai 
adâncă, i-ati citit babei moliftele cele mai în- 
drăcite şi a pus de a bătut cu majul pământul 
deasupra gropei, să nu mai pâtă eşi. A făcut 
el în sfirşit ce-a făcut, numai de pomană nu 
prea s'a silit să dea, mai ales de mânz nici n'a 
gândit. Lui nu-i venise prin minte că babei 
ii place mânzul. Nu. Se: culcă liniştit par'că 
biată babă n'ar fi avut şi ea suflet. 

* MRI . 

Baba însă nu uita. Dorul mânzului o aduse 
pe la miezul nopţei şi o culcă-în pat la popă. 

Când se 'sedlă popa dimineţa, dă de ceva 
rece lângă dânsul. De o-dată gândea... nu sciit 
ce mai gândea, dar când vădu că-i baba, sări 
popa ars, par'că de când e lumea nu mai fu- 
sese culcat. Fugea dei se părea câte un an 
până ce deschidea. câte o uşă. Când s'a vădut 
afară, credea că a scăpat din iad. Măi nici o 
vorbă nu putea rosti: îi luase Avram sporul. 
Ședea cu ochii alunaţi şi se tot ferea când în 
coce când în colo. Î se părea că 1 înşfacă 
baba.
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Mulţime de luine; mai tot satul se strinsese 
la popa. Ședeati care de care şi-şi făceait cruce, 

dar nimeni nu îndrăsnea să se apropie de 

babă. Măcar un cuvânt nu diceait de -dânsa. 

şi temeau cojocul să nu le vie şi lor: rendul 

ca popei. 

Popa se lega de feciorii babei. Picea că ei 

trebue să-o fea de acolo. | 

Feciorii nu îndrăsneai nici ei. Cel bogat 

abia scăpase, cel sărac se temea să nu vie şi . 

la, dânsul să-i sperie copiii. 

Iaca vine ţiganul. | 

— Măi omule, dice ţiganul către omul cel 

sărac, tu mai scăpat pe mine de la morte, 

haide să-ţi fac şi eii o trebă. Lasă-mă să îngrop 
eii pe mă-ta, să văd nici de mine n'o asculta. 

'—Ducte, du-te, bre, răspunde omul bucuros. 

— ME duc, dar să scii că de g6ba n'o în- 

grop eii. Să-mi dea şi mie ceva. Am să fac cu - 

popa tocmelă.... | 
— Fă ce scii. 
Merge ţiganul la popa. 
— Ascultă, părinte, ce-mi dai mie să- ii în- 

grop ei baba să nu mai 6să cât va fi lumea? 
— Iţi dau ce vrei.. 

—, Aşa? Atunci îmi dai mânzul cel sur? 

— Ţi-l dau, bre, şi spa ţi-o dai, și
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potcapiul dacă vrei, numai scapă-m& de osânda 
asta. - 

Luă ţiganul &pa cu mânzul şi-i duse acasă. 
Apoi se întorse la popa, baba în spate şi la 
biserică. Mai săpă ce mai săpă la grâpă, pune 
baba înăuntru şi o astupă, apoi iea un par de 
păducel, îl ascute şi-l bate în mormânt drept 
prin inima babei, 

Bătea ţiganul şi asculta, iar când ajunse 
„parul la inima babei, atunci spunea țiganul 
c'a audit o morăitură ca de motan. 

— E strigâică!!... Dar încaltea i-am rapt 
şi eii pielea, dicea. ţiganul. | 

Intr'adevăr că i-a rupt pielea, că dupe ce 
i-a bătut parul ca mai ba să mai' &să baba. 

Aii scăpat 6menii de o belea şi bietul cel 
sărac de sărăcie. Ba încă s'a învăţat şi meş- 
teşug de scăpat de strigoi, că după aceea cum 
audeai de vr'un mort că ar fi strigoii, îi tur- 
nau câte un par de păducel în inimă şi-i tăiau 
gustul de eşit la plimbare. Și astă-gi chiar tot 
aşa să face, 

Ferâscă D-dei să fii strigoii ! Nici în gropă 
„nu-ţi dati pace.



  

alele, 

  

+ 

POVESTEA NEVEDUTĂ ŞI NEAUDITĂ 
” (Poveste) - 

Era un împărat care avea trei feciori. 

Intr'o di feciorii împăratului se cer să mârgă 

la vânat. Impăratul nu vrea.să-i lase. Li se 

cer, el nu. Se cer, nu. Nu și nu şi nu. 

Ce să facă băeţii? T6tă lumea se duce la 
vânat şi ei, cogemite feciori de împărat, să 

nu se ducă! Haide, cel mai mic se duce la 

tată-său, . 
 — Tată, de ce nu ne dai drumul? 

— Asta e treba mea. 

— Uit'te, toţi care de care se duc la vânat. 

— Asta e treba lor. - 
— Apoi ne pare râu, tată. 

— Asta e treba vostră.
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— Atunci ne ducem fără învoire, dice bă-“ 
€tul, şi pornesce. 

De-odată împăratul tace, par'că n'ar crede, 
dar când se uită pe o ferâstră mai de dindos, 
numai ce-şi vede fecioraşii cârdişor se du- 
ceai. Dă să-i cheme înapoi. Nu vin. Stri igă. 
Ei merg. Dacă vede şi vede, trimete o slugă 
după dinşii cu cuvint că dacă se duc, ducă-se,. 
numai pe la muntele vînt să nu se abată c că 
e re de dinşii. 
— Lasă, lasă, respund băsţii, şi se duc 

înainte. 

Bietul împărat le spunea să nu se ducă pe 
la muntele vinăt, gândea că ei nu scit. Ţi-ai 
găsit, dracii !... Chiar de muntele vinăt le era 
lor mai mult: aceea-i. mânca pe dinşii. Imp&- 
ratul le spunea ce scia el, iarei tot pe gustut 
lor făceau. 

Sai dus la muntele vinăt. 
Cum era muntele vinăt nimeni nu scia, 

dar eine se ducea acolo nu se mai intorcea. 
Când ajung ei la muntele vinăt, ce să vadă? 

Un munte ca toţi munţii, dar plin de vâna- 
turi: cerbi, căpridre, porci sălbatici, jderi, 
iepuri, vulpi foeat ca furnicile, n'aveai pe 
unde călca. 

Când v&d ei atâtea vânaturi, unde se pun 

.



TH. D. SPERANTIA 169 

băsţii pe venat, şi dăi şi dăi şi dăi şi vâneză. 

Asudaseră bieţii băsţi venând şi de gătit vă. 

- naturile nici că se găteau. VEnai vârtos. 

Cum vânau ei, numai ce se trezesc că în- 

„sereză. Dai să se întârcă acasă, li se par lo- 

curile schimbate, nu le mai cunosceaii. In 

cotro să apuce, nu se pricep; încep a se sfă- 

tui. Unul dice una, altul alta, dar din tot sfa- 

„tul nimic nu ese, Nâptea se apropie. Amui- 

„_ gesce. Le vine fome. N'ai cu ce aţiţa .foc. 
„Când au fost pornit de acasă, toţi aveati scă- 

părătore, şi acum nu găsea nici unul. Par” 

„că 18 furase cine-va. Pieriseră. Ce-i de făcut? 

Se uită unul laaltul şi strâng din umere. Şed. 

Cum şedeaii ei, bagă de semă că se vedea 

inainte o zare de lumină. . | | 

Cel mai mare se duce, dar nu mai. vine. 

- Cei-lalţi aşteptă cât aşteptă până ce, de la 

o vreme, cel mijlociu se duce şi el să vadă ce 

sa întâmplat. Se duce, dar dus r&mâne şi el. 

Numai cel mititel r&măsese. singur ca un 
huhurez. Se uită încâce, se uită încolo, întu- 

nerec. Țipenie de om nu se vedea. Haide in- 
“tun noroc. Pornesce şi el. Incaltea ce va fi 

să fie: dacă şedea pe loc nu era mai mare 

pricopselă. | 

Apucă pe unde apucaseră şi cei-l'alţi. Se
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uita la zarea cea de lumină şi mergea. Dar 
cum mergea?... vai de capul lui, ca orbii. Cu 
mâinele . băjbăca inainte şi până ce păşea 
odată, cu piciorul călca de'donă-trei ori în- 
trrun loc. Alt-fel putea să dea într'o jidovină 
să-și rupă capul, că era un întunerec mai di- 
hai de cât în iad şi nisce. locuri ponordse şi 
pâclişite de-ţi stupeai sufletul. Dar ce să facă ? 
strângea şi el din dinţi şi mergea. 

Cum mergea el, de odată zarea de lumină 
nu se-mai vede. Ciuda lui. Dacă scia, nu por- 
nea măcar de pe loc. Acum ce-i eră bun? 
Se temea să nu fi rătăcit cine scie pe unde, 
pe la-dracu în praznic, să-l cate cei-Palţi ca 
&rba de leac şi el habar să n'aibă, să-i caute 
pe dinşii pe unde nici nu le-a călcat piciorul. 

— De-acuma mi-e tot una, dice el, şi în- 
cepe a merge mai repede. Numa! de-odată: 
buf!. Se împiedică şi cade jos. Ce dracu să 
fie?! Când cată colo vede că sa împiedicat de 
o ciotă, O iea şi el în spate şi-şi cată de drum. 

Frica îi mai trece ceva, dar îl apucase 
ciuda și înjura şi el câte-i veneai la gură şi 
câte nu înjurase de când îl făcuse mă-sa. 

* 

+ x 

— Dar, ce mama, dracului! De- când am 
pornit de la locul mei şi la zarea cea de lu- 

v mină-nu' mai ajung!..
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Când sfârşesce el vorbă, de-odată îl apucă 

par'că un fior repede și numai ce se trezesve 

într'un hrajii mare, în chip de casă lungă, 
de nu-i mai vedeai fundul. 

In mijlocul casei era o gropă şi în grâpă 

un foc de vi'o opt care de lemne. 

Când ajunge băstul colo, îi ese inainte | 
un om aşa de inalt că pe cât bătea lumina 

focului de abia se vedea până la genuche. 

Se uita băiatul la densul, se uita şi prin . 
prejur... 

De-usupra focului fierbea cogeamite cazan 

în care din când în când printre bulbucii de 

uncrop, se vedeai ieșind şi iar cufundându-se. 

capete de om. 

Imprejurul focului şedeai doui-spre- dece 

cu foile gata să sufle în foc; iar pe lângă pă- 

reți şedeau legați de gât, de mâini şi de pi- 

ci6re mulţime de 6meni. Printre dânşii bă6- 

tul vădu şi pe fraţii lui. | 

„—— Ce cauţi aice, măi băete? întrebă omul 
cel mare. 

— O l&că de foc. 
— Spune o poveste nevădută şi neaudită. 

Iaca păcătoşii cei legaţi de colo nu s'aă pri- 
ceput să spue. Scii ori ba? - 

Bădtul se. uită în sus la dânsul şi când îș
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mai aruncă ochii la fraţii sei şi la cazan, dice: 
scii. 

— Dacă scii, spune. 

— Eu spun, dar vegi că poveştile se ascultă 
de culcat, | 

— Aşa? Atunci mă cule şi ei, dice omul 
cel lung şi se încolăeesce împrejurul focului. 

„ Băgtul pune cita jos la capul lui, se uşeză 
pe dânsa lângă foc, tuşesce, mai - ghiontesce 
cu cotele în cei cu foile, şi începe: . 

«ln vremea pe când mama era. îngreunată 
cu tata, ce să vedi, într'o di, aşa prin postul cră- 
ciunului, îi vine mamei poftă de pui de graur. 

— Ce spui tu? Undes'a mai pomenit? dice 
omul cel lung. 

— Apoi dacă-i aşa povestea... 

— Dă, spune "nainte! 

— Poftă şi poftă, de se sperieseră toţi me- 
gieşii. Ce să facem noi? Unde să găsim pui 
de graur? | 

« Mama se bocesce, ei mă bocesc, toţi se 
»bocese. Cum dracu nu te-i boci, când ve- 
»deam că mama are să piârdă pe bietul tata». 

— Ho, destul că mă dâre capul. Mai incet, 
Ei, şapoi? 

— Ședeam şi ei şi-i dam chitâlă ce-i de fă- 
„cut? In pădure pâte s'ar găsi, d'apoi cine să se
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ducă la pădure? ii m'aşi fi dus, n'avea cine 
rămânea cu mama, că eii eram cel întâiii şi 
cel de pe urmă, alţi copii n'avusese mama. Bu- . 

nicu-meii şi bunica erai mititei. Să-i las acasă, 

"ce puteaii ei să-i ajute mamei? Să-i trimit pe 

_ dinşii, nici vorbă nu era. | 

« Mam dus eii singur. 
» Am copt vre-o câţi-va bolovani și i-am 

»pus în traistă să ar, ce mâncă, şi udătură 

»o, bucată de rogojină, ş'apoi pe cal şi la:drum, 
»băâte...» = | Ra 

»Merg ei, merg şi ajung la pădure. Când. 

colo, pădurea îngheţată». 

— Cum era? | | 

— Îngheţată, dar cum să fie!... 
— Bre, bre, bre! Hai spune. 

— De odată nu mă bizuiam, dar când mi-am 

adus aminte că mama pierde pe tata, am 
opiatit odată calul şi m'am. suit pe ghâţă.: 
Dance ghâţă !.Ca sticla. Numai eă seii cum 
mergeam. Dar ciuda îmi era şi mai mare. 

Nici un cuib nu vedeam. Era cât pe ce să mă 

intorc înapoi. Când. de o-dată aud un ţipit, 

Dau pinteni calului. şi la fugă. Nu merg ca 

două obraţe şi bof!!... 

— Ce? 

— Cade calul drept în cap şi-şi rupe gâtul. -
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Vai de mine! Ce fac ei de acum? Dă în colo, 
dă pe dincolo, ieaii capul acela şi-l daii la dra- 
cu, pun căciula în gâtul calului, şi la a drum. 
— Stăi, măi! 
— Da, ce vorbă ?! Parcă a aveam când să 

stati ? ! Merg eu ce mai merg şi numai ce zăresc 
ghâţă crăpulă întrun loc. Mă dati j jos de pe 
cal şi pun urechea. Aud, ciripind. Acolo 
erai puii. 

Brava! l-am n găsit dar cum să-i scot? Lepăd 
repede cămașă ; dai innot; mă acufund şi 
ajung la cuib. Când să isi puii, ieai dacă 
poţi. Cuibul era strimt ca simeâua fasului. 
Bag mâna, nu încape, bag picioril, nu; dai 
cu capul şi intru cu totul. 
— Tiil! 
— Apoi de acuma nu mai span. 
— Dar de ce? 

— Hei! Dâr băeţii cei de colo mi-s fraţi 
şi mă dâre i inima să-i privesc legăţi dinain- 
tea mea. 

— Hai, da-ţi-le drumul. Di, bre! 
— Când intru colo, hărşti grăurâica de 

crestă şi les afară. Când o caut că la guşă, 
cra plină de pui, încă nu-i fâtase. 
„— OEI! Stăi că nu mai pot... 
Cât spunea băctul, minunăţia cea de om



TH, D. SPERANFIA 415 

lung se svircolea ca şerpele și: sufla par'că 
voia, să'şi dea sufletul, | 
— Cum văd eii aşa, bucuria mea. Lucalee 

şi acasă, Când mergeam mai lăvă grijă, numai 
ce iar: buf!! 

— Fă 71, 

— A cădaut calul ge i-a sărit căciula cine 
scie unde. 

— Mare comedie!!.. 
— Dau cu pintenii să se scâle, el pace.. M& 

daii jos, caut. Ii erai desbinate piciorele. Ce 
să-i fac? [i strâng picidrele la loc, dar nu șed. 
_N'am cu ce le prinde. Să fi găsit de unde-va 
să-i bat un cuii, ar fi fost bine. Dar de unde, 
dacă n'aveam cuţit? Ce aracu-i de făcut? Să 
m& duc pe jos până acasă, târdiă. Mama îl | 
pierde pe tata de tot. Mam suflecat bineşor 
şi m'am pus să desprind picidrele de la cal. 
Dacă aveam cuţit le desprindeam mai lesne. 

„Dar şi aşa... Le-am ros cu dinţii de Ia cal şi 
le-am pus la traistă, 
— lan audi?!.. 
— Se 'nţelege. După aceea mi-am îndesat 

căciula pe urechi, am îricălicaţ pe traistă, și 
mână. Dar ce să vedi! Cum. mergem ei la 
fugă şi cu gândul acasă şi mi se părea că merg 
prea încet, de necaz az dai cu mâna să mă 'scarpin 

1
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în cap; dară scarpină-te dacă poți! Capul 

nu e la locul lui. Ridic căciula nu e. Am r&- 

mas fără cap! Ce e de făcut?!.. Adevărat că 

mulţi firă cap trăese mai bine în diua de 

astă-di de cât cei cu cap, și ajung mai ueparte 

pentru că pot intra ori pe unde, că. se pot 

pleca ori cât e nevoe, că nu se tem că se vor 

“lovi cu capul; dară ori cum, la dracu, mă 

rog, cum să te duci acasă fără cap ?!... Ruşine 

de 6meni!!... 

" Gândindu-mă ei aşa, numai ce îmi arunc 

ochii încolo într'o parte, și când mă uit eit 

bine, ce văd? Capul meii, îşi pusese dumnelui 

nisce piciorușe de trestie, de stuf, şi acuma. 

se dădea pe ghiaţă ca băeţii cei care fug de 

la şeolă!... 

— FPici-i-i |... face omul cel lung. 

_— Aşa, mă rog, dice băstul; şi încă ce 
- necaz am avut până ce lam văglut prins şi 

-pus' la loc sub căciulă!!... 
— Bi? 

_— FĂ, în sfirşit Yam pus la loc şi am plecat 

la drum. | 
Când ajung acasă, numai bine fătase şi 

| grăuroica, A mâncat mama puiă ș şi s'a liniştit. 

— Bodaproste!!.. | 

-— Peste vre-o trei săptămâni...



TH. D. SPERANTIA 4117 

— Ce ?... mai este ? - 

— Wapoi cum ! Peste vre-o trei săptămâni 
era să fie cumetrie, dar nu era făină. Degrabă 

“ed, pun în car şi, la mâră. Macin şi pornesc 
înapoi. 

« În urma mea cât fusesem la m6ră ploase 

țapăn şi când ajung la podul gârlei, o prăfărie 

de mânia lui D-deii” Dai'se trec, se îngl6dă 
boii. Hăis, cea, nu-i chip. Pun sacii la jug 

şi boii în car şi haide. Am scăpat. 
— Dar n'ai să mai isprăvesci? 

— Mai stăi. Când ajung acasă, găsesc pre-. 

gătiri pentru botez. Bucuria mea că puteam 

fi şi eu față! 

» Dar când colo, în locul tatei popa vrea să 

boteze pe mama. El vrea, eă nu vrei; el 

vrea, eu nu. Atunci ei mă înciudez şi hăţ 

pe popa. L'am înşfăcat o-dată, iacă aşa cum 
aşi lua cidta asta de jos. I/am ridicat cum 

ridic ciâta ; şi cum şedea colo cristelniţa cu 

botezul, de pildă cum șede cazanul acesta 
aici, lam isbit de o-dată drept în cristelniță, 
ia aşa: bof!» | 

Atunci băstul odată trânti cita în cazan, : 

de săriră stropii cât colo, şi peste cei cu 
foile” şi peste omul cel lung, şi i-ati opărit. 

Cei cu foile ai r&mas svârcolindu-se, iar 

42
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omul cel lung numai s'a încordat ca un şerpe 
şi a început a mârâi de se cu fremura pă- 
mântul. 

Atunci băstul iea pe fraţii lui şi, lă fugă, 
Când ese afară, vede că era chiar pe mun- 

tele vinăt. în | 
-S'aii dus acasă, ai mai luat Gmeni, au 

sirivs venaturile, ai dat drumul celor legaţi 
şi pe cel lung Pai îngropat acolo şi mormâr= 
tul lui era cogemite movilă, care este și până 

“astă-di. Iar la: muntele vinăt din diua aceea 
a putut merge ori-cine şi merg şi acuma. 
Dacă voiţi, v& puteți. duce şi D-vostră. 

 



  

  

  

POVEST EA POVESTILOR 
( Poveste ) 

Era o babă ş'avea patru feciori, toţi omeni 
căt omenii, cogemite hojmălăi, dar leneşi de 
le duhluia urma. T6tă diulica şedeaii în casă 
tologiţi ca n:sce moroni şi aşteptat numai 
mâncare de-a gata de la, hista babă care era 
ca vai de capul ei, slabă şi bătrână, d'abia 
„mergea, şi pe lângă:altele şi săracă. 

Intr'o'di baba s'a supărat şi ea, le-a hotărit 
să-şi iea catrafusele şi să plece după câstig. 

„ De-odută nu prea voiait flăcâiaşii noştri, 
“dar dacă aii vădut că nu e glumă sai dus, 
astă-di unul, mâine altul, până cea remas 

numai cel mai mic, Acela tot era mai cu 
“priinţă bietei babe: nu se 'ndură s'o lase așa 
de isbelişte.
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Iatr'o bună diminsţă, însă, baba S'a sculat 
şi a rnurit. 

Băstul acuma străin, fâr de nici un spri- 
jin, apucă şi el încotro vă&du cu ochii: îşi luă 
lumea 'n cap şi se duse. 

Mergând el, ajunse printi”o pădure cu nisce 
copaci mari şi deşi de nu vedeai nici sârele. 
Trei dile şi trei nopţi merge el printr'insa, 
dar de dat de margine nu mai da.. 

A treia di pe la prânz, băstul numai ce 
'ntâlnesce un călugăr bătrân, bătrân, aşa de 
bătrân că trebuia cu cârja să-și ridice genele 
ca să se uite la om. 
— Bună giua, părinte, dice băstul, 
— Mulţumesc dumitale, răspunde călugă- 

rul, ridicându-şi genele. Dar ce vânturi te- al, 
adus pe aici? 

— Slujbă caut, părinte. | 
— Slujbă? Vino la mine. Am trei oiţe şi 

îmi trebue un cioban care să le păzescă şi să 
mi-aducă apă de unde beai şi iarbă de unde 
pasc ele. Dacă -vei fi vrednic şi-mi vei sluji 
cu credinţă, iţi vciiă plăti bine, iar de nu, îţi 
voii tăia capul, să mântui lumea de un răi 
ți de un mișel, 

De-odată băetul se uită cam lung la că- 
lugăr. Dar mai pe urmă îsi face socotelă:
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«Ce va da D-dei, ori voii muri ori voii trăi, 

haide 'ntr'un noroc». Se prinde cioban la că- 

lugăr şi pornesce cu dânsul prin pădure. 

Oile merg inainte şi ei în urmă, până ce 

ajung la casa călugărului. 

Casa călugărului era într'o poenă verde 

ca buraticul şi de jurimprejur ocolită de nisce 

copaci nalți şi frumoși, tot unul şi unul, 
par'că erau aleşi. Casele mari, frumâse, dar 

miroseaii a pustiii cât de colo: nici un suflet 

de om, nici-o mişcare, numai păreţii albi şi 

nalți de te lua groza. lar de jurimprejurul 

caselor, în toţi parii din gard, era câte un: 

cap de om. Numai la pârtă era un par 

fără cap. i 

Când ajung aprope de casă, parul fără 

de cap începe a sări în sus de bucurie şia 

striga: «Cap, cap, cap b 

— Lasă că-i vedea cap! Am să fac cu tine 

mămăligă, dice băctul ridând. 
Dar uitându-se pe la cei-l'alţi pari cunosce 

“şi capetele celor-l'alţi trei fraţi ai lui şi i se 

cam tăie gustul de vorbă. Mai că-i venea să 

se lase de slujbă, dacă lat fi lăsat călugărul. 

„Fraţii lui fuseseră și ei. pe acolo ; dar nici 

unul n'a fost adus 6rbă de -unde păsceaii oile 
nici apă de unde beau ele. |
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Porneaii cu. dânsele la păscut, mergeau 
pănă într'un loc, nu se bizuiati să mârgă mai 
departe şi se culcaii. Oile se duceaii în treba 
lor şi când se întorceaii înapoi se luaă şi ei 
după dânsele. Rupea de jos nisce &rbă şi 
puneaiă in, traistă, umpleaii ulciorul cu apă 
din vre-un pâriii şi-i duceaii călugărului ca 
să-şi mântue urechia. 

Călugărul. numai ce punea mâna pe sârbă 
şi o cunoscea pe loc, le lua frumuşel capul şi 
li-l punea în par. 

După amiagă călugărul châmă pe băiet, 
dă haine ciobănesci : suman, pălărie, alu; 
ii dă un ulcior pentru apă, o răcliţă pentru 
&rbă, şi-l trimite cu oile. 

Când se duce băctul la oi, le găsesce culcate. 
Strigă la ele, dară una ţigae nu se scolă. Elo 
vidică incetişor de jos şi o pune în picidre. 

Cum o pune în picidre, Gia se scutură şi-i 
dice: «Câţi ciobani a avat stăpânul nostru 
nici unul nu s a ostenit ca tine să ne ridice 
pe vre-una de jos. Măcar să fi fost cât de bol- 
navă, începea a te croi cu biciul şi a te ghionti 
cu piciorul până ce mortă, coptă, trebuea să 
te scoli. Pentru aceia noi nimic n'am vrut 
să-i învăţăm şi acuma iată-le capetele prin 
pari. lar Lu, băiste, mergi la stăpân să-ţi mai 
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dea un rând de haine pe lângă acestea şi apoi 

te învăţ ei ce se faci». i 

Băiatul face precum îl învățase Gia, merge 

la călugăr, mai iea un rând de haine, se îm- 

brăcă peste cele-lalte şi apoi pornesce cu oile. 
Ele mergeaii înainte pe unde le era drumul 

și el după dânsele şi tot la cea ţigae se uita! 

Ai mers inainte, ai mers până ceai ajuns 
la un păriii. Oile trec. Când se trecă şi el, de- 
o-dată se dă înapoi de spaimă. 

Acolo era un păriii cu vermi neadormiţi. 

Până acolo fuseseră câţi slujise la călugăr, iar 
mai încolo, ba. Aaa 
Gia cea ţigae învaţă pe băct detăie din pă- 

dure o nuia lungă şi grâsă că d'abia se 'ndoea. 

O sprijine în mijlocul păriului,. “apucă de 
virful ei şi când işi face o-dată vânt, trece 

tocmai în cel-lalt mal ; iară vermii cei nea- 

dormiţi aşa de tare roşese nuicua că din cât 

de grâsă era, rămăsese numai cât simedua 
fusului. . 

— lată-ne pe cea lume, dice 6ia-cea ţigae 
cătră băiât. Acest păriu îi era hotarul. 

După ce trec păriul, nu mult mai merg, pină 
ce ajung pe nisce locuri pline de copaci uscâţi 
şi de lemne uscate, par'că era &rnă ; numai 0= 
m&t, ori zapadă nu era. O frunză măcar ori un
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fir de 6rbă verde nu se vedea; iar prin co- 
paci sburaii mulţime de păsări care cânta 
aşa de jalnic că te rupea la inimă. Și diceaii: 
«Vai de noi şi de noi şi de cei ce ne-ati născut 
pe noi». Mai sburai şi o mulțime de fluturi, 
dar vai de capul lor, că ori unde se puneai 
tot pe uscat nimereai şi erati aşa de slabi că 
d'abia puteaii strânge aripele.. 

Mai "nainte era un câmp întins dar pustii 
şi unde şi unde câte-o casă, 

Băstului îi veni în gând.să vadă cine şed 
pe acolo. Intră într'o casă şi când colo înăun- 
tru, ce se vadă? Era o femee morță, şi'n nasul 
ei eraii virite două faiore de cânepă. El se 
uita la dânsa, se miră şi se duce mai 'nainte. 

- In altă casă găsesce un om mort, întins pe 
pat şi cu un topor înfipt în piept. De acesta se 

„miră şi mai mult. Dâmne feresce, gândea el, 
“ce lucruri minunate mai găsesci pe aici! Mai 
“intră şi la altă casă, dar şi acolo tot de acestea 
„găsesce: un om mort ședea pe-o laviţă cu 
"Sura căscată şi-i curgea venin din gura unui 
“ŞErpe mare care şedea spenzurat întrun cujiă. 

Nu mai intru de acum prin alte case, dice 
bătul şi-şi cătă de drum; dar prin mintea 
lui numai morţi umblat. 
- Mai departe ajunge prin nisce locuri așa de
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frumâse că nu te mai săturai de privit. Iţi 
părea că visezi, că nu mai sint aievea: flori, 
copaci infloriţi şi păsări care cu fel de fel de 
viersuri diceai: «Ferice de noi, şi de noi şi 
de cei ce ne-ai năseut pre noi». Şi cântat de 
te adormeati. | | | 

După ce trecură de tâte acestea, ajunseră 
într'o vălcică, despre amiadă, că tot spre amia- 
dă mergeaii. Acolo găsiră o mulţime de isvâre | 
Şi nisce uluce ori treuce sparte şi stricate ca 
de o mie de ani. | 

Cum ajung oile, ulucile ori treucile, se fac, 
scii, ca novă şi se umplu cu nisce apă ca 
lacrima de limpede. Acolo era locul de unde 
beait apă oile călugărului. Când încep ele să 
bea apă, băstul pune ulciorul la gura celei 
țigăi şi-l umple chiar de unde bea ea. 

După aceea, ulucile se fac iar vechi ca mai 
"nainte, iar oile se întore inapoi spre casă. 
Mergând ele încep a pasce. Unde puneail 

oile gura, deo-dată crescea câte un smoc de 
&rbă verde ca buraticul, grasă și plină cum 
nu sa mai vădut pe aiurea. Băstul "meige 
tot după cea ţigae şi de unde apucă-ea cu gura | 
şi el rupe cu mâna și pune ?n traistă. 

Când ajung prin câmpul cel înflorit, mul- 
țime de flori încep a se pune pe hainele
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lui ; jar cl, după cum îl învățase oiţa cea ţigae, 
lasă de se pun câte vor şi. apoi începea 
lepăda când gluga, când cuşma, când suma- 
nul cu flori cu tot și le dice: «Şedeţi florilor. 

“aici că voii veni ca să vă eat». Acele flori 
eraii fete care murise nemăritate. Ele voieau 
să i6să la lume şi dacă nu le-ar fi lepădat ar 
fi murit şi el. Păsările ce diceaii: «Ferice de 

„noi şi de noi şi de cei ce ne-ai făcut j peenoi», 
eraii copii cari murise ră botezați şi precistuiţi. 
Cele ce diceaii: «Vâi de noi şi de noi şi. de cei 
ce ne-au făcat pe. noi>/ erai coţii nebotezaţi ; 
iar fluturii cei slabi erati copii pierduţi. 

Când ajunge la casa unde era acel cu, Ş6r- - 
pele, intră inăuntru şi hăţ şârpele din cui 

— Ce-ai făcut? strigă de-odată: mortal v ri- 
dicându: -se de pe pat. 

— Am vrut să-ţi fac un bine, răspunde bă- 
6tul. 

— Nu, fătul mei, nu trebue să faci nimic, 
Acesta este osânda mea, pentru-că în vi6ţă, 
cât am trăit, vara când mă culcam, în log să- 
mi pun brâul sub cap îl puneam în cui. A- 
cuma trebue să rabd, sint două-deci şi patru 

| de ani de când rabd şi mai am încă cinci an 
de răbdat. Eram de două-deci şi nouă = de ani 
când am venit aici.
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— lartă-mă, că n'am sciut, dice băctul, 
și se duce. 

Când ajunge la cel cu toporul în piept, hăţ 

de topor şi-l seâte. Dar omul repede se scolă 
şi-i spune că mai are nouă ani de stat așa; 

pentru-că pe cânl era în cea lume-când tăia 
lemne Sâmbătă s&ra, nu lua toporul să-l ducă 
in casă, îl lăsa spre Sfânta Duminică infipt 
in trunchiii; şi mai are de stat aşa nouă ani, 
Băctul dice ca să-l ierte, şi se duce. 

După aceea ajunge la femeia cea cu cânepa 
în nas. Curi ajunge, apucă de amândouă fu- 
iorele şi smuncesce odată de le scâte. Femeia 
se scolă şi-i dice, ca şi cei-lalţi, câ aceea este 
osânda ei, pentru-că pe când era în cea lume 
și peria cânepa la cine-va, îndosea din fuidre; 
şi mai avea de stat încă trei-deci şi trei de ani. 

După acestea băstul işi căută de drumul 
lui : trece câmpul cel pustii, ajunge la părti, 
iea prăjina sare şi se duce acasă. Când vede 
călugărul €rba şi apa, sare în sus cât era 
de bătrân. 

— Bravo, băste! dice, e]. Ved că maj slujit 
cu credinţă până acuma, dar să scii că n'ai 
scăpat încă. Ascultă: 

« Să faci o gr6pă adâncă şi mare, s'o umpli 
de lemne, să dai foc lemnelor şi când vor arde 
mai tare să mă arunci acolo, să ard şi ei.



"188 PROZA 

« Apoi la sfârşitul fie-cărei luni să scormo- 
lescă în cenuşă şi vei găsi două-spre-dece cio- 
lănele. Inainte însă de a căuta în: cenuşă, să 
i6i o albie lungă de un stat de om, să aşterni 
într'insa rbă de pe ceia lume şi peste dânsa 
să înşiri în lungiş tote ciolănelele şi să le aco- 
peri cu €rbă. Când vor fi deplin două-spre- 
dece ciolănele, să torni peste dânsele şi peste 
€rbă jumătate din apa cea de pe ceia lume, 
să acoperi 6rba cu o pânză curată şi so leşi 
aşa trei dile. A treia di, la rev&rsatul zorilor, să 
ridici pânza şi atunci iţi voiă plăți hacul tău». 

Băstul face grâpă, pune lemne, le dă foc 
“şi când ardeaă mai tare, umflă pe călugăr în 
spate şi îl aruncă. Lemnele ard tâte şi cu ele 
arde şi călugărul. | 

lată m'am scăpat de bietul călugăr. Cine 
va mai pune de-acum capete prin pari? Dar 

- mie cine dracul îmi va plăti, gândea băstul 
şi se invârtea în câce şi în colo prin ogradă, 
de urit. 

In vremea aceea oiţa cea ţigaie veni la el 
_şi-i gise: «Fă, băidte, ceţi-a dis stăpânul tăi, 
că nu vei greşi; iară când va fi să-ţi ici hacul, 
altă nimic să nu ceri de cât cornişorul de la 
părete, şi cum vei nimeri nu te vei căi. Apoi 
veniră şi celelalte două oi şi porniră tustrele
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pe cea lume, că de acolo erati. Iară băstul 

asculțând ce-i disese oița, tot ce Pa învăţat 

călugărul, a făcut. | | 

In dimineţa cea depe urmă, cănd ciolanele 

tâte învălite de €rbă și udate cu apă de pe 
cea lume erai in albie, acoperite cu o pânză 

curată ; când începu a se onizi de diuă, băstul 

merse la albie şi încetişor ridică pânza de la 
un capăt. Când colo ce să vadă? In locul erbei 
şi. al ciolanelor, era un băst tinăr ca de şase- 
spre-dece ani şi frumos de nu te mai săturai 
sa-l privesci. Acesta era calugărul : întinerise. 

— Mai este mult pân” la diuă? întrebă 
tinărul. 

— Nu, stăpâne, respunde băctul plin de 
mirare. 

— Bravo, bine m'ai slujit, dice apoi tinărul. 

Să intinde odată dei se aşâgă 6sele bine, 
şi în sfârşit se ridică din albie, se spală cu 

apă de pe ceea lume şi dice cătră băst: 
— Cere acuma de la mine ori ce vroesci 

şi eu îţi daă. ” E 

— Să-mi dai cornişorul de la părete. 

— Cornişorul?! face tenărul, cam pe gân- 
duri: dacă Lui cerut tu din capul tăi, bun 
cap ai avut; iar de tc-a învăţat cine-va bine 

ţi-a priit.
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Apoi n merge cu băistul prin tâte odăile şi 
tocmai în cea din fund răzălui în fund cu 
un cuţit penin. părete şi scâse un cornişor cât 
un deget. ]l dădu băiâtului și-i mai dădu pe 
lângă dinsul şi bani cât a putut el duce. Dar 
i-a spus să nu deschidă cornişorul până ce 
nu-şi va avea casa și gospodăria lui. 

Dupe aceia bâistul îşi luă diua bună și 
plecă. 

În urma lui, tinăral' flaeră odată din de- 
gete, şi numai ce-i veni un cal negru ca cor- 
bul, şi cu o şea numai de aur şi-de pietre - 
scumpe, că la sore puteai căta, far la dânsa ba. 
„Calul nechâză o dată de r&sună pădurea, 
iar tinărul îl incălecă $ și sboră în naltul cc- 
rului. 

Cum mergea băistul pe drum, mereii se 
gândea ce va fi:in cornişor. Să-l deschidă se 
temea, să nu-l deschidă, nu se putea râbda. 
Aci îl strângea în sin, aci îl scotea Şi se uita 
la dânsul, şi tot aşa. De la:o wr eme, însă, nu 
mai putu răbda, înfipse cuțitul şi-i scâse 
fundul. 

Cum îl desfundă, începură a eși dintr” ensul 
fel de fel de. vietăţi: pesci, păstri, cai, boi, 
bivoli, cerbi, -căprisre, iepuri, lupi, în sfirşit 
tot ce vedem astă-di în lume; iar el își puse
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mâinele în. cap şi incepu să plângă ca un co- 
pil că n'a ascultat cum "] invăţase lin&rul. 

In minutul acela nu mai se trezesce că-i ese 
înainte, ca din păment; un boerănaş, cu haine 
nemţesci şi-i dice: «Ce mai plângi şi.te îră- 
„suesci de geba? Dă-mi ce-ţi voiii cere ei și 
vei vedea cum într'o clipă ţi le voit strânge 
i6te la loc in corn». 
”— Ce să-ţi dau? 

— Să-mi dai ce-ţi va fi ţie mai drag în 
lume. 

Băistul stătu o bucată pe, gânduri : Ce 

să-mi fie mai drag?... negreşil că, femesa, 

gândi el. Bi, şi dacă mi va lua femeea, ce 
pagubă ? Par” că ulta nu voii mai găsi! Apoi 

dice: «M& invoesc, haide strânge-le». Făcu 

înscris, îl iscăli cu sânge și-l dădu boerâna- 

şului care-l strânse, şi când începu a bate cu 

degetul în cornişor, tote vietăţile dădea una 

peste alta ca să intre în nuntră, și intrară 

_t6te pân'la una. _ E 

După aceea băistul bucuros strângându-şi 
cornişorul, îşi luă diua bună şi se duse în 

drumul lui, gândind: cine pote fi acel Doeri- 
naş? dar boerănaşui era dracul. 

Dapă ce se despărţi de dracul, băistul luă 

drumul spre locul de unde era el; ajunse în
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satul lui, căută să mai vadă casa în care şe- 
duse, dar, sănătate, nici locul nu se mai cu- 
noscea. Nu-i vorbă, nevoe de densa n'avea, 
că bani cu ce 'şi face casă, îi dăduse lui că- 
lugărul de ajuns şi de întrecut. Işi turnă nisce 

„case și nisce şure şi nisce heiuri de mergea 
vestea. Gospodărie ca la dânsul prin melea- 
gurile acelea nu se mai pomenea. 

Cum îşi vădu casele gata, îi veni în gând 
să se statornicâscă. Se însură cu o fată care 
ii plăcu lui şi se făcu. gospodar în tot bunul. 
Numai cornişorul incă nu-l desfundase. Acum 
îi veni şi lui rândul. | 

Când îl desfundă, incepură iarăşi a eşi din- 
tr”insul, ca în rândul trecut, dar acum nu mai 
apucai pe câmpi, mergeaii fie-care la locul 

„lor: boii şi vacile prin şure şi prin ocdle, caii 
„prin grajduri; cerbii prin păduri; epurii prin 
tufişuri ; urşii, lupii, vulpile prin codri, prin 
lanuri, prin stufării; pescii prin bălți; găi- 
nele şi curcile prin poeţi ; vrăbiele prin şure ; 
câinii în ogradă; în sfârşit t6te la locul lor, 
dupe cuin a vrut şi le a menitel. 

Treburile mergeau bine şi băiâtul nostru 
ajunse omul cel mai vestit. Avea acuma și 
un baieţel care-i era ca ochii din cap. Nimica 
nu-i lipsea. Totă lumea vorbea de norocul lui 
şi chiar el se credea fericit. 

e
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Dupe câţi-va ani de dile îi vine un spe. Il 
primesce bucuros, că cu ce să-l primâscă avea 

'. el, de aţi avea şi D-vâstră ca dânsul! Trei dile 
şi trei nopţi la ţinut pe băut şi pe mâncat. 
Femeia nu scia nici cu spatele, nici nu-i tre- 
cea prin cap, cine putea să fie acel 6spe. Dar 
omul, sărmanul, bea el şi petrecea că n'avea 
ce face, dar şedea ca cânele în car: numai 
D-dei scie cum era inima lui. Să temea nu 
cum-va 6spele lui să fie cel cu care făcuse 
zapisul, când desfundase întăiaşi dată corni- 
şorul. Și doră ghicise. Era chiar dracul în 
pici6re. 

Când se impliniră, trei dile, dracul îl ceru 
juruita. Si 

— Vrea să dică ai venit să-mi ici temeea? 
făcu omul. | - 

-— Ba nu, eu băistul vreau să mi-l dai, dice 
dracul. | | | Ma 

Dracul vrea să-i iea băiâtul, dar băictul nu 
mai era acasă. De cum venise dracul, băiâtul 
par'că “i spunea inima, mititelul, că acela nu-i 
om curat: începu a da dosurile până ce-şi 
lăsă şi tată şi mamă şi apucă în cotro vădu 
cu ochii. 

Tot s'a dus, s'a dus plângenă băistul până 
ce a ajuns la malurile mărei. 

13
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Cum era el necăjit; vădu o mreană jucân- 
du-se prin apă. 

-— Mreană, mreană, dice el, tu te joci şi te 
veselesci şi eii mor de scârbă şi de necaz. 
— Nu mă joc, stăpâne, răspunde mreana, 

ei vreau să le scap de vrăjmaşul tăii. (Li dicea 
“stăpân că dor şi ea să trăgea din pescii cei 
din cornişorul de la părete). 
— Dar cum poţi tu să mă scapi? 
— Cum ? De asta te îngrijesci? Vino la 

mine să te pun-sub un solz, să m& duc în 
fundul mărei, să pun toţi pescii peste mine și 
lasă de te'va mai găsi! 

— Haide, dise bătătul, 
SE duce la dânsa, să bagă sub un solz şi ea 

se lasă în fundul mărei şi pe toţi pescii din 
mare îi pune de-asupra ei. | 

Şedeaii ascunși, nici nu gândiau. Când colo, 
iacă şi dracul, şi cum ajunge, strigă!" «Ei, 
hâţă de mreană, ascunsă sub pescii mărei, 
adu-mi băietul că-i al mei». 

— Vegi că n'ai putut face nimic, dice băi6- 
tul către mreană. a 
„— Dă, stăpâne, cât am putut am făcut. In 

iundul mărei, m'am cufundat şi sub pescii 
mărei m'am ascuns: dacă m'a găsit, a cuje 
vina ?
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În vremea aceea, dracul mai strigă Şi de 
al doilea şi de al treilea şi mreana ese în faţa 
apei şi-i dă băictul. 

Dracul luă pe băist și porni cu densul la 
om acasă, că el din mâna lu: vrea să-l iea, că 
de dansul îi fusese juruit. 

Cum a ajuns la om, sia pus iar pe bâut şi 
pe mâncat trei dile şi trei nopți. 

„ Băiâtul mai stătu până a doua di şi fugi 
din noă. 

: - Mergenă el ajunse într'o câmpie. Acolo 
» vEdu el o pajoră rotindu- -se, lăfoindu-se şi 
; umflându-şi penele. 

— Pajoră, pajoră-neruşinată ce eşti, tu te 
- rotesci şi te lăfoesci şi te fudulesci, tar ei nor: 
“de scârbă şi de necaz. 

e '— Nu, stăpâne, nu mă fadulesc, ci mă pre- 
- gătesc să te ascund pe tine. 

—— Audi... Să me ascundă ea! Dacă nu 
m'a ascuns mreana bine şi tot m'a găsit, dar 

| iu unde ai să me ascunqi? |. 
— Eu !!... Vino colea sub aripă şi n aj 

 hăbar. 

L'a luat pajoră, Va ascuns sub aripă ș şi când 
a stri ins aripa la loc, nici nu se cunoscea,.. 

„Chiar dracul a trecut pe lângă densa de vre-o 
: câte-va ori! şi nu la tăiet prin cap, că ar fi 

     
  măi iii



196 , i PROZA 

acolo. Mai pe urmă însă, pe semne S-au fost 

spus alți draci, că numai ce vine la pajoră 

şi-i dice: _ - 

— Hei! tâlhar de pajoră ce eşti, dă 'mi 

băistul că e al meii. 
Au 

Dintru ntâii pajora nu vrea; dar mai pe - 

urmă, n'a avut în cotro, la dat. 

Cum v&du dracul pe băict, îl luă şi se duse 

iarăşi cu dânsul la tatul lui, şi iarăşi se aşezară 

_pe b&ute şi pe mâncate trei dile şi trei nopţi. 
Băiâtul nici o di nu aşteptă să trâcă şi iar 

fuge. 

Data asta ajunge la o pădure. În marginea 

pădurei vede alergând un cerb. 
— Cerbule, cerbule tu sburi şi te veselesci, 

iar eu mor de scârbă şi de necaz. 

a — Nu, stăpâne, nu sburd, ei veniam să | 

te scap. 

— Tu să mă scapi?! Dacă n'a putut ea, 
mreana oră pajora, Wapoi tu... 
— Ei?! Vino colea. Am o măsea bortâsă, 

viră-te intr'insa şi-ţi dati chezășie că n'are să 

aibă ce'ţi face! 

Cerbul deschide gura şi băistul se viră în 

măsea. be 

Nu peste: multă vreme. vine şi dracul. 
— Hei cerbule, dă'mi băitul că'i al mei. 

R
R
 

A
 
o
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— Deii?!... Nu te face! a 
— Ce, nu te face, Qă'mi băistul. 
— S&rmane! se vede că w'ai de lucru: 

ți-oiu da un băict de nu'l vei putea duce. 
— Ce, adică te pui cu mine?! _ 
-- Ba nu. Aşteptă puţin, dise cerbul, şi în- 

cepu a se da înapoi şi a'şi pregăti cârnele ca. 
să'l isbescă. 

Când îl vede dracul încordându-se, i'se 
taie gustul de vorbă şi se cam mai duce! A. 
cercat o vreme ca să'l ice de voe, pe urmă 
işi pune în gând să'l fure, dar tot degeaba. 
Umbla dracul cine scie pe unde, uitându-se 

„Ta băiet. Ii curgeaii ochii dupe el, dar n'avea 
nas să se apropie; că se temea de cerb. 

Cerbul scotea pe băist din: gură, umbla cu 
densul prin pădure şi făceo pe drac să -se 
războlescă de ciudă. 

Băictul, nâptea dormea în măsâua cerbu- 
lui, diua era cerbul cu dânsul ; iar dracul cine 
scie câtă vreme a umblat tupiluş prin tufe, 
ca să-l fure, dar n'a putut. 

Cu cerbul o ducea băstul strună: când 
vrea să dormă, dormea în măsea, când vrea 
să mănânce viră mâna în urechea cerbului 
şi ce gândea.acea mâncare scotea. Să deprin-. 
sese cu cerbul ca şi cu in om. Umbla tâtă
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diua cu densul prin pădure: « Hăis, cerb; ţa, 
cerb » şi] ducea, de corn- la păscut pe unde 
era 6rbă mai bună, că bietul cerb imbătrâ- 

nise şi nu vedea prea bine. | 

„ “După o bucată de vreme cerbukslăbesce de 
„tot şi era aprâpe să moră. 

— Ei am să mor, stăpâne, "dice el către 
băict, iar tu, îndată ce voit muri, să'mă scoţi 

inima, ficatul, rărunchii şi când te vei culca 
la n6pte să pui inima la cap, ficatul în partea 
desptă, un rărunchiă în partea stângă şi unul 
la picidre şi să te culci fără grijă. 
„Peste vr'o două dile cerbul -mâre. Băistul 

îi scâte ficatul, inima şi rărunchii, şi când 
să culcă pune inima la cap, ficatul în partea 
dreptă, un rărunchiii în partea stânga şi unul 
la piciGre, şi adrme dus. | 

Din inima cerbului însă, se face un urs, din 

ficat un lup, dintr'un rărunchii o vulpe şi din 
cel-l'alt un iepure, şi stăteaii toţi în jurul 
băietului. - 

Când deschise el ochii diminţa, înlemni. 

Nu scia în cotro să apuce. Ursul, vedendu'l 

speriat, îi dice: IN 

«Nu te teme, stăpâne, noi sintem. câinii 

tăi. Te vom apăra aşa de bine ca şi cerbul». 

La aceste vorbe băistul îşi vine în fire, se 

4
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sc6lă, incepe să netedsscă pe lup şi pe urs şi 
să se jâce cu iepurile. Pe urs îl numea Grei 
ea pământul, pe lup Vede; pe vulpe Aude ; iar 
pe iepure Uşurel ca ventul. Mai pe la prânz 
vine şi dracul înbrăcat cu nisce haine bune, 
ca un boer bătrân. 

Când îl vădură cânii incepură a tăbări pe 
dinsul. Băstul însă nu-l Cunoscu, opri cânii 
şi-l întrebă ce caută. 

— Caut un cioban. e 
— lată ei mă prind, tot mi-e urit a şedea. 

degeba, dice băistul şi chiar face învoială şi”. 
se viză cioban la dracul. Apoi merge la dracu 
“acasă, iea oile şi pornesce cu dinsele la păscut, 

Dracul sărea în sus de bucurie că apus 
mâna pe băist. Şi-ar fi jucat el mendrele în 
largul lui, dar n'avea chip: băiâtul nu slăbea . 
cânii de lângă dânsul, domne feresce. 

Ce să facă dracul ? Cum să scape el de câni? 
“Făcu un bordei de fer şi când venea băe- 

tul la mâncare, acolo-i dădea să mănânce. 
Intr'o de-amiadă, pe când mânca băistul în 

bordeiii şi cânii şedeaii împrejurul lui, dracul 
'se făcu în chip de lup, luă oile pe fugă şi le 
duse cine scie unde. Apoi veni acasă ŞI spuse : 
biistului că oile aii fugit. 

Băictul în grabă lăsă lingura, de la gură şi
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al&rgă dupe oi; tar dracul în urma lui închide 

r&pede uşa bordeiului, încuie cânii înăuntru 

şi pornesce după densul. - 

Cum îl ajunge, începe la dinsul de tot să-l 

mănânte. 

Băictul, de frică, se sue inte un copac, şi 

începe a ruga pe dracu să-l mai lase puţin | 

să-și plângă păcatele. Dracul se 'nvoi şi băc- 

tul începu a striga: 

« U-u!.. Nea Vede, nea Aude, nea Greu ca 

pămîntul, nea Uşurel ca vântull! săriţi că 

mâre stăpânul vostru ». | 

Când strigă el, iepurile din bordetă aude şi 

spune vulpei: « Augi, cumătră, că-more stă- 

pânul nostru »: 

— Taci din gură. Adică tu te-ai găsit s'audi 

mai bine, făcu vulpea şi când îi lipi o labă, 

cădu iepurile ameţit. » | 

Dracul acuma sare la băict să-l mănânce. 

Băctul descalţă o opincă şi i-o aruncă: «Na, 

râde opinca până ce voii găti bocetul, şi în- 

cepu a striga iară: «U-ul... Nea Vede, nea 

Aude, nea Greu ca pămintul, nea Uşurel ca 

vântul, săriți că more stăpânul vostru !» 

Atunci audi vulpea şi spuse lupului: 

— Audi, cumetre lupule, more > stăpânul 

nostru. - o
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_— Lipsesci de acolea, făcu lupul, şi-i dădu 
o labă de cădu şi ea lângă iepure. 

Dracul a fost isprăvit opinca, băiâtul îi 
dădu şi pe cea-laltă şi iarăşi strigă: 

«U-u!.., Nea Vede, nea Aude, nea Greu ca 
pămintul, nea Uşurel ca ventul ! săriți că more 
stăpânul vostru !'» 

Acuma aude lupul. 
— Audi, cumetre ursule, mâre stăpânul 

nostru. | 
Ursul numai se uită la dânsul cu coda 

ochiului, şi-i cârpesce o labă de cade şi el 
ameţit lângă vulpe. . 

Dracul gătise acuma şi cea-l'altă opincă şi 
începuse a se răcădui la băiet. 

Ce să facă băitul? Ti dădu căciula şi iar 
strigă: 

«U-u! Nea Vede, nea Aude, nea Greu ca pă- 
mîntul, nea Uşurel ca vântul! săriţi că mere 
stăpânul vostru» | 

Astă dată aude şi ursul. 
— Haide, iepure, dice el. Iea isbesce-te i în cel 

părete, de vedi nu-i face vre-o zare de lumină. 
Iepurile sări, şi cădu ameţit, iar pe părete 

nici urmă nu se cunoscea. E 
După iepure sări vulpea. Păţi şi ea ca 

iepurile, dar făcu puţină crăpătură. Lupul făcu
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mai mult, dar ursul când se opinti odată trecu 

dincolo cu părete cu tot. După ce trecu, apucă 

la gână încotro audise strigătul, iar după dân- 
sul şi cei-lalţi alergai cu limbile scâse. „Cât 

ai clipi ajunseră la băiet. 

Dracul de frică se făcu o cidtă putregăiosă, 

dar băictul făcu semn cânilor care într'un 

minut o făcură mii de fărime. 

--După aceea băistul se dădu j jos, făcu o ţiglă, 

înfipse pe dânsa nisce bucăţi de putregaii 

care eraii mai putregăidse, şi se duse acasă. 

(Putvegaiul era grăsimea). 

Acasă făcu foc şi se puse să frigă putregaiul. 
Când aşeză putregaiul la foc, începu să i6să 

nisce sforă de untură de te înăduşea şi numai 

ce se trezi cu drăcâica. 

— Pute a carne de-a bărbatu-meil. 

— Dă&u! Ce dici? 
— Pute a carne de-a bărbatu-meil. 

— lan te cară... 

— Pute a carne de-a bărbatu-mei. . 
— Ce tot carne de-a bărbatu-tăii? făcu băi- 

“tul, şi când o cârpi odată cu ţigla peste 

ochi, plesni drăcdica, şi tot bordeiul se umplu 
de păcură din pântecele ei. 

Când a plesnit ea, a eşit dintr'insa şi zapisul 

ce-l făcuse dracul cu tatăl băistului.
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Băctul. strânse Zapisul, eşi din bordeiii, strigă cânii, îi netedi şi le dise să se ducă de acuma unde Voesc, că el nevoe de denşii nu mai are. — Apoi işi luă băţul în mână şi porni „să-şi caute părinţii. | | 
A mers el, a mers prin păduri pustii, peste văi neamblate şi peste dâluri de om neurcate, * până ce âjunse la un sat, | 

„În sat trase la o casă care i sa părut. luj mai bună. Nimerise chiar la părinții lui, dar 
nu mai cunoscea nici locurile nici Omenii, că - 
vreme era dâră de când se dusese el de acasă. Omul de gazdă cu mare bucurie l'a primit şi la ospătat, iar după ce l'a ospătat, i-a dis: 
— Flăcăule, tare mi-e drag să ascult: po- vestesce-mi ceva şi nu-ți va. fi de gcba. Mulţi boi şi vaci şi cai Şi oi şi câte altele am -dat “pentru câte vre-o poveste, cui îmi spunea, îți voiii da şi ţie. , | 
— ki, moşule, la grea belea mă bagi. Multe sciă eii, că multe am pățit şi multe am tras 

de când sint, dar nu-mi vine să le spun. 
— Spune, flăcăule, că dacă vor îi de mirare. 

cele ce le-ai pățit tu, voii spune şi et altele de mirare, ce mi stai întâmplat mie. - 
Băitul incepu să spue mai întâții cine erai 

părinţii lui, cum trăfat şi cum a venit odață. 
N 

.
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la ei un 6spete decareel se temea; cum a fugit 

el şi cum 6spetele s'a luat după dânsul de Pa 
găsit şi Va adus înapoi şi cum a fugit el din noii. - 

Când spunea el, moșnâgul întruna suspina, 

jar când dise că a fugit din noi, de odâtă 

strigă moşnegul: 

«Tu eşti copilul mei». II strinse în braţe 

și-l sărută cu drag; iară mă-sa de bucurie nu 

mai scia pe ce lume. mai este. 

Băictul spuse câte a păţit el şi la urmă scose 

şi zapisul ; apoi tatăl-s&i spuse şi el câte păţise. 

In sfârşit, fiul şi părinţii se găsiră, se cunos- 

cură şi r&maseră să trăiescă de acum înainte 

la un loc, şi ai trăit mulţi şi fericiţi ani. 

„ară băiâtul spuse copiilor tâtă povestea, 

precum am spus'o şi eiă, şi le-a dis să o spue 

şi ei la alţii, precum vă dic şi eu. 

De atunci s'aii început poveștile. 

m CE -



    

CEL JUMETATE URS 

Era odată un popă care avea două sute 
cinci-geci de stupi şi-i căuta singur; dar se 
şi pricepea la tr&ba prisăcăriei. D! pol şi popa 
Şi preotâsa erai sgârciţi : n'ar fi dat cui-va o 
picătură de miere, măcar să-i fi picurat cu 
luminarea ! 

Intv?o bună dimineţă nuinai se trezi popa 
că-i lipsesce un stup. Cine l'a luat, nu se scie, 

” Popa nici n'a mâncat de scârbă; iar preotesa 
t6tă diua s'a bocit. | 

A doua di, altă bucurie: mai lipsesce un 
stup. 

«Cu renduiala asta, dise popa, noi avem 
să rămânem far de prisacă !!>
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Ce era de făcut? S'a sfătuit cu preotesa 
să se pue de pândă, să vadă cine-i negustorul 

care s'a făcut tovarăş la prisaca lui. 

Cântă de cu diua un știubeiii mare, îl duse 

în prisacă și, cum amurgi, preotâsa întârse 
ştiubeiul cu fundul în sus peste popă ş'apoi 
se duse în casă la copii. Iară popa puse pici6- 
rele pe nisce « pretee » dela ştiubeiit și ochiul - 
la «ardiniş» şi se aşeză la pândă. | 
Pe la miedul noptței, audi popa dupăind 

printre stupi: o ursâică intrase în prisacă; 
apucă stupii pe rend în braţe şi cerca să vadă 

care-i mai greii. Tot cercând ajunse şi la popa. 

Ridică puţin ştiubeiul şi vădend că-i mai grei 
de cât cele-l'alte, îl umflă în spate, trecu gar- 

dul şi se duse tocinai la vizuină, trânti odată 
ştiubeiul şi numai ce eși- popa. Când îl v&da 

„ursOica aşa de bărbos, se tr ase întrun colţ şi 

nici nu crâcnea. 

Mai pe urmă se deprinse cu el şi nu voi 

să-i mai dea drumul. Di și n6pte şedea popa 

în vizuină. Ursoica îi aducea de mâncare miei, 
smeură, iniere şi ce mai putea. Dar şi când 
ieşia şi când intra, astupa la gura vizuinei. 

Trântea nisce stânci de nici dracul nu le mai 

putea urni. 

Pe când şedea popa acolo, se întâmplă de
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făcu ursica un pută. Dar ce put !... Dâmne 
feresce! multe mai audi cât trăesci! că sa: 
mirat şi popa când Pa vedut. Pân' la brât era 
om ca toți Omenii, iar piciorele de urs, Şi 
crescea dracul ca din pămînt. In vre-un an 
s'a făcut coşcogea coblizan, şi era şotelnie şi 
drâcos de n'avea păreche, se vede că semăna 
maică-sej. ; 
Popa îl învăţă şi carte şi totce scia, şi făcea. 

„mare haz de dânsul. Uită că şedea închis în. 
vizuină, 

Odată povestind popa cum e afară "n lume, 
i veni şi băiâtului gust să vadă dacă este aşa 

şi si botazi să facă pe dracul în patru numai să 
potă eşi din vizuină. 

Intr'o di 'când ursâica să dusese de- -acasă, 
găsi prilej bun. Se apucă de tăbârcit pietrile 
şi tumurugii de la gura vizuinei şi numai se 
trezi afară, că dâr Jumătate-Urs era şi tare, 

Când se vădu afară, o apucă la sănătâsa cu 
popa care plănuia tocmai spre satul de unde . 

"era el şi unde-i era casa,; şi s'aii tot dus, 
Când începu a se zări satul, popa se lăsă 

numai în anteriii şi'n giubea ; iar hainele de 
de pe dedesubt şi incălţările le dădu lu. Ju- 
metate-Urs, ca să nu se vadă că-i aşa păros, 
— Ascultă, ii dice popa, acasă voit spune
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că eşti un copil orfan şi ei te-am înfict, dar 
tu să cauţi să fii cuminte, să săruţi mâna preo- 

tesei şi fetelor să le dici leliţă. 

— Bine, gise Jumătate- Urs, şi o apucă la 

gonă. 
In scurtă vreme ajunseră prin sat. Sei în- 

templase tocmai în serbătorile Pascilor. Mai 
tot satul era strâns la cărciumă. Băicţii cioc- 

„nea. ouă roşii, scrânciobul umbla şi flăcăii . 
și fetele jucaii de pârăia pămîntul. 

— Ce e_acela ce se invârtesce? întrebă 
Jumătate-Urs arătând scrânciobul. 

— Acela este spânzurătorea lui luda Isca- 
riotânul, r&spunse popa. | 

In sfârşit ajunse acasă. 

Câna se vădu Jumătate-Urs în casă la popa, 

par” că era acasă la dânsul. Tote le sucea, 

şi le învârtea,. trântea, buşea, răsturna fără 

grijă. i . 
La masă r&maseră toţi Aimengi din pricina 

„Iui: le mânca tot de dinainte. lar dup& masă 

se începu o hârjână cu fetele de nu se mai au- 

dia nică în cer nici în pămînt. Striga şi popa 

și preotâsa, dar de geba. Vedeai numai fetele 

văitându-se, care de-o mână, care de un pi- 

cior şi fugind ca de dracul in coteo apucai. 

Ba una în fugă trinti şi pe bietul popă cât
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era de lung, iar preotâsa işi pusese un ţol în 
cap după uşă ca să nu-i vie rendul şi ei. 

In sfârşit, după ce fugiră fetele, Jum&tate- 
Urs se mai ogoi şi popa îl mai lua cu vorba, 
Iar preotesa la toți sfinţii şi mucenicii se ruga 
s'o“scape de dânsul. Dar nu găsia nici un 

„chip şi numai înghiţia de necaz. « De acesta 
nu mai scapi nici în ruptul capului», gândea 
ea, şi blestema pe popă. o 
— ii aşi vrea să m& spânzur, dice Ju- 

m&tate-Urs către popă. Voia să se dea în 
scrănciob ori, cum se dice, în dulap. 

— Nu se pâte, răspunde popa. L/ar fi lăsaţ 
la scrânciob, dar se temea să nu mai facă şi 
acolo vr'o poznă. - 

— Cum, ce gici? întrebă repede preotesa, 
augindu-l că vrea să se spânzure: se bucurase 
biată femee că pote va scăpa de el. 

— Vreau să mă& spânzur şi nu mă lasă.., 
— Da, lasă-l, părinte! 1... Du-te, du-te dră- 

guţă, nu te uita la părintele : aşa-i Dumnslui 
atos... - 

— Apoi tot me duc. 

Se duce la .cârciumă. Se uită cu de-amă- 

nuntul la scrânciob, la horă şi apoi cere voe 

de la scrânciobari să împingă şi el la scrân- 

ciob. o 
14
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Scrânciobarii îl învoesc. Când pune însă el 
mâna începe a se învârti bietul scrânciob de 
gândeai că laii umflat elele. Iar cei de prin 
scaune cădeau săracii ca nisce tăbultâce care 
în cotro, prin spini, prin șanțuri, stâlciţi şi 
prăpădiţi de te luai fiorii. 

Tot satul se striînsese împrejurul lui, dar 
par'că era chip să-l oprescă?!... A împins şi 
învârtit până ce a stricat şi scrânciobul, Pa 
scos şi din furci şi l-a dat de-a dura la vale. 
„— Ducte, na... Strigă el în urma scrân- 
ciobului. Ia așa: învârtesce odată bine şi-ţi 
iea grija, nu tot scârţa, scârţa tâtă diua par'că 
trag boii. 

După aceea se duce la lăutari şi prinde pe 
scripcar de arcuş. 

— Stăi măi, ce cânţi flâcuri? Ia cântă 
colea: «Era un popă şi avea două-sute cinci- 
deci de stupi». 
— P'apoi nu sciul., 

-— Cum nu scii?!! «Era un popă şi avea 
dou&-sute cinci-deci de stupi». 

— Lasă, bre, lăutarii să cânte făcăilor, 
dice unul mai îndrăsneţ. 

-— Da ce, eu nu's flăcăi? 

— Ş'apoi, dar noi le plătim; 
— Dacă le plătiţi de ce nu-mi cântă şi
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mie un cântec: «Era un popă Şi avea două- 
sute cinci-deci de stupi...» 

— Nu se pâte. 

— [ă!.. Dacă-i pe aceea apoi «Era un popă 
şi avea două-sute cinci-deci de stupi...» 
Audi tu? 

Inhaţă pe scripcar şi unde incepu a-] tăr- 
măzui pe jos. | | 

Flăcăii alergă să-l scotă; el îl apucă de 
pici6re şi când începu a-i nozlogi, fugea ca 
potârnichile de dinaintea lui, că pe care îl 
lovea nu se mai scula. Intro clipă se făcu o 
linişte ne mai pomenită : par'că nu mai fusese 
joc de când lumea. Numai Jumătate-Urs mer- 
gea bălălăind din mâini spre casă să spue po- 
pei bucuria de isprăvile ce făcuse! 

Când aude popa își pune mânile în cap. 
— Cine scie ce voiii mai păţi cu satul, 

gândia el. 

Intr'adever satul se jelui la curte şi boierul 
chemă pe popă şi-l întrebă : 

— Ce te-ai apucat, părinte? Ce păcat ai 
adus pe-aici? 'Tot satul se plânge că le-a ca- 
licit flăcăii şi fetele. Să faci cum vei sei, să-l 
mătrăşesci de pe aici. Alt-fel va fi râu... 
— Domne ! d'apoi ce să-i fac?! 
— Na!.. Trimite-l la Pădurea Aturesită, să
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se ducă să nu se mai întârcă, „Să- l mănânce 
nisce dihănii. 

— Bine! răspunde popa bucuros. 
Se duce acasă şi a doua-di până n diuă îl 

trimite după lemne la Pădurea cea aluresită, 
unde umblaii stafiile cu cârdurile, fiarele cu 
potăile şi dracii cu miile. . 

Jum&tate-Urs pornesce, merge, ajunge, de- 
jugă boii şi se apucă de încărcat lemne. 

Un lup vine tupiluş pe lângă car şi vra se 
mănânce un boă. 

— Cată, mănâncă boul c'apoi tragi tu la 
jug!... 

Lupul încolțesce un boii şi-l omoră; Jumă- 
tate-Uvs il apucă de după cap şi-ltornă la jug. 

Mai apoi veni și un urscare păţi ca şi lupul. 
In sfârşit după ee încărcă bine carul, înjugă 

“pe lup şi pe urs şi porni cu plinul spre casă. 
Hăis ursan ! şi ţa Lupan! striga de se răsuna 
pădurea şi când le impingea câte-un ghiont 
prin deşerturi se făceaă numai: cârcel şi tră- 
geaii de gândeai că ai fost fătaţi la jug. 

Pădurea era destul de departe, dar când 
amurgea, Jumătate- -Urs intra în sat, 

La un pod îi ese înainte un drac. 
— Măi cel cu carul! dice dracul, am să-ţi 

rup un capat, la car. 
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— Rupe, dacă vrei să-l duci tu. 
— Da de dus, face dracul, se hartâe cu 

câda pe lângă râtă și rupe capătul. 
„— Stăi! strigă atunci J ame&tate- Urs, pune 
umărul şi ţine! 

— Dracul mai încurcă teiii de curmeii, dar 
când îl înşfacă. odată de un corn, nu malare 
încotro. vişca, pune umărul, apucă cu amân- 
două mânile şi ducea de capăt îngheboşat de 
gândeai că-i es ochii. 

— Deschideţi pârta,. strigă Jumeătate- Urs 
când aiunge acasă. 
— Deschidă-ţi urșii şi lupii, dice preotesa 

înciudată că n'a scăpat de dânsul. 
— Apoi ei sint înjugaţi, răspunse Jumă- 

tate-Urs. 

— Deschidă-ţi dracul! 
— Eă ţin capătul, răspunde dracul gâfâind. 
Când intră în curte cu lupul și cu ursul 

înjugaţi la car: «Ursul! lupul!!.. strigă te- 
tele; Sfinte Mina! dice popa ; Maica Precistă! 
dicea preotâsa ; şi fetele, şi popa şi preotesa fu- 
geau de le pârâeaii copitele: nu mai încăpea pe 
uşă ; dădeait unul peste-altul să se ascundă în 
casă. Noptea numai urși, lupi, draci şi felu- 
rite feluri de minunăţii ati visat cu toţii. 

A doua-di popa vorbia într'aiurea.
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Nu-i "chip de scăpat şi pace. Ce e de făcut? 
Se găsesce o babă care inv &ță pe popă să-l 

trimită la mâra dracilor, unde chiar împeraţii 
cu oşti nu s'aii putut apropia. 

li pune în car nisce saci cu țărină, cu ce- 
nuşă, cu cărbuni, şi-l pornesc-la m6ră. 
— Cată să-mi faci făină bună „dice preote&sa. 
— Bine, bine, răspunde Jumtate-Urs şi 

se duce bucuros. 
Când ajunge la moră, bate la uşă. 
— Care e acolo? întrebă dracii, 
— Ei singur, da cine să fie! 
— Tu eşti Singur? 
— D'apoi cum? 
— Haide, intră înăuntru, Singur. 
— Ba, eii am să aduc şi sacii. 
Duce înăuntru sacii; îi asedă într'un colţ 

şi scote din traistă un puii fr ipt, ce-i dăduse 
preotesa ; îl pune pe o ţiglă şi. începe a-l în- 
verti pe foc ea să-l încăldiască. Un drac, ca 
să găsiască capăt de vorbă, prinse de la ieze- 
tură cât mi ţi-i broscoiul, îl înfipse pe un băț, 
se duse la foc şi începu să-l învertiască şi el 
lângă puiul lui Jume&tate-Urs. 
— li am să mănânc puii, dice dracul, şi 

tu aj să mânânci brâscă,
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— Ba am să mănânc puii. 

— Ba e am să mănânc pui. 
— Ba ei, face el înciudat, apucă băţul cu 

brâsca din mâna dracului, şi cum era brâșca, 

uraflată şi sfârăia plină de zemă, îl cârpesce 

odată peste ochi de se duce dracul de-a dura. 

— Ce este? întrebă de odată toţi dracii. 

— Ma chiorit !... 

— Cine? 

— Singur. 

— Tu singur?! Ș'apoi încă ne strici li- 

niştea, dice unul mai mare. lan umflaţi-l! |... 

„l-au mai tras şi ei un rând. 

Dar n'a r&mas dracii numai cu atâta. 

Când să-şi târne sacii în coş, dă că eacii 

erati plini cu cenuşă, țărină. aAşa! dice el, 

vrea să dică Domniile-Vâstre vă apucaţi şi de 

alte negustorii?! Mi-aţi schimbat sacii şi mi- 
ați dat gun6e!?... Nu vă temeţi! Nu-s aşa de 

prost să-mi las lucrul meii de pomană ! » 

Căută prin moră nisce saci deşerţi şi câtă 

făină găsesce la draci, tâtă o.pune în saci. - 
De se găsea vre-un drac să-i dică ceva, vai 

de capul lui: se trezea cu câte un gârbaciii 

de rămânea cu tusă. li umblau dracii pe di- 

nainte ca titirezul, ba şi sacii i-au încărcat. 

Când Lai vegut pornit ai dis bodaproste c'aiă 

scăpat n umai cu atâta.



4 

216 0 PROZA | 

— Am prăpădit un car cu boi, dar am scă- 
pat şi noi de dracul, dicea preotesa, când şe- 
“dea la masă cam întrun amurg. Numai iată 
că Jumătate-Urs întră în casă e un-pumn de 
făină de probă. 

-— Ce? Ai venit? 
— D'apoi, eram să dorm prin sat?! Să vă 

fac să m'aşteptaţi ?! | - 
Când vede preotâsa c'a mai adus şi făină, 

se încrucesce. « Se vede că de acesta nu-i 
chip de scăpat, dice ea. Pâte-i vre-un fapt, 
ceva!!> | 

A doua di când spune popa la curte, boierul 
se minuneză şi el şi se pune pe gânduri. . 

— Scii ce, părinte? Să-l trimitem la bătălie, 
colo după deal. Aceia cred că-i vor veni 
de hac. 

— Il trimet, numai de ar vrea. 

— Vrei: să te duci. la bătălie? îl întrebă 
-popa când se întârce acasă. | 

— La bătălie! I! ha!! Vreau, cum nu?! 
Dar să-mi dai. 6pa cea albă, să merg şi ei 
călare, măcar pân'acolo. 

Popa îi dă &pa. El încălecă ŞI se duce, după 
ce mai intâiu îşi iea făină şi ceaun pentru 
mămăligă.
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— Să te 'ntorci când s'o'ntârce pitra, dice 
popa aruncând cu pistra în urma lui. 

Când se urcă Jumătate-Urs “pe muchea d€- 
lului, vede bătălia. Foia ca furnicile. Se în- 
căeraseră de nu mai înţelegeai ce este, şi r&- 
suna valea de strigăte şi de sudălmi. 

— Voi vă bateţi!! face Jumătate-Urs, mer- 
„gend spre bătălie. Dar mie mi-e fome, n'am 
gust de bătae. 

Merge mai inainte, descalecă şi se apucă 
să-şi facă mămăligă. 

Când începuse ciaunul să firbi şi era 
aprâpe să pună fâină, incepe a veni de la bă- 
tălie ca o plâe de glânţe şi a cădea în ciaun. . 

— Măi, şedeţi!! Ședeţi măi! Nu vă faceţi 
ris de mămăligă! M&i! N'âugiţi!!... Strigă el 

„spre bătălie. 

V&dând că nu-l ascultă, apucă 6pa de pi- 
cisrele de dinapoi, se duce de vale şi când 
începe a se roti -printre denşii cădeuii clae 
peste grămadă. | 

“După ce-i culcă la pămînt pe toţi, se întârce 
la ciaun, varsă glânţele din el, face mămăligă 
şi se pune la mâncare. | 

— Acum veniţi şi voi de mâncaţi, şapoi 

ne vom bate. : -
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După mâncare trage un somn sdravări şi 

apoi se scâlă. . o 

— Sculaţi măi!.. să ne batem !! Sculaţi ori 

mă duc acasă!... strigă el; dar vădând că nu 

vine nimenea, dice: atâta pagubă. Luă pa 

în spate, căci era mârtă, şi porni spre casă. 

Când ajunge acasă, era n6pte. Pune €pa în 

grajd, o aşedă în picidre ş'apoi seduce în casă. 
— Ce, bre, ai venit?! întrebă popa. 

— D'ăpoi cum... Abia te v&d de fome. 

— Dar ce, s'a isprăvit-bătălia ?! 

— D'apoi cum... N'am mâncat de la amiadă 
nici ei nici-6pa. Du-te şi-i dă nisce fen că 
pe mine mă dor picidrele. M'am grăbit să vin, 
me temeam să nu vă fie dor. 

Popa se duce în grajd; dar cum era inciu- 

dat, ghiontesce odată sdravăn cu coda țăpo- 

iului în €pă: | 

— Na! Hăram, mâncate-ar cânii!! N'ai fi 

mai ajuns să-l aduci!!! | 

Cum era 6pa numai înţinată, cădu jos.» 

— Uite! Bat'o D-geu, c'am ucis'o. 
Tocmai atunci vine şi Jumătate-Urs. - 
— Ce este? A pierit iapa.? întrebă el. 

— Pierit, da! Vai, numai ia aşa am atins” o 

şi a cidut ce-odată: bof!...
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— Nu-i nimica, părinte, nu te mai scârbi, 
las să fiii ei sănătos! Nu-i aşa ?,. | 

A doua-di, popa se duce la curte şi când 
spune că bătălia sa sfârşit şi Jumătate-Urs a 
venit acasă, boierul rămâne cu gura căscată. 

Mai vorbind apoi despre isprăvile lui, .boie- 
rul dice: 

— Dâmne părinte, dupa cât de tare:i el, 
Dumnsta ai putea face cu dânsul o bogăţie. 

— Dar cum ? 

— Gum? Să-l pui la muncă. Eul aşi pune 
la arie. N'aşi mai avea nevoe de cai. El m! i-ar 
triera tot grâul numai cu îmblăciul. 5 
— Aşa! Să scii cucânecăţi-l dati Dumitale, 

să-ţi triere. să-ţi facă:ce-i vrea. 
Se duce popa acasă şi-l trimite la curte, 

— ki, măi flăcăule, dice boierul când a 
vede, vrei să muncesci ceva la mine? 

— DB, aşi munci, numai dacă m'ar lăsa 
părintele. Scii ei, pâte vrea să mă mai tri- 
mită unde-va. 

— Nu, nu te mai trimete. Vino la mine 
să-mi treieri nisce grâă. 

— D'apoi mi-i plăti ? 
— Se 'nţelege... 
Merge la câmp cu boierul, vede grâul şi se
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învoesce să-l triere în parte. Pentru tâtă trie- 
zătura să-i dea boierul dou& spinări de grâi, 
adică atât cât va putea duce dedouă ori în spate. 

După ce sfârşesce toemela, boerul se duce 
acasă, far Jumătate-Urs tae cât mi ţi-i copa- 
cul, îl iea pe umăr cum era cu crengi cu tot; 

„se duce a arie şi iea giredile de a rândul. 
Se aşedă de-a lungul giredei şi când începea 

a jnăpăi pe dată era turtă. In vre-o trei r&s- 
tempuri găti de bătut şi tot în diua aceea s'a- 
pucă de venturat. 

Boierul vrea să încâpă a căra grâul Ja ham- 
„bar, dar el nu lasă pe nimene să se apropie 
până nu-și va iua partea lui. 
An de prin sat câte ţoluri găsesce, le 
Osă şi face un ţol mare. | 
cata se duse Ja arie să-şi lea pariea lui, din 
cât grâu avea boierul nu-i ajunse de două spi- 
nări : a trebuit să mai iea şi pae. 

Pe boier îl apucară tâte bâlele, chemă pe 
popă şi-i hotări ca până într'o gi şi o nâpte 
să nu mai audă că Jamătate- Urs este pe acolo, 
alt-fel va fi scos din popie şi surgunit. 
„Ce să facă popa? S'a umplut sacul până'n 

gură. Chip de stat nu-i: să-şi pue în cârd cu 
boierul, nu-i da mâna, să-l alunge pe Jumă- 
tate-Urs nu putea. Să sfătuesce cupreotâsa, să
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lase pe Jumătate-Urs şi să fugă. Trimit fe- 
tele de cu diuă inainte şi peste nopte răman 
să fugă şi ei. 

Lăsaii totul. Numai banii câţi îi aveau şi 
cărţile aii holărit să le iea cu dânşii. Banii 
i-ati luat preotesa, iar cărţile le-a pus popa 
intr'un sac mare și le-a ascuns după casă 
pe îndemână de, luat. In fundul sacului a 
pus şi lvanghelia. 

Jumetate-Urs simţise totul, dar se făcea 
prost. Cum mâncă sâra, se duse into şură 
de se culcă. Când il căuta preotâsa, el sforăia 
de se r&suna şura. —. Popa şi preotesa se fi- 
cură şi ei că se culcă: intrară în casă şi în- 
cuieră ușa, | 

Jumătate-Urs, insă, cum vădu că vaii dus ei 
in casă, se sculă frumuşel, se duse după casă, 
scose cărţile din sac, intră el înăuntru, işi puse 

„vre-o câte-va, cărți pe cap şi tăcu ca pescele. 
La vre-un ceas-două din npte numai audi 

foşnind ceva pe sub strâşină. Era popa şi cu 
preotesa, eşiaii din casă pe sub strâşină ca să 
nu-i zăpsâscă el. Cum 'se daii ei jos, popa 
ăpucă sacul de gură, preotesa i-l aburcă în 
spate şi pornesc. 

AU mers ei, au mers cât ai mers şi aut 
ajuns la o apă, care era hotarul moşiei.
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— Hai să trecem apa, şapoi ne vom culca 
să apucăm și vre-o l€că de somn, dic ei și încep 
să trecă. 

Cum mergeaii ei, sacul ajungea puţin în 
apă și Jumstate-Urs se udă la picidre. 

— Sus părinte, că se udă cărțile ! strigă el 
din sac. 

— Audi, părinte, Sfinta Evanghelie dice 
„că să udă cărţile, face preotâsa. 

— Mai ridică şi tu de fund, să nu se ude. 
Ridică preotesa de sac şi trec apa. 
Pe mal, s'apucă ei să caute dacă nu s'a udat 

Evanghelia. Când colo găsesc pe Jumătate-Urs. 
— Tu erai? întrâbă popa. i 
— Fă! _ 
— ȘI la ce te-ai virit în sac? 
— Că să mă luaţi şi pe mine. 
— Va se dică tot n'am scăpat de tine. 
— Nu, parinte. 
— Mult ai să mă necăjesci tu? 
— Eu scii!.... 
Osteniţi de drum, ati hotărit să se culce. 

S'aii aşedat pe mal, unde era apa mai adâncă. 
Preotesa s'a culcat la mijloc şi Jumătate-Urs 
despre apă, cu socotinţă ca după ce va adormi 
să-l înece. | 

Se întâmplă însă că adormiră ei dintâi pi
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Cum îi vedu că dorm, Jumătate-Urs își 
schimbă locul, se culcă între denşii. 

Cam despre diuă, întuneric de nu zăriai 
mâna : popa se trezesce, pune mâna pe Jumt- 
tate-Urs şi începe a-l hâţina. 
— Pune mâna ici şi impinge repede, dice 

popa. 

Jumetate-Urs îl ascultă şi într'un minut 
dau pe preotâsă în baltă şi o incă. 

— Las'o că sa înecat de-acum, dice Ju- 
mă&tate-Urs. 

— Ce? Tu eşti măi?!! 

— D'apoi cum?l... 
— Vrea, să dică am înecat preotâsa!! 

— D'apoi cum ?!... 
— apoi ce-i de făcut acum? 
— Haide acasă, c'am flămândit. 

După aceea nu sciii ce vor mai fi făcut. 
Jum&tate-Urs cred că nu va fi murit, că dor 
era încă tinăr pe vremea aceea. 

go



    

  

FIERARUL 

“Era odată în vremea de demult, întrun sal, 
un fierar meşter, harnic şi detrebă de-i mer- 
gea vestea, dar sărac lipit pământului. Di şi 
n6pte lucra cu calfe cu tot, 'dar degeba: nu 
era chip să se'nţolâscă. Dăduse letur ghii şi să- 
rindare pe la tâte bisericele, dar tot de geba. 
Lumea începuse a-l vorbi, unii gliceati că meş- 
terul nu duce la ureche, alţii că trage-la mus- 
teţă, şi el nu mai putea de. necaz. 

Intr'o di gândindu-se la vorbele lumii, la 
siirăcia lui şi la câte jertfe făcuse lui D- dei 
ca să-i ajute, îl cuprinse deodată jâlea, pe 
urmă ciuda şi în sfârşit, perdând ori-ce nădejde 
in D-deu, hotări să se dea dracului,
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A doua gi, dis dimineţă, fără să spue cui-va, 
eşi pe portă şi apucă peste câmpi, să caute 
pe dracu. | 

lată de-odată cum mergea, se vădu incur- 
cat -printre nisce râpi şi ponre mari de te 
lua groza, şi, de ce mergea, de ce se încurcă 
mai r&u. Nu scia nici pe unde se afla nici unde 
merge pici pe unde să se 'ntârcă. Mergea şi . 
el în bobote. De acum mi-e tot una, gândea 
el, de ar da D-gei măcar să pot găsi pe dracu. 
Mergând el aşa, fâr'de veste eşi nu sciti de 

unde un boierănaş cu haine nemțesci, cu o 
şepculiţă pe cap şi cu o lulea în dinţi, şi ve- 
nipd spre dânsul, îl întrebă ce caută pe acolo? 
— Ce să caut? Ia caut pe dracu ! 

-— Aşa 21... Dar ce-ţi trebue? 
— Vrea să mă dati lui, numai să-mi dea 

bani. | 
— Apoi dracul sînt. ei. - 

— Na!... D-ta dracul ? dise fierarul, boldi 

ochii mari şi. r&rmnase cu gura căscată, încre- 

menit. | 

Mai pe urmă însă n'avu ce face şi intră la 

toecmelă cu densul. Dracul se însărcină să-i 

dea un butoiă de galbeni, care să şedă tot 

plin ori cât ar lua dintr'insul, cât va trăi neam 

de neamul lui; iar omul, după şepte ani, să fie 

45
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al dracului. Făcură înscris: omul împunse 

un deget, îl iscăli cu sânge şi-l dădu dracului. 
Dracul luă zapisul, îl puse sub piele şi, când 

pocni odată din bici, nu se mai vedu nici 
drac, nici râpi; iar fierarul. se trezi tocmai 

acasă dinaintea porței. | | 
Acasă găsi un butoiii mare, aşedat gata pe 

căpătâe şi plin de galbeni.. 

Când vede el atâta bănet, începe a căra cu 
pola şi a împărţi pe la tâte slugile de po- 
mană. Dădea la toţi, numai el nu vrea nici să 
guste măcar din ceva cumpărat pe bani de la 
dracul. Mânca din ce câştiga calfele cu fierăria. 

De dimineţă până n seră şedea în cârciumă 
şi la ori-cine intra îi dădea o pâne, o bucată 
de carne şi o oca de vin, de sufletul lui. Din 
acea di mâna pe ciocan n'a mai pus. Șepte ani 
petrecu el aşa. 

Apr6pe de împlinitul celor şepte ani, începu 
a se ruga lu, D-deii să-i dea trei lucruri: un 
scaun, an pom cu felurite fructe frumâse şi 
o pungă care să nu se strice nici în foc, nici în 
apă; dar, ce va pune pe scaun ori în pungă, ori 
în pom nimenea să nu pâtă lua fără voia lui. 

De-odată D-deii nu prea vrea, dar după ce! 
i- a spus câtă pomană făcuse într'acei şepte 
ani, i se făcu milă şi-i deţe. -
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La împlinirea celor şepte ani, Scaraoschi 
trimise un drac să-i aducă pe fierar la iad. 

Dracul se duse în sat, găsi pe fierar la câr- 
ciumă şi-i spuse porunca lui Scaraoschi. 

— Bine, dise fierarul, voiii merge, dar 
haide mai întâiii pe acasă să-mi pun trebile 
la cale şi să-mi iâi diua bună de la ai mei, 

Dracul se invoi şi merse. Fierarul îl chemă 
în casă şi-l pofti pe un scaun să şadă până ce 
își va isprăvi trebile. 

Dracul îi mulţumi şi se aşeză bucuros. 
Acesta era scăunaşul cel de la D-dei. După ce 
se puse pe scaun dracul nu se mai putu scula. 

Fierarul îl lăsă acolo şi se duse la cârciumă 
unde stătu vr'o trei dile. | 

Acasă dracul crăpa de ciudă că nu se putea 
scula. Prin tot satul se audise că acasă la fie- 
rar a venit un om, s'a pus pe un scaun şi nu 
se mai pote scula. Top din tote părţile alergaii, 
ca la o comtdie, să vadă şi, făcându-şi cruce, 
diceau fie-care 

« S&rmanul om! Dâmne feresce ! » 
La trei dile, când veni omul, găsi pe drac 

mai mort, de atâtea cruci câte ve&duse făcân- 
du-se dinaintea lui. 

— Ei! Ce mai faci, prietene, dise fierarul. 
Sciii că te-ai odihnit bine...
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— ME rog D-tale, dice dracul scâncind, 
dă-mi drumul că nu mai este chip. M'aii chio- 
rit crucile de când şed aicea. 
— Dar ne la mine mai vii? 
— Ei ?... Cât lumea! | 
— Dar pe la alţii ai de gând să spui ce ai 

păţit ?... . 

— Nu se află... 
— Bine! dise omul. II luă de o aripă şi-l 

„dede afară pe uşă. Hai! Spune să mai pof- 
tescă și alţii, dacă le dă mâna. 

Scaraoschi mâniat de zăbava dracului, şedea 
în porta iadului cu biciul pus în trei şi-l 
aşteptă. Cum ajunse dracul, Scaraoschi unde 
mi-l înhăţă de câdă şi incepu. a-i trage de eşia 
fum dintr'6nsul. 
— Ce-ai făcut acolo? îl întreba: Te-ai pus 

la taifasuri, şi-l croia merei. Dracul plângea 
şi-i spunea tot ce a păţit. . 
„— Aşa!... Vrea să dică D-nialui are gust să 

se jâce cu mine? dice Scaraoschi, şi trimite 
pe un alt drac mai mare să-i aducă pe fierar. 
“Dar cată să te pui şi tu pe scaun c'apoi scii 
“m6rea mea.!... Pornesce.... 

Porni dracul tot o fugă. Ajunse în sat şi 
găsi pe om iar la cârciumă. 
— Merg îndată, dice omul, numai haide 

să trec pe acasă să-mi iâu diua bună.
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— Nu se poie! Am poruncă grabnică. 
— Da, haide! 

— Nu se pote! 

— Ei!... Cum nu se pâte?! Ori hai, ori 
te spun la Gmeni că eşti dracul şi când vor 
incepe a face la cruci... 

Duc'a vădut şi-a vădut dracul, ce să facă? 
Sa dus la om, dar n'a vrut să intre în casă, 
Stătea afară la umbră sub un pom cu nisce 
fructe frumâse cum nu se mai văduse. Era 

. pomul cel de la D-gei. 
Dracului, uitându-se Ia fructe, i se făcu poftă 

şi ceru la om să-i dea şi lui vr'o câte-va. 
-— Sui şi-ţi iea dacă "ţi trebue. 
Dracul se sui: Işi umplu sinul. Dar când 

să se scobore... pace, rămase cu tălpile lipite 
„de creangă şi cu capul in jos spânzurat. 

Fierarul se duse înapoi la' cârciumă. lar 
prin prejurul casei şedea om lângă om pe 
lângă garduri şi se miraiă de dr acu, își făceau 

„cruce şi diceau: «Sărmanul om!» Nu șcia. 
că-i drac. “ 

Trei dile şedu spânzurat, şi când îi dede 
drumul, fugea de nu-i zăreai picidrele. Când: 
ajunse la iad, ajunse pe gata. N'apucă a'intra 
bine pe pârtă şi Scaraoschi îl şi umflă la bă- 
tae. EI îi spunea ce-a păţit, iar Scaraoschi îl!
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ridică sus cât era de înalt şi când îl trântea 
in pământ numai icnea, iar pielea coşcovă, 
numai virci se făcuse. Să fi fost om, murea 
de o sută și de o mie de ori, dar pielea de 
drac e tare. | | 
— Dar ce vrea să dică asta? făcu Scaraos- 

chi înfocat. Ticăloșii ăştia de draci nu-s nici 
de ciGrele! [i trag 6menii pe sfâră Nu-i chip, 
mă duc ei singur. . 

Apucă repede peste câmpi, ajunge în sat, 
merge la cârciumă, nu face multă vorbă, scote 
pe fierar şi pornesc amândoi spre iad. 

Pe drum, cum mergea înâintea lui Scara- 
oschi, omul fâcea câţi-va paşi, apoi se întor- 
cea spre Scaraoschi, se uită la dânsul, îl m&- 
sură, cu ochii de sus și până jos, începea a 
da din cap şi a fluera ca şi cum Sar fi mirat, 
şi plecă înainte. Apoi iar mai sta de se uita, 
flueră şi tot aşa. 
— Dar ce este? întrebă Scaraoschi. 
— Nimic. Ce să fie?!... 

— Cum? Ce tot te uiţi la mine şi mă 
măsori cu ochii ?|.. 

— Ei! Dacă eşti aşa de mare... 
— lan taci. În ciudă, spune cum iţi par eii? 

_— Tare fioros mai eşti? Când mă uit la 
D-ta par'că voii să intru în pămînt. 

7
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— Del... Nu mai dice, făcu dracul plin de 
mândrie şi din ce în ce se tot inălţa mai mult. 
__— Ba, cinstit îţi spun, dice omul. Numai 
nu sciii după cât eşti de fioros, dacă poți face 
ori-ce vrej... 

— Poftim! ! Ce să-ţi fac?... | 
— Apoi dă, ce să faci, sciit ei? lan, din 

cât eşti D-ta de mare ai putea să le faci mi- 

titel, mititel?.. 

— D'apoi cum? 

— Ai putea, de pildă să intri'n punguliţa 
asta ? 

— Da!... Ba bine că nu! 

— Fă! Lasă-mă, taci! Asta n'o mai pot 

crede... 

— Aşa ? Ține punga, dice Scaraosehi într”o 
iuțelă. De-odată se făcu ca un fum, care se ri- 

dică în sus şi apoi se lăsă cu încetul şi intră 

— Eşti în pungă. 

— Da! 

Atunci omul închise punga, şi întrebă: 
— Tot în pungă eşti ? 

— Tot!... 

— Apoi poţi eşi afară.. 
— Nu pot.
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— Dacă nu poţi, sânetate! Puse punga în 
brâu şi se întârse acasă. Punga era cea de la 
D-qeii. Intră în fierărie, puse pestelca cea de 
lucru, luă cu cleştele punga, o turnă în foc, 
trase din foi vârtos până o făcu roşie şi de 
acolo o pune pe ilăii şi « daţi băeţi! Să lucrez 
şi eu că de mult n'am lucrat». Dai vârtos şi 
băteaii cu ciocanele, cum se bate, şi pe o parte 
şi pe alta. Când o lungea, când o lăţea, până 
vedea că s'a răcit, apoi o turnă iar. în foc şi 
începea iar din captt şi tot aşa... 

Țipa şi se ruga Scaraoschi, dar degeba. 
Nu l'ai lăsat până ce n'a venit un drac şi a 
adus zapisul. a 

Puse zapisul pe foc, mai trase pungei o fier- 
tură şi un rând de bătae, apoi'o deschise și 

 dede drumul lui Scaraoschi. | 
Când se vedu el scăpat, o apucă la sănătâsă 

peste câmpi, cu nicidrele sgârcite şi în vâr- 
ful degetelor, fără a indrăsni măcar să se 
uite înapoi, şi se opri tocmai în fundul îa- 
dului.- _ | | | 

— Nu cum-va să primiţi pe aicea vre-unul 
din cei cu ciocan, dice el dracilor. Când veţi 
vedea vre-unul de departe, închideţi degrabă 
porţile şi păziţi să nu-l scăpaţi înăuntru, c'apoi' 
vai de pielea vâstră ||...
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Nu mult după asta fierarul se bolnăvi, pen- 
tru că după cei şepte ani trebuia să moră. 

Aprâpe de mârte lăsă cuvânt ca să-i pue şi 

ciocanul cu dânsul în sicriă. 

Cuvântul i-a fost ascultat și după îngropare 

îşi luă ciocanul in spate şi porni la iad. 

Când îl vedură dracii de departe începură 

a alerga şi a trânti zăvârele pe porţi de gân- 

dia că i-a apucat ceva. 

— Deschideţi porta, gice fierarul ajungând. 

— Nu se pete! 

— Deschideţi ! Aicea mi-e împărţ ţitsă stati. 

— Nu se pâte!. 

— Apoi dar, ce să fac? Să mă duc la raiă. 

— Du-ie unde scii, numai aici nu. 

Mai bătu el cât bătu, dar v&dând că nu-i 

deschid, începu a se uita imprejur, 

O mulţime de drumuri din tâte părţile se 
strângeau la pârtia iadului. Pe care să apuce el? 

Văgu mai incolo o cărăruşă, apucă pe dinsa 

“şi ajunsela raiu. Vrea să intre; ingerii îl alungă 
cât colo şi-l trimit la iad. 

Se duce la iad, porţile închise. Se întârce 
la raiu, il alungă din noi. Umblă de vro 
trei ori, când la iad, când la rai, dar nu era 

chip să se aciueze nicăeri. Rămăsese aşa pe 

câmp. H&u! Ce să facă el? Se întârce iar la
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rajă şi se pune pe lângă un înger să-l pri- 
" mescă. | 

— Tot nu vor să mă primescă la iad.. 
„_— Apoi ce să-ţi fac ? dice îngerul. 
— Ce să faci!... Săracul de mine! Am um- 

blat de atâtea ori, dur la dâl dur la vale ca sita 
la cumetra şi tot degâba, mă dor şi picidrele. 
Scii ce, adică de ce nu m'aţi primi şi pe mine 
aici?... 

„— Taci, bre, din gură! 
„__— Da, dă! Unde merge mia mergă şi suta: 
_printre,atâţia câţi sint aicea, dacă voii intra 

şi eii, ce se mai înţelege unul?... 
— Nu se pâte. 

— — Apoi las, batâr să mă uit puţin înăuntru. 
— FĂ, de! Uită-te şi fugi, dă-mi pace! 
Când audi că-l lasă, bucuria lui nu fa prâstă. 

_Începu a se pilula lângă portiţă ca să vadă 
înăuntru, şi cum şedea cu ciocanul, se făcu 

„că-l scapă şi-i dete drumul în grădină. 
— Ce-ai făcut? intrâbă îngerul. 
— Am scăpat ciocanul. Am voe să-li i6u? 

_— Haide i6-l mai degrabă |... - 
Se aşeză deci în genunchi ca să tragă cio- 

canul, dar în loc să-l apuce, îl împingea mai 
înăuntru şi tot intră după el în rai. 

— Dar ce faci acolo? Nu mai eşi odată cu 
ciocanul ?...
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— Ba es, dar nu-l pot apuca. 
- "Tocmai atunci, iată şi D-deii cum se plimbă 

prin grădină, zări pe fierar. 

— Ce cauţi tu acolo? - 
— Nimica, Domne, am seăpat ciocanul, 

-— Ce ciocan ?. 

— De, am avut nisce păcate... 

— Dac'ai avut păcate, du-te la ind. 
— Am fost de vr'o trei ori şi nu mă pri- 

mesc, De, şi cum să şed ei singur pe câm- 

piele acestea pustii!? De aceea venisem, dic, 

pâte mă primiţi şi pe mine aici. 

— intră, dice D-deu, numai dă afară cio- 

canul. 

Când audi fierarul, alergă tot o fugă, luă 

ciocanul şi rezemându-l afară la pârtă, dise: 

câtre îngeri. 

— Iată, îl pun aici, dar să se scie căeal 

mei. | 

Apoi se duse în raiii şi rămase acolo, până | 

în diua de astădi, dar fără ciocan. lar la iad 

cine scie câtă vreme şedură. dracii cu porţile 

inchise de frica lui. 

N



  

DELI- -SATIR. 
( Poveste ) 

« Poveste, poveste, 
» Dumnedei la noi sosesce; 
» De nu 'n casă, la ferâstră 
» S'asculte povestea nâsiră ». 

(Popular. Satul Stolnicenii, lângă Paşcani). 

Acuma, dice că era o,dată un negustor bo- 
gat care avea trei feciori, tus-trei 6meni mari, 
adică cum sar prinde flăcăi 

Acuma dacă erai flăcăi mari, buni de în- 
surat şi de dat lu casa lor, taiăl lor ce „să facă 
el? s'a luat într'o di şi i-a chemat pe tus-trei 

şi le-a dis: 
— &âpoi, dragii tatei, acuma ei sint bă- 

trân, iară voi, flăcăi buni de însurat şi de dat 
la casa, vâstră, şi de aceea m'am gândit şi ei 

„să v6 dau la fieşte-care câte o mie de galbeni, 
să vă duceţi să faceţi şi voi singuri negustorie,
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fieşi-care cum veţi pricepe cu capul vostru, 
şi care cum o eşi aşa “i va fi şi norocul». 

După ce le-a dis vorba asta, le-a dat bani— 
câte o mie de galbeni — şi ei s'aii gătit cu cele- 
ce le trebuiau şi ai şi pornit la drum. S'a dus 
cel mai mare, după aceea cel mijlocii şi pe 
urmă şi cel mai mic. Dar la pornire, tatăl 
lor le-a mai dat şi un sfat. Le-a dis numai . 

“atâta: 

— «Căutaţi, băeţi, pe unde vă duceţi, dacă 
ve prindeţi' tovarăşi cu cine-va, uitaţi-vă la 
dânsul când se pune să mănânce, şi dacă ve- 
deţi că taia pânea cu cuțitul şi face parte 
dreptă la toţi, luaţi-l tovarăș, ori în slujba 
vostră; iar de vedeţi că rupe cu mânele fară 
nici o socotălă, ori işi linge degetele, atunci 
nici de tovarăş să nu-l luaţi, nică în slujba 
vostră să nu-l primiţi şi să n'aveţi cu el nici 
în clin nici în mânecă >. 

Numai atâta le-a dis. 

După aceea, se "'nţelege, ei s'aii dus, iară el 
a rămas acasă — ca un om bătrân ce era — 
să-şi cate de bătrineţele lui. 

S'au dus şi ei: unul încolo, altul încolo, 
fieşi-care încotro Pa dus mintea şi încotro s” 
priceput şi el să se ducă. . 

Cel mai mare sa dus în târgul cel mai mare
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din lume: să dicem de pildă la Țarigrad ori 
la Lembric, ori cine mai scie unde. 

Și când a ajuns el acolo, şi când s'a vădut 
el de capul lui şi cu atâta bănet ]a denșul — 

„că, de, o mie de galbeni nu e jucărie (ei m'aşi 
prinde să-mi dea acuma cine-va în mână mă- 
car pe jumătate)—el, ce să facă? S'a dat la 
crailicuri și la băut și la mâncat şi la cheltuit 
până ce cu b&utura și cu mâncarea şi cu pe- 
trecerile şi cu femeile a sfirşit toţi banii. 

După ce a isprăvit toţi banii, ce să facă el? 
S'a întors ruşinat i înapoi, la tată-săi şi Pa ru- 
gat să “şi facă pomană să-l primâscă măcar 
ca hărgat la dânsul. Acuma tată- -s6u, se înţe- 
lege că l'a primit, dar el a rămas ruşinat, ca 
vai de capul lui şi nică nu mai îndrăsnea mă- 
car să scotă ochii în lume. 

Cel mijlociii, s'a apucat și s'a făcut negus- 
tor. A cumpărat marfă, a deschis prăvălie, a 
făcut cheltueli; dar degâba. Cât cheltuta și 
cât făcea tot câştig nu mai avea; că toți îl 
furati din tote părţile. A r&mas şi el calic şi 
s'a întors iar la tată-sti, 

Dar băctul cel mai mic, până atunci, încă 
Dică nu se gândise ce să facă el cu banii. 

Când „ra dat tată-săii mia de galbeni, s'a 
luat şi sta pornit să se ducă şi el în lume, dar
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cu nici un gând hotărit. Mergea și el prin 
sate, prin târguri şi se uita şi el ia lume cum 
alergă unul încoce, altul încolo; nu începea 
nici un fel de negustorie, dar nici de craili- 
curi nu s'apuca; iar Gmenii săraci pe câţi îi 
întâlnia pe toţi îi miluia, şi le mai dădea încă 
de întrecut. Le dădea îmbrăcăminte, le dădea 
bani, le făcea case, şi din ceea ce erai săraci 
ii făcea să fie cei mai bogaţi. 

Dar tot umblând el așa, iacă într'o di îi 
vine în gând să-şi cate şi el un tovarăş ori un 
hărgai, un om care să fie al lui, că să aibă şi 
el cu cine să se mai pună. la cale din vreme 
în vreme când ar fi să "i vie la îndemână să 

-S "apuce şi el de vr'o trâbă, ori de vr”o negus- 
torie. Aşa el a spus la un altul dintre cunos- 
cuţi şi la 6meni de prinprejur că-i trebue un 
aşa fel de om şi a lăsat cuvent, se înţelege, că 
dacă sar găsi cine-va să se tocmâscă să vie 
acasă la dânsul, acolo unde şedea el. 

După ce a eşit vorba asta prin lume, într'o 
di cum era el acasă, numai ce vede că intră 
pe uşă un om, mare ori mic, aşa cum o fi fost, 
dar bine îmbrăcat : burnuz blănii, cuşmă 
bună pe câp, cismă bună în picior, semăna 
ca un fel de negustor. 

— Bună diua.
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— Mulţămesc dumitale. 

— Ca poftesci? 
— Apoi ce să poftesc, dice, am venit la D-ta 

că am audit că ai nevoe de un tovarăş de ne- 
gustorie. 

Băictul se uită !a dânsul, vede că semănă 
să fie un om dei ispravă, dar” parcă'i spunea 
inima ca să nu se întovârăşscă cu densul, că 
inima omului tot-d'a-una îi spune, numai- 
omul n'aşcultă şi de aceea greşesce el. Aşa ca 
să aibă când se mai gândi şi ca să nu ţie pe 
om degâba fără răspuns îl poftesce să mergă 
să mănânce cu dânsul, şi chiar pornesc amân- 

doi să se ducă pe acolo pe apr Gpe la 6 câr- 

ciumă. - 

Pe drum, băstul, tot drumul se gândea și 
se bătea cu gândul ză de ce îi era lui inima 

indoită? Dar deg6ba își frămînta el capul şi 
minţile—că se rostogoliai gândurile în capul 

lui cum s'aude că se rostogolesc bolovanii 

prin Bistriţa ori prin Trotuş—că inimă lui 
tot stricată era. 

Când ajung la cârciumă, băictul aşa pe gân- 
duri cum era, dice şi el într'un noroc: « hai 

să ne punem lă masă», şi dacă se întemplă 
să mai capăt alt curaj, bine de bine, dacă nu, 

fac şi eii cum o da D-dei şi Maica Domnului.
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Aşa poruncesce el de le aduce pâne, vin, nisce 
pesce morun, fript bine şi ce- a mai dat D- deii 
şi se pun la. masă. 

Dur la masă, băiâtul cum era el tot pe 
gânduri—că mai nici nu-i era fome, şi mai 
virtos că era c'un om străin, cum sar prinde, 
cun musăfir —il lasă pe dânsul să începă . 
masă. El (negustorul) rupe din pâine şi ixdin 
peșce şi incepe a mânca, 

Dar când rupe el pâneu, atnnci şi băictul 
işi aduce aminte de vorba ce i-a dis tată-s&ă: 

«Daca vedeţi pe unul că .la masă rupe 
pânea cu mânile, pe acela să nu-l luaţi de 
iovarăş.. | 

lar când. şi-a adus el aminte de vorbele 
astea de. o dată "i-a săltat inima de bucurie; 
că de aceea era el pe gânduri, că inima lui 
seraca îi spunea c'a uitat de sfatul tatâhe- -s6u, . 
fâr-de-cât ea n'avea gură să-i spue. Aşa, bu- 
curia băistului a fost nespusă, 

A stat cu negustorul, a mâncat; şi la os- 
„pătat și la cinstit îndoit şi întreit mat mult 
de cât sar fi aşteptat el, iar la urmă i-a 
mai dat şi bani de la densul, dar i-a spus 
numai că nu pote să se prindă tovarăș cu 
densul, pentru că a visat nâptea un vis răă şi 
se teme să nu care-cum-va să păgubâscă, şi 

16
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să-l păgubâscă şi pe dânsul ; iar de vorba care 
i-a spus'o tată-săi n'a dis nimic. Și negusto- 
rul, dacă a vădut aşa, i-a mulţumit, şi-a luat 
diua bună şi sa dus în treba lui. 

A doua di pe vremea prândului, vede bâi6- 
tul că intră iar cine-va la dânsul. Era un om 
tot bine îmbrăcat, dar îmbrăcat nemţesce : cu 
pălărie, cu cisme sclivisite, ca un boerinaş, ba 
şi cu ţigară. 

Baidiul acuma' ce să mai stea la gânduri? 
Ese cu dânsulşi se duc amândoui să mănânce. 
Porunceşce iar: pâne, vin, cârnaţi, şi ce o 
mai fi fost pe-acolo. - 

Dar și acesta ea pânea, o rupe bucățele 
cu mânile, rupe şi cârnaţii, şi de câte ori 

__Tupe de atâtea -ori își linge degetele. Băiâtul 
se uită la dânsul, şi şi aduce iar aminte de 
vorba bătrânului : 

«Daca-ţi vedea, vr'o dată, pe vre-unul, la 
masă, că-şi linge degetele, pe acela nici în to- 
vărăşie, nici în slujba vâstră să nu-l luați, ŞI 
să n aveţi cu densul nici în clin nici în mâ-. 

necă». 

lar când își aduce aminte de vorba asta, se 
vită numai la dânsul cum îşi linge degetele, 
îl cinstesce, îl ospăteză bine și-i mai dă și bani, 
dar nu-l primeşce în nici un fel de toemelă.
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Apoi, de-acolo înainte câţi n'a mai venit 
la densul?! Dar pe nici unul nu Pa primit în 
slujbă pentru că toţi, care de care, ori rupea 

pânea cu mâna şi își alegea bucată cea mai 
mare, ori îşi lingea degetele: 

. * 

Se mira şi băiâtul că nu se găseşce în lu- 

mea asta nici.un om fără aşa el de cusururi, 

dar n'avea ce face. 'Tăcea și el, că dâră tată- 

săi nu era acolo, să se tâlmăcescă cu dânsul. 

Dar într'o diminsță umblând el așa prin 

tărg, şi trecând pe lângă o biserică, vede pe 
un ovreii că şedea cun ciomag mare şi bătea 

mormântul unui mort şi tot striga: 

«Hoţ! hoţ! hoţ! 

»Ai murit şi nwmi-ai plătit...», 
Vă&dând el aşa se duce şi-l înţrebă : 

— Ce este jupâne ? Ce ai cu mortul? 

— Apoi cum să n'am, dice. ovreiul, dacă 

mi-a fost dator cu cinci-deci de lei, și a mu- 
vit şi nu mi-a plătit. | 

Atunci el — măcar că sfirşise mia de gal- 

beni cu pomenele şi n'avea acum la viaţa lui 

mai 'mult de cât vr'un sorcov&ţ şi jumătate, 

—peste cinci-deci de lei—plăteşce ovreiului. 

Na-ţi, jupâne, banii şi lasă mortul în   

pace.
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Apoi când se duce elacasă pe vremea prin- 
“zului numai ce îi intră în casă un om c'un 

„cojoc bun, mare, cu o cuşmă bună pe cap şi 
-cu opinci. o | 

EI, după cur îi era. acuma obiceiul îl în- 
trebă numai dacă voesee să intre in slujbă şi 
porneşce cu el să sadă la masă. 

Se duc iar acolo la cărciămă, poruncesca 
iar pâne, vin .şi o găină friptă şi se pun la 
masă. | ă 

Dar când să înc&pă masa, omul cel strein 
su dă cojocul int:'o parte, scote de la brâă un 

cuţit mare, taie pânea frumos, taie-şi găina şi 
apoi când sfârşesce de tiiet, nu'şi linge dege- 
tele ca cei-i-alţi, el işi şterge mânele de cojoc. 

| Baiâtul când vede aşa lucru, nu şcie'ce să 
mai facă de bucurie că şi-a găsit omul ce 
căuta. Di 
— Cum te châmă, omule, il intr&bă. _ 
— Pe mine mă chemă: Deli-Satir, r&s- 

punde omul, și mă prind să slujesc la d-ta un 
an de gile, cu tocrâlă ca să nu-mi dai nick 
bani, nici mincare, nici băutură, fară-de-cât 
la sfirşitul anului să-mi dai jumătate din tot 
câştigul. | | | Si 

Baidtul se invoesce cu bucurie la tocmălă 
„şi Deli-Satir, îi dice chiar de pe loc: 

s
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— Hai, stăpâne, să pornim, să ne ducem 
acolo unde ne-o fi partea nâstră, că omul cât 
şede, îi șede şi norocul. 

x 

Asa, por nesc ei şi se duc, se duc, se tot duc, 
di și npte, cu cât au cu cât n'a; mai Popo-. 
sesc pe ici pe colea pe unde dă D- deii şi a- 
Jing într” 0. eră frumosă şi mănâsă la nişce 
palaturi mari şi înalte şi sprâncenate, şi nu- 

mai în aur lucrate. 

“Când. şi-a aruncat băistui ochii la palat, 
i-a luat ochii: La sâre te puteai uita, dar la 
densul ba; dar Deli-Satir dice: 
— Las, stăpâne. Pune gând Ja D-deiă şi hai. 

înainte. | 

lar când îi fost aprope de palat, sera, Deli- 
Satir a căutat un loe intr” un dos ori într”o 
grădină, a făcut un pat frumos numai.de flori 
şi de trandafiri, Pa culcat pe băiet și i-a dis 
să aștepte acolo până ce va veni; iară el sa 
dus in palat. o 

La palat uşele erati deschise. | 
Intră în năuotru, nu vede pe nimene. Merge 

la drâpia, la stânga: odăi mari numai în aur 
și odore şi petre scumpe şi frumuseți cum nu 
s'ail mai vădut nici la împărații cei mari ; ; lar
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la urma urmei ajnnge toemai în fund ]a O că- 
măruţă mai mică. Acolo şedea mama zmeilor, 
că palatul era al unor zmei; câre era doi- 
spre-dece fraţi. | 

Deli-Satir nu deschide să intre. Şede numai 
la uşă cu un cuţit—un satir de cele mari—iîn 
mână şi aşteptă. | 

Ședând el aşa, de-odată uşa se deschide şi 
se ivesce baba. Dar el: hirşti o dată cu satirui 
şi-i taie capul. Apoi fea hoitul, îl dă de-o parte 
închide cămăruţa unde şedea ea şi se duce 
de se pune pitulat, la pândă după uşa din față 
pe unde avâi să vie zmeii, - 

Acolo şâde el şi aşteptă, şede de sră de 
când a ţăiât baba, şi până la miedul nopţii, 
vro dou&-spre-dece câsuri şi mai bine. 

La miedul nopţii taman, numai ce Saude 
o vijiitură, ca un vânt mare, ca o furtună. 

Veniai zmeii. 
EI se îndosesce mai bine după uşă cu sati- 

rul în mână şi aștsptă. Dar.nu trece mult şi, 
hop, vine un smei.şi viră capul pe uşă. 

EI de colo, de după uşi, cum şedea cu sa- 
tirul ridicat, hirşti, ii taie capul. Dar w'apucă 
bine încă să dea hoitul de-o parte când, hop, 
vine altul. EL taie şi pe acela, şi tot aşa înainte; 
ei tot vin şi el tot taie şi dă hoiturile de-o
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parte până ce face o grămadă de două-spre-dece 

hoituri. i 

După aceea se duce la băiâi: 

— Haide stăpâne, dice, de-acum să ne cul- 

căm şi noi iîntr'un loc mai bun. 

lea pe băist şi se duce cu dânsul în palat 
şi-i arată pe babă şi pe cei doui-spre-dece 

zmei morţi, trântiți unul peste altul. 

Când vede băisțul zmeii, şi bogăţiile şi au- 
răriile ce eraii pe ăcolo r&mâne ca de lemn: 
nici nu mai şcia ce să dică. De când era el, 

şi n6m de n6mul lui nu mai văduse nici. 

zmei, nici frumuseţe de palaturi şi de lucruri 

scumpe, carele vedea acuma. | 

— Astea tâte sînt ale nâstre, stăpâne, dice 
Deli-Satir. Acuma haide să ne odihnim până” 
la diuă, şapoi cu D-dei înainte. 

Apoi după ce vădu tot palatul şi tote odăile, 

lea Deli-Satir şi culcă pe băiet în odaia cea 

mai frumâsă, întrun pat numai de aur şi de- 

petre scumpe, care străluciaă aşa de tare că 

lumina tâtă casa şi se vedea ca diua. Iară el 

se culcă, lângă patul băistului, jos, şi dormiră. 

aşa, liniştiţi până dimineţa pe la prânz. Apoi 

se sc6lă, iau bani cât le trebuiau, incuie odăile 

tâte şi uşile, iai cheile cu denşii și se pun iar 
pe mers. 

x
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Apoi ai mers ei vr'o trei dile pâte, oră Chiar. 
şi o săptămână până ce ai trecut împărăţia 
-zmeilor şi ati ajuns la hotar. Iar de acolo 'na- 
inte cine scie cât aii mai mers?! Au trecut 
până şi de Erusalim unde e buricul păinin- 
tului, până ce ai dat de un târg mare şi fru- 
mos, şi aii poposit acolo. 

Când aii ajuns ei în târg, tot târgul era ca 
într'o di de sărbătâre : luminaţii, muzici, jo- 
curi, mâncări, băuturi, nici n'aveaj. cu cine 
vorbi o vorbă ceva despre alte trebi, nici nu 
era: măcar voe să „Plângă cine-va -pe vr'un 
mort, dacă “i-ar fi murit: numai bucurie era 
în tote părțile. 

In bucurie aii intrat în târg, în bucurie ai 
stat t6tă diva şi în bucurie s'au culcat. 

lar a doua di dimin6ţa când se scâlă €i, ce 
să vadă 9 

Tot târgul era cernit, prăvăliele închise, 
„uşile închise şi nimeni n'avea voe să facă 
vr'un fel de veselie, nici să ridă, vici măcar 
să îngâne din gură ori să fluere un cântec 
mai vesel, fără-de-cât să plângă și să se bo- 
câscă ; că de s'ar fi aflat care-va să arate vr'un 
semn de veselie, îl luaii numai de cât şi-i tăiai 
capul, cum ai tăia un ţif de cEpă :: că numai 
dai şi îl și tai, -
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Când văd ei aşa schimbare de eri până adi 
şi de la aşa veselie pâna la atâta jale, întrebă 
ce este? - 

Dar ce era să île?! 
Imp&ratul de acolo din terg, care era iinpă- 

ratul cel mai mare dintre. toți împeraţii de 
prin t6te târgurile şi de prin t6tă lumea, şi de 
prin tote satele, avea o fată tintră şi frumâsă 
şi al6să şi delicată, că nu maj era sub s6re alta 
de potriva ei. Dar cât era ea de frumâsă şi 
dăruită, n'avea noroc la bărbat. 
„De când se ridicase fată mare, nouă- deci şi 
nouă de pețitori i i-au venit, de nou&-deci şi 
nouă de ori s'a logodit, de nouă-deci şi nouă de 
ori s'a cununat şi de nou&-deci şi nouă de ori 
i-a murit mirele chiar în n6ptea nunţei și ea 

“a remas tât fată mare. » 
Petrecerea şi veselia din diua trecută era 

pelitru că fata împăratului se mărita de a 
nou6- deci şi noua 6ră, iar jelania de pe urmă 
era din pricină că şi mirele acesta de pe urmă 
murise ca şi ceialţi nou&-deci şi opt d'ina- 
intea lui. 

Veneaii de cine scie de unde feciori de îm- 
păraţi și de domnitori şi de crai, tineri şi fru- 
moşi și bogaţi, să iea pe fata împăratului, 

Veneaii, umblaii și alergaii în jos şi în sus:
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până se cununai cu densa, şi când colo, în 
noptea nunţei se sfârşeată tote. A doua di di- 
mina lângă mirâsă, în loc de mire, găseati 
numai o grămadă de 6se înşirate. 
Cine l-omora, cine-l mânca, pace, nu scia 

nirheni. 

Băiâtul când află de minunea asta, de tot 
că vrea să vadă şi el pe tata impăralului. 

Deli-Sati» nu dice nisi da, nici ba, merge 
numai cu densul la palatul împeratului. 

Când ajung ei acolo, tocmai atunci şi fata 
“împăratului era în grădină co sapă de aur în 
mână prăşia nisce flori. 
„_ Deli-Satir o vede, se uită la densa, şi nu 
dice nimic; dar băictul când o vede işi pierde 

| minţile, se îndrăgostesce de dânsa şi vrea s'0 
iea de femeie. 

Deli-Satir, dacă vede aşa, dice: 
— Apoi, stăpâne, dacă inima D-tale te în- 

demnă întracolo, haide la impăratul să “ 
vorbim. - 

Și chiar sai dus la împăratul. Cum nu 
cra să se ducă dacă băistul ţinea una "nainte. 
Nu sciți, mă rog, D-vâstră cum e dragostea? 
Ridi de densa, nici nu-ţi pasă când e departe 
dar când a pus laba pe tine, apoi te rid şi 
copiii ! -
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„Se duc ei la împăratul. 
Dar împăratul, când îi vede „ dice: 
— He., tinere nesocotit! Păcat de tinereţele 

şi de viaţa ta de până acuma şi de părinţii 
cari te-ai crescut şi te-aii făcut mare cum ie 
găsesci in diua de astă- di, dacă ai început 
prin capul tău a se zimisli gândul de însurat. 
cu fata mea. Cine s'apropie, dragă, de fata 
mea acela de morte sapropie. Chiar astă- 
nopte a perit un nesocotit ca tine. Şi nu crede 
c'a fost cel d'intâii.... a fost al nou& -decă şi 
noulea. Dar, dea Dumnegeii şi tote dilele mari 
şi sfintele sărbători să fie măcar cel din urmă, 
şi să nu se mai găsâscă minte de om care să 
mai năzuiască a mă tace. socru, Intorce-te, 
tinere, la părinţii tăi, trăesce lângă denşii ca 
să le mai înveselesci b&trâneţele şi nu te su- 
pera pe mine, că de nu-ţi dait fata mea eiă îti 
dau viața. Iar de voesci er'un dar de la mine 
spuue, că visteriile mele sint deschise pentru 
LOtă lumea. 

Băistul se uită la imperatul, şi se aită şi la 
Deli-Satir, şi nu dice nimic, fără-de-căt nu- 
mai lăcrămăză ca un om care nu mai are. 

“ nădejde. 
lar Deli-Satir când vede aşa, dice impăra- 

tului :



259 PROZA. 

— Luminate” împărate. Noi, după daruri 
n'am venit, nici nu năzuim cu gând nesocotit 

„la primejdia vieţej. Noi gândim, cu ajutorul 
Ini Dumnedeii, că fapta nâstră are să fie bună 
şi de folos. şi pentru Măria- Vâstră şi pentru 
noi, şi de aceea stăruim să ne dați pe fiica 
I)-vostră. 

Impăratul când vede așa, mai cârmesce,. 
mai sucesce, iar la urmă n'are ce face şi fu- 
Săduesce-că dă fata. 

+ 

__ Deaici înainte i încep i: iar-preg atit de nuntă. * 
Pregătese și fac şi dreg, că dor n'avea împă-. 
ratul să mărite fata aşa fără nici o noimă, 
fâră masă, fără lăutari, fără nimic, de, măcar 
şi D-vâstră să fiţi în locul lui ! _ 

Apoi vine și diua de nuntă. Prin târg, în- 
„cep ar luminaţii, şi tâtă lumea se inveselesce, 
numai împeratul cu împ&rătesa și mixâsa nu - 
se mai înveselesc. Când a fost cine-va ars 
de atâtea ori de foc, greii îl poţi face să mai 
pună mâna pe dânsul. 

Incep nunta, nuntesc, se înveselesc totă 
- diua ; iar s6ra Deli-Satir dice băictului : 

— Apoi, iaca, stăpâne, a dat D-deii de te-ai 
vEdut şi cununat, cată numai la n6pte când 
o-fi la culcare, lasă ferestra de la capul vostru
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deschisă şi potriv esce să stai cât se pote. mai 
departe de miresă., | 
Când a venit vremea de culcat băiâtul a 

făcut cum i-a dis Deli-Satir. 
A lăsat. ferestra deschisă, Sai culcat şi nu 

mult după aceea, cum, erau osteniţi de la 
nuntă, au adormit. 

Ei dormiaiă, dar Deli-Satir nu, că el nu 
dorme nici odată, cum nici nu mănâncă şi 
nici nu bea, că el n'are nici una din slăbiciu- * 

“nile omenesci. N 
Șede lu ferâstră cu , satira in mână şi se, 

uită ţintă la dânşii. 
Ș6de el, Deli-Satir, s&de, s6de, şi numai ce 

vede pe fată că incepe a întinde din gât, a se 
oțeri la faţă, şi apoi de odată că i-se deschide 
gura, şi ese un balaur cu două-spre-dece 
capele. 

EI de la ferestră atunci se întinde. repede 
odată cu satirul şi când incepe a 1 inverti, sar 
capetele ca nucile." 

Le taie pe tote, şi apucă de dnsul şi trage 
până ce "1 scâte tot din gura fetei, că era de 
vr'un stânjen de lung. 

A doua qi diminâţa, împăratul după cum 
scia de alte diiţi, strigă la slugi : | 

— lan să mergă care-va să scâtă de acolo 
"6sele nesocotitului celui de i jeri ».
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Slugele se duc; dar când deschid uşa la 
odaia fetei şi văd Tnigla cea de capete şi câtu- 
mi-ţi-i balaurul trintit în mijlocul casei, se 
bagă în tote cităniele. Nici nu mai intră în 
odaie, se uită numai de departe la băidt şi la 
fată cum dorm fără nici O grijă şi apoi dati 
fuga la impăratul şi i spun că tinerii sunt 
sănătoşi şi dorm. 

impăratul, când aude, se uită la slugi, gân- 
desce că vorbesc într aiurea, şi nici nu vrea 
să cregă până când nu se duce de vade singur, 
cu ochii lui. 

Dar când se încredinţâză el cu tot dinadin- 
sul că ginerele lui trăesce şi când vorbesce 
chiar el cu dânsul, atunci poruncesce chef şi 
veselie pe trei părţi mai mare de cât în diua 
nunţei. Și aii mâncat și ai băut şi ai banche- 
"tuit tâtă diua până sâra. 

Iară la vremea culcărei, „Deli-Satir spune 
băiâtului să facă tot ca in n6ptea trecută. Şi 
iar a mai ieşit un balaur cu dou&- -spre-dece 
capete și iar l'a tăiat Deli-Satir, A teeia n6pte 
tot aşa. 

Dar a treia di dimineţa, când se face diuă, 
împăratul era la uşa lor. 

Când deschide el uşa, şi vede iar un balaur 
ucis şi băitul şi fata vii, se duce la patul lor 

- 
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şi incepe a-i săruta şi a-i drăgosti parcă atunci 
i-ar fi căpătat, ori i-ar fi dăruit D- dei. Iar 
când vina şi Deli-Satir și-i spune că de acuma. 
sa trecut primejdia, atunci împăratul îi şi 
blagoslovesce să trăiescă fericiţi: că impăratul 
pote blagoslovi ca şi popa. Apoi iar bucurie 
şi veselie trei diie şi trei nopți, că d6r acuma 
era adevărata nuntă, 

lar pe băit pentru că s'a arătat aşa voinie 
îl face împărat în locul lui. 

După asta vine şi Deli-Satir la băict şi-i 
dice: 

— Acuma, stăpâne, anul miei s'a implinit. 
Ilaide să împărţim câştigul ş'apoi D-ta să 

rămâi la împărăţia D-tale fară ei să mă duc 
în drumul meă. - 

Băistul se prinde bucuros, şi se pun la, so- 
cotit şi la împărţit şi împărţesc, tot ce ai câş- 
tigat, în două părţi: una pentru băist şi una 
lui Deli-Satir. 

Numai un lucru rămăsese neinapărţit—fe- 
meia —fata împăratului : că și pe dânsa tota: 
mândoui au fost câştigat'o. - 

Băistul, cum era el bun la inimă îi dice lui 
Deli-Satir să şi-o tea lui ; iar Deli-Satir dice: 
„— No, stăpâne. Noi am avut vorbă să îm- 
părțim tot câştigul. Trebuie so împărţim şi
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pe dânsa. s o tăiem în dos, să ici d-ta jumă- 
tale şi eu jumătate. 

Băiâtul care nu eşia din vorbele lui Deli- 
Satir să prinde şi la asta; măcar că-i părea 
r6u să ucidă o fată de impărat aşa de fru- 
mosă şi dăruită cu toate darurile femeesci. 

Atunci Deli-Satir pune pe fită pe un trun- 
chiă, şi când se răstesce odată cu salirul, îi 
mai ese din gură doi-spre-dece pui de balaur, 

„pe urmă se mai răstesce de două ori şi mai 
„ese câte doi- -spre-dece puişori. mici, dar care 

- aveai să 'se facă balauri mari. 
După aceea o iea pe fată de mână şi o dă 

băietului. 
— Tine, dice, stăpâne. Trăesce cu dânsa 

în pace şi fără frică. 
Acuma ai femeie curată, că ei: am curăţit'o 

de tot ce avea r&ii într'6nsa. 
Te-am scăpat de primejdie. 
Bietul Deli-Satir! Unde-l mai găsesci 

astădi ?! Pe câţi Omeni nu "i-ar scăpa e1?[... 
După aceea Deli Satir, iea partea lui de 

avere şi o dă tot băistului. 
— Ţine, dice, stăpâne şi partea mea. Ţine 

şi stăpânesce şi impărăţesce peste tot în pace 
şi fericire. Ei sunt omul cel. mort pentru 
care ai plătit unui ovreiu cinci- geci de lei. 
Te- Sluj i il ca să- -ţ r&splătesc.
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„Acum mă duc la locul mei, pe lurhea € cea-ă 

Paltă; D-ta rămâi. i DI 
Fii fericit şi-ţi învață copiii să fie n 

ca şi D-ta, şi rămâi sănățos! - - 

Și când dice rămâi sănătos, de odată se 

vede ca o lumină. şi el se face nevedut. Iar 
băiâtul rămâne stăpân şi peste împărăţia, care 

o luase cu fata şi peste împărăţia smeilor, şi 

„se gândesce cât de mult “i-a ajutat sfatul ta- 
iăne-sei: «ca să nu primâscă la dânsul pe 

omul care îşi linge degetele ». Că fraţii lui 

n'aii ţinut semă de vorba asta şi de -aceea ati 

calicit şi ai ajuns aşa de râu. 

După aceea băiâtul şi-a adunat tote nemu- 

rile, a chemat pe părinţi, pe fraţi, pe socri şi 

sai aşedat să trăescă cu toţii la un loc cu | 

bucurie şi fericire. 

Iar la întâlnirea lor s'a tăcut o masă şi un 

chef şi o bucurie care a tinut trei dile şi trei 
nopți. Şi era şi naşul Gheorghe pe acolo şi a 

- băut atâfa vin, că săruta soba şi-i dicea.: 
mamă ; şi de atunci s'a deprins D-lui a bea. 

  

  



    
  

  

SOTIA. BABEI 
(Pov este) 

  

Hai, poveste, şi “poveste, 
„Că de spus de acuma oste ; 
„Că "n poveste! ce-o să fie 
Numai Cioplea de le scie, 

- (Populav) - 

A fost o dată, pe unde a fost, o babă bi- 
trână... dar încă tot în putere, ca să umble 
încâce şi 'ncolo, pe la mese şi pe la pomene. 
Că mâncare acasă maică nu mai făcea: maj 
mult prin sat, pe la nepoți şi pe la nepâte îi 
era masa. 

Pe une-locuri o chema, „pe aiurea se ducea 
şi nechemată şi trăia şi ea de adi până mâne. 

Intr'o di, cum venea ea de nu.sciti unde, 
aude subt un mal un plâns de copil. Când se 
duce colo găsesce un copilaş mititel, mititel, 

-
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învălit în niste petici şi, de. milă, îl ridică bi- 
_nişor în braţe şi 1 iea cu dânsa. lar de aici 
înainte pe “unde se ducea, nu se mai ducea 
singură ci cu băistul — că era băiet, dar nu 
sciii cum îl chema. Scii că după ce sa făcut 
„mai mare, Gmenii îi diceaii : Sotia babei, că 
numai şotii făcea pe unde trecea, Și pe acâsă 
şi prin sat: nimic nu românea de densul ne- 

| răsturnat. 

„ Dar cu tâte şotiile lui câta trăit baba, trăia 
şi el mai din lesne, iar după mortea ei vai de 
capul lui. Se tocmia şi el hărgat când la unul 
“rând la altul dar din tâtă hărgăţia s'a ales cu 
<alicia, _ 

Mai la urmă s'a însurat şi el, dar ce-ţie 
bun? Avea o casă de copii goi ca napul şi hă- 
misiţi de fome ; şi nici un chip de câștig, nu- 
mai dor de pomană dacă vrea cine-va să-i dea, 
că pe lângă alte păcate mai era încă şi leneş. 

Intr'o di cum venea de la o stână, aducând 
şi el -în sin pentru copii o bacată de caş, se 
pune pe colacul unei fântâni să se mai odih- 
n6scă, rupe din caș şi începe să mănânce. 

Cum mânca el, muscele de pe la fântănă 
biziiau şi ele pe lângă dânsul, iar colacul fân- 
„tânei unde pusese el o bucată de brânză s se
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făcuse negru de musce. El uitându- se la ele 

iea treucuţa cea de băut apă de la fântână şi 

când dă odată lățesce vro sută dintr'6 nsele. 

În vremea asta, iaca vine şi un smeii, cu 
două burdufuri, ca să iea apă. . 

EI se uită la smei. 

Smeul se uită şi el la dânsul și-i dice : : 

— Măi, tare mai eşti slab şi păcătos... 
— Slab, slab, dice el, dar cât îs de slab, tot 

am .omorit e'o lovitură o suţă de suflete. 

Când aude smeul de-o. sută de. suflete se 
cam încreţesce. Dar vrând să-i cerce puterea 
dice.: | i 
„— Dacă. eşti aşa de-puternie poți strânge 

piâtra n mână Să se facă tărițe? 
Şi când dice vorba asta se plecă chiar jos, 

iea un prund, şi când îl strânge odată” n mână 

“îl sfărâmă de-l face tăriţe.: 

_— Asta nu-i nimica, gice Şotia babei, ei 

„pot stringe piâtra să curgă zer. 

Se plecă şi el jos, dar în. loc să iea e pistră 

băgă mâna în sin, scâte o bucată de caș, o 
strânge pân ce curge zer şapoi o dă in gură . 

şi-o mănâncă. | 

Smeul r&mâne încremenit şi cu ochii bol- 

diţi. Cine s'a mai vădut să scâtă zer din pistră 

ori să mănânce pietre! Dar ca să se încre-
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dințeze mai bine îl imbie să se bvântescă cu 
dnsul. | 

=— Hai la trântă dice smeul. 
„— Haide dice Șotia babei. 
Se scâlă şi se prind la trântă. Dar când îl 

stringe odată smeul, el dă ochii, peste cap. 
— Ce este bre? întrebă smeul, ce te uij 

în sus? - 
-— Ce să fie, dice Șotia babei, mă uit şi es 

să v&d în care nor să te asvârl. | 
Când aude smeul de asverlit în nori se lusă 

de trântă, începe a umbla cu binişorul, se 
prinde frate de cruce cu dânsul şi-l iea la el 
acăsă, 

Ba încă se duce maj inainte și Qă de. veste 
şi celor-l'alţi doi smei: - 
"— Ș6tia babei vine la noi! Să nu care- 

cum-va să diceţi vr'un cuvint nesocotit să-l 

supăraţi că e vai de capul vostru! V& prăpă- 
desce! Pe mine cât p'aci era să mă arunce 

în nori. | | ” 

Smeii ceil-alţi ce să dici. ? Se temeaii și ei. 

Ai primit pe Șotia babei cum ar fi primit pe 

vodă ori pe mitropolitul. 1] puneaii la masă 

„cu dânşii, îi dădeaii de mâncat şi de băut, și 

nu-i diceait nici măcar negrii ţi-s ochii. 

* -
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A stai el aşa, vr”o câte-va dile, ca mosafir. 
Dar de la o vreme mosafirul. se 'nvechesce şi 
trebue să. mai încâpă şi el a pune mâna pe 
câte ceva: că boul că e boi şi iot tipăresce 
locul unde vrea să se culce. 

Aşa într'o di, îi dic şi lui smeii să iea cele 
două burdufuri şi saducă apă. 

EI ce să facă? Ia burdufurile; dar vădână 
că nici nu le pote ridica, le târăsce după dân- 
sul spre fântână. | 

— Da ce faci, frate, îl întrebă smeii. 
— Ce să fac?! ME duc la apă. 
— Apoi de ce târăsci burdufurile şi nu le 

ieai pe umăr? 

— Ce vorbă? Cum să le pun pe umer, să 
mă fac-de ris, ei care co lovitură ucid o sută 
de sufiete? Nu mi-ar fi mie ruşine să pun în 
spate nisce băşicuţe de alde astea?!... aşa dice 
şi se tot duce inainte. | 
„Când ajunge la fântână, scâte tu apă cu 

burdufurile şi le pune în spate, dacă poţi, pline, 
când de abia le târăsti deşerte? 

Lasă frumuşel burdufurile de o parte şi 
s-ăpucă de săpat imprejurul fântânei. 

Acasă smeii aşteptă apă. 
De la o vreme dacă văd Smeii că el nuniaj 

vine trimet pe unul dintre dânşii pe urma lui. 

„
t
a
i
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Când ajunge smeul la fântână şi-l vede să- 
pând, întrâbă ce face? 

— Apoi ce să fac? dice, mam apucat să 
sap fântâna's'o aduc cu totul acasă. Ce să mai 
viu în fieşce-care di până pe aici, să tot cân- 
tăresc apa ţira-țira cu băşicuţele astea de risul 
omenilor?]... E 

— Da, mă rog, D-tale nu maj săpa! 
— Ba eu sap!... 
— MB rog, D-tale! Ne strici bunătatea de 

fântână cu lutruri de isvâre, care le-am apu- 
cat de la moși şi strămoşi. Nu te teme că nu 
te mai trimetem la apă. Uit'te chiar acuma 
imi ieaii singur apă, numai haide acasă. 

lea smeul burdufurile, le umple de apă şi 
le pune în spate, dar Şotia Babei dice: 
— Hai, dute inainte singur cu băşicuţele 

tale. Nu mă mai face de ruşine, să mergi ală- 
turea cu mine, cu dânsele în spinare! ! | 

Când s'a dus zmeul acasă şi a spus celor- 
l-alţi că Șotia Babei sra cât p'aci să le strice 
fântâna sait supărat zmeii şi ai ocărât pe cel 
ce lati adus la dânşii, de nici nu putea bietul 
să iea măcar un paiă de jos. 

| x 

După aceea intro di fiind că se sfirşise lem- 
nele și nt mai av6ii ce pune pe'foc, îl trimit 
la pădure să aducă lemne. E
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Adusul lemnelor la dânşii era aşa: 

Se ducea un smei, lua un copac în spate - 

şi-l aducea acasă. 

Dar Şotia Babei, ce să facă ? Se duce la 

pădure sapucă de jupoiat tei şi de legat copacii 

unul de altul. Când vine un smeiă şi întrebă: 

Ce faci de zăbovesci atâta, el dice că vrea. S'a- 

ducă t6tă pădurea acasă. 

Smeul, ca să nu le strice pădurea, iși ie: 

singur un copac şi-l râgă şi pe dânsul să vie 

„acasă că nu-l mai trimite altă dată după 

lemne. 

Smeul se duce înainte, dar el rămâne tot 

mai în urmă, că dicea că nu vrea să se facă. . 

de ruşinea lumei întregi mergând alăturea 

cun păcătos care nu pote duce în spate mai 

mult: de cât un copac. 
* 

»
 

__ Dar cum rămăsese el în urmă şi trecea pe 

Jângă un 6z (lac), îi vine în minte să pună 

acolo “în apă nisce tei să se topescă să-şi facă 

şi el un curmeiaşi de încins. - | 

Dar când să pună teiul în baltă hop că vine 

un drac, şi începe a răcni la dânsul că de ce 

pune teiul acolo, că balta e a lui. 

EI păre că nici n'aude ce spune dracul şi 

“pune înainte la tei. 

o“  
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Dracul dacă vede aşa dice ca'să se întrecă 
din putere și cine o fi mai tare acela Să ră- 
mână stăpânul eleşteului, | 

Nu departe de acolo păscea o. &pă albă” şi 
dracul dice că cine o putea încunjura lacul 
de trei ori cu pa în spate acela să fie stăpân 
şi chiar se duce, iea în spale €pa, încunjură 
lacul de trei ori şi vine inapoi pic de apă și 
gâfăind. 

Dar Şotia Babei, dice: - 
— Vai de capul t&i drace! Tu duci &pa 

în spate şi vii mort de ostenit; eii ţi-o duc 
intre picidre şi nici degei pu mă dâre!!... 
„ Încalecă pe pă şi ca de când vorbim de 
dânșii înconjură lacul, rămâne pe dracul şi 
se face stăpân pe az. | o 

S'a făcut bogat că dâră 6zul dracului nu 
“puţin lucru era. Numai de adăpat vitele vara 

şi tot făcea bani. 

Dar într'o di umblând el cu smeii printr'un 
rediui, pe vremea cireşelor, un smei apucă 
un copac de virt îl indâe în jos și-i dă lui să 
ție ca să pătă culege. Dar când pune el mâna 

„să ţie, copacul se îndreptă la loc şi-l aruncă 
pe de asupra, cine scie unde. Numai el tot are 
noroc: 

Cade tocmai peste un iepure şi-l prinde,
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Şapoi dice, către smei că de grabă să nu 

scape iepurile sa repedit d'a dreptul „peste 

copac. Sai încercat şi smeii să sară peste co- 

pac dar degeba, aşa că smeilor le intrase 

frica în 6s5e şi căutaii acum tâte chipurile să 

scape de dânsul. 

Ce să facă ei?'Se sfătuesc că n6ptea când 

odormi el să-i dea, fieste-care câte un mai în 

cap şi să-l omore. | 

Dar el cum face, cum drege, aude ce pun 

ei la cale şi sera în loc să se culce pe prispă 

unde se culca tot-d'a-una, pune piua şi pilu- 

gul în locul lui, le învălesce frumos ş'apoi se 
duce de se culcă mai încolo, în umbra gardu- 

lui, în adins ca să potă vedea pe smei. . 
La miedul nopței numai ce ies smeii din 

casă cu maiul cel mare, care era tot de fier. 

Merg la prispă trântesc. fiesce-care câte un 

mai, cât ce pote, în capul pilugului şapoi 
se duc liniștiți în casă. Smeul cel mai mic 

tot mai cârtea nu sciii ce, dar cel mai mare 

dice: taci bre, că Pam turtit săracul! 

După ce se duc ei în casă, 'el, se "nţelege, 

iese de sub gard, dă piua şi pilugul de o parte. 

şi se culcă la locul lui. | 

A doua di de dimin6ţă când se scolă smeii
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în loc să-l găsescă mort lat, îl găsesce mătu- 
rând prispa. 

Dar ce este frate? Ce ţi-a abătut să te apuci 
așa de diminâţă de măturat prispa ? 

— Da, o mătur şi ei, dice el, că mi se pare 
că sunt purici ; că m'aii cam pişcat vr'o doi 
trei astă nâpte, pe la miedul noptei. | 

Când aud zmeii, că maiul lor pentru dân- 
sul era numai un purice, se incrucese şi ho- 
tărăse să-i dea tot ce ar cere el, numai să-l 
facă să se ducă de la dânşii, să nu care-cum- 
va să se mânie într”o di, să-i ucidă. 

Aşa când a fost la vremea mâncărej şi s'a 
pus să mănânce, începură ei să-l iea cu vorba 
pe departe, că ei ait de gând să se ducă de 
pe acolo, că pe dânsul nu-] pot lua și că dacă 
se prinde să se ducă înapoi de unde a venit 
ii dait două burdufuri de galbeni. 

EI se face că nu vrea, dar la. urmă se în- 
voesce, numai dice.că burdufurile cu bani să 

„ile ducă unul dintre dânşii acasă, că lui nu-i 
dă mâna să se facă de ruşine să ducă "n spate 
nisce hăşicuţe ca acelea. | 

Smeii se învoesc bucuroşi şi după masă un 
smeu ea 'n spate cele două burduturi pline 
de galbeni și pornesce cu dânsul, | 

Dar cum mergeai ei pe drum, cl înâinte şi
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smeul după dânsul, când se răsufla smeul îl 
împingea cu suflarea lui cine scie unde îna- 

inte, iară când iși trăgea sufletul, îl trăgea şi pe 

dânsul de i se isbea n piept. 
Smeul vădend aşa îl întrâbă, de ce tot a- 

l6rgă aşa, când inainte când înapoi. El ce să 

dică ? Dice : 
— Domne, frate! Când imi aduc aminte de 

acasă de copii şi de femec fug ca un. nebun 

înainte, iar când îmi aduc aminte de tine vin 

să te mănânc! | | 

II bagă în draci :pe bietul smeă. “Apoi se dă - 

alăturea cu dânsul și începe a-i povesti că el 

are casă, şi femee şi copii; că acoperământul 

casei e fâcut'din făşii de piele de smeii-—( dar 
el era de scorţe de teiii) — că toţi copiii lui 
sint îmbrăcaţi cu piele de smeii — (ei erai cu 

pielea g6lă)—și că mănâncă numai carne de 

smei (9...) 
— Dar de unde mai aveţi atâţia smei? 

— De unde? Prind copiii pe unde-i găsesc 

şi ei. In giua când m'am înt6 nit cu tine, bă- 

ieţelul cel nffe prinsese un smei, şi ce mai 
rideam cum se juca cu dânsul, cum îl ridica 

de picidre, de urechi, de limbă... dar până 

când am prins noi de veste, dracul de copil 
s'a apucat şi i-a mâncat capul. Dar şi mă-sa  
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i-a dat o urechetură de s'a dus vestea, nu de. 
alta, dar ne trebuia chiar un smei sdrarăn 
pentru moră. Și acesta era slăvit pentru atâta, 
trebă, Ira nalt şi sdravăn de două ori cât tine. 

"Ei, cum lăm vădut, 'mi-am pus ochiul, că mai 
am vr'o cinci-spre-dece ca dânsul la moră. 

Cind aude smeul vorba asta se sperie şi mai 
al dracului, și incepe a întreba dacă nu cum- 
va copiii S'ar anina şi de dânsul. 

— Apoi nu sciii d&ii, dice el. Dar lasă că. 
me duc eit inainte să le spun 'să-ţi dea bună 
pace. EI | 

“Aşa, s'a dus Șotia babei înainte acasă. Dar 
a spus copiilor să iea fiesce-care câte o cus- 
tură şi câte o petricică, şi când o veni smeul 
toți să tot ascuţă custurile pe piâtră şi să 
strige : 

„Mici a mânca de carne de smeit! 
Ba, încă a mai chemat şi de prin sat copii. 

lar unui băict i- -a, spus să umple un sac. cu 
nisce surcele, şi când o verii zmeul, el să iea 
sacul cu o mână şi să-l arunce în pod. Apoi 
s'a dus innaintea smeului, 

Când ajunge acolo smeul, odată copiii toți 

ies cu cârdul inainte şi încep a ascuţi custu- 
rele şi a striga; mi- i a mânca de. carne de . 
smei! =
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Mi-i a mânca de carne de smei.., 
lav când intră smeul în tindă, băietul cel 

cu sacul, iea sacul c'o mână şi-l aruncă în pod. 
— Dar ce-a făcut băieţelul cela întrebă 

smeul? 

— Ia, a aruncat şi el un burduf cu bani în 
pod, dice Șotia Babei. , | 

Când mai vede smeul și comedia asta, lasă 
burdufurile jos în tindă, numai dice nici bună 
diua, i€se puşcă pe uşă şi se duce parcă ar fi 
scăpat de la gros. Dar apucă el a se duce 
departe, când iaca îl întâlnesce o vulpe şi-l 
întrebă unde a fost. EL spune că a fost Ja 
Șotiă Babei. Vulpea atuncea începe a-l ocări 
şi al face prost şi gogoman şi. netrebnic. 

— Cum se pâte, dice ea, să vă înşele pe 
voi, cogemite sinei, un păcătos ca acela?! 
"Acela avea la casa lui numai două găini. Una 
i-am mâncat'o ei, şi acuma mă duc s'o mă- 
nânc şi pe cea-l-altă. Ilaide cu mine innapoi 
să-ţi scot ei dreptatea !.. 

Când aude asa Smeul, şe întorce înapoi c cu 
vulpea. | 

Dar cum veneaii ei amândoi Șotia Babei ii 
„vede pe ferestră, ese în prag şi strigă la vulpe: 

— Hei, hâţă de vulpe, de când te-am tri- 
mes eii, numai un smeă îmi aduci? 

.- 
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“Când aude smeul: vorba asta trage un pi- - 
cior vulpei de r&mâne t6pănă şi cu dinţii rîn- 
jiti. lar când se uită la dânsa şi o vede cu 
dinţii vinjiţi, î îi mai i trage un picior şi-i dice: 

Apoi Smeul s'a „tot dus; iar Șotia Babai 
remas bogat, stăpân şi peste lacul dracului și Şi 
peste banii smeilor. Iar cei-P alţi 6meni cari 
mai înainte nu voia să scie de Şotia babei, 
v&dend că el s'a inchiaburit, ai început a lua 
pildă de la dânsul și s'at pus şi ei pe minciuni 
şi pe şmecherii, şi. tot în minciuni şi şme- 
cherii air dus'o până mai alaltăeri ; că de eri 
în câce sati făcat detrebă, (cari nu-s în 
tr6bă), | . | 

AST sea



  

  

“BUSUIOG VERDE. 
( Poveste ) 

Acuma, era o dată un vânător.bătrân şi 

„avea trei feciori. Acuma vânătorul cela, pre- 

cum era el bătrân s'a gândit ce să facă fe- 
ciorii, şi s'a hotărit să-i înveţe meşteşugul lui 

—v&nătârea ; că dice că omul fără de meşte- 
gug e ca o patăre fără aripi. | 

Aşa, într'o di, s'a luat el cu feciorii şi s'a 

-dus'la vânat. | 
„Cel ma” mate a impuşeat o rață: sălbatică, 

cel mijlocii a împuşcat o prepeliiă ; şi bătrâ- 

_mul văd&ndu-i că sciti să vâneze le-a dis: bravo 

băeţi, despre voi nu mai am tâma că nu-ţi 

avea cu ce trăi. Că măcar un vânat pe di dacă 

n
o
a
 

      

i 

e 
i 

vânezi — şi mic şi mai ales dacă se 'ntâmplă -. 

_ceva mare, tot ai acolo ce mânca.
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Dar băistul cel mic până acuma înca nu 
vinase nimic. 

Mergând ei aşa înainte, numai ce taca un . 
iepure tupilat într'o tufă. | 

Haide, băiete, dice bătrânul băletului celui 
mai mic, acuma să te văd și pe tine. 

Băiâtul cel mic se uită la iepure şi în loc 
să tragă să-l vineze, el ia de jos o ci6tă şi o 
aruncă într'insul de-l sperie, ş'apoi când îl 
vede că fuge, el trage şi dintr'o dată îl culcă 
la pământ. 

Când vede bătrânul treba asta dice: 
«Apoi, dragul mei, băiete, şi fraţii tăi scit 

a vina, şi sint vinători, şi ei scii a vina şi 
sint vinător, dar tu eşti vinătorul vinătorilor». 

După aceea s'ai întors acasă cu toţii şi din 
vinaturile care le-au adus ei, ati făcut o masă 
bună şi-au mâncat şi s'aii ospătai, şi după ce 
ati mâncat bătrânul le-a dis : 

câpoi, dragii mei, acuma sinteţi slobodi să 
faceţi ce-ţi voi şi să trăiţi după cum vă place, 
că tot aşa am făcut şi ei. Numai de un lucru 
să vă păziţi : să vinaţi pe ori unde v'o veni, 
numai pe Muntele Vinât să nu vă duceți; că 
cine s'a dus pe acolo, înapoi n'a mai venit, 

După asta băieţii, se 'nţelege, se gândeai 
fie-care să se ducă unul încoace, altul încolo; 

18
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_iar băictul cel mai mic îşi pune în minte s'o 

taie de-a-dreptul la Muntele Vinăt. 
Cei mai. mari vădând că se duce cel mai 

“mic atunce hai şi ei. Aşa apucă cel mai mare 

înainte, cel mijlocii după dânsul şi tocmai la 

urmă cel mic. | 
Când ajunge cel mai mare pe Muntele Vi- 

năt ce să vadă el? Nisce case mari și fru- 
m6se ca nisce palaturi. Porţile deschise, uşile 
deschise. Ră 

Intră înăuntru nu vede pe: nimeni. Vede 

numai o masă, pusă c'un tacâm, ca pentru un 

om singur. Ce să facă el? Cum era el ostenit 
de drum se pune şi mănâncă. Dar n'apucă să 

>ranpească bine de mâncat când de-o-dată nu- 

i, hop, vine Voinicul Vin: 

— Hei, nerușinatule ! Ce mi-ai vinat. vâna- 

turile şi mi-ai mâncat bucatele ? dice Voinicul 

Vinăt, şi prinde pe băiât de păr, îl învirteşce 

de vre-o doă ori, seoate paloşul şi-l taie. 

Cel mijlociu când ajunge o păţesce ș și el ca - 

şi cel mai mare. 

Dăr cel mic când intră în casă şi vede fe- 

-lul de bucate, se uită numai la dânsul dar nu 

mănâncă ; nici nu-l atinge. Dar când vine Voi- 

nicul Vinăt şi dice : 

—- Hai, neruşinatule ! Ce mi-ai vinat vina-
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turile şi mi-ai mâncat bucatele ? bitul, hăţ 
de păr pe Voinicul Vinăt, trage paloşul şi unde. 
începe a-l trage cu muchia şi dă-i şi dă-i şi dă-i 
ca la fasole! Voinicul Vinet se rogă, băiâtui, 
dă-i, Voinicul Vînăt o. rupe de fugă, băistul, 
după dânsul, şi-l fugăreşce până la mar ea, că 
mai nainte nu s'a putut duce, că: voinicul - 
Vinăt avea nişce case, nişce palaturi pe un 
"ostrov şi acolo s'a fost dusel ca şi cum ar fi 
sburat. 

Băitul ce să facă el acuma? Șede pe ma- 
iul mării şi se bate cu gândurile. 

Dar şegend el: aşa, - numai iaca vin nişce 
smei. | 

— Buna diua voinice! 
— Buna diua smeilor.! 
— Dar ce faci acolo! 
— Ce să făc, răspunde băidtul, iaca aşa şi 

aşa și cutare, se le spuse el totul după cum 
vam spus şi ei. 

— Apoi, ascultă voinice, dic smeii, voini- 
cul acesta este Voinicul Vinăt, dar cl nu e 
băicţ, e fată. E fiica unui impărat mare, şi de 
vitejiile ei n'a putut să stea nici la tată-ssă 
acasă. 

A fugit aci, a pus stăpânire pe Muntele 
Vinăt, ne-a robit ŞI ne-a îngenuchiat şi ne
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lasă să perim de fâme. Iar de s'ar găsi cine- 
va care să ne scape de dânsa noi i-am da ori- 

ce ajutor. Dacă tu socoţi ori măcar! dacă te 

ispitesci că vei putea să ne scapi de dânsa noi 

te ajutăm». ” 

Băigtul se învoesce şi chiar se prinde frate 

de cruce cu smeii. — Ei îl trec peste apă, 
acolo pe ostrov la Voinicul Vinăt, şi el cum 

ajunge şi găsesce pe Voinicul îl iea din noă 

la bătae. — Dar acuma Voinicul Vînăt cade 

în genunchi și spune că e fată şi se râgă so 
ierte. 

V&dend că se râgă şi vădând'o şi cât de fru- 
. mOsă era — c'avea nisce sprincene şi nisce 

„ochi care te pătrundea: până în inimă, de-ţi 

lua minţile, şi un păr de aur până la pământ. 

şi o faţă fragedă şi curată ca oul şi frumosă 

ca sârele din cer,—băictul n'aşteptă să-l mai 

r6ge de multe ori, o iârlă.şi se însdră cu 

dânsa. 

Iară cu smeii s'au împăcat pe deplin, le-ai 
dat îndărăt Muntele Vinăt şi trăia ca fraţii. 

* 
x x - 

Dar într'o di când veni băistul a casă, ce 

să vadă el? şi găsesce femeia plângând. — 
Ce este? 

— Ce să fie dragă, răspunde ea; astă-di
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cum mă pieptănam la ferâstră am scăpat un 
fir de păr în apă şi mă tem că mare nenoro- 
cire o să ne aducă nouă asta. ” 

Și vorba ei s'a implinit. 
Firul ei cel de păra fost înghiţit de o mrenă 

şi mreua a perit şi aii găsit?o nisce corăbieri 
şi ait dusto la împâratul, la tatul fetei. 

Impăratul v&dând o mrenă aşa frumâsă 
m6rtă, poruncesce s'o spintece, să vadă de ce 
a murit. — lar când o spintecă ce se găsescă? 
găsesc firul cel de păr de aur. | 

Impăratul cum vede părul îl cunbşte— căci 
cine mai avea păr de aur de cât fata lui — şi 
strigă crainicul că !cine s'o găsi s'aducă pe 
stăpâna părului, el îi dă dri-ce poftesce. 

Totă lumea în tâte părţile, care de care 
vorbia despre asta, dar o babă şchipă de un 
ochiii şi chidră de un picior vine la împă&ra- 
tul şi-i spune că: dacă i-o acoperi casa cu lei 
şi leiţi, dacă i-o face pe bărbatu-săti vornic şi 
dacă i-o cumpăra. peşteman şi ciobâte roșii, 
ea aduce pe stăpâna părului. | 

Împăratul, se'nţelege, spune că dă tot. 
Iar baba iea de la împărăție o corabie cu “ 

mai multe despărțituni şi pune in fieşte-care 
despărţitură fel de fel de erburi şi de buruene 
până şi spini și holeră, tâte, toie, tote şi se
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duce aşa tocmai la ostrovul unde trăia bă- 

istul. | e 

Când aiunge babă la ostrov, băictul nu era 

a casă, era la vînat. _ 
Aşa se dă baba j jos şi se duce la palaturi şi 

începe a tremura și a dice: 

— Faceţi-v& pomană şi primiţi o bidtă babă 
«bătrînă, păcătosă......» 

Fata împăratului, nevasta băictului (Voi- 
nicul Vin&t), când o aude aşa, 

— Vino în casă, dice, şi te încăldesce. 

Baba până s'a vedut în casă, atâta i-a fost. 
grei, d'aci'nainte începe cu linguşiri : 

— « Aulei, dar frumuşică mai eşti ? şi cum 

trăiesci aci? Ai bărbat? Voinic e? Şi unde, 
in «ce-i stă puterea lui?» 

Fata împăratului, curată la inimă, cum era, 

spune tot. Spune cum a fost înainte, şi cum 

sa măritat ea, şi tot. — Ba încă mai spune 

că totă puterea băictului stă într'un paloş care 
îl pârtă tot- d auna la dânsul. 

Baba le-ascultă tote astea, dar tace şi le 

scrie la isvod. . | 

Băistul când vine a-casă şi vede şi el pe 

babă, nu dice nimic: îa o babă acolo! 

Dar baba dracului! Când vine vremea
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culcărei şi vede pe băit că se culcă cu palo-: 
şul dice: | 
— « Aoleii, dragul mamei, d'apoi de ce te 

culci d-ta cu paloșul?1....» 

De, sinteţi meni « tineri şi.... şi te miri 
cum umblaţi.... — De, ferescă D-dei, de cât 
să se intâmple o nenorocire...» 

Băiâtul audiud aşa i-se pare că baba are 
dreptate, descinge paloşul şi-l: pune întrun 
cuiu la cap; Iar baba, n6ptea cum dorm ei, 
se duce drept la cuiii, iea paloşul şi-l aruncă 
în mare. — Și cum a aruncat paloşul şi bă- 
i6tul a murit. | 

Dimincţa, când se scâlă fata şi vede pe bă- 
jet mort începe numai a se bate cu pumnii în 
cap şi a plânge. — Să se gândescă la paloş 
nici vorbă. o. 

Dar baba ca o hâţă incepe pe lângă dânsa: 
— Nu mai plânge, dragă! Nu te teme. 

— Uitte în corabia cu care am venit et 
sînt fel de fel de erburi şi de buruiene 
de lec. | 

Dacă vrei, poţi să mergi să cauţi că irebuie 

să găsesci vr'una ca să-l învij. 

„Fata cum aude, nu mai stă la gânduri, jea 
pe baba, haide la corabie, intră colo şi începe 
a se uita la buruiene.
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Dar cum trecea fata din odae în odae sait 
din despărţitură in despărţitură, baba tot in- 
chidea în urmă uşile. lar când ajunge ea toc- 
mai în fund, corabia pleacă de la ostrov şi nu 
se mai opresce până la impărăţia imperatului 
(tatăl fetei). 

Aşa fata s'a dus, adecă a furat'o. lar băictul 
a rămas mort. | 

Am uitat să vă spun, că băietul când a por- 
nit de acasă “i-a lăsat tatâne-săii un inel şi 
la dis: 

— «Ţine, tată, inelul ăsta și când le i vedea 
"»că sângerează şi ese dintr'insul trei picături 
»de sânge, atunci să scii că eit am murit. lar 
»ca să mă găseșci pe mine, să scii că pe 
»unde trec ei, pe urma mea cresce busuioc 
»verde». 

Aşa în minutul cânda murit Busuioc Verde 
adică băiâtul, atunci şi inelul a sângerat şi 
tatăl săi s'a şi pus pe drum să!l caute. 

S'a luat şi bătrânul pe dira de busuioc verde 
şi s'a dus, sa tot dus până ce a ajuns şi el la 
smeii cari era fraţi de cruce cu Busuioc 
Verde, şi cu dânşii a mers să-l caute. 

Când ajung ei acolo şi "1 găsesc mort, în- 
cep a se gândi ce să fie? şi numai de cât, dai 
că paloşul îi lipsesce. Atunci. vr'o doi smei se
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reped numai de cât, se afandă în marea şi 
găsesc paloşul înfipt într'o stâncă. 

Scot ei paloșul îl aduc afară şi cum îl a- 
duc afară şi Busuioc Verde se deşteaptă : 

— Hei, dar _greii am fost adormit eă, 
dice el. | 

— Ba dormeai tu de veci dacă nu eram noi. 
După acea vorbesce el ce vorbesce cu dân- 

şii şi cu tată-săi — că nu-l văduse doră de 
atâta timp—apoi dice : , 

— Ei mă duc de acuma să-mi caut nov asta. 
Iși isi diua bună şi smeii pleacă într'o parte 

şi duc pe tată-s&i până acasă; iară el plecă 
să-şi cate nevasta. 

Adecă unde se duce Busuioc Verde? EI î își 
iea numai «Calul de isbândă» care numai cât 
gândea şi isbindea, incalecă pe el şi gândesce 
la fata împăratului, şi cum gândesce, de o- 
dată se trezesce la palatul împăratului, la fe- 
reastra unui foișor nalt, nalt cât vedea cu o- 
chii, pote de trei ori mai nalt de cât turnul 
bisericei ; căci acolo pusese împăratul pe fată. 
Iar când se vede el lu fereastră, bate numai 
o dată în geam şi fata îi deschide şi el o iea 
numai în braţe şi se 'ntârce napoi acasă, fără 
să simţescă nici o strajă de la impărăţie şi 
fară să scie nimeni, nici pămîntul.
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După ce şi i aduce el nevasta, trăesce iar în 

-pace şi liniştit că şi mai nainte cine scie câtă 

vreme, îi | 

Dar într'o di plimbându-se el pe marea, se 
întâlnesce el cu nisce feciori de împărat şi din 

vorbă în vorbă spune cine este el, şi spune că 

el a luat de femeie pe fata împăratului. | 

Dar aceşti feciori de împărat erai chiar 

fraţii fetei. Şi când ati augit ei cine e Busuioc 

Verde, şi că e de n6m- prost, după ce ea era 

fată de împărat, s'ait supărat rău şi cum au 

ajuns acasă "i-ai spus împăratului şi au cerut 

'6ste ca să se ducă să-şi aducă sora, | 
Aşa, pornâsce într'o di cel mai mare cu 

stea şi se duce la Busuioc Verde. 

„Dar cum ajunge el acolo, Busuioc Verde 

numai dice: 

— Păloşel, ian'să-mi tai tâtă Gstea cea de 

afară iar căpitanului celui mai mare să-i tai 

numai urechile. 

Paloşul s'a dus și ca de când spun, i-a că- 

săpit pe toţi, aşa câ feciorul împăratului s'a 

întors ruşinat acasă. 

A doua di s'a mai dus şi feciorul cel-lalt, 
dar tot aşa a păţit'e, ba incă -a tăiat şi nasul. 

Impăratul vedând că nu mai scâte la capăt 

trimete pe Spulberă Vânt, care nu mai avea
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morte, măcar să-l fi şi ars şi să-l fi şi aruncat 
în vânt, 

Spulberă Vent, care încă 4 de multă vreme 
- umbla după fata împeratului, cum ii dice îm-" 
peratul să se ducă, plecă numai de cât și se 
duce la Busuioc Verde şi strigă : 

— Busuioc Verde, vino şi te luptă cu mine. 
Busuioc Verde atunci dice : 

— Păloşel, dute şi-l hăcuesce în mii de fă- 
rime. 

Paloșul se > duce, dar când vine inapoi nu- 
mai ce s aude iar : 

— Busuioc Verde, vino şi te luptă cu mine. . 
— Păloşel dute şi-l taie și-l aude şi- -laruncă 

în vent, dice Busuioc Verde. 

Paloşul se duce şi-l taie şi-l arde şi-l aruncă 
in vent, dar când vine inapoi în casă, cel de 
afară strigă. iar : 

Busuioc Verde, vino şi te laptă cu mine. 
Atuncea Busuioc Verde dice : 
— Păloşel taie capul mei. 
Aşa paloșul Pa tăiat, iar Spulberă Vent a 

intrat in casă, a luat fata şi pe ici ţi-e drumul. 
lar in minutul acela aii picurat iar trei pi- 

cături de singe şi ai singerat inelul, acasă la 
bătrânul, la tatăl lui Busuioc Verde. 

x
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Când vede betrânul inelul singerat ce să 

facă el? Se pregătesce de drum și se iea iar pe 

urma de busuioc verde ca să-şi caute băietul. 

Aşa, se duce el cât se duce, ajunge iar la 

smei, îi iea, şi pe denşii şi se duc la ostrov. - 

Când ajung acolo, uşile deschise, totul des- 

chis şi pustiu; iar Busuioc Verde mort în mij- 

locul casei, cu gâtul tăict şi cu paloşul lângă 

dânsul. Ă 
Ce să fi6? Ce să fie? Nimeni nu se pricepe 

şi nică chiar smeii cât erai de smei. 
Dar bătrânul, din întemplare, cum era el 

necăjit, și stătea dinaintea uşei afară şi se uita 
în pămint, vede un gândac că vine c'un fir 

de &rbă şi şterge pe la cap pe un gândac mort 

care numai de cât înicepe a da din picidre, se 

sc6lă şi începe a merge. 

„ Vădend el minunea. asta iea şi el firul de 
-&rbă, se duce în casă, şi începe a şterge pe 

la gât pe Busuioc Verde, şi pe unde-l atingea 

se tămăduia. Și tot la şters, la şters până 

când la vindecat de tot şi l'a şi înviat. 
— Hei, dar grei am fost adormit ! dice Bu- 

suioc Verde, întingendu-se şi ştergendu-se la 

ochi. | E 

— Adormeai tu de veci dacă nu eram pe 
aicea, respunse bătrânul.
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Apoi rai vorbesc ce mai vorbesc şi în sfâr- 
şit zmeii şi bătrânul se duc la locurile lor, iar 
el se duce să-și caute nevasta. | 

Spulberă Vânt după ce a fost luat pe fata 
imp&ratului şi a fost dus'o la tatăl ei, voia 
numai să se cunune cu densa. Dar ea n'a voit; 
a glis că voesce să stea d'intâiii un an de dile 
să jelâscă bărbatul. 

Busuioc Verde s'a dus de'ntâiiă pe acolo pe 
la împărăție şi a cercetat dacă fata e acolo, 
iar apoi, vădând că nu este nici un chip dea 
strebate până la densa, s'a: dus într'un oraş - 
vecin la un tamburagiii şi s'a învățat a cânta 
din tambură aşa de bine şi de frumos, că nu 
era vietate să nu jâce când cânta de joc, şi să 
nu plângă când cânta de jale. 

Intr'o di, când tocmai impăratul era necăjit 
de nu-și afla loc şi numai se primbla când în 
casă când afară, când işi aruncă odată ochii 
pe ferestră vede pe toţi curtenii, pe toţi sui- 
taşii şi străjării jucând. Şi nu jucati numai ei: 
jucati şi caii şi boii şi vacele şi bivolii şi pă- 
serile: cucoși, găini, rațe, ba şi un biet cal bă- 
trân sacagii, care era acuma şi chior şi d'abia 
se mișca pe drum cu sacaua, începuse şi el 
acuma a sări şi a învârti câda, ca un felezeii.
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Imp&ratul v&dend așa întreba ce este acolo 

şi trimite degrabă pe Vizirul, care era om 

bătrân şi schiop, ca să vadă ce este. Dar când 

"ajunge vizirul jos, numai începe și el a juca, 

de nu-i zăreai piciorele; iară bietul împărat 

nu mâi putea de necaz că nu scia ce este. | 

- Dar ce era să fie?! Buşuioe Verde venise 

cu tambura lui şi se pusese la cântat. Și cum 

cânta el, nimeni nu se putea stăpâni să nu 

jâce, şi toţi ai jucat până cea stat el din 

cântec. 
lar când a stat el, atunci şi vizirul l-a luat 

„ şi la dus la împăratul. | 
Dar împăratul era aşa de necăjit c'a fost 

hotărit să dea chiar şi pe vizir la spânzurătore. 

— Impărate, dice vizirul, ei nu cer să mă 

ierţi, că după cum sint slab şi b&trân, mi-e 

tot una să mor sau să trăesc, dar voi numai 

s'audi şi Mâriea ta cum cântă omul &sta. 

„Dar. wapucă vizirul sa mântue vorba, şi 

„„ Busuioc Verde fără să-i mai dică împăratul, 

începe a cânta şi pe loc vizirul şi imperatul 
încep a juca, pare că nu mai fusese supărat 

de când lumea. lar din ceasul cela împăratul 

a oprit pe Busuioc Verde să rămână la dânsul. 

Când audi Busuioc Verde vorba asta, bu- 

curia lui, i€mâne la împăratul, şi aşa se
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deprinde împăratul cu dânsul că numai pote 

nici un câs fără tamburagii. 

Aşa stă multă vreme Busuioc Verde acol0, 
avea casă, avea mâncare, ce n'avea el la un 
imperat aşa, de mare ? Dar astea tote nu-l iîn- 

căldiaii pe dânsul, pentru că nu putea să-şi 
vadă nevasta. Că ea stătea tocmai în fund de- 
parte, într'o odae şi plângea cât de mare era 
diua, şi nimica, nimica nu lua în gură fâr'de 
cât o cojiţă de pâne uscată şi un pahar de vin. 

Dar într'o seră cum şedea Busuioc Verde 
cu împăratul de vorbă, iaca o slugă, o fată 
din casă, trece pe acolo cu paharul de vin și 

cu cojița de pâne pentru fata împăratului. 

Busuioc Verde când o vede, fuga de odată cu 

gura la pahar ca şi cum ar fi voit să bea. 

Sluga: ţi-u-u-ul... 

— Ce este? întrebă împăratul. 

"— Vitte, Luminarea ta, tamburagiul s'a 
repedit să-mi bea vinul! |... 

Imp&ratul dojenesce pe slugă: 
— Prâsto! De ce nu lași omul să bea? 

Pote că-i este sete? Ce? nu mai este alt vin?! 

Dar Busuioc Verde, spune împăratului că 
nu i-a foșt de băut, ci a glumit numai aşa... 

cu slujnica. lar gluma lui fusese glumă bună,
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că el dăduse drumul în pahar la inelul care 
îl avea de la fata împăratului. 

Aşa când a deşertat fata împăratului paha- 
“rul a dat de inel, și a chemat îndată sluga $ şi 

a întrebat: 

— Cine s'a atins de pahar? 
Sluga se teme; schimbă la fete, gândesce 

că cine scie ce este, dar spune că tambura- 
giul imp6ratului sa repedit numai la pahar 
dar n'a băut. 

Atunci fata împăratului. spune slugei, că ar 
voi să vadă şi ea pe tambaragiul acela şi ii 
dice să-l cheme. 

Sluga, se 'nţelege, i-a spus lui Busuioc 
Verde şi el când a, fost vremea de dus s'a dus 
acolo,—unde era nevasta lui. 
„Când saii vedut ei, și când P'a vădut ea că 

irăesce şi este iar lângă dânsa, ce bucurie şi 
„ce sărutări şi îmbraţişeri erati acolo!! Dar 

la urmă Busuioc Verde, îi dice să facă tâte 
chipurile să intrebe pe Spulberă Vint unde 
şi în ce stă puterea lui? că Spulberă Vint ve- 
nea în tote dilele pe la densa, că doară se 
chema că îi era logodnică. 

Aşa a doua di diminâţa, când veni Spul- 
beră Vînt, din vorbă în vorbă, fata îl în- 
trebă :
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— «Uit'te dragă, d-ta şcii că bărbatul mei 
»cel d'ântâii era voinic, şi de aceea tot staii 
»la gânduri, să mă duc ori nu după d-ta, că 
»nu şciui cât de voinic ești, nici în ce îţi stă 
»puterea și de aceea sint aşa de necăjită».. 
-— cApoi-asta nu e nimic e lucrul cel mai 

Uşor». | 
«Uit'te, vegi căţeluşul &sta — că acolo in 

»casă era un căţeluş — în capul lui este pu- 
»terea mea, şi cine lar ucide pe dânsul miar 
»ucide şi pe mine». 

Fata nu dice nimic, dar după ce se duce 
el — după îndemnul lui Busuioc Verde face 
pentru căţeluş o scufie numai de aur şi de 
pietre scumpe și-i acoperi tot capul şi îl legă 
cun lanţ de aur şi-l ţine în mână. 

Când vine a doua-di Spulberă Vint şi se 
uită la căţel dice: 

— Dar ce este asta? 

— Ce se fie, răspunse fata. — Vrei să n'am 

nici o cinste, nici o grijă şi nici o dragoste 
pentru puterea d-tale? Ce pâte fi mai scump 

de cât ea? - 

— A!.... face Spulberă Vint « dar puterea. 

mea nu este acolo! Puterea mea « este în po- 

mul ăsta de lângă ferestră». 

A doua-di când vine el găsesce pomul po- - 

19
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__leit cu aur și cu mărgăr itare şi fata ţinea un .- 

“lanţ de aur de la pom şi până la dinsa. 

„„— A-!-Puterea mea nu e aci dice Spulberă 

Vint — « puterea mea e in stilpii porței»!.. 

A doua-di, când, vine, şi găsesce şi stâlpii 
porţei auriţi, selivisiţi şi bătuţi numui în pie- 
"tre scumpe şi în diamante, şi fata iar ţinend 

un lanţ.de aur. 

—-« Apoi dragă, dice Spulberă Vint, nici în 

stil piă. porței nu e „puterea. mea. — Puterea. 

mea este la: Lacul cu laptele. — Acolo este 

ă un Gligan, în gligan este un ogar, în ogar, 

- prepeliţă, în prepeliţă, 6 răcliță, şi în riciţă 

trei gărgăuni. — Când o ucide cine-vă acei 

“trei gărgăuni atuncia mor Şi dep. 

„_ Fata ascultindu-l numai. pâte- de. bucurie, 

că vede că acuma spune adevărat; dar el cum 

gătesce de spus, scâte o basma şi ameninţă 

asupra ei şi o face să uite tot ca şi cum: n ar 

“fi audit nimic. 

” Dar Busuioc verde era sub pat. - — EI aau- 

dit totul şi n'a uitat nimica, că spre. dinsul 

n'a ameninţat Spulberă Vânt cu basmaua, că 
“mu scia că e acolo.: 

— Ei, dragă, ceţi-a spus? întrebă Busuioc 

verdă pe nevastă, dupe ce sa fost dus Spul- 

„beră Vânt?
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„— Ea începe a plânge. — Vedea că a fosf 

uitat, _-- a | 
— Lasă, dragă, nu mai plânge, că sciu eu! 
« Rămii cu bine și să ne vedem sănătoși, 

că ei mă duc, dice, de acumă să caut, să pun 
la cale pe Spulbere Vânt». | 

Și-a eşit el, sa dus de şi-a luat diua bună 
de la impăratul și apoi tot s'a dus. 

Împăratul plângea după dânsul, şi nu voiea 
să-i dea drumul şi-l ruga de toţi D-deii ca să 
stea ; dar degeaba. — Ei s'a dus, N 

El s'a dus, sa q us, până ce a ajuns la un sat, 
tocmai acolo unde era şi Lacul cu laptele. 

lar acolo s'a tocrait la tin popă săi pască 
oile. cc 

— Vedi, flăcăule, dice popa, umblă pe ori 
unde numai pe la Lacul cu laptele să nu le 
duci,-că de o eşi Gliganul din lac te mănâncă 
și pe tine şi oile. o E 
„— Bine, părinte, dice Busuioc verde.— Dar 

a două-di el se duce intins acolo, 
Se duce el acolo, dă oile să pască şi pasc 

până la prinz, când de 0-dată, numai ce ese. 
Gliganul şi se repede la turmă.— Dar atunci 
şi el sare la dinsul și hai la luptă, şi se luptă 
până la amegi.— lar la amegă cade unul în-
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tro parte şi altul întralta şi numai ce dice 

'Gliganul : : 

— Hei!! unde e  Spulberă Vânt să'mi dea 

numai o lingură de lapte din lac ; te aş trinti 

de n'ai mai mişca. 

— Ba unde, e fata popei, c'un corn de pres- 

cure şi c'un păhar de băutură!! Când te âr 

trânti odată, ar da ogarul din tine dice Busuioc 

Verde. a 

Gliganul când aude de ogar se cam îhgri- 
jesce, dar 1i'are ce face, e obosit. 

Băistul, mai stă şi el ce mai stă, apoi işi 

iea oile şi se duce acasă. 

Dar a casă când a muls el oile de amedă 

şi când le-a mai muls şi sera sa speriat şi 

popa şi preotesa de atâta lăptărie ce ai mai'dat. 

—-« Mi se pare, că ciobanul nostru a dat 

pe la Lacul cu laptele, că numai pe acolo este 

&rbă bună, dice popa către preotesă şi a- 

doua di trimite şi pe fată pe urma lui să vadă 

„unde se duce. | 

A doua-di pe la prânz iar iese Gliganul, şi 

iar se ieaii la luptă până ce cade unul de o- 

parte şi altul de alta şi unul dice: dacă ar fi 

o lingură.de lapte, altul un corn de prescure 
și cu un pahar de băutură. — Și fata cum 
vede aşa spune a casă. totul, tot' cum a fost;
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că adoua- di diminâţă popa o trimetă iar în 
urina lui, nu c'un corn de prescure şi co 

traistă de prescuri şi c'o botă de vin. 
Și când a mai venit la amâdă, de cerea 

Busuioc Verde un corn de prescure şi un pa- 

har de băutură, fata de colo, din tufiş, se 

duce la fugă şi'i dă o prescure în gură şi bota 

„de vin în mână; şi când mănâncă el, şi când 
trage colo la vin, şi când mi-l umflă odată pe 
Gligan şi câud îl trintesce în pământ, crapă 

Gliganul şi dă ogarul dintr'ânsul. 

Atunci fuga băiâtul după ogar, aruncă cu 

„ băţul şi”! lovesce de dă prepeliţa dintr'ânsul.— 
Dar el uitase de prepeliţă şi când o vede 

„degrabă, — hăţ căciula din cap, o pălesce, o 
prinde şi scâte răcliţa dintr'ânsa şi o deschide  - 
şi rupe chiar gitul unui gărgăun. | 

De aci inainte Busuioc Verde se duce acasă 
la popa şi dice: 

* «De acuma r&măi sănătos părinte, şi paşte-ţi 
oile şi pe la Lacul cu laptele şi pe unde ve - 
place, şi nu mai aveţi grijă de acuma, că Gli- 
ganul s'a gligănit». 

« Dar mai stăi, dar trecă, dar mârgă, mă- 
car să stai cu noi la masă, măcar cutare, dice 
popa : dar vădând că nu-l pâte îndoi, dice: 
mergi sănătos flăcăule şi D-dei să-ţi ajute».
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“ Tar Busuioc Verăe pornesce la drum, șio 
taie de-a dreptul la împărăție. 

x 

Când ajunge la împărăție, Spulberă Vânt: 
era bolnav, din pricina gărgăunului celui ucis, 
și Busuioc Verde i începe a strigă : 

Doftor bun! Doftor bun! Doftor bun, pen- 
tru ori-ce fel de bsle. 

„ Augind aşa de la imperăţie, trimite e de-l 
chiamă. 

— Hei, Spulberă Vant, ce mai faci? dice 
Bosuioc Verde și începe aspune cum a ucis el 
Gliganul, şi cum a prins ogarul, şi prepeliţa 
şi cum a rupt-capul la. un gărgăun, şi scote 
răchliţa şi mai ucide unul. | 

Apoi după ce mai lasă pe Spulberă Vint de 
se bate cu mortea mai rupe gâtul și celui-lalt 
gărgăun şi Spulberă Vint cade, ca o plăcintă, 
mort. 

După aceea scie paloșul şi dice: 
Păloşel acum să-mi tai pe toţi aceia care 

sint vrăjmaşi şi mie şi nevestei mele. Și pa- 
loşul într'o clipă a făcut cum i-a poruncit. 

Apoi şi-a luat nevasta şi cheile împărăției 
şi sa dus tocmai acasă la tată-săui ŞI i-a spus 

istă povestea cum vam spus'o şi eu și “i-a 

„spus că e bogat și că e împărat, şi a. chemat 
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şi pe popa la care a fost cioban şi pe smei şi 
pe toţii cunoscuţii şi at făcut o petrecere de 
s'a dus vestea. -- a 

Iar după aceea s'âi statornicit întrun „loc 
impreună, cu: bătrânii şi aii început a trăi - 
niștiţi, şi trăesc şi până în diua de astă-di. De. 
cum-va treceţi şi d-vâstră care-va p'acolo pe 
la dânşii, spuneţi-le şi de la mine, închină- 
ciuni..



  

      

ON 
  

    

(Anecdotă populară). 

ȚIGANUL CU VULPEA 

Un ţigan, ce făcuse, ce dresese, nu sciil, 

căpătase câte-va parale. Ce să facă el cu dân- 
sele? Să-şi cumpere ceva. Dar ce să cumpere? 

Haide la tărg. 

In tărg, se uită 'ncolo, ba 'ncolo, vede nisce 

pungi. Hai să-mi cumpăr o pungă. Dar ce ţi-e 

bună ? Dacă n'ai parale ce să pui în pungă? 

Să-mi cumpăr un inel. Ce mai lucru fru- 
mos! Când îi fi cu dânsul pe deget, să dai fe- 
tele 'n vânt!... Dar pentr” un belciugaş aşa 
mic să dai atâtea paralel... | 

Mai bine mi-aşi lua o căciulă brumărie. D&u, 

halal! Vătaful tot căciulă brumărie are şi când 

răcnesce odată la tine îţi vine să cadi jos, par'că 

te apasă cine-va de gât. D'apoi de!... Vătaful. 
:
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mai are şi cal şi şea “şi poclade şi presur şi 
-taftur şi zăbale şi pogi şi scări, de se înalță în 
ele şi se ridică de gândesci că are să dea cu 
nasul de cer. Hej!... De ce, dracu, nu mia fă- 
cut şi mama pe mine un vătaf să-i pocnesc 
odată din biciii să sară de-un cot de la pă- 
„ment!.. Na! 'Trăsni-m'ar Sfântul Ilie! Să poc- 
nesc inaintea mamei !!.. Ce-mi mai dete prin 
gând, dâră-i mamă aceea, nu-i dracul !... Nu- 
mi mai trebue nici o brumarie. Nu-s sătul. 
eii de brumă?! Bietul tată tot de brumă a mu- 
rit în diua de boboteză. 

Să-mi cumpăr mai bine un cojoc gospodă- 
resc colea, să-mi fie trupul odihnit, să nu mai 
am grija frigului şi a ernei. Când voii fi cu 
cojoc pot să bată o sută de vânturi, nu- ți pasă 
nici de vânt nici de ventoică. Pui colo pâlă 
peste polă şi şedi mai dihai de cât vodă şi de 
cât bulibaşa. 

Iată ce gânduri se 'nvârteati prin capul ţ țiga- 
nului, când de-odată vede pe un om cu un 
puii de vulpe în braţe. 

— Auleii, mâncaţi-aşi, dar ce-i asta? 
— Vulpe. 

— Ditai vulpel!... — 

« Vulpea tetei! Măi vulpotiă, 
« Parcă-i lup, aşa codoiiă!
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„« «Dec... 

„— Nu pune. mână! 

— Dar de ce 'neretesce botul, bădică?! 

— E ruşinâsă. . 

— Dar de mână de ce apucă? 

— Dacă pui mâna.. 

— Bădică, n'o vind? 

— Cum nu! 

— Dar de ce-i bună? 

-=— Hei, fâeu alt om care se uita la dânşi 

Cine: pune mâua. pe una 'de acestea; bre, a 

“vede D-dei: face bani, măit! Da, face bani. 

" Vedi tu lighidiă asta câtă-i -i de mică, te duci 

dis de diminâţă.. de-i dai drumul în pădure, 

iar tu'stai pe loc la margine şi când începe 

“sorele a asfinţi, numai ce o: vedi că vine adu- 

când din urmă cât mi-ți-e cârdul de vulpi. 
Atunci, pe legate băiete. Le inodi numai co- 
dile la câte dou& şi le mâi din: urmă ca şi cum 

„ar fi înjugate. 

— Bre! bre! bre! Dar când îl dai drumul, 

mai dci ceva din gură?,.. Mă 

„— Apoi cesedici? pici ş şi tu acolo: Du te 

asta după ceia». De 

— Du-te asta după cetal... bădicii, scii ce?.. 
Haide că ţi-o cumpăr et. Ce să-ţi dată pe dînsa ? 

Omul spune un preţ ș și dur la deal, dur la 
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vale se impacă. ei, cu cât nu sciii, că nu eram 
acolo, dar scii că ţiganului nu i-ai ajuns pa- 
rale şi a trebuit să mai vindă ceva ca să- -i plă- 
tescii.- Ce-a vândut iar nu scii, treba lui, dar 
Vulpea a luat'o. 

A doua-gi dis de dimieţă luă vulpea în braţe | 
şi. la pădure. 

În marginea pădurei, o pune jos în piciore 
și începea o netezi pe spate; Apoi: «Du-te asta . 
după-ceia», şi-i dă drumul... | 

Vulpea s'a dus. 

Țiganul şâde, șede, se uită printre copaci, 
„se uită, aşteptă, se mai uită la sre de nu cum- 

1 

va apune, dar nici gând. Ba încă i se părea 
mai diminâţă de cât când venise, şi pe lângă 

altele îi era şi fome. Dar ce să facă? 1 se pa- 
injenise ochii uitându-se. Numai vulpi i se. 
părea că vede. In sfârşit uitându- se prin 
huciii, adormi bietul ţigan. 

Prin vis, Cum şedea lungit pe pântece la. 
pămint, aude o pâriitură lungă prin desiş, - 
apoi ceva linişte și după. aceia o. năvală de 
vulpi de gândeai că le aduce apa. 

EI se scâlă şi dă se le înn6de codile, dar 
innodă dacă poţi: ele eraii ruşin6se, încre- 
(iati botul şi-l apuca de mână. Ce e de făcut? 
Să nu le lege, se duc dracului; să le lege nu
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era chip. Cât cuprindea cu ochii vedea numai 
boturi încreţite gata să-l apuce de mâniă. 

Am prăpădit paralele, gândea el, când de 

o-dată bagă de sâmă că se află în târg: Ch6mă 
pe cei doi 6meni cu care vorbise când cum- 
părase vulpea. Cel care i-o vinduse nu vrea 

să vie, şedea tot cu vulpea în braţe şi dicea 
că-i ruşinâsă; iar cel-l-alt vine, se apucă de 
legat şi l€gă. Ba de la o vremeşi cele ce eşiaii 
din pădure eraii legate gata. Ţiganul numai 
le striga încetişor: bî,, bir... şi le îndrepta la 
drum. 

„Cum mergeaii ele mai bine, dracul scie de 
unde, ca din senin numai ce vine vătaful. 
— Măi tălharule, cum de ai furat vulpele?.. 
— Da, să-mi sară ochii, dacă le-am furat, 

să mor de puşcă să dea D-dei... dice ţiganul 
și numai se pomenesce de odată pus în fiere 
şi vulpele închise întrun ocol. 

Mă-sa îi face din mână să vie la mâncare, 
iar vătatul se posomoresce la dânsul să nu se 
ducă şi cum era călare se repede la ţigan să” 
calce în picidre. 

— Valei, jupâne Iftime, strigă ţiganul şi 
dă s'o rupă de fugă 

Atunci se deşteptă. . 

Deschide ochii. Nici vătaf, nici vulpi: el tot 
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culcat la marginea pădurei, dar fme al dra- 
cului şi s6rele nici amiadă nu era. sed şi 

- aşteptă. 

„ Șede el până sâra. Mai dice din când în când: 
«du-te asta după ceia», dar de v&dut nimic. 
nu se vedea. | Sa 

Du-te asta după ceia, dar înopteză al dra- 
cului, întunecă ; fome, ba Și frică, 

Mai şedu el ce mai şedu şi în sfirşit dise: 
« Du-te asta după ceia : 

Nici nu-i asta, nici nu'i ceia », 

Şi porni. spre casă. 

De acuma chiar să mai vină, ce ţi-s bune?!.. 
Cât e de intuneric par-că le mai poţi lega? !!..
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