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Războiu şi biruinţă 

I 

Tito după amiază de toamnă, cu frunze: gul- 
bene şi ceaţă vece, Părintele Andrei, cu barba lui 
albă şi lată, se duse să citească un acatist Mar. 
fei lui Petre Banu. Era frig în biserică. 'Bolţile 
înalte, negre și nezugrăvite, astăzi parcă-l apă- 
sau pe umeri, și, cu cât citea mai cu osârdie, cu 
„atât îi intra parcă un fel de vânt în trup * şi-l 
lăcea să-l treacă nădușelile. Deodată o durere 
ascuțită îl străpunse în partea stângă a pieptu- 
Ii în dreptul inimii. Isprăvi acatistul, îşi strân- 
se cărţile, şi parcă le strângea pentru cea din 
urmă oară. Iși roti ochii pe zidurile bisericii şi 
par'că-și lua rămas bun dela tot ce-l înconjura. 
Când și afară, căută să răsufle. Dar ceața rece 
5i tăi răsuflarea, durerea se înteţi şi. ajungând 
cu greu acasă, cu pașii- mărunți și măsuraţi, zi- 
se preotesei Mitana să-i facă focul la sobă şi să-i 
desfacă patul, ea să se culce. 
— Mi-e 'rău, Mitano, nu ştiu ce e cu mine. 
— Ai fi răcit, Doamne iartă-mă, în pustia aia
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de biserică. Stai să-ţi fac un ceaiu și să te trag 

cu oţet și untdelemn. | 

Ce i se părea mai ciudat era că, în vremea a- 

ceasta, Părintele Andreiu era năpădit de fel de 

fel de amintiri din.viaţă. Merse cn gândul pe 

marginea Argeșului, unde la Dărăști își mărita- 

se o fată, Despina, cu aluniţă lângă gură peo- 

brazul drept. Apoi spre balta Frăsineilor, unde 

îşi însoţise altă fată cu Ilie Zenobie, pe Profiriţo, 

"naltă și bucălată. Pe Leanca cea oacheșă o dă- 

duse după David, a] doilea preot la biserica lui 

din Ogrezeni; iar pe Ioana. cea subţirică și șu- 

bredă, după Gheorghiţă Dărmănescu, învăţăto- 

rul satului. Şi-aducea aminte, crâmpee de pe.la 

nunta lor și începu să ofteze, când își aduse a- 

minte de smintelile băeţilor. Din Vasilache, cel 

alb la faţă și navârlios la fire, vrusese să facă un 

preot, urmaș al lui întrale bisericii, dar, ademe- 

nit de frământările politicei, se amestecase în 

“scândalul dela sala Slătineanu, mânease bătae 

Ja: poliţie și dintr'însa i se trăsese moartea. Par'- 

"că și-acum îl. vede, când i-a dat grijania, cu gura 

căscată și cu părul răvășit, dându-și sufletul. 

; Pe Nae, seurt şi gros, băiatul al doilea, după 

ce. Ilie Zenobie îi stârpise hoţia de cai, îl făcuse 

cântăreţ al doilea, şi-acum el își petrecea vrema 

citind Cazania. Și preotul își aducea aminte cu 

groază de scenele dintre el și nevastă-sa Săftica, 

"eând o prinsese noaptea cu nu ştiu cine, pe care 

:
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" lumea-l bănuia că ar fi fost: ginere-său, Părintele 

David. . - 
Ce de-al treilea băiat, Manole, sfârşise semi- 

narul, dar nu se putuse face preot din pricină 

că se amestecase cu frate-siu Vasilache în poli- 

tică, şi naţionali dela guvern îl persecutau. Ce-l 

rodea mai mult era că, de când, acum de curând, 

rumâniștii veniseră la putere, Manole, prin 

prietenii lui din partid, se da de ceasul morţii să 

ia locul lui Gheorghiţă, cumnatu-său, care-l în- 

Vvăţase carte şi-l ajutase să se facă om. Ati gân- 

durile Părintelui Andrei se opriră. Inainte de a 

închide ochii, trebuia să împace într'un fel ori al- 

tul pe Manole cu Gheorghiţă. 

Incet, încet, Părintele Andrei aţipi. Par'că-l - 

lăsaseră durerile. Când vru. însă să cheme pe 

preoteasa, siniţi iar junghiul, 

— Asta îmi mănâncă capul, șopti el înceţ. A- 
poi, silindu-se să nu răsufle tare, chemă pe preo- 
teasa : 

— Mitano ! 
Mitana tocmai venea cu oţetul și untdelemnul. 
— Mitano, eu mă due. „Degeaba o să mă tragi 

"tu cu oţet. şi untdelemn. Dar fă-ţi treaba, şi pe 
urmă trimite pe Ifrim după gineri-meu, Gheor- 
ghiță. 

Gheorghiţă, cu mersul lui Jegănat și dunga 
crestată în obrazu-i ocheş.și cu pălăria pe cea- 
fă, după ce dădu drumul copiilor dela  şooală, 

veni îndată. . : EI



Când întră în casă, un miros de oţet îl izbi, și 

se miră când văzu faţa schimbată a Părintelui. 

— “Tu ce faci, Gheorghiţă ? Că eu mă simt 

xău de tot. , 

— Ai răcit se vede la biserică. Dar maica o 

să te pună pe picioare. Ă 

— "Toate, zise Părintele cu greu, o să fie de- 

geaba. Dar uite de ce te-am chemat. 

Și căută să se uree mai sus pe pernă, lăsân- 

“du-şi barba deasupra plapomnei. 

— Manole ăsta al meu nu e om .de treabă. 

Umblă să-ţi ia locul. 
Şi se opri să răsufle. 

— Umblă degeaba, babacule. Cât o fi domnul 

Tărtășeseu revizor, n'am să mă tem de nimeni. 

— Dar vezi că Manole umblă cu oameni mai 

tari decât Tărtășeseu. 

— Şi mie mi-a spus ceva aşa cumnatu-meu 

lie ; dar mie nu mi-a venit să erez, 

— Ba să crezi, taică. Şi să umbli să-ţi aperi 
drepturile. Eu până atunci o să încere.să vă înn- 

pac. ” 

Şi, răsuflând greu, zise aţintind urechea: 

— Auz brişea; trebue să fie Manole. 

Gheorghiţă -nu .se sfii să-i spună :. . 

— Atunci eu mă due. 

— Ba să nu te duci: de loc, zise „babacul cu 

„0arecare energie, care se sfârşi în durerea unci 

„înţepături. adânci de. junghiu. Să stai. Vreau să 

fii de faţă când i-oiu vorbi.



Gheorghiţă stătu locului. Curând se auzită 
pașii lui. Manole. 

Era un tânăr bine legat, cu bărbuţă albenă, 
cu ochii albaştri dând în alb, frumos la chip, 
deşi nasul drept era niţel ciupit la vârf. 
Cum intră în casă, Părintele Andrei, cu vocea 

întretăiată, îl şi luă la judecată, 
— N'ai să te mai astâmperi eu drumurile ta- 

„let îl mustră el; căutând să se ridice în sus de 
pe pernă, deşi se simţea săgetat. Ce-am auzit că 
vrei să faci ? | 
— Vreau să nvașez, iată ce vreau. Vreau -să 

mașez uzi, în Ogrezeni, în ciuda lui neicu Gheor- 
ghiţă. Cu tot Tărtășeseu dumnealui, o să mă 
înfig aci, unde m'am năseut şi am crescut, 
— Rău te porți, Manole, îi zise Părintele Au- 

dlrei, şi-mi amărăşti cele din urmă zile ale vieţii 
mele. Rău te porţi, adăogă el răsuflând A greu, 
şi-ai să mă omori. Gheorghiţă nu ţi-a făcut de. 
cât bine, și tu acum, pe:xreme de iarnă, vrei 

să-l pui pe drumuri. ! 
— Lasă că nu e dracul așu de negru. O să se 

ducă: neica Gheorghiţă, iei, la Podul Bobancu- 
lui,. la doi paşi, unde se înființează. şcoală nouă, 
şi-o să-mi lase locul slobod aci, unde trebue să 
mă fac preot, odată și odată, în locul sfinţiei 
tale. | | 
— Acun, grăi Părintele Andrii, îmi doreşti 

moartea și mie, și siinţi în gură.o amăreală. Căsi 
ăsta ţi-e gândul. Să mor eu, Să te faci aci popă
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-și să fii şi învăţător. Nu mai.ai, nici cer, „nici 

Dumnezeu. Dacă urmezi aşa, eu nu mai vreau 

să ştin de tine, | 
„Preoteasa .Mitana, 'naltă și sprâncenată, dar 

înfafolită ca *n vreme de earnă, auzind din tindă, 

unde robotea, cuvintele Părintelui Andrei, intră 

în casă îneruntată. . . 

— Vai de mine, Părinţele, ce vorbă îţi mai 

eşi din gură ? Atâta odor mai am și eu. Dacă 

pleacă el, cu ce mă fac? 

Și preoteasa Mitana, nici una nici două, în- 

ecpu să plângă. . - 

Ineremenit de îndrăzneala lui Manole, Gheor- 

'ghiţă nu mai avu putere să zică nimic. Cu su- 

tletul cinstit, cum îl avea, vedea că şi Manole 

are dreptăţile lui. Manole era născut, crescut în 

Ogrezeni, avea atestat de patru clase seminariale 

“şi.lui ctrebuia să-i vie locul de preot, dacă Părin- 

tele marei nu va mai putea sluji. Dar Părintele 

Andrei putea so ducă cine ştie cât, şi Manole 

până atunci rămânea fără căpătâiu, bătând dru- 

- narile altor-sute. 

“Manole își învârtise în cap și el toate astea, și 

acum o luă pe. coarda adevărată. | 

- — De ce te superi, babacule? Să stăm liniș- 

tiţi și să judecăm. Neica Gheorghiţă e de faţă, și 

na mă tem de el. E om cu glagore la cap și-o să 

vază şi el că eu am dreptate. Cum credeţi că e 

vaai bine? Să umblu eu din sat în sat după şcolile 

aitora până moiu face preot, și, în vremea asta,
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un normalist, tare în umeri, să ia locul lui neica 
Gheorghiţă și să nu-l mai pot scoate din satul 
meu, în vecii vecilor; ori, din potrivă, să iau eu 
locul din Ogrezeni, ca să nu mi-l mai poată lua 
nimeni, și apoi, când o mai veni și vremea aceea, 
să mă fac şi preot, ca să moștenese, cum e drept, 
pe părintele meu î 

Părintele Andrei rămase pe gânduri. Apoi, cu 
ochii înlăcrămaţi, se îndreptă spre Gheorghiţă și 
grăi: 

— 'Ta ce zici, Gheorghiţă + | 
— Eu, vorbi Gheorghiţă, îndoindu-și cuta din 

obraz, ce să zic? Manole are și el rostul lui la 
cuvânt. Dacă ar putea opri pe vreun normalist 
ori altul să-mi ia locul, aș putea să-i zie lui Ma- 
nole: „Manole, cum te-am ajutat eu în viaţă, a- 
jută-mă și tu, și lasă-mă la locul.meu până s'o 
face al doilea loe de învăţător, cu care să te mul- 
țumești tu“, Dar eu sânt om drept. Nu este în 
puterea lui să oprească pe un altul să-mi ia.lo-. 
cul. Căci, deși mi-am dobândit o oarecare vază 
ca. învăţător, eu .nu sânt decât un biet absolvent 
al şeoalelor de model, unde învăţam vara. ce 
trebuia să spun copiilor eavna. Școala mea «e 
râvnită. Are local şi mobilier, Casa, în care stau, 
e a școlii. Cum să „mu „dorească vreun " normalist 
sau seminarist. s'o ia? Şi atunci Manole are 
dreptul să zică: „Decât un altul, mai bine eu“, 

Părintele Andrei se doimoli. 
— Gheorghiţă, fătul meu, zise el, ştiam eu că
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ești drepL la suflet. Dar ca să mergi până să te 

desbraci tu însuţi de dreptăţile tale, n'am ere- 

zut-o. Manole, dragul meu, du-te de-l îmbrăţi- 

şează şi-l sărută, şi împăcaţi-vă: Dacă cumva vii 

“în locul lui, una să vă unească. Cu jurământ să 

mai nici o pretenţie la casa, în care locuește, și 

să nu-l muţi mai departe de Podul Bobaneului. 

Atunei rămâneţi. amândoi tot într'o comună Şi 

nici tu nu te înstreinezi de moștenirea ta. 

Şi, întorcându-se către Gheorghiţă, mai erăi, 

suspinând : 

— Vino, să te: blagoslovese, taică, Dacă vă 

uniţi întrun gând, mor și eu liniștit. 

Manole făcu un pas către Gheorghiţă şi-i în- 

tinse mâna. Gheorghiţă, îngândurat, i-o întinse 

pe a lui. Partea cea bună a sufletului lui Manole 

eși de odată la iveală : 

— Nene Gheorghiţă, fac jurământ să. ţin tot 

ce mi-a spus babacu. Voi căuta să te apăr. ca să 

vămâi totdeauna în comună, și în viaţa mea nu 

voiu avâa vreo pretenţiune la casa. în care stai 

acum, . , Ă 

- Părintele Andrei, în toate durerile lui, avu 

marea mulţumire că a împăcat apa cu focul, su- 

fetul drept, simplu şi cinstit al lui Gheorghiţă 

cu. inima ambițioasă şi sehimbăcioasă a lui Ma: 
nole. ! a Eu 

.
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După moartea Părintelui Andrei, toate olatu- 
rile lui împreună cu casa rămaseră în stăpâni- 
rea lui Manole, care avea îndatorirea să întreţi- 
nă și pe preoteasa Mitana. e 

Preoteasa Jitana însă, când văzu că Manole 
uduce să-l. slujească pe Zinca ţiganea, ce-i creş- 
tea -pe micul Manolică, pe care îl avea dela Pe- 
na, se scârbi de astfel de viață în casa ei bă- 
trânească şi se trase la fie-sa Profiriţa a. lui Ilie - 
Zenobie din Frăsinei. Preoteasa Mitana, care știa 
Să primească musafirii, slăbiciunea lui Ilie, era 
bine venită la ușa Profiriţei, care acum se: lupta 
să-şi crească cei trei copii. cu părul ea fuiorul de 
aur și care-şi ducea traiul mai numai în casă. 
Înaltă, albă, bucălată și  trupeșă,  pieptănată 
simplu cu cărarea la mijloe, ea își uăsea tot far- 
mecul vieţii în bărbatu- “său, în copii și în musa- 
firi. Și cel mai scump musafir, care-i putea fi de 
ajutor, era Preoteasa Mitana, eu fruntea ei în- 
creţită, dar cu sprâncenele încă frumoase. „lie 
Zenobie se îndeletnicea cu percepţia, dar nu se 
ştia cât, pentrucă era omul naţionalului Grigore 
Apostolide, iar la putere erau rumâniştii.
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După ce Manole se vindeecase de rana din spa- 

te, pe care i -o făcuse cu baioneta Stancu Postel- 

nicu, grija lui cca mare era să scape satul de a- 

cest flăcău cu mustaţa obraznică şi cu pălăria 

pa ochi. Şi astfel, cu ajutorul ministrului, Las- 

caride îl mută tocmai în garnizoana Gala- 

ţilor, unde Stancu uită pe Zinca pentru 

Melpomeha, o greeoaică în serviciul câreiumaru- 

Imi Condilis. Cât pentru el, acum că seăpase de 

Stancu, îşi împărțea dragostea 'între Zinea și 

Ileana dela Hălăuea, unde era învăţător. Şi, deși 

pentru ca să se facă preot, trebuia: să- aibă pren- 

teasă,. deocamdată: nu se gândea“ la însurătoare:



XII - 

Primăvăra veni cu verdeață și aburul pămân- 
tului. Pădurea de pe coastă elocotea, de : cântea 
de pasări, şi soarele zâmbea. Manole, urcat în 
poştalion, mânând singur sau punând pe. Ifrim 
să mâne, bătea drumul spre şcoală şi: dela şeoalii 
înapoi,. când pe deal, dela: Moara spre Satul nou 
şi Hălăuca, când pe vale dela Iălăuea spre podul 
Bobancului și Ogrezeni. De la 'un-cârd de vreme 
inima îl trăgea din ce în ce mai mult spre Atoa- 
ra. Parcă-i spunea ceva că în satul ăsta e noro- 

cul lui. Şi, cum o lua, pe lângă fântâna de deva- 
le, pe dealul râpos al satului, lăsa caii în voia 
lor şi mergea aproape la pas prin sat. Iși întor- 
cea privirile, când într'o parte când întralta,. ca 
şi când ar fi căutat pe cineva. 

Satului Moara îi zicea așa, pentrucă dineolo de 
fântâna de devale, pe 'sârla Doamnei, se afla o 
moară veche și dărăpănată, cea mai veche moară 
din meleagurile acelea. | 

Satul “era străbătut de drumul şerpuit 
ce venea dela Satul nou și seobora pe dealul 
hrentuit din apus pe lângă. fântâna; Care avea o -
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apă minunată. Femeile din sat, cu toate că dea- 

1ul era greu de suit, veneau bucuroase să ia din- 

iinsa apă limpede și rece ca ghiaţa. 

Inti”o dimineaţă senină, Manole se ducea la 

şeoală şi sapropia de fântâna dela Moara. Când 

ajunse lângă deal zări la fântână o fată, ce i se 

părea înconjurată de lumină. Ii strălucea părul 

în soare, ca o cunună de aur. Vedea de departe 

că are un obraz ca un trandafir, o talie subţiri. 

că şi mlădioasă, Era ca o aritare. 

El opri, fără voe,. caii, se dete jos mișeat. de 

paveă-i era ruşine, şi, stângaciu, ceru fetei să-i 

dea apă să bea, din donicioarele pe care de 

enrând le umpluse. 

— Fetiţo, dăm o. gură de.apă din donicioară. 

Dar privirile lui fugare se fixau totuși asupra - 

obrazului fetei, care se făcuse, ca cireașa. 

— Poftiţi, zise ea simplu. ” 

Manole dete să soarbă din doniţă; dar cu ochii 

era Ja fată. - Nu bău apă de loc, și, din ce în ce 

mai stăpân pe sine, începu s'o ispitească : 

— A cui ești, fetiţo, — și fără voe adăogă —-- 
dragă ?. ! 

Mariţiea se fâstâei de tot. Ii răspunse îngâ: 

nat * 

— A lui Leabu. din Moara. 

—— Şi cum te cheamă ? mai întrebă Manole. 

Fata răspunse. + ” 
— Mariţiea.
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ȘI, pe când Manole-ţinea donicioara netrebuin- 
cioasă în mână, ea își făcea de treabă desno- 
Qând 'și înodând colţul basmalei, cu care acum 
căuta în zadar să se îmbrobodească.: 
— Dar frumos păr ai, mai zise el cu glasul 

mișcat, . 
"— Seamănă cu al mamei, îi răspunse Mariţica 

“și-și ridică pleoapele după niște ochi verzi stră- 
lucitori, . i 

Caii. dela poștalion, ămași singuri, erau * ne- 
răbaători. 

:— Și,.eşti frumoasă toată ca un trandafir ! 

Dar nu putu zice mai mult. Dete fetei doni- 

cioara și alergă după caii, cari eșiseră din șleau. 

"- Şi începuseră să pască earbă .pe: câzap, făcând 

să hurue .căruța. . 

Mariţiea o-luă la deal. “Manole se mai „uită o- 

dată în urma lui după Mariţica şi zise tare din 
poștalion : 

— Am să viu pe la dumneavoastră: zilele astea. 
-..  Mariţiea, când îl văzu plecat, îşi :ridică în sus 

capul și privi după el. Manole era un flăcău cam 
“trecut, dar frumos. Avea o mustață ca spicul 
grâului, şi un pufuşor de aur în barbă. De sub 

pălăria neagră îi eșeau cârlionţi de plete la ceafă. 

Mariţica urmări cu privirea “până “ce poștalio- 

nul urcă dealul. In sufletul ei se petrecu o mare 

schimbare. Par'că :acum își deschisese ochii asu- 

pra lumii. Și<lumea asta era flăcăul, care urea 

„dealul și în curând avea să nu se mai vază. Deși 

-2 
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ştia, cine e, fiindcă de după gard îl văzuse. ade- 

sea trecând spre Hălăuca sau spre Podul. -Bo- 

bancului, inima fetei .se înciudea că nu l-a între- 

bat și ea, ca să-i auză numele spuș din gura lui. 

Manole... Manole, al Păiintelui Andrei din .0- 

grezeni... Manole, făt frumos, care ştie cum o 

-cheamă şi i-a spus că e frumoasă ca un trandafir. 

„Ce-a vrut să 'zică eu vorbele astea? Era ea: în- 

tmadevăr aşa de deosebită de celelalte fate ? O 

să vie pe la ei: „Am să viu pe la dumneavoăstră“. 

a zis el. Cu ce gând? Ah! dacă ar cere-o! 

Ameţi de bucurie şi de nădejdi. și uitase 

doniţele. Tresări din gânduri, și, întrun sfârșit, 

şi-aduse aminte de donicioare și se puse să urce 

dealul. Par'că: avea aripi. : . Ri 

Când ajunse acasă, mamă-sa se miră i de atâta 

zăbavă. Faţa și obrajii fetei pluteau întrun fel de 

“lumină şi ochii îi luceau de bucurie ţinntă în 

- suflet . 

— Dar ce e cu tine, fată ? o întrebă maică-sa. 

— Nu ştiu, maică. Nam nimic. | 

— Da'ce-ai zăbovit atâta? Te-oi fi întânit cu 
cineva ? TŢi-o fi eșit în cale iar nespălatul de Ton 
al Catarinei? ai | 
„Mariţiea sta la gând să-i spue ori să nu-i 

spue. 'O luă pieziş: 

— Maică, Manole al Preotului Andrei din 0- 

- grezeni mi-a spus că are să vină: pe la noi. 

i :Smintitu-ăla ? Ce să caute: pe la noi ? 

iai Na știu, * a pita 

* 

d sa a



19 

Petriea, — așa o chema pe nevasta primarului 
-Leabu, — stete mult să-se gândească: şi- și luă 
vorba înapoi. Era :o femee micuță și. cu „ochii 
iuți. 

— De învățătorul dela Hălăuea vorbeşti ? Dar 
„ce are el să vorbească cu tine ? o. mai sfredeli 
maică-sa, - 

— M'a văzut la puț cu donicioarele pline şi 

mi-a cerut să-i dau să 'bea apă, îi răspunse Ma- 

rițica. | | 
— Și tu, gata | ţipă aproape maică-sa. 

— Dar ce era să fac, mâmă? Gândește- te şi 

dumneata. IN 

— Apoi dacă ţi-a cerut apă, a mai vorbit el şi 
altceva cu tine. o 

Mariţica veni la vorba dintâi 2 

— Nu-ţi spusei: mi-a: spus că are să Vină pe 

la noi zilele acestea. " 

Petrica tăcu. Ştia pe fie-sa cingașă și '“drăgă- 
laşă;- dar m'ar fi erezut că are s'o bage în seamă 

un băiat, ca Manole. Un astfel de om putea să-i 

facă nume rău fetei; 'dar. vorba că are să vină 

pe la ei o linişti. Manole era seminarist, era 'în- 

văţător și băiat al preotului, care murise; putea 

să se însoare la Bucureşti şi să ia de nevastă pe 

vreo cocoană de acolo. Şi -iar-i se învălură în 

cap gândul : ce vrea ] Manole cu fata ei? 

-Leabu, un om înalt cu mustaţa ca spicul și în 

cap cu o căciulă ce părea un ișlic era acasă. Era 

în fundul curţii și se tocmea cu niște oameni 
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să-i îngrădească un hambar, pe care avea să-l 
lipească apoi cu pământ. Oamenii, mulţumiţi cu 
tocmeala, plecau, și Leabu se întorcea „spre casă. 
Petrica îi eși înainte. 

— Auzi, măi Grigore ! Invăţătorul dela Hă- 
lăuca s'a întâlnit cu Mariţica și i-a spus că are 
să vină pe la noi zilele astea. Tu ce zici ? 
— Să vie sănătos |! răspunse cu glasul gros și 

răspicat Grigore, 

— Păi ăla, mi se pare că vine pentru Mariţiea. 
— Să vie sănătos ! răspunse Grigore. 
— Păi, bine, nu mi-ai spus tu că e un stricat și 

jumătate. . | 

— Fi, “stricat, ! Iși găsește și cl binele unde 

poate, răspunse, tot așa de tăios, Grigore! | 

Manole, pe de altă parte, nu mai avea astâm- 

păr. Ochii fetei i se adâneiseră în suflet, şi par'că 

nu mai vrea acum să ştie nici de Zinca, nici de 
Ileana, de altele și mai puţin. Ședea cu ochii 

în grindă. Ileana se mira de el că nu mai râde 

Şi nici măcar nu mai zâmbeșşte. Zinchii îi trimise 

banii ce-i. datora, prin Ifrim. Gândul lui-era la 

Mariţiea. Părul. galben, ochii verzi, obrajii tran- 

dafirii alcătuiau în sufletul lui o icoană, care 

"îl umplea de mireasmă. „Când so mai văd? Cum 
să fac so iau?“ vorbele acestea se învârteau me- 

reu în capul lui. Ştia că are nume rău prin sate, 

iar pe Leabu,' om serios și aspru la vorbă şi la 

faptă. 
Ti veni gândul să pună pe altcineva să .cerce-
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teze lucrurile, şi se gândi la finul rică. Dar Fi- 
nul Țică umbla cam desbrăcat. Trimise pe Ifrim 
după el. Finul Ţică, care era înalt: și buzat, veni 
în picioarele goale. Manole îl primi stând pe 
prispă pe un scaun. 
— Ce-ar îi, fine, dacă ți-aş da eu niște cisme 

vechi ? 

— Ei ce-ar fi? Le-aș încălţa, zise” Finul Țică, 
— Și ce-ar fi dacă ţi-ai pune un mintean. mai 

puțin jerpelit? mai îl întrebă, Manole. 
— Se găsește, răspunse scurt Finul Țică. 
„— ȘI ce-ar fi să-iei drumul în picioare, cu cis- 

- mele, pe care ţi le-oiu da, până la Moara? mai 
grăi Manole. - | 
— Și asta se poate, răspunse finul Țică,. 
—.Ei, ai putea dumneata acolo să ispitești pe 

la unul Leabu, dacă mi-ar da fata lui de ne- 
vastă, - 

— Auleu! ţipă aproape Pinul: Țică, vrei să te 
*msori ? - 

— Trebue să mă popese, măre, Fine 'Țică; dar 
fără preoteasă nu pot, îi răspunse Manole. 
— Și ai putea să te 'nsori prin Bucureștii- 

ăia? îl mai ispiti Finul Țică. 
— Dă-le dracului de bucureștence ! N'ai vă- 

zut ce-a păţit frate-meu Nae | 
- "Pică nu zise decât atât: 
— Apei de'! | 
Ştia că lui Nae îi stricase casa 'și Manole. 
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— Dar să venim 'la vorba noastră, rosti Mano- 

le. Când te duci î 

— Dar rău ţi-a pus oala! se miră ironic finul 

'Pică, . 

— Rău, neriu, — e vorba când pleci? 

— Mâine ! Trebue până atunci să mă mai 

spăl și eu. 

Se despărţiră. Şi şleap ! șleap ! Finul Țică o 

porni spre poartă cu cismele în mână. 

In zilele astea două gânduri se ascuţeau în a- 

celaş fel.. - , 

„Mariţiea potrivea să se ducă la apă, cam la a- 

ceeași vreme, la care întâlnise pe Manole. Ma- 

nole căuta și el'să treacă spre Podul Bobancului 

sau spre Ilălăuca, tot pe la vremea aceea. Dar 

nna-i îi necăjau. Pe Mariţica, căci se luau şi aite 

fete şi neveste cu ea. Pe Manole, că nu-i mai ve- 

nea să-i ceară apă, ca să bea din donicioară. Dar, 

oricum ar fi fost, la amândoi le ardea sufletul să 

se întâlnească. . : 

In sfârșit, toemai când Finul 'Țică își pusese 

cismele vechi, dar văcsuite, și se pregătea să se 

ducă la Moara, Manole și plecase: la Hălăuca, 
cu gândul să se întâlnească cu. Mariţica la fân- 

tână. 2 : . - - 

O simţi de departe: că e acolo. Ii ardea părul 

-galben în mijlocul celorlalte capete mohorâte. 

"Nu mai putu Qe bucurie și,-cu o îndrăzneală băr-
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bătească, zise lui Ifrim să oprească eaii în drep- 

tul fântânii, E 

Mariţica îi eşi cu donicioara înainte. = 

— Bună dimineaţa, Mariţico ! 
— Mulţumim „dumitale, domnule Manole. 

EI îi zise încet, să n'auză femeile : 

— Nu mai îmi zice așa. Zi-mi: Manole. 

Şi-i luă donicioara din mână să bea sorbitura 

uitată din zilele trecute. 

Și apoi, fără nici o trecere, o întrebă încet : 

— Ce-a zis maica ? 

— Vrei să zici ce-a zis taica? îi răspunse ea pe 

acelaș ton cu ochii în jos și făcând. gropiţă în 

obraji. aa 

— Ei, ce-a zis? Știi.că mie mi-e cam fricii 

de el, mai rosti Manole. 

— A zis: „Să vii sănătos“. 
Lui Manole îi săltă inima de bucurie şi-i pări 

rău că mai trimesese iscoadă pe Finul Țică..Dar 

cine știe, poate aduce și alte vești ! | 

— Am să viu sănătos, Duminică, zise el uitâu- . 
du-se în.ochii fetei și se urcă în poştalion. 

Ah, ce-ar mai fi sărutat-o ! Dar acum : plecă 

repede, să nu facă nebunia în faţa oamenilor. Ii 

clocotea sufletul de cântec și par'că-i venea să-i 

dea pumni lui Ifrim să meargă mai iute, să nu-i 

vie să se întoarcă din drum, Ah! minunea lui 

Durinezeu !
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Când se întoarse din nou la Ogrezeni, Finul 
Țică veni la raport. 
— Ce-ai aflat, fine Țică ? întrebă într'o doară 

Manole. 

— Am aflat ce trebuia. Nu-și credeau ochilor. 
„Dar ai dracului câni mai au! Să mă rupă nu 

altceva. Și:au cuprins. Au gard împrejurul curții 

de doi stânjeni şi de-asupra mărăcini. Trebue să 

fie bogaţi, nu glumă. Ia ascultă, nășicule! Să nu 

te lași, și să ceri zestre |! 

— Ei, și cum a fost? mai. întrebă iar Manole. 
— Mi-a eşit înainte Lăbuleasa. „Pe cine cauţi?“ 

mă întrebă. ea. „Pe domnul Leabu, răspund eu. 
„Păi nu e acasă“, „Nu face nimica, zic eu; pot, : 
să mă înțeleg și cu dumneata“, Și-am spus lu- 
crul pe şleau : „Domnul Manole vrea : să ceară 
de nevastă pe fata dumnevoastră.. Dumnevoas- 
tră ce ziceţi“? Ea mi-a: răspuns scurt: „Să vie 
sănătos", 

Manole recunoseu cuvintele lui Leabu.' 
-— Uite, Fine Țică,. mi-ai făcut treabă. bună și 

te cinstesc cu cinci franci; La nuntă îți mai dau 
eu. 

e
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Manole puse îndată caii la poșştalion ŞI, în- 
tr'un suflet, ajunse la Frăsinei. 

Preoteasa Mitana, cu niște ochelari legaţi du- 
pă urechi, cosea la masa de sub teiu. Cum îl vă- 
zu, se ridică, îl îmbrăţișă și-l sărută și pe-un o- 
braz și pe celălalt, 

El nu putu să se ţină: - 

„—— Maică, mă 'msor | 

„. — Cu cine, maică? şi cu mâna uită să-i ia un 
fulg de pe haină. 

Profiriţa se arătă și ea, înaltă și albă la faţă, 
— Mă ? nsor, soro ! 

; — Cu cine, neică? întrebă Profiriţa. 
— Cu cine cu necine, sânt amorezat lulea... 

Cu fata lui Leabu din Moara., 

— Păi ăla, zise Profiriţa, îmi spunea Ilie că e 

putred de bogat. | 

„ — Putred neputred, eu mor. după fata lui.- 

: Când se arătă și Ilie din odaia în care își fă- 

cusea tabietul și-și încheiase socotelile percepției, 

Manole îi sări în gât..
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— Să mă erţi, Ilie. Sânt un ticălos. Dar acum - 

mă ?msor. Și te rog să vii să-mi ceri fata. - 

— Bată-te să te bată, Manole, că minunat mai 

ești, zise Ilie. Eri să mă mănânei, și astăzi, să mă 

*mbuci. Eri de necaz, azi de bucurie. Să fie în- 

irun noroc. Tu știi că totdeauna ţi-am vrut bi- 

nele. 

— Mâine, Iliaș. 

— Fie şi mâine, Nolică, 

A doua'zi Manole și Ilie plecară spre. Moara 

“în trăsura lui Ilie. | 

Pe drum, Ilie îl luă la judecată. , . 
— De ce ești al dracului, mă Manole? Pe 

mine te căzniși să nu mi se dea percepţia. Pe 

Gheorghiță te muncești să-l seoţi din Ogrezeni. 

Și când ești la ananghie tot la Iliaș vii, și poate 

şi la Gheorghiţă. 

Manole nu se supără. 

— Nam făcut-o en gând rău; mă Iliaș! Am 

făcut-o de nevoe. Așa s'o şiii! grăi cu convin- 

- gere Manole. 

— Cum, mă, ce nevoe, să mă scoţi pe mine din 

pâine și să pui pe cine ştie eine altul ?. zise cu 

mirare Ilie. ” 

—-Tu ești vina, pentrucă la nevoe mi-ai fă. 

cut bine. Păi, tu nu ştii cum îmi scot ochii mie 

vumâniştii, pentrucă m'am făcut învăţător cu 

scrisorile eoconului Apostolide, pe care-l . slu-



jești? Cu ce-o să le, dovedese că sânt de-ai lor? 

Apăsându-te pe tine, mâna dreaptă a boerului. | 

„— AL dracului mai ești, mă Nolică. Dai în 

mine, ca să nu dea ci în tine. Strașnică scăfârlie,, 

zise Ilie uitându-se, de sus şi până jos, la el. 

Manole. sgâi ochii albi în ochii lui Ilie și grăi: 

— Păi nu e așa, Iliaș? . 

— Dar cu Gheorghiţă, care nu sa băgat și 

nu se bază în politică, ce ai ? 

— Tot de nevoe, Iliaș dragă. 

— Cum, mă, de nevoe trebue să. vrășmășeşt 

pe sorta şi pe bărbatu-su ? 

— Deşi nu mi-a plăcut, când Ioana a luat de 

bărbat pe nenea Gheorghiţă,. eu n'o vrășmăşese 

de loe. Dar spune-mi dumneata: Dacă, în locui 

lui Gheorghiţă ar veni un normalist cu diplomă 

— pentrucă Gheorghiţă. poate. fi dat oricând a- 

fară, — ţi-ar plăcea să rămân eu să bat, ca'a- 

cum, drumurile prin alte sate ? 

— Măi al dracului! O. cârpiși și p'asta. Dar 

Gheorghiţă ce zice? . 

— Ce să zică? Il ţine. pe el acum 'Tărtășeseu, 

| care se face roșu, când mă vede;.dar.cu Gheor- 

ghiţă m'am înţeles, încă de pe când trăia babacu, 

să se mute, când so putea, la Podul Bobancului, 

şi.eu să vin în locul lui, ca să nu-mi ia altul 10- - 

"cul . 

„ Die îl privi cu admiraţie. 2 

— Acum, după ce a răposat vabaeu, ştiu că o
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să-ți joci calul. Preot. şi învăţător. în Ogrezeni, 
nu e puţin lucru, grăi Ilie. 
— Dar ca să nu zici că sânt om rău, uite nu 

fac nici o pretenţie asupra casei în care stă 
Gheorghiţă, deși e a şcoalei. 
— Atât ar mai trebui! îi răspunse Ilie și 

scoase port-tabacul lui aurit. Apoi adăogă: 
— Stai, fir'ai al dracului, să-ți dau: o ţigare. 

Era o zi de Duminică. Când intrară în sat la 
Moara printre pomi înfloriţi, ce-și trimiteau în 
toate părţile mireasma, văzură locul măturat în 
dreptul porţilor. 
„Dar nu știau unde șade Leabu. Intâlniră pe 
inustăciosul de Moisică a lui Iosif, care tocmai 
eșea pe portiță, și, cu pasul mărunt, o pornise 
spre 'cârciuma lui Răducanu. 

—- Unde şade Leabu, neică ? 
Moisică își Ină pălăria să-i salute și zise: „Eu 

sânt Moisică a lui Iosif, văr cu dânsul. Staţi 
să vă duc eu“, | 

" Moisică se sui pe capră, şi cu toţi .o :luară 
prin sat la dreapta. Manole de departe ghici a- 
şezarea după gardul cu mărăeini. Leabu şedea 
tocmai în mijlocul satului. 

— Dar să ştiţi că greu se pătrunde la Leahu: 
Are niște câini, ea zăvozii, şi e închis, cum vedeţi 
de toate părţile. Parcă nici poartă nu are, glă- 

„sui Moisică. ' Sie 
— E om cuprins, cum vedem, zise ie.
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— Dar de ce-l căutaţi? întrebă Moisică. Mi-e 

Îrică să nu fie dus. | 

—.0O să vezi dumneata, grăi Ilie şi-şi aruncă 

ochii peste gard. 

Leabu auzise uruitura trăsurii și bănui ce putea 

îi. Cu căciula lui naltă și cu taler, și cu faţa roş- 

covană, eși înaintea musafirilor. Dete la o parte 

poarta mare care, la îngrădeală, semăna cu gar- 

dul, şi trăsura întră și opri înaintea ușii. 

„ Mariţiea, cum îi văzu, o sbughi pe ușa cuh- 

„niei. , 

— Bine vam găsit sănătoși, zise Ilie. Eu sânt 

perceptorul din Frăsinei, fost notar. Dumnealui 

e Manole, băiatul Părintelui Andrei din Ogre- 

zeni, care a răposat astă earnă. 
— Bine-aţi venit sănătoși | Ia poftiţi în casă. 

Poftim și dumneata, Moisică. Petrico, ia daţi 
dulceaţă ! | 

Mariţiea toemai venise dela apă. Cu bătae de 

inimă şi eu mâinile tremurate puse dulceaţa Și 

apa în pahare. Paharele se loveau unul de altul. 

Petrica puse de cafea, | Aa 
In casă se desbătea ursita fetei. Şedeau pe pa- 

turi Leabu și Moisică de o parte, lie şi Manole 

de alta. | 
— Uite, neică Leabule, zise Ilie, .la ce-am ve- . 

nit. Noi nu umblăm pe două cărări. Ai. sau nu 

“fată de măritat? întrebă el pe deadreptul. 

— Am, răspunse scurt Leabu.



30 . 

— Și ai vrea's'o o' dai după cineva, câre are să 

“fie, și preot, și învăţător? mai întrebă Ilie. - 

— De domnul Manole vorbeşti ? întrebă Dea- 

bu. Păi dumnealui nu prea are nume bun prin 

gate. | : 
Manole o sfecli. Se vede că lui Leabu îi întor- 

„sese minţile cine știe cine. 

— Noi credem că- vorbele oamenilor n'au să 

aibă trecere în faţa dumitale, mai zise: Ilie. 
— Gură himii: slobodă, zise şi Moisică. - 
— Apoi, zise Leabu, nici p'au. Îi dau bucuros 

fata, dacă. ne înţelegem în privința zestrei. * 

“Lui Manole îi veni inima la loc și se roși. 

 — Fireşte că avem să ne înţelegem, răspunse 

Ilie, ! : . 

— Zestrea e floare „a, ureche, slomni şi Ma- 

nole. - 

— Floare la ureche; dar dumneata nu eşti de 

“la roată, și poţi să ai pretenții, zise Leabu, scăr- 

pinându-se după ureche. 

Şi-apoi, fără nici o pregătire, grăi : 

— Eu îi dau. două sute de galbeni și toate, “ale 

casei. 

— Dosul de frumos, grăi Ilie; dar poate * „nu 

vrea fata, rosti, cam. târziu, “tot el. 

— 50 chemăm, zise, Leabu. 

- Mariţica” venea roșie şi fâsticită cu tava | cu 

dulceaţă. Ea înfăţișă. tava mai întâi lui Ilie. 

Ilie, cu gesturi delicate,.- apucă în tăcere “de 

coada linguriţii și prinse cu limba: “o bobiţă de 

...
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vigină, lăsând pe celelalte în'linguriţă. In aceeași 

tăcere luă dulceața Manole și Moisică, unul cu 

gesturi mai pripite și. celălalt cu mișcări stân- 

pace, 

— Mie să nu-mi dai, zise Leabu. „Apoi, adre- 

sându-se fetei, îi zise: 

— Ia spune, Mariţieo, ce-ai zice tu dacă am 

vrea să te mărităm, o întrebă Leabu. 

Mariţica lăsă ochii în jos să rătăcească pe fun- 

dul tăvii.: | 
— Uite, domnul Manole, învăţător la Hă- 

lăuca şi viitor preot, a:venit să te ceară. Tu u: 

zici? o întrebă Leabu. 

Mariţica de-abia slomni : 

— Eu zic ce zici și dumneata, 

— Va să zică vrei să-l iei ? . 

Mariţica cu un glas de- abia auzit răspunse : Pa 
— Da! | 

— Bine, acum du-te și trimite pe maică-ta în- 
coace, să vedem ce zice și ea. | 

Petrica veni iute cu tava cu cafea. 

— Ce zici, Petrico ? îi zise Leabu. Domnul 

Manole vrea să ne fie ginere. | 

— Domnul Manole ne! face cinste, zise Petri- 

"ca, şi trecu cu cescile de cafea pe dinaintea celor 

trei musafiri. ' | 

— Ei atunci, grăi Leabu, atunci saduci și vin, 

"ca să cinstim. 
. . s
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Nunta. se făcu repede. Sutletul lui Manole se 

mai înmuiă. Chemă la nuntă toate neamurile. 

După gustul lui Cornescu, directorul temniţei, 

„şi-al doamnei Zenaida Cornescu, care-i cununa- 
ră, nunta se făcu ţărănește. Pe mireasă o adu- 

seră dela Moara într'un car mare ungurese cu 

șase boi cu coarne poleite. In car așezară toată 

zestrea, iar asupra ei sta Petrica, soacra, împre- 

ună cu Mariţica, mireasa. La Ogrezeni descăr- 

cară zestrea din car. Iar la cununie, Manole și 

Mariţiea, gătită cu beteală, și având după: 

dânsa domnișoarele de onoare — toate gătite în 

alb — strieară niţel obiceiul și merseră la bise- 

rică pe jos, de mână, cu preoteasa -Mitana piân- 

gând de bucurie şi cu Leahu și Lăbuleasa, după 

dânșii. 

Domnul Cornescu, subţirel şi cu cioc,.și cucoa- 
_na Zenaida, cam sulemenită, le eșiră înainte şi 

intrară pe rând cu „toţii în biserică, unde era 

întuneric și mirosea a tămâe. Părintele David, 

cu niște odăjdii noi, dăruite de cucoana Zenaida, 

se întrecu în cântări. Mireasa plăpândă, subțiri-
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că și cu ochii verzi, cu faţa albă, prelungă, sta 
lângă Manole pierdută de fericire. Manole, mân- 

"dru, îmbrăcat în jachetă şi cu părul încârlion- 
țat dat pe spate, credea că toată lumea e a lui, 
Când preotul David veni cu vinul și covrigelul 
din care trebuia să musce mirii,  Mariţica . se 
împiedică în văl şi era să răstoarne paharul, 
— Care va să zică, zise glumind Părintele Da- 

vid, mai bine e să-l bei decât să-l dai pe jos. 
Mirii surâseră și, luaţi de mână, înce- 

pură, cu nunii şi preotul, să ocolească, cu lumână- 
rile, masa, în cântecul de „Isaia dănțuește“, 

A fost masă mare cu lăutari aduși: dela Bucu- 
reşti, şi fără dar. Manole își luase congediu pe 
o lună de zile, și toată vremea și-o petrecu, îm- 
preună cu Mariţica, într'o viață de vis şi de rai. 

Manole era fericit. Nu se mai gândea, decât 
rar la Tărtășescu care trebuia să-i înoiască con- 
pediul, și tot așa de rar la Ogrezeni și la preoție. 

Acum Zinca era o păciaură. Ileana o stricată. 
Catrina, o biată femee înrăită, la casa ei. În 'su- 

„fletul lui, cu farmecele ei pline de grație, dom- 
nea Mariţica. 

Mariţica 'era vrednică şi nu aștepta ajutorul 

Zinehii. 

„__A fost cele mai fericite zile ale lui Manole. 

Bunătatea, mila, blândeţea, care dormitau în 

sufletul lui, eșiră la iveală, și nimeni nu mai a- 

3 ,
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vea să se plângă de dânsul. Poştalionul rugini 

sub șopron. Caiii se îngrășară. Ifrim sta cu zilele 

în şira de pae şi se uita spre plopii din spre Baia 

Liiţii. Neliniștea care-l mâna pe Manole încoace şi 

încolo par'că se stinsese, gelozia dispăruse, spi- 

ritul de intrigă se irosise. Manole  biruise, bi- 

ruindu-se,



VI 

După ce se însură, Manole se hotărî să sn 

preoțească. Umblă prin sat după unt, legă de 

picioare câţiva curcani, pe care-i crescuse Zinea 

în primăvara cealaltă, prinse și câteva găini na- 

dolene și le asvârli în poștalion peste curcani. 

Ifrim dete bici cailor şi, în mai puţin de două 
ceasuri, ajunseră la Hanul cu Teiu la București. 

Cu Ifrim după el, însăcsănat cu oala cu unt 

și curcanii, Manole se duse la părintele protopop. 

Părintele Atanasie dela Popa Petre primi cu plă-. 
cere ploconul dus la bucătărie. Părintele şedea 

într'o casă curăţică eu verandă, cu grădină de 

flori împodobită de fiică-sa cu baloane străluci- 

toare puse în bețe în mijlocul ronturilor. 

— Mi se pare, zise protopopul, că ești feciorul 

Părintelui Andrei din Ogrezeni. . . 

— Sărut deapta, cucernice părinte, grăi Ma: 
nole, făcând gestul, sânt într'adevăr Manole O: 

grezeanu, sânt seminarist şi aș vrea să mă pun: 

sub oblăduirea sfinţiei voastre. 

— Vrei să te preoțești în locul babacului? în- 

trobă protopopul  îndreptându-și mustăţile că-
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zute în barbă, O să fie cam greu. Trebue să dai 

pe la Mitropolie. Şi de! după rânduială, nici pe 

mine să nu mă uiţi. | + 

Manole luase zestrea și mai avea parale. Fără 

să zică un cuvânt, luă din buzunarul vestei trei- 

zeci de galbeni şi-i puse cam pe furiș în .mâna 

stângă a protopopului. Protopopul, mulţumind 

și, trecându-și mâna dreaptă peste barba înfoia- 

tă, îi zise : 
— 'Trebue să mergi în birjă cu mine la Mitro- 

polie, să te recomand Directorului. Dar vezi să 

faci două părţi, căci şi Mitropolitul e om. Te-ai 

însurat. acum, şi trebue să fi luat zestre. 

Manole îşi pipăi buzunarul. Mai avea șaptezeci 

de galbeni : treizeci pentru Direetor și  patru- 

zeci pentru Mitropolit. 

—. La slujba noastră trebue cheltuială multă. 

măre Ogrezene; şi noi nu cerem decât; dela cel 

care are. Haid' să-ţi facem formele. 

Manole, de când se însurase nu se mai tunse- 

se. Imprejurul gâtului, alb ca zăpada, tuleele se 

măriseră : coada avea în curând să'se răsucească 

şi să fie vârâtă sub giubea. Manole plăti birja, 

care urcase dealul, şi, după protopop, o luă prin 

curtea pietruită a "Mitropoliei, întrâ în gangul 

“de din dos mucegăit și cu tencuiala căzută, și 

urcară seara, ce se dam legăna, până la prid- 

vorul de sus. Pe fereastră se vedeau câţiva preoţi 

scriind. Era cancelaria directoratului. 

Directorul îi primi frecându-și mâinile. Stra-
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ton era un bărbat corpolent, bălan, cu fruntea 

dreaptă și degetele groase. Bărbuţa galbenă se 

împreuna, ca la un sfânt, cu mustăţile. 

Părintele Atanasie îl luă pieziş, dar apoi o dădu 

pe deadreptul : 

— BR Manole Ogrezeanu, oropsit de multă vre- 
me, dar acum în grațiile guvernului. Dă şi pa- 
rale bune. Să-l facem preot la Ogrezeni în locul 
lui tat'său. | 
— Să-l facem. Dar stai să vorbese întâi eu cu 

el. Treci sfinţia ta dincolo în cancelarie. 
Manole, chemat, se înfăţișă cu cucernieie,. 

„— Bi, ce e cu dumneata? Știi că pe aici eşti 
cam deochiat, zise directorul. 

— Eram, dar acum cred că nu mai sânt. Dom- 
nul Ministru al Cultelor, Vasile Căndescu, mă 
cunoaște. ; - 

— Ei, cu toată cunoștința dumnealui, tot mai 

bine să te cunoaștem noi ăștia dela Mitropolia, 
Ce zici ? | 

Manole seoase fișicul de galbeni, îl desfăcu 
de hârtie și-l puse pe colţul biuroului vechiu și 
nevopsit. 

— Ei, bravo ! O să ne înțelegem de minune. 
Fă o petiție. Dar știi că întărirea o să ţi-o dea 
Inalt Prea Sfinţia Sa. - - | 

Manole scoase cel de al treilea fișie — ceva 

mai mare — şi-l puse, de astădată, în mâna âdi- 

„rectorului,
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_— Dar ceva unt, cureani, găini, n'ai adus tut 

îl luă cu intimitate directorul. 

— Cum să n'am pentru dumneavoastră? Să-mi 

daţi adresa. 

Directorul i-o dete şi puse pe aprodul, ce sta 

în afara ușii, să cheme pe Părintele Atanasie. 

— Să-i faci formele, Părinte. Recomandă-l 
sfinţia ta către noi, şi noi îl întărim. , 

Manole făcut o petiție către protopop, îi puse. 

timbru — căci asupra lui avea totdeauna  tim- 

bre — și o înmână protopopului. Protopopul 

scrise chiar pe hârtia aceea recomandaţia către 

Mitropolie. Directorul o luă, o întări cu 0 re- 

zoluție, o pecetlui, puse să facă duplicatul, şi 

grăi : e 

— De-acum lucru e gata. Mă duc să vorbese! 

eu Inalt Prea Sfinţia Sa; şi, fără voe, îşi pipiii 

buzunarul. - 

— Acum ești bun de cinste, zise Protopopul 

Atanasie îndată ce eşi directorul. 
Iși luară rămas bun. Directorul recomandă lui 

Manole să fie preot cumsecade și-l dete pe mâna 

protopopului să reguleze diaconia şi preoţia ce 

" avea să primească Manole. 
__— Să mergem la Iordache, propuse Manole. Și... 

/ până pe seară se împrieteniră bine la mâncare şi 

băutură. | -
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Manole se făcuse preot în Ogrezeni, dar era în- 

văţător la Hălăuea și-i era greu. De mult umbla- 

se e] să ia locul lui Gheorghiţă din Ogrezeni, dar 

îi punea necontenit piedică revizorul Tărtășeseu. 

Cu toate pârile ce trimetea la revizorat, la pre- 
fectură și la Minister, nu putea să izbutească ni- 

* mie. 'Tărtășeseu, care cunoștea dela școala de mo- 

del pe Gheorghiţă şi ştia ce fel de învăţător e, 

făcea toate cercetările în. favoarea acestuia și 

Manole rămânea cu buzele umflate. Acum că 

avea argumentul popiei din Ogrezeni, i se păru 

mai ușor să izbândească. Dar Tărtășescu avea 

urechea surdă, şi Manole crăpa de necaz. 

După multă gândire şi frământare, Manole își - 

aduse aminte că e bărbat frumos, şi nu mai pot 

"femeile după el. Şi atunci se gândi să dea o lo- 

vitură îndrăzneață : să caute cu ajutorul unei 

cocoane să scoată pe Tărtășescu din revizorat. 

Tot gândindu-se mereu, își aminti că o Gată, pe 

când eşea din cabinetul lui Lasearide, se întâl- 

nise în vestibul cu cucoana boerului. și-i se a- 

plecase adâne înainte. Cucoana îl privise în ochi
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şi-l măsurase de sus și până jos cu o simpatie 

vizibilă. Dacă ar încerca să se ia bine cu Doamna 

Lascaride? 

"La rândul ei, Doamna  Lascaride, care, pe 

vremuri nu vrea să ştie nimic Ge politică, acum, 

că trecuse de patruzeci de ani, începu s'o pasio- 

neze. Lascaride era președintele Senatului şi a- 

vea mare influenţă în partid. 

Manole avea bărbuţă de fulgi și, deși era flă- 
cău tomnatice, avea mustața călbue, doar mijită, 

și cârlionți la ceafă. Ochiul, fugarnie, de un al- 

bastru albicios avea adâncimi și clipe de căl- 

dură subită. Trebuia să-și încerce norocul pe 

lângă Doamna Lascaride. Ce-avea de pierdut ? . 

Tărtășeseu trebuia măturat. 
Manole de câte ori venea la Bucureşti — și 

venea des — își petrecea vremea trecând pe la 
poarta lui Lascaride. 

Cucoana îl zărise și par'că-și aducea aminte 
că-l mai văzuse odată și-i plăcuse. Acum îi plăcu 
și mai mult văzându-l mâhnit și eu mustaţa în- 
fierată pe buză. “Cu deosebire î îi plăcea barba lui 
moale și galbenă. 

— Ce-i cu tine, Georgeto? zise ea cu „dina- 
dinsul fetei din casă. Văd pe un popie că se în- : 
vârteşte mereu prin prejurul tău. 

Georgeta era o fată voinică, cu trăsături deli- 
cate și cu breton. ” 

— Nu-i nimie, coniţă. Popicul ăla despre care” 
vorbiţi dumneavoastră vine pe la cuconașul de
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ani de zile. Dar dumneavoastră, ce să băgaţi de 
seamă ! 

— Se vede, mai zise cu ipoerizie Madam Las- 
caride, că tu i-oi ști și numele. 
— Cum să nu-l ştiu? Că eu sânt doar de prin 

partea locului și cam știu ce-i poate capul. Este 
Manole, băiatul preotului Andrei din Ogrezeni, îi 

zice Ogrezeanu. 
— Manole Ogrezeanu ? 

— Așa! da! răspunse Georgeta. 
— Va să zică nu e de pe aici? 
— Dar. de loc! E învăţător la Iălăuca, dar a- 

leargă după școala din Ogrezeni, unde e şi popă. 
— Dar multe mai ştii tu. Se vede că-ți dă 

târcoale de mult ! 

— Ce târeoale, cuconiță? Dar ce sânt nebună 
să bag în plug cu unul ca ăsta ? 

| — Se vede că nu te-a plăcut, de-l vorbeşti de 
rău, mai grăi Doamna Lascaride. 
— Na avut prilej câna să mă placă. Ya sar 

fi dat el la o parte. Ăsta are copii cu ţigăncile, 
cuconiță. O fată din Ogrezeni i-a dat foc la 
şeoala din Hălăuca. Şi cu bucătăreasa lui se are 
bina. E un cocoș de ţară, un cocoș din țigănic, 
nici măcar de mahala. 

„ Doamna Lascaride aflase tot ce-i trebuia. Dar 
își puse în gând să nu bage pe Georgeta în tai- , 
nele ci. Totuşi Manole îi luă înainte. 
E se plictisise tot dând târcoale casei. Iși pro- 

puse să- intre pe ușa casei printr'un plocon de-
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licaţ. Se duse în piaţă și cumpără un cănăraș, 

-ȘI puse într'o colivie daurită şi scrise apoi pe un 

bileţel „Doamnei Lascaride, cu tot respectul, Ma- 

nole Ogrezeanu“. Veni cu el și sună la scară. 

Feciorul era dus în oraș. Se înfăţişă Georgeta. 

Manole o semui. 

— Nu ești dumneata de pe la podul Bobaneu- 

lui. Da frumușică mai ești ! 

— Cată-ţi de treabă! Eu nu sânt Zinca ji 

ganca. 

Manole îşi zise : „Şi asta ştie... Să știi că mă 

încondeiază...“* Dar pe urmă își mai zise: „Ei şi“? 

— Ia nu te mai fasoli, grăi el și spune-mi mai 

bine cum te cheamă? : * , 

— Georgeta mă cheamă, și ce mai vrei ? 

— Lasă că la mă-ta acasă te-o fi chemat şi 

"Gherghina, și scoase din buzunar o piesă de doi 

lei, | 

Cueoana Atenaisa nu prea o răsfăţa cu bani. 

Gestul lui Manole îi plăcu. | , 

— Uite ce e. Pe mine mă chiamă cu adevărat 

Gherghina; dar cuconiţei îi place să-mi zică 

Georgeta. Şi-apoi fără trecere, se aplecă la ure- 

chea lui și-i zise : 

— Când mai vii pe-aici? 

Manole îi răspunse pe acelaș ton : 

— Când ăi vrea. Dar lasă c'om mai vorbi noi. 

Acum du cucoanei cănărașul, cu biletul ista. Am 

nevoe de protecția dumneaei. . 

Și Georgeta dete fuga cu colivia în. casă. 

>
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Manole nu plecă. Dete iar ocol casei. S'aștepta 

să-l cheme. Era pe la 4 după amiază, şi =ueonul 

Lasearide era la Senat. 

Dorinţa i se împlini. 

Manole întră cam cu inima îndoită. Dar crezu 

că e bine să facă pe tristul și modestul. 

— Dumneata ești părintele Manole Ogrezea- 

nu? întrebă cuconița, făcând semn Georgetei să 

easă şi închizând ușa capitonată. 

Manole observă gestul și se bucurâ. 

— Din nefericire, eu, Doamnă, răspunse el. 

— Dar ae ce zici „din nefericire“? Slavă Dom- | 

nului ești tânăr, ai o figură simpatică, chiar: 

prea simpatică, și mi se pare că poţi să te bucuri 

şi de protecţia președintelui Senatului ? 

Doamna Lascaride ocoli şi nu-i zise pe nume 

-bărbatului. | 

Manole observă și asta, și găsi de unde să aibă 

mai multă îndrăzneală. 

— Sânt sănătos, e adevărat. Dar până la Dum- 

nezeu te. omoară sfinţii. Și pe mine sfinţii mă 

omoară. 

— Dar, spune drept, mai zise cucoana Ate- 

naisa, mie de ce mi-ai trimis cănărașul? 

— Aş fi vrut, Domniţă, să-ţi cer o cât de mică. 

protecţie. | 

Atenaisa se apropiă de cl. Un miros put mie 

bărbătese înconjura pe părintele  Manole.: Așa 

ceva, lângă un bărbat, Atenaisa nu mai simţise. 

Se depărtă cu grijă și se așeză pe canapea. O ra- 
| |
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ză de soare căzu pe bărbuţa părintelui Manole și 
i-o auri. Apoi îi făcu să străluecască ochii. | 
— Cu frumuseţea asta de chip, oricând ai 

dreptul la o protecţie. Ia spune-mi ce te doare ? 
Manole îi spuse totul şi adăogă : | 
— Ce cer eu e foarte greu. Deși am toate drep- 

turile, revizorul îmi pune piedică și, fără înlă- 
turarea lui, nu se poate face nimic. 

— Ia șezi colea pe scaun. Şi lasă că-l regulăm 
noi pe domnul revizor, Uite am să le scriu la 

toţi, chiar și dumnealui. Te pomenești că-l 
frâng așa — și-ar fi mai bine. 

Şi după ce-l privi cu admiraţie, se duse la biu- 
rou, serise scrisorile şi-i le dete zicând: 

.— Vozi să mi-aduei ri ăspunsul. 

Şi-i dete, ea la un copil, o lipă pe ceată. 

Când eși de la cuconiţa Atenaisa avea patru 

scrisori în buzunar. Una către Ministrul de in- 

strucţie, alta către secretarul general, alta către 
prefect, și alta către 'Tărtășeseu. 

Părintele Manole o luă de jos în sus. Cu multă 

stăpânire de sine, și cu frunteta sus, se înfăţișă, 

mai mult cu forța, în cabinetul revizorului. 

—- Ertaţi-mă, domnule Tărtășeseu ; dar am să 

_Yă destăinuese un secret, care vă priveşte. 

— Poftim, părinte. 

Dar nu-l puse să stea pe scaun. 
— Ce secret poţi să ai dumneata, care să mă 

privească pe mine?
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— Nu mă luaţi aşa, domnule Tărtăşescu. Eu 
am în buzunar soarta dumitale. Nu glumese şi 
vo spun ritos. Numiţi-mă la Ogrezeni şi nu se 
întâmplă nimic, grăi dârz Manole. 

— A, ai venit, auzi ? cu ameninţări să mă dai 
pe mine afară? Te poftese cu frumosul să pără- 
seşti cabinetul. Altminteri, auzi ! nu știu ce se 
întâmplă. 

Manole se simţi tare și-i zise : 
— Es ; numai te rog să citești scrisoarea a- 

ceasta. E dela Doamna Lascaride. 
Tărtășeseu o asvârli cât colo. 

„— Să fugi cu fustele de-aici ! Ai ajuns şi pe 
dcolo, nemernicule ! | 

Manole n'avu ce face, și eși. 
Serisoarea către Ministrul înstruețiunii țintea 

pe revizor; celelalte aveau de obiect numai nu- 
mirea lui Manole la Ogrezeni. Se hotărî să se 
ducă la Cănăescu, ministrul instrucţiunii 
prietenul lui Lascaride. 

Părintele Manole găsi pe Vasile Căndeseu în 
cabinetul roșu. Inainte însă de a lua scrisoarea, 
care se vedea parfumată, îl luă la cercetare, ca 

fost ministru de interne, ce fusese. 

— Cine ești dumneata ? | 

— Sânt omul domnului președinte al Senatu- 

Îui şi am făcut servicii partidului, despre care 
vă poate informa chiar domnia sa însăși, zise cu . 

demnitate părintele Manole. 

— Şi ce doriţi ? schimbă tonul cuconul Yasile. 

și 

4



46 

— Nu-mi pot găsi loe pe lume din pricina 

domnului Tărtășescu. 

— A! revizorul ? Se vede:că ești și . învăţă- 

tor? mai întrebă cuconul Vasile. 

— Da, la Hălăuca-Ilfov. 

— Și, în loc să stai la școală să-ți vezi de trea- 

bă, dumneata baţi scările ministerelor să te 

plângi în contra autorităţilor, care-și fac dato- 

TIa.ue _ | 

Pa urmă, privind serisoarea, se mai înmuiă, 

deşi în mintea lui gândi multe și de toate. 

— Du-te la școală, și lasă aici serisoarea. Ce-om 

putea, om face. Eşti preot la Ogrezeni și nu poţi 
fi învățător la Hălăuca . Dar să știi că pe Tărtă- 

şescu l-am rugat eu să fie revizor, că el nici nu 

vrea, Demisia trebue să vie dela el, băete... 

Şi cu un gest congediă pe părintele Manole.



VIN 

În vremea aceasta -Tărtășeseu fusese în ins- 

pecţie și dăduse și pe la școala lui Gheorghiţă 

din Ogrezeni. ! . 
„Ce.văzu, îl minună, Băieţii din clasa IV făceau 

probleme de numere complexe, ca și când ar fi 

fost în clasa a treia gimnazială. Sănducu, băiatul 

lui Gheorghiţă, bălăneţ şi cu ochii ascuţiţi, spu- 

nea pe din afară pe toţi voevozii Munteniei și Mol- 

dovei, și, pronunţână pocit, recita toate ţinutu- 

rile Germaniei : 

Mecklenburg Sehwerin capitala: Schwerin, 

Oldenburg capitala Oldenburg... 

Saxa Weimar, capitala Weimar... 

Domnul Tărtășescu dormi la Gheorghiţă. 

După ce mâncă, își luă noapte bună şi cu Săn- 

ducu de mână intrâ în odaia mare de musafiri. 

Tărtășeseu se simţi bine în odaia încălzită de 
la soba oarbă din colţ. Se bucură de cearșaful 

de pe pat, alb colilie, și de plapoma de mătase 

albastră, înfăţată din nou. Pe jos văzu 'scându- 

rile strălucind de curăţenie: Ilinca lui Țică le
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frecase cu moloz. Toate erau primitoare, Don- 

nul revizor se simţi ea la el acasă. 

— Să vedem acum și eu ce e de capul dom- 

nului Sănducu acesta, şi-i zise -să-și aducă 

ceaslovul. 

— Ia să-mi citeşti mie mai întâi din ceaslov. 

Până unde l-ai citit. ? 

— Eu l-am citit tot. Am citit și calendarul. 

— Nu cumva ţi-a rămas ceva din el? 

— Ştiu că sânt douăsprezece sărbători. împă- 

„rătești, „ | 
—- Pe vremea asta știi ce sărbători sânt? 

— La 2 Februarie a fost „Intâmpinarea Dom- 

nului“, iar peste şapte săptămâni, avem „Buna- 

vestire“' — blagoveştenia, cum îi zice lumea. 

Domnul 'Tărătăşescu se minună în sinea lui 

de grăbnicia și justeţea” răspunsurilor, dar 

nu încetă cu întrebările. : 
— Tu ştii, Sănducule, care luni sânt de trei- 

zeci şi care sânt de treizeci și una de zile. 

— Le știu pe degete; așa m'a învăţat „bătrâ- 

nul“, 

— Care „bătrân“? | 

— Bătrânul, bunicul nostru, tata lui tatu, —- 

moș Alecu, 

Şi Sănducu arată pe încheetura mâinii stângi 

cum trebue să numeri ca să le afli. 

- Și ce mai ştii-tu? îl întrebă domnul Tărtă- 

șescu aşa într'o doară. 

„— Păi citese şi eu cărţile din coșul lui tatu.
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Multe lucruri nu le înţeleg, dar tot îmi rămâne 
nie ceva în cap. 

— Și ce-ai citit ? 
— Am găsit între caetele lui tatu, unul în care 

serie „despre morală“, începe cu „despre conș- 
tiinţă“; dar nu știu nici ce e morala, nici ce e 
conștiința. 

— Lasă eo să le înveţi tu mai târziu. Și ce-ai 
mai găsit ? 

— Am găsit o carte de agricultură cu poze și 

am citit cum se seamănă grâul, sfecla... Ştiu cum 

se face asolamentul. 

— Ei, spune, cum se face ? 

— Păi după grâu se pune porumb, pe urmă pe- 

peni și apoi tot grâu. După porumb se mai pune 
și grâu. 

— Foarte bine, Sănducule. Dar până să pleci, 

citește-mi poezia asta. 

Sănducul luă cartea, unde o deschisese dom- 

nul Tărtăşeseu, și. citi titlul cu glas tare şi răs-. 

picat : e 

„Mihul copilul“ 

Apoi, pe. nerăsuflate, începu : 

Lar dealul Bărbat 

Pe drumul săpat... 

Ajungând la partea în care Mihu cântă, de a- 

muțește pe:Unguri:



Iată, mări, iată 

Că Mihu deodată 
„Incepe uşor 

A zice cu dor, 

Munţii că răsun 

Soimii se adun, 

Codrii se trezesc 

Frunzele  şoptesc 

Stelele clipese 

ȘI ?n cale s'oprese — 

Domnul Tărtășescu simţi un fior. Parcă acum 

auzea poezia “pentru prima dată. 

Dar Sănducu osteni. Domnul 'Tărtășescu îi dă- 

rui cartea şi o monetă de un leu, îl sărută şi-l 

trimise la culcare, | 

Plin în suflet de Sănducu, și de toate câte vă- 

zuse în şcoala lui Gheorghiţă, nici nu mai voia 

audă de vreo insistenţă în favoarea lui Manole. 

Când prefectul Malaxa, aţâţat de  serisoarea 

Doamnei Lasearide, chemă pe  Tărtăşeseu şi-i 

spuse la, ureche dorinţa înaltei Doamne, domnul 
Tărtăşescu îi zise cu glas cumpănit : 

— Domnule prefect, zise el, uitându-se în Jos 

la miea statură a prefectului și privindu-i ochii 

vii, dacă printwaceastă cerere voiţi să-mi cereţi 
demisia, eu 'wo pun la dispoziţie. Eu vin acum 

din inspecţie. Am fost la școala din Ogrezeni de 

sub conducerea lui Gheorghiţă Dărmăneascu. Ei, 

_vă spun, domnule prefect, că pe întitnsul ţării
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românești, n'ai să găsești o şeoală mai înstru- 
nată și un învățător mai bun. 

„— Dar am auzit că bate copiii. 

—-Ii bate, nu-i bate, e vorba că-i învaţă șiii 
învaţă bine. Se vede că este o metodă, care tre- 

bue românului nediseiplinat. 

— Dar ce mă fac cu cu cucoana asta? 

-- Bu nu vă stau în drum, mai zise : domnul 

“Tărtăşeseu. ă 

— Vezi că nici asta nu se poate. Dumneata ai 

fost rugat de domnul ministru Vasile Căndescu 
şi chiar de domnul Lascaride, și-ai primit acest 

post, nu prea înalt, după stăruința dumnealor 

Cum o să-ţi cerem demisia ? i 

Și prefectul stete niţel pe gânduri, băgându-și, 
cum avea obiceiul, degetul în ureche. 

— Iacă ce-am să fac: am să vorbese cu domnul 

Lasearide. Dumneata du-te și vezi-ţi de treabă. 

Ce e și cu intervenţiile astea din partea eueoa- 

nelor, domnule! Dar o să facem regulă. 

Și, scoţându-și degetul din ureche, se duse să 

se așeze la birou. | 

Nu trecu mult, și domnul 'Tărtășeseu fuse 

chemat, printrun aprod înadins, la Ministerul 

instrucţiunii. | 

Domnul 'Tărtășescu înţelese că e vorba tot de 

„măgarul“ de Manole Ogrezeanu. Își luă pălăria 

naltă, cu care da gravitate slujbei, luă o birjă 

şi se înfăţișă lui Ştefinescu, noul secretar ge- 

- neral.
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Cum îl văzu intrând, Ştefănescu lăsă pe so- 

_licitatori să mai aștepte, şi se vâri cu domnul 

Tărtășeseu într'un ungher al cabinetului. 

— Am o rugăciune, zise el. E o persoană sus 

pusă care stărne. E vorba de locul de învăţă- 

tor de la Ogrezeni. 

Domnul Tărtăşescu o luă iar cumpănit și aşe- 

zat, 

— Domnule secretar: general, dumneavoas- 
tră ştiţi bine că cu mam vrut să mă fac revizor. 

Pau rugat să iau această slujbă umilă, dar de 

mare importanţă naţională, d. Vasile Căndescu 

şi fostul meu coleg de șeoală, Lascaride. Faţă 

de insistențe nedrepte de sus, îmi luasem hotă- 

rârea să-mi dau demisia. Ei bine, acum v'o spun 

pe şart: nu mi-o mai dau și nici loe vacant în 

Ogrezeni nu am, , 

Ștefănescu se făcu roșu ca focul, 

—. Bine, dar cerinţele politice... | 

-— Eu nu știu decât de cerinţele-datoriei. Jo- 

cul ce-l cereţi este al celui mai destoinie învă- 

țător din ambele judeţe. Și nu văd ce mare în- 

teres politie este să disloe o școală de toată fru- 

museţea și să pui în locul lui pe un intrigant. 

—- Trebue să-l mulțumim pe Lascaride, preşe- 

dintele Senatului. 

— Măndoese, domnule secretar general. La 

mijloc nu poate fi decât o... — hai să-i zicem —: 

o doamnă. Ă | 

— Taci că te-aude cineva. Dar învrăjbit mai
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eşti, zise secretarul meneral, care începu să se 

bucure și el că găsise o rezistenţă faţă de pre- 
tenţii fără temeiu. 

— Iartă-mă că te-am turburat, mai zise Şte- 
fănescu. Fii pe pace. Dar să nu te superi, daci, 
pentru a ne apăra, o să zicem că eşti nebun și" 

eşti în stare să ne pui toată presa în cap. 

Domnul Tărtășescu plecă ușurat. 

=



IX. 

In vremea aceasta Vasile Căndescu voi să vor- 

beaseă cu Lascaride. Ministrul fusese pus în cu- 

vent de secretarul general și ajunsese la aceeaşi 

concluzie, ca şi el. ” 

Lasearide însă nu ştia nimic. 

— Bine, pe părintele Manole  Ogrezeanu îl 

ştiu, zise cl, Ne-a făcut oarecare servicii, mai 

mult inutile, în opoziţie. Dar de aci, până a 

izgoni pe 'Tărtășescu din revizorat, este o dis- 

tanță. Eu mam intervenit pentru el; şi nisi 

n'am ştiut că Tărtășescu e așa de dârz. 

Vasile Căndescu se aplecă la urechea lui şi-i 

zise cu oarecare înţeles : 
— Doamna... 

Lui Lascaride i se roși chelia până după urechi. 

— Eu știu, zise dânsul cam. încurcat, că ea 

Ramestecă rar în treburi politice. 

Vasile Căndescu, ca să-l îmbuneze, lăsâ che-. - 

stia cu Doamna la o parte, și ajunse deodată. 

la concluzie, având aerul că solicită aprobarea 

lui Liascaride. 

— Va să zică Tărtășescu rămâne la locul lui,
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Şi Vasile: Căndescu -se seărpină în partea .de 

susa mustăţii, tăiată scurt. ” 

— Fireşte, răspunse Lascaride, și se despărţiră, 

Lascaride căzu pe gânduri. „Ce-are Atenaisa, 

nevastă-sa, cu părintele Manole Ogrezeanu? Pen- 

tru ce această intervenţie intempestivă ?*“ 

Scara veni acasă foarte preocupat, Atenaisa 

de altă parte aflase dela părintele Manole că 

scrisorile ei nu avuseseră niciun efect. 

Lasearide, pe fotoliu, în luxosul său birou, 

incepu vorba, ca și când ar fi fost înţeleși, cu. 

Atenaisa, eare cosea la niște horbote pe canapea. 

— Ştii că, în chestia părintelui Manole Qgre- 

zeanu, nu se poate face nimie. Se opune nehunul 

ăla de Tărtășeseu, 
— Şi nu puteţi să-l daţi voi afară ? răspunse 

Doamna Lasearide stând. din eusătură. Lascaride 

cu o furie conținută, o înfruntă: 

-- Pentru asta trebue motive legale sau mă- 

car politice. Cine e părintele Manole Ogrezeanu, 

pentru ca să facem o adevărată perturbare în 

învăţământ? întrebă retorie Lasearide şi so-uită 

adâne în ochii Atenaisei. E a 

Doamna Atenaisa, oricât ar fi fost de autori: 

iară, se simţi cu musca pe căciulă și, reluând hor- 

bota, puse oarecare întârziere la răspuns. 

— Tot așa ai putea să mă întrebi pe mine: cina 

sânt eu, care-l susțin? 

— Draga mea, știi cât, te iubesc şi te respect, . 

zise, luând un ton. dulee Lascaride; spune: însă
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drept, vrei tu cu adevărat ea pentru Părintele 

Ogrezeanu-ăsta să pui la mijloc toată vaza mea 

politică ? 

Apoi, luând iar vânt,-eontinnâ : 

— Şi, cu acceaşi dragoste şi respect, aș putea să 

întreb: de pe atâta foe să protejăm pe Părintele 

Ogrezeanu ? 
Atenaisa se simţi prinsă. Trebuia să înceteze 

ofensiva. 
— Eu nu pui niciun foc, zise ea cu indiferen= 

ță. Mi-a trimis băiatul  cănărașul din colivie, 

şi-am crezut că-i pot răspunde cu protecţia mea 

— cu slaba mea protecţie... Dar dacă nu se poate, 

je m'en fiche. 

Lasearide se liniștise. Accentul  Atenaisei îl 

făcu să vază două câștiguri: unul că doamna nu 

„mai insistă pentru Părintele Ogrezeanu; al doi- 

lea, că vedea că ea nu a eșit din drumul drept. 

Dar îndată, după aceasta, și din ce în ce mai | 

puternic, Doamna Lasearide simţi că-și pierde . 

autoritatea ce-o avea asupra bărbatului său, și-și 

veni în fire. Cum e cu putinţă să fi cedat ea lui 

" Lasearide? Cum se poate ea ea, damă mare, cu 

veniturile a cinci mâșii, soție de președinte al Se- 

natului, să maibă volnicia să-și dea. protecţia - 
unui biet solicitator și să nu poată scoate din 

slujbă un nemernic, ca Tărtășescu? Şi-şi propu- 

se să ia iarăși ofensiva, îndată după ce-or mânca. 

Se duseră la masă liniștiți; dar îndată ce luară
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cel din urmă fruct — nişte rodii — doamna Las- 

caride începu focul. 

— Ia ascultă, Grigore, zise ea. Cine-l sprijină 

pe Tărtăşescu, de nu-l poate mişea din loc ni- 

meni î | 

— Draga mea, grăi Lascaride, punându-și cu- 

ţitașul de fructe pe taler, Tărtășeseu ăsta mi-a 

fost colegă de clasă. E un om băţos, dar drept. 

Fu mi-am făcut păcatul să-i cer să fie revizor, 

și Vasile Căndescu l-a rugat să se facă revizor 

Cându-i nu numai Ifovul, dar și Capitala şi Ju: 

deţul Vlaşea, ca să oblăduiască șeoalele. 

Cucoana Atenaisa rămase pe gânduri. 

— Şi. nu puteţi voi să-l scoateţi, dându-i un 

post mai mare ? De exemplu, un post de inspec- 

tor secundar ? 

— E o idee, zise Lascaride, uitându-se în oelii 

soției sale. Bravo Atenaisa ! Dar vezi că eal 

dracului și n'o să primească. | 

— Dragi Grigore, zise Atenaisa, făcând semn 

sufragiului să strângă masa, dacă veţi ști, cum 

să-l luaţi, o să primească. Şi-apoi noi avem o îu- 
datorire către profesorul Irimescu, eare de cinei 

ani îmi tot descurcă socotelile moșiilor. E omul 

nostru şi nn i-ar sta rău să facă pe revizorul. 

— Ala w'o să facă mare treabă. Dar vorba ta: 

ne-a făcut servicii şi trebue să-i dăm și lui un os 

de ros. i 7
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Lascaride se bucurâ în sine de combinaţiunei - 

Atenaisei şi se puse pe lueru. Trimise îndată un 

bilet lui Tărtăşeseu rugându-l să vină să ia masa 

cu el, între bărbaţi, la el acasă. Tărtășescu des- 

făcu biletul în cancelaria seminarului, unde-l 

căutase groomul lui Lasearide. 

— Măi, dar ce l-o fi găsit pe Lascaride să mă 

cheme la masă la el? 
Părintele Director, căruia îi îndreptase între- 

barea, răspunse dând din umeri : 
— Stiu eu? 

Si adăogă într'o doară: 

— Poate vrea să te înainteze. 

Tărtăşescu rămase pe gânduri : 

— Să mă înainteze ? Ţi-ai găsit ! 

“Tărtășescu se duse acasă, și către ora 12 se 

îmbrăcă cu redingota, își luă țilindrul şi palto- 

nul, și la amiază se înfățișă într'o. sanie înain- 

tea peronului Ii Dascaride. Feciorul îi deschise, 

îl scuturâ de zăpadă şi-apoi, după ce-l desbrăcă 

de palton, îl îndreptă spre cabinetul boerului. 

__Lascaride se sculâ după. fotoliul în care sta, -
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grijindu-și unghiile, şi-i eşi înainte. Dar mai 

întâi zise feciorului : 

— Dă la masă, Nicole... 

Apoi; strângând cu efuziune mâna vechiului 

său coleg, grăi : 
— Măi, nu ştii ce fericit sânt că te am între 

penaţii mei. Ne mai aducem aminte de tinereţe. 

'Tărtășescu era aproape să se fâstâcească. Dar 

cu mișcări cumpănite îşi ţinu firea. Iși puse în- 

cet ţilindrul pe un scaun. 'Iși dete la o parte șu- 

viţele căzute pe chelie,.luă scaunul, pe care i-l 

trase Lascaride, și zise: . 

— Mă miră primirea dumitale... , 

— Zi-mi tu, mă, can vremea veche. Doar am 

mâncat dintro strachină. Iţi mai aduci aminte 

pe baba Marișea. 

— Gazda noastră ? E mai aproape de mine, 

- decât de tine și mă mir că ţi-o mai aduci aminte. 

— Dar dece să nu mi-o amintese ? Ea primea 

merindele, pe care noi le aduceam; ea le păstra 
şi ni le împărțea după cuviință. Dar noi, ștren- 

gari, toată ziua nu-i dam pace. Ii scoteam sufle- 

tul, până să ne ducem la liceu | 

> — Săvacul liecu ! S'a ruinat rău. Ar trebui să 

faceţi ceva pentru el, spuse Tărtășescu. 

Lasearide prinse firul. - 

Tu vorbeşti numai de ziduri! Da» am auzit că-i 

tânjeşte sufletul. Profesorii lipsese; copiii învaţă 

papagaliceşte. E o dezordine, care mar mai tre- 

Vui tolerată. Blegul ăla de Bănărescu ar trebui
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dat afară din directorat ! Ştie âl ceva carte, dar 

ăla nu vorbește, îngână, 

'Tăvtăşescu dete în plasă. 

—-- Și eu am auzit... , 
— Acum hai la masă, că văd pe fecior că vine 

să ne cheme. | 
Şi, în mod savant, Lascaride întrerupse chestia 

cu şeoala secundară. 

Tărtăşeseu să se împiedice în covoare și mai 

mulie nu. Parehetul strălucea, şi trebuia să fii 

en băgare de seamă să nu aluneci. 
Lascaride arătă lui Tărtăşescu scaunul din 

faţă, şi se așezară amândoi la masă, în sufrageria 

largă. Tărtăşescu se minunâ de frumuseţea ta- 

câmurilor. | 

— Dacă n'aș ști că fericirea nu stă în bunuri 

materiale, aș zice: „lorgule, seumpul și vechiul 

men amic, fericit ești!“ 

--- Dar tu, cum o duci ? 

„ Sânt fericit și eu în sărăcia mea, Mă bucură 

enpiii, zise 'Tărtășescu, | | 

— Tată o bucurie, pe care n'am avut-o și nu 

cred so mai am niciodată. Dar trebue să ai și 

- multe necazuri, grăi Lascaride. - 

— Sufer, de când i-am dat la școală. Nu știu 

cum, dar par'că pe vremea noastră — deși erau 

numai începuturi — profesorii erau mai serioşi. 

Tărtășescu nici nu băga de seamă că „aduca 

apa la moara eucoanei Atenaisa. ” 

— Şi după informaţiile mele — prinse iar fi-
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rul Lasearide — şeoala noastră secundară tâu- 

jește. Ne-ar trebui un om acolo și nu-l avem. 

Şi, tăind firul iar savant, Lascaride lăsă iar 

chestiunea care-i sta pe suflet şi schimbă șirul 

vorbei : 

— Apropos, ce-o fi făcând băiatul, care mi-a 

scris mai an, al lui Dărmănescu, 

— Ştiu că e tot bolnav de friguri. 

— Păcat | 

-- Dar cu şcoala primară, a ta cun stim? 

mai întrebă el. 

— Nam sta rău; dar avem prea puţine şcoli 

normale, Ne trebue mai mulți învățători răspunse 

'Fărtășescu. 

Tărtăşeseu vorbea şi se încurea în mîncări. Nu 

prea ştia să mânuiască instrumentele. Supa o luă 

el cu binișorul, deși i se auzea prea mult sorbi- 

tura. La maioneza de şalău se fîstâci deabinelea: 

vrea să bage cuțitul în pește. 

—— Nicule dragă, nu cu cuțitul. Invaţă-te şi în 

mai boereşte. Vezi că ai un cuţit lat alăturea, îi 

zise bonom Lascaride, 

Către sfârşitul mesei, Tărtășescu iar aduse 

vorba de copii. 

— Domnule, profesorii de-acum rar de mai 
explică copiilor. Doar le zice: luaţi de ici până 

iei, Nu ştiu unde o să ajungem cu lenevia asta. 

: Sânt profesori, care nu deschid gura decât cânt 

strigă băeţii de pe catalog. 

— Ştiu și eu un caz, ba două, grăi Lascaride.



62 

Ar trebui alt.om decât inspectorul Demetriescu. 

Dar unde să-l găsești ? 
Tărtăşeseu se prinse în undiţă deabinele. Fără 

să întrebe pentru ce fusese chemat, el se juza 

cu furculița cu care luase o bucată de brânză 

"și se uita galeș în ochii lui Lasearide. 

Lasearide îl înţelese. 

— Nu cumva ăi vrea să fii tu ? Lasă dragă că 

+u acolo unde eşti, faci treabă bună. Mam în- 

format eu..., grăi șiret Lascaride. | 

Şi-apoi după o pauză. 

„— A, dacă-ai păsi tot un om integru ca tine, 

maș zice nu. Tu ai fi adevăratul oerotitor al 

 şeoalei secundare. ! 

'Tăvtășeseu se luminâ de bucurie.” 

. — Poate. Var găsi, zise el, fără să bănniască 

cursa ce i-o întinsese Lascaride. 

— Cunoşti pe profesorul Irimescu? îl întrebă 
Lsasearide ex abrupto. 

— Dela gimnaziul Lazăr î întrebă 'Tărtăşescu. 

Prea puţiu; dar am auzit că e un bun profesor. . 

Şi 'ărtășescu, gândindu-se -la drumurile, pe 

care trebuia să le străbată în căruţe țărănești, 

pe ploae şi pe vreme bună, ca revizor peste două 

judeţe, adăogă: 
— Ala ar putea să vină în locul î meu. Dar cine 

să se găsească să-mi ofere mie inspectoratul ? 

— Dacă vrei, te-aș sprijini eu. Pot ai tu o casă 

grea. S'ar putea face'două lueruri bune: tu te-ai 

uşura,! şi școala: ar câștiga.
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ărtăşescu se prinsese în laţ deabinele. Totuși, 

ca să-l facă să nu simtă șiretenia, Dasearide îi 

zise la plecare : 

— Pleci şi nici nu mă 'ntrebi pentru ce te-um 

chemat, Nu e vorba: o să te mai chem eu să stăm 

din când în când la masă, ca doi fraţi. Dar acum 

am avut și-un interes. Am o cimotie, un băiat 

bun, 'normalist. Il cheamă Mihail Bărbulescu. E 

de pe la Băneasa. N'ai putea să-i găsești un loc 

pe undeva ? | 

—- O să-i caut, eu dragă inimă, un loc. Și-ţi 

mulţumese adâne de plăcerea, ce mi-ai făcut și de 

„speranţele ce mi-ai dat, zise Tărtășeseu strân- 

gând mâna lui Lascaride. 

N'apucă să easă 'Tărătășescu, că Lasearide stri- - 

gâ pe Atenaisa, care mâneca singură în odaia de 

culcare. . | - 

„— Atenaisa ! Atenaisa ! Sa făcut! Ă 

— Ce ? întrebă jumătate speriată Atenaisa. 

— Propunerea ta a izbutit. Pleacă Tărtășeseu. 

Săracul cum o îunota acum prin viforniţa asta! 

— Puteai să-i dai şi tu sania, zise Atenaisa. 
— Lasă că inspectoratul o să-i ţie mai bine de 

cald. | 

Apoi, fără să-i mai spună Atenaisei, Lasearide 

trimise un bilet lui Manole, cu cuprinsul urmă- 

tor ;
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Dragă Manole, 

Toate merg bine. Când vrei să mă vezi, caută-mă 

la Senat N 
Devotatul tău 

LASCARIDE 

Manole înţelese. Și multă vreme poștalionul lui 

nu mai luă drumul Bucureștilor, deşi sufletu-i 

ambițios ar fi dat multul cu multul să mai vază 

pe Atenaisa.
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Pe când, plin de bueurie,-se întorcea dela Ogre- 

zeni, dela inspecția ce iar făcuse, domnul Tărtă- 

şescu se gândi mult la toate iitrigile, ce se ţesu- 

seră împrejurul lui şi-al lui Gheorghiţă Dărmă- 

nescu. Deodată îi răsări o lumină în minte. Nu 

cumva Lasearide îl chemase, nu ca să-i recoman- 

de pe Mihail Părbuleseu, ei ca să-l facă să-și dea 

de bună voe demisia? Nu cumva la mijloc este tot 

mâna cucoanei Atenaisa, adică a lui Manole ? Si 

nu cumva, după plecarea lui din revizorat, Dăr- 

-măneseu tot are să fie mutat şi în locul lui tot 

are să fie numit ticălosul acela de Ogrezeanu ? 

Imerul. i se păru din ce în ce mai probabil, și 

atunci își puse în gând să cheme pe Dărmănescu 

să vadă ce zice și el despre toate astea. 

Cum ajunse acasă Tărtășeseu îi trimise prin- 

tun om al prefecturii un bilet să vie la revizorat. 

Cum primi hiletul. Gheorghiţă porunci lui Ni- 

culae să pună caii la brișcă și se înființă, la Bu- 

curești, la revizorat. Tărtășeseu îl pofti să șază. 

— Măi, Dărmăneseule, ştii tu că părintele Ma- . 

“nole Ogrezeann vrea să te mute din Ogrezeni ? 

îl întrebă domnul Tărtășescu. |
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-— Ştiu, răspunse sinplu Gheorghiţă. 

— Și tu ce ziei ? îl mai întrebă revizorul. 

— Eu am încredere în autorităţile școlare, 

care cunose cum îmi fac datoria. 

— Se vede că tu de politică habar n'ai. Dite-te 

la mine. Cât mă erezi tu de drept și îndărătnic 

la îndeplinirea datoriei, trebue să te. oropsese, 

zise 'Tărtășescu. - 

— Asta n'o cred, domnule revizor. 

— Mă, tu ştii că, din prieina lui cumnatu-tău, eu 

trebue să-mi dau demisia din revizorat, și să vie 

în locul meu altul, care să te mătrășască? îi zise 

Tărţăşesen și puse mâna pe-o coală de hârtie. 

— Nu mi-aş fi putut închipui aceasta, răspunse. .. 

Gheorghiţă. 

__—— Uite mă, asta e demisia mea. Ce să mă fae 

cu tine î îl mai întrebă revizorul. 

— Donmule revizor, văd că soarta mea e pe- 

cetluită. Pecetluiţi-o cel puţin dumneavoastră 

cum credeţi că e mai bine, zise Gheorghiţă, și-şi 

lăsă privirea în jos. o 

— Să „ştii că de tine am să mă îngrijese. Dar 

cu toate că plec, pe hoţul ăla de Ogrezeanu, n ai 

să-l vezi învăţător în Ogrezeni. 

Și Tărtășeseu îi spuse cum, în dimineaţa aceea, 

pe cl l-a numit învăţător la Podul Bobanecului, cum 

i-a întărit posesiunea asupra casei ce are în Ogre- 

zeni şi cum în locul lui ma numit pe părintele 

“Manole, ci pe Mihail Bărbulescu, un protejat al 

lui Lasearide. arian aiurita a 

2
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— Să poftească să deslege acum ce-am înnodat 

eu, zisa frecându-și mâinile revizorul. 

— Domnule revizor, domnule Tărtăşeseu, n'am 

cuvinte să vă mulțumese. Eu, mai curând sau 

mai târziu, tot eram pierdut. Dumneavoastră, ea 

un părnte, mi-aţi dat, și casa, şi școala dela Po- 

dul Bobuncului, care nu e departe de Ogrezeni. 

Seap și de Sârbii aceia, pe care-i tot întărâtă în 

potriva mea blestematul de cumnatu-meu. Voiu 

sta în Ogrezeni și mi-oiu face datoria, numai în- 

tre Românii mei, la Podul Bobanecului. Că aţi 

numit la Ogrezeni pe altul decât pe Manole, asta 

e pedeapsă dela Dumnezeu pentru un rău şi un 

neustâmpărat ea el. Să tiăiţi, domnule revizor ! 

Si astfel dela 1 Septembrie și cu toate văică- 

relile Ioanei, se învoi cu primarul și notarul, în- 

chiriâ o casă în sat la Podul Bobanecului și des- 

ehise şcoala nouă, în aceeași comună. 

Când auzi că la Ogrezeni are să vie Mihail 
Bărbulescu, Părintele Manole să-și pue unghia 

în gât şi mai multe nu. | 

De-acum, în privinţa învățătoriei în Ogrezeni 

era la mâna lui Bărbuleseu. Numai dacă Barbu- 

leseu ar fi vrut să-și dea demisia de bună voe, 

ar-mai fi putut spera să vină învăţător în 

Ogrezeni. Dar Bărbuleeseu, după sfatul lui Tăr- 
tăşeseu, veni în sat ca prieten ai lui Gheorghiţă, 

şi multă vreme părintele Manole nu putu face 

nimic. Lăsă dar lucrurile să mai treacă și se puse 

să se întărească în popie.
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"Părtășescu se făcu inspector sceundar; Şi în 

locul lui veni profesorul Irimescu. Când doam- 

na Lascaride îi vorbi de locul din Ogrezeni — 

căci în taină părintele Manole îi trimisese 0 seri- 

soare desperată — Irimescu îi răspunse simplu. 

— Locul e ocupat de omul dumneavoastră, 

Mihail Bărbulescu. 

— Ia ascultă, Irimeseule, vă bateţi joc de mi- 

ne? Cheamă pe Iorgu încoace. 

Şi. în salonaşul mie, tapetat cu aur, cucoana 

Atenaisa, cu degetul bătând nervos pe genuchi. . 

aşteptă pe cuconul Iorgu Iascaride, bărbatul și 

intendentul său. | 
— Să nu mă scoateţi din pepeni cu intrigile 

voastre! se răsti encoana Atenaisa la cuconul 

Torgu. 3 

Cneonul Iorgu sapropiâ de urechea Atenaisei 

şi-i zise încet şi rugător : 

— Mai încet, dragă, că te-aude Irimescu. 

— Și dacă aude, ce e? răspunse țâfnos Ate- 

naisa. Ce, nu ştie toată lumea că tot ce este aici 

e al meu? -
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Şi, fără nici o transiţie, adăogă: - 

-— Să faci ce-oi face şi să-mi mulțumeşti pe 

părintele Ogrezeanu. 

— Dragă Atenaiso, fac tot ce-mi porunecști, 

numai vorbeşte mai încet. Uite îi dau poruncă lui 

Ivimeseu să mi-l aducă acum, cum o ști. 

Cearta se potoli. Dar acum chestia lui Manole 

deveni o problemă, pe care Lascaride.nu ştia 

cum s'o rezolve. | | 

După două zile, Manole se înfăţişă,. adus de 

Irimescu, la Senat. 

— Ce e cu dumneata, Părinte? Le-a tras pe 

sfoară Tărtăşeseu. Şi-l făcurăm și inspector! 

— Se vede că așa mi-a fost sortit mie pe pă- 

mântul ăsta, şi părintele Manole dete să-şi scoa- 

tă poteapul. 
— Lăsaţi poteapul în cap; ești faţă bisori- 

cească. E vorba acum să te mulțumim întrun 

fel sau într'altul. Aș vrea să te întrebuinţez ; 

„dar sfinţiei tale nu-ți place să te plimbi, zise 

" Lascaride şi-l trase lângă dânsul de giubea. 

— Numai să nu mă luaţi de lângă nevastă, 

grăi Părintele Manole, gândindu-se cu drag la 

Mariţica. ” 
—- Mai decât s'o iei și pe ea cu sfinţia ta. Uite 

ce mam gândit: vreau să te fac preot de regi- 

ment. Am auzit că sânt locuri vacante. Pe preo- 

teasa sfinţiei tale o s'o făcem soră de caritate lu 

ambulanţa regimentului unde ai să servești.
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— Vreţi să mă orășenesc, cucoane, tocmai a- 

cum când m'așezai şi eu la sat. 

Cuconul Lasearide îl trase iarăși de giubea şi 

mai aproape şi-i zise în soaptă: 

— Nauziși de ambulanţă? O savem războiu. 

Regimentele vor trebui să fie în marș prin ţară. 

O să te plimbi. 
— Greu pentru mine,—zise Părintele Mano- 

le, cu nevasta pe drumuri, în cine ştie ce căruţe 

şoldii | - 
— Ei nu, îi răspunse Lascaride: o să ai ca- 

dalâcul tău cu tot ce-ţi trebue: trăsură pentru 

tine şi nevastă, căruţe pentru cort şi calaba- 

lâc. Ingrijese eu de sfinţia ta. Și de soldă să 

"W'ai grijă: e bună. 
Manole se gândi în toate felurile. Dacă-e vor- 

ba de războiu, tot mai bine e să fii la adăpost. 

în năuntru, decât la spatele lui, — și .primi.
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Războiul se apropia. Rușii intraseră în ţară, 

“si Săndueu, dela bostana lui Moș Alecu, dela 

Scălduș, auzea tunul la Olteniţă. In sat era mare 

forfotă. Rotofeiu cu Năstasache, notarul, umbla 

din casă în casă după vite. Lui Gheorghiţă îi 

luă pe Bălan și pe Mândrilă, boii de dinainte, 

împreună cu carul. Pe drumul Bucureștilor, care 

şi căruţe de tot felul se ţineau unele după al- 

tele. Preotul Manole împreună cu Mariţiea își 

luară în poștalion tot ce le trebuia pentru un 

drum lung,. și se duseră la București unde tra- 

seră la Hanul cn Tei. Umblâ cu serisori de la 

Lascaride, şi Bălănescu îi făcu rost de-o trăsură 

__ şi-o căruţă, cu care ei se duseră la regiment. Ala- 

“ iornl Naur, cum îl văzu pe Manole, îl și recu- 

nosen. | 

—. i-a trecut rana din spinare, Părinte? îl în- 

trebă el prietenos. Noi credeam că nu mâi seapi! 

— Slavă Domnului, răspunse Părintele Ma- 

nole. Ce loc îmi daţi printre dumneavoastră? 

— Eu sânt comandantul regimentului, şi sfin.  - 

ţia ta, preotul lui.: Eu sânt puterea materială, şi
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sfinția ta, cea spirituală. Unde sânt eu, vei fi 

şi dumneata. Trăsura și căruţa sfinţiei tale o să 

meargă odată cu ale noastre. Uite colo sânt 

strânse toate vehiculele regimentare. Dar deo: 

camdată ia-ți patrafirul și molitfelnicul. Un biet 

soldat a căzut rău de pe o căpiță de fân și mi 

se pare că se prăpădește. Eu rămân cu cucoana 

preoteasa să-i ţiu de urât și so îndreptez prin 

forfota asta dela noi. - 

Părintelui Manole nu-i prea veni la socoteală: 

dar n'avu ce face. . 

_— Pe cucoana preoteasă, o s'o dăm la ambu- 

lanţă, și are să mănânce eu sfinţia ta dela popotă. 

Maiorul Nour rămase înmărmurit în fața fru- 

museţii Mariţiehii. Aproape că nu-și găsea 'cu- 

vintele. Dar se stăpâni și, privind-o de sus până 

Jos, eu o admisaţie erescândă, începu s'a ispi- 

tească, 

-- Mare mândreţe de preoteșică mai are Pă- 

rintele Manole! Şi de unde ești, cuconiţă? 

— Din sat dela Moara. Ia și eu,.o biată femee, 

ca toate femeile, zise ea, lăsând privirea în Jos. 

— Aşa zici dumneata; .dar w'ai pereche pe 

lume. | - | 

Moariţiea văzu unde bate Maiorul, și i-o luă 

înainte, ca să-l dezarmeze. " 

— Nu cumva vrei să-mi faci curte, domnule 

Maior? Lasă-mă la păcâtele. 

—- 'Te-aş lăsa eu; dar nu mă lasă frumuseţea 

dumitale. - 

>
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-— Bat'o so bată de frumuseţe, zise Mariţiea, 

ridicând ochii şi uitându-se drept în ochii. Ma- 

sorului. Ia mai bine de-mi arată, care-i locul nos- 

tru și unde pot să-mi așez sălaşul. ” 

Maidrul, deși prins sufletește, nu putu să 

mearaă cu complimentele lui mai departe. 

Spuse lui lfrim să mâe către colţul curţii, unde. 

în regulă, trăsurile şi căruțele regimentare aș: 

teptau so ia la drum lung. Mariorul porunci u- 

nui locotenent să dea, Părintelui, o ordonanţă 

vrednică şi ageră, şi plecă îngândurat, _ 

Ordonanţa sosi. Il chema Chirvase. Era un 

băiat înalt cu nasul coroiat și ochii miei, dar vii. 

Când veni și Manole, soldatul murise. Părintele 

Manole luă îi primire ordonanța. Ifrim rămase 

să mai ducă în poștalion unele lucruri, ce nit 

încăpeau în căruța regimentară.
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In vremea aceasta, Sănduneu, băiatul lui Gheor- 

ghiță, stârşise patru clase primare; dar de frigu- 

rile, care îl lua din două în donă zile, slăbise, se 

_pălbejise, se pestruiase, și i se urâse bolind blană 

pe unde frigurile îl apueau. Adesea — cum era 

vară -— zăcea pe prispa casei. Dar zadarnic se 

văita, zadarnice căuta să înduioşeze pe ai lui cu 

durerile lui, zadarnic se învârtea încoa şi în colo 

în euleuș, nimeni nu-l băga de seamă: frigurile . 

era o boală obișnnită. Ioana, imaică-sa, îi punea 

la cap a legătură înmuiată în apă rece şi-l lăsa 

să se chinniaseă până ce frigurile îi treceau dela 

sine, Săndueu uita îndată că a fost bolnav şi 

joaca ori cartea îl fura îndată cu totul. Intr'o 

vi după ce eşiră dela biserică, Gheorghiţă şi pă- 

rintele Manole începură: să vorbească: 

— Ce-am auzit, neicuţule? Pe dumneata te 

mută la Podul' Bobancului și, în locul dumitale, 

aduce pe Bărbulescu î Cum vine asta? 

— Se vede, grăi Gheorghiţă, că te-ai luat la 

colţ en Tărtășesen. El a făcnt de sigur comedia. 

+. Dumneata. vorbi Părintele Manole, știu
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vine că ţii la el şi el ţine la dumneata. N'ai pu- 

tea să mijloceşti să mă împaci cu dumnealui? 

— Ce ţi-ar folosi? zise Gheorghiţă: pe Bărbu- 

leseu, fără învoirea lui, nu-l poţi elinti din loc. 

— Nu spune-așa, neiculiță, grăi Părintele Ma- 

nole. Când ăi de sus vor ceva, uşor pot izbuti 

pa lângă cei mici. 

— Păi atunei de ce nu te folosești de spriji- 

mele, pe care totdeauna le-ai avut la. București? 

Si Gheorghiţă stete în loc şi se uită în ochii 

Părintelui Manole. Rândunieile sburau în jurul 

lor pe deasupra maidanului, semn de ploae. Soa- 

rele ardea. . 
— M'am gândit eu, grăi părintele Manole, să 

fac și așa. Dar Bărbulescu a întors cojoaca. A- 

cum că şi-a găsit loc, nu mai vrea să știe de ni- 

meni. Face pe surdul. Pe el nu-l poţi mișca din 

loc decât dându-i un loc mai bun. Şi loc mai bun 

nu poate fi decât ăl dela Bârca, unde e Zaha- 

rescu, la care ţine proprietarul Andreany. Eu zic 

că numai prin Tărtășeseu se poate face ceva. 

— Am să caut să vorbese domnului Tărtășes- 

eu, zise Gheorghiţă; dar mam nici o speranţă. 

La prima ocazie, Gheorghiţă căută să vadă pe 

domnul Tărtășescu la el acasă. eu plocoane diu 

partea Părintelui Manole. 

— Ce mi-ai adus, auzi, plocoane, măi Dărmă- 

neseule? Tu nu ştii, auzi, că eu nu mai am aface 

_en voi, învățătorii ?
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-- Ploeoanele, domnule Tărtășescu, zise Gheor- 

ghiță, nu sânt dela mine; sânt dela cumnatu- 

mou, care vrea să-l ertaţi și să vă fie slugă ple- 

cată 

— Nu primesc, măi băcte! Eu nn mă mai bag 

la voi. Ru sânt inspector secundar. Ia-ţi înapoi 

plocoanele și du-i-le lui Ogrezeanu. Cu el mam 

de ce să mă mai împace. Pi 
Gheorghiţi se întoarse la Ogrezeni şi-i spuse 

lui Manole din fir. în păr tot ce vorbise eu doni- 

uul Tărtășeseu și eceace, de altminteri, prevă- 

"use. Manole î] ascultă din tăcere apoi zise: 

—-..0O fi ori wo fi ce spui dumneata; dar rău 

am făcut, să te. rog um lueru, penru care nu a- 

veai iînhnă, 

Şi astfel Manole rămase să aștepte norocul, 

în lupta în potriva lui Tărt tășescu, dela alte pri- 

lejuri mai prielnice. 

In vremea asta Gheorghiţă își ducea viaţa 

învățâna ccpiii din Podul Bobaneulni. In locut 

lui, veniza onul Jui Iiascaride, președintele Ss- 

nâtului, Mihail Bărbuleseu, un normalist deş- 

tept care frunzărise multe cărți. Cu cl se Îm- 
prieteni Sănducu. Bărbulescu îl învăţă să spună 

„atăl nostru“ pe franţuzeşte. Venea pe seară 

şi stau pe prispă de vorbă, în vreme ce soarele 

trimitea peste” copacii din pădurea Mandei ulti- 

mele raze, și cerul se înroșea spre apus. 

— Ti văd dragostea de citit Săndueule, îi zise
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odată Bărbulescu. Uite am luat dela premiu car- - 

tea asta, în care se vorbește numai de Mihai Vi- 

teazul. Ti-am adus-o să ţi-o dau so citeşti. Dar 

c să-ţi fie cam grea, 

— De asta să m'ai nici o grijă. Mă descure eu. 

— Vezi că are multe cuvinte radicale, pe care 

mai de unde să le cunoşti, ca să pricepi. 

— Am priceput cu, grăi Sănducu geografia En- 

ropei, tot aşa de groasă, a lui Anghel Deme- 

trieseu și doar e o carte plină cu cuvinte stre- 

ine, lia început m'am priceput boacă. Dar încet, 

încet am văzut că limba lui păsărească are un 

înțeles. O pricepeam din legătura cu cuvintele, 

pe care le cunoșteam. 

— Bine, băiatule, grăi Bărbuleseu uite car- 

tea; dar vezi să mi-o păstrezi bine. Dar vorbişi 

de limba păsărească, Tu știi să vorbeşti păsă- 
reşte? 

— Cum de nu? Ba încă l-am învăţat pe văru- 

meu Pătrașcu să vorbească păsărește în zece fe- 

luri schimbând literile din mijlocul cuvintelor. 

- Şi mai știu eu o limbă; dar cu aceea vorbese 

greu. 

— Ce limbă? îl întrebă Bărbulescu. 

— 'Tai cuvântul în două și pun sfârșitul în lo- 

cul începutului. Spre exemplu. Vrei să zici: 

„Dă-mi cartea de colo“, atunci întorei cuvin- 

tele: „Imi ăd teacar ed loco“. Așa vorbese cu 

Pătraşcu, când nu vrem să fim înţeleși de cei- 

lalţi.
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— Dar ingenios mai ești, măi Săndueule. Și 

Pătrașcu, cine e? 

— E, grăi Săndueu, prietenul meu cel mai 

bun. E mai mie decât mine. E băiatul lui un- 

chiul Dobre, eare ţine câreiuma de devale. Cu 

cl nă duo la şeoală la Podul Bobancului. 

— Dar tu, Sănducule, văd că știi multe şi de 

toate; dar compoziţii știi să faci? 

— Fac eu, răspunse Sănducu, dar nu știu dacă 

sânt bune. Dacă vrei să-ți arăt caetul. 

Şi Sănducu repede se duse în casă, căută în- 

trun colţ ştiut numai de el, sub niște cărți, şi 

aduse un cact groseior, Bărbulescu îl luă și-l 

răsfoi. Dete astfel peste: „Primăvara“, „Satul 

nostru“, „Earna“ şi altele. Bărbulescu citi una şi 

“se miră de spiritul realist al copilului. Nu inven-- 

ta nimie; deseria. Fără imaginaţie, dar cu pre-. 

cizie. 

— Uite ce e, Sănducule, mai zise Bărbulescu, 

la vară să vii să te învăţ cum să compui. Sânt 

bune și compoziţiile tale, dar nu prea sânt sti- 

lizate. 

— Adică cum? întrebă Săndueu. 

— Nu prea sânt înflorite, Nau figuri. Tu în- 

trebuințezi numai cuvinte simple. Tu zici „Pri- 

măvara a sosit şi câmpul s'a umplut de verdea- 

ță“- Dar ai putea să zici: „Carul primăverii a 

trecut, şi peste câmpuri a. svârlit flori cu nemi- 
e 

luita “ . i
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— Pâi de ce să zice „carul primăverii“, când 

primăvara mare nici un car? 
— Vezi că, grăi Bărbulescu, seriitorii cei vechi 

își închipuiau primăvara ca pe-o zeiţă şi o scriau 

eu literă nare, și cum vrei să umble zeiţa ducă 

unu în car? 

Sănducu băgă la cap; dar nu se lăsă convins. 

'Totuşi nu zise nimie și-și puse în gând să se roa- 

ge de tatăl său să-l lase la vară să ia lecții de 

compoziţie cu domnul Bărbulescu. . 
Sănducului îi plăcea să meargă la noua școală 

a lui tată-său din Podul Bobancului. Se scule 

de dimineaţă, de pe prispa unde dormea, dar cu 

sreutate. Când auzea goarna dela temniţă trăm- 

biţând „deșteptarea'“ se întorcea pe partea ceu- 

laltă. Dar, la urma urmelor, tot trebuia să se 

scoale, să se spele și să se îmbrace. Mai întâi, îşi 

scotea cămașa de noapte și-și lua cămașa de ziuă 

atârnată întrun ceuiu. Apoi îşi încălța ghetele 

cam scâleiate, căci nu călea niciodată drept. Pe 

„urmă își îmbrăca pantalonaşii curaţi, dar ici și 

“colo cârpiţi, îi lega cu cureaua și-apoi îşi punea 

hăinuţa cam roasă în coate. Alerga în grădina 

din faţa casei şi smulgea cinci-șase fire de ustu- 

roi cu căpățânele pline de căţei, pe-care-i plăcea 

să-i roadă cu dinţii și să-i mănânce. In sfârșit 

- eşea la portiţa de sub salcâm să aștepte pe băe-: 

ţii, cu care aveau să meargă, pe devale, pe lângă 

gârla Doamnei, ..la Podul Bobancului. În cu- 

rând venea Ion al lui Pucui, băiat albineț la faţă
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şi frumușel cu părul galben, ca şi al lui Săndu- 

cu; Pătrașcu, văru-său, cu nasul cârm și glasul 

piţigăiat; Tomuleţ, en spârnelul în frunte și pre- 

lung la faţă; și Gheorghe al lui Nedelcu, cu o 

codiță de păr la ceafă. Ion al lui Țugui era fă- 

los. Se lăuda cu tată-său, care era gardian ia 

temniță și avea- uniformă cu lampaz roșu; dar 

mai eu scamă cu unehiu-său, care avea maşină 

de tăiat tutun, pe care-l aducea în contrabandă de 

la 'Purtueaia.-lon fura din tutunul lui moș Ior- 

daehe și-l fuma eu rotocoale împreună cu To- 

muleţ. Lui Sănducu îi fu rușine să rămâne el 

singur fără să fumeze. Incepu dar să fumeze și 

el, deși tutunul îl ameţea. Cu toate că, trăgând 

din -ţigare, nu-i făcea plăcere, observă, totuși. că 

după ce fuma, pâinea din traistă era mai dulce. 

" Azi așa, mâine așa, până ce, într'o zi, Finul Ţi- 

„că, urechea satului, află luerul din erădiaa lui 

Gâjâilă. unde se pusese la pândă. De-acolo vă- 

zuse cl cum băeţii se grămădese în șanțurile de 

devale, se bagă unul într'altul şi-şi aprind ţigă- 

zile. 

—Ri, nășicule, zise el lui Gheorghiţă, ştii una: 

băeţii care merg la școală la Podul Bobancului 

au apucat să tragă din ţigare. 

— Ce tot vorbeşti, fine? O să-i pun să-mi su- 

fle în gură. Şi-i lecuese eu. 
A doua zi Sănducu, care nu-și prea grijea de 

haine, își pierdu cureaua şi răsturnă lucrurile 

-
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din casă căutâud-o. Gheorghiţă, văzând neorân- 

cuiala, îl luă la zor: 

„— Ce-i asta pe tine, mă ! De ce-ai răscolit lu- 

crurile din casă? De ce nu-ţi așezi hainele la un 

loc? 

— Le-am așezat eu; dar nu ştiu unde mi-e cu- 

reana, 

— Nu știi, nu știi; dar pe de vale știi ce să 

“faci. Ori nici pe-aia n'o ştii. 

Si-i trase o palmă, de-i ţiui urechile. 

- Sănducu începu să plâneă, dar băgă la cap. 

„va, să zică“ îşi zise el: „tata a aflat că noi fu- 

măm pe devale. Ne-am topit“, 
A doua zi, când venise vremea ţigărilor, Săn- 

ducu zise: | 

— Măi băeţi, ne-am dus pe copeă. Tata a aflat 

că noi fumăm. Să știți că ne ia părul foc. 
Băeţii încremeniră de spaimă. La asta nu sar 

fi aşteptat şi asvârliră. ţigările. Doamne și ce 

bine era astă: carnă, când, după ce trăgea tu- 

tun, ne coboram pe gheţușul Doamnei la adă- 

„ postul malurilor şi mâncam la pâine dulce din 

taistă! Şi, când bătea vântul, ce bine se'nfră- 

ţeau, așezându-se unii în bătaia vântului şi- alţii 

aprizând chibriturile în șanțurile de devale! 

“În şanţurile acestea Sănducu, avuse una din 

cele mai mari și mai curate mulțumiri. Era pe 

primăvară şi seaeţii ereseuseră mari. Băeţii ve- 

neau pe seara dela școală. Tăiaseră cu liniile de 
liniat destule capete de .seaeţi, zicând că sânt 

6
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'Purei, Ajungând la şanţuri, începură să sară de 

pe un mal pe celalt până ce osteniră. Ca să se 

odihnească -se așezară pe buza unui şanţ cu pi- 

cioarele bălăngănind. Din vorbă în. vorbă înce- 

nură să se ciordănească: 

— Azi eu am tăiat mai multe capete de scaeţi 

decât voi. Iată cun mi sa făcut linia, zise Săn- 

ducu. 

— Asta o riglă, nu e linie. Linie e aceea care-o 

tragem cu plaivazul pe hârtie, grăi Ionică Țugui. 

— Tatu îi zice linie, îi răspunse Sănducu. 

— Vezi că domnul Cornescu, — directorul 

temniţei, — așa-i zice: riglă. Și riglă trebue să-i 

zicem şi noi; linii sunt alea pe care le tragem 

cu ea, mai zise odată Ionică. 

Ionică avea dreptate. Sănducu nu mai putea 

de necaz. 

— Și de geaba 'spui că ai tăiat mai mulţi 

seaeţi. Mai mulţi, am tăiat eu, grăi Ion.- 

"— Tu totdeaua te lauzi cu nimica, zise iar 

Sânducu. 

— Nu se zice „nimica“, ci „nemica“. Așa zice 

domnul Cornescu, mai grăi Ionică. 

— Păi domnul Cornescu e moldovean, zise și 

Tomuleţ. 

— Tu totdeaunu ţii parte ovreiului ăstuia, îi 

răspunse lui Tomuleţ, Ionică. 

— De ce mă faci -ovreiu, măi linge- talere îl 

plesni repede. cu vorba, Sanducu. 

Tocmai când erau “să se încaere, iacă-ta un
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om necunoscut, bine îmbrăcat, care venea pe jos 
dela Ogrezeni și se ducea spre . Podul Boban- 
cului, 

—- Dar ce faceţi aici, măi băeți? 
Tomuleţ răspuse: | 
— Ne odihnim şi noi, că destul ne băturăm 

cu Turcii, 

— Cu Turcii? întrebă streinul, 
—- Uite scaeţii ăștia de pe drum, zise Sănducu. 
— Bi, cu ăștia e ușor de luptat. Să vă vedem cu 

ăilalți! mai grăi streinul, 
— Pe ăia o să-i răpunem, când nc-om face 

mari, răspunse Ionică. 
— Bravo, băeți! Dar să-mi Spuneți mie care 

învaţă mai bine dintre voi? întrebă streinul. 
Toţi tăcură. Pe urmă toți, până şi Ionică, își 

întoarseră eapul către Sănducu, ba unii îl ară 
tară cu mâna. » 

— Bravo, băete, zise streinul lui Sandu. Uite 
îţi dau un frane 'să-l împarţi frățește. Cât tra. 
bue să dai la fiecare? 
— Câte doi gologani sau douăzeci de bani, că 

sântem cinei, răspunse Sănducu. : . 
— Ei încă o dată bravo! și ţie singur îți mai 

dau un franc. 

Sănducu, de bucurie, o luă la fugă spre casă, 
“cu băeţii după el. Ă 

Sănducu era milos și nu i-ar fi trecut prin 
minte să ucidă vreo pasire 'numai ca s'0 ucidă,
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necum pe puii ei. Ionică însă era. crud, ambi- 

țios și intrigant. 

Odată, în loe să vie de la şcoală pe de vale, 

ivecură podul Doamnei și o luară pe sub pă- 

dure, Ajunşi în pădurea de stejari, auziră sus 

pe vârfuri eroncănituri. 

— Măi, aise Ionică, ăia sânt cocostârei și-și au 

«colo sus cuiburile. Cine se sue sus pe copac 

să dea jos din eniburi puii? 

— Dar ce-o să faceţi cu puii: întrebă Săn- 

ducu, 

— O să vezi tu, mai grăi Ionică, pe când Ma- 

rinică Cioinaru se urca în copac ca 0 veveriţă. 

Cum ajunse sus, Marinică luă unul după al- 

iul puii golași și-i asvârli pe frunzele uscate Jos. 

_— Ta să vedeţi voi acum, se Jăudă Ionică, 

Inând un puiu în mână. 

Şi, avântându-se cât putu, îl- trânti cu capul 

de trunchiul copacului. Capul puiului i se des- 

prinse de corp, căscând un cioe diform. 

— Bine, mă Ionică, ţie nu-ţi-e milă? Eu fus, 

mai. zise Sănducu, şi o şi luă la goană prin 

pădure către casă. 

Ionică după ce ucise puii se luă în goană după 

Sinducu. Ă 

— Stai, Săndueule, să viu și eu! strigă el. 

Dar lui Sănducu ce-i veni, că nu voi să stea. 

Şi, tăcând, o luă la goană printre pâleurile de 

seaeţi și “Tâmânările de coada vacii de prin Tă- 

taru, . - 
..
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— Stai, măi Sănducule, se mai rugă Ionică cu 
carceare resteală în glas. 

Dar Sănducu tăeu și-o luă la goană şi mai 
- tare. | 

Ionică să-şi rupă sufletul din el, și mai multe 
nu. Îi era necaz că nu putea ajunge pe Sănducu, 
care tăceca și-și încorda picioarele cât putea la 
iusă, 

De la un timp, Ionică începu să plângă. 
-— Stai, măi Sănducule, că te'spui la mama. 
Lui Săndueu puţin îi păsă. Astfel străbătu 

lunea de la pădurea Mandei la cotul gârlei; de 
la cotul gârlei la podul din Floreasca; de la 
podul din Floreasca la podișca de pe Gârliţa, 

A 
până ce, gâfâind și cu viţele de păr pline de 
nădușală, intrâ în sat și-apoi — îndată după 
aceea — în curte la ei. Ionică după el, alerga 
și înjura. 'Frecu de poarta lui Sănducu și ajunse 
acasă plângână. 
— Dar de ce plângi, maică? îl întrebi maică-sa. 
— M'a bătut Sănducu, minţi Ionică. 

Și astfel Susana își luă băiatul dela şeoala lui 
Gheorghiţă şi-l dete să urmeze în sat.
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Dar cecace îl încânta mai cu seamă pe vremea 

aceea pe Sănducu era viaţa ostășească. De di- 

mineaţă, de când suna din goarnă „deşteptarea“ 

şi până seara, când, cu nota melancolică şi depăr- 

tată, suna gornistul „știngerea“, toate semnalele 

îi izbeau adâne sufletul. Tot atât de mult îl în- 

cântau mutra ostașilor pe maidanul temniţei. 

Mai cu seamă când îi vedea că se desfășoară în 

- irăgători, sau împung eu arma în sus, mavea 

dorinţă mai măre decât să se facă soldat și să 

mânuiască și el pușca cum o mânuiau ci. S'a- 

mesteca printre dânșii, intra în viaţa lor, îi în- 

treba de pe unde sânt şi unde se due după ce 

fac de gardă. Se împrietenise cu ei şi ei îl primeav 

prin cazarmă, unde lui Săndueu îi- plăcea mi- 

rosul curelelor. 

Se uita la lucrurile lor, la centiroane, la gi- 

herne, la sgalțuri. | 

Cu Qeosebire iubea Sănduen pe Florea gornis- 

-tul de la Oli. ERE 

“Intr'o Joi după amiază Sănducu se puse pe
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vorbă cu Florea, pe când o luaseră să se plimbe 
spre podul Doamnei. 

-— Eu ştiu unde e Oltul, zise Săndueu. 
— Auzi comedie, îi răspunse Florea. Păi, Ol- 

tul e departe şi dumneata m'ai fost pe-acolo. 
— Nam fost; dar știu unde este, după hartă. 
Florea era un îlăcău voinie cu nişte fălei în 

lege. Avea capul rotund și era spătos ca un 
taur.De dorul Vasilichii din Sâmbureşti, de pe 
unde era el, umbla toată ziua hoinar prin hu- 

geagurile gârlei și pe sub pădure. Acum o luară 

pe la Floreasca şi ajunseră în marginea Tătaru- 

lui. Era o potecuţă de apă printre trestii, și v 

luntrieică dintrun trunchiu scorburos era pri- 

ponită de țărm. 
— Uite cu asta, zise Florea, de-aici de sub 

pădure se due vânătorii dempușeă rațe. Sănducu 
5c duse en mintea -pe netezișul apei în mijlocul 
trestiilor pe unde se băteau rațele și simţi un 
fior. 'Trecură apoi pe marginea pădurii mai de- 
parte. Ocoliseră 'Tătarul și ajunseră la poalele 
stejarilor din Manda. Ce-l ardea pe Sănducu mai 
mult era să afle semnalele regimentelor Și mar- 
șurile, despre care-i vorbise Florea. Stătură pe un 
trunehiu uscat, și Florea, luându-și goarna,.0 
înfundă şi începu să cânte pe rând tot .ce ştia. 
Săndueu nu avea cine ştie ce glas. Şi cu greu 
putea reproduce un Cântece întoemai.. Dar ţinea 
minte tot ce auzea; Astfel se întipăriră în căp- 
şorul lui de bine de rău marșurile și câteva din
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semnalele regimentelor. Pe urmă stătură de 

vorbă. 

— Ce mult îmi placi, nene Florea, că-mi cânţi 

tot ce ştii. 

— Cânt, măre Sănducule, că mă arde la inimă, 

un foe, 

— Mi se pare că ţi-e dor de-acasă. 

— Mi-e dor, Sănducule, cum nici nu poţi ști tu. 

--- Si eu aș vrea să stai toată viaţa pe la noi. 

— Imi pare bine că ţii la mine, Sănducule; dar 

toţ, mai bine e-acasă. 

Pe urmă 'schimbară vorba: 

— Ştii dumneata, nene Florea, cum îi zice 

pe-aici? i 

— Tătaru-i zice, 

— Dar nu ştii dece. Aici a bătut pe Tătari Ma- 

_tei Basarab, de i-a înnomolit în balta-asta. 

— Auzi comâdie! Dar de unde știi tu asta? 

— Mi-a spus tatu. Şi pe urmă Matei Basarab 

a făcut mânăstirea asta en zidurile albe. 

— O fi, Sănducule! Şi se seulă de pe iarbă. Tii 

da frumos e astăzi, Sănducule! 

Era o zi de Maiu. Toăte ierburile și florile se 

deșteptaseră şi ardeau îneropit în soare, Pe vâr- 

ful câte unui păducel piruia ciocârlia, iar în pă- 

dure ciripeau la un loc fel de fel de păsări. De 

peste gârlă s'auzea cucul. 

— Hai să ne plimbăm. încoace. „: 

Şi o luară spre cotul gârlei unde, pe lângă pă- 

dure și haţiș, și pe lângă cuwpeni, care treceau are
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pe de-asupra drumeacului, se întindeau locurile 

oamenilor, în care grânele verzi dau spre înflo- 

rive. Maci roșii îşi scoteau capul pe răzoare şi 

cerul albastru se întindea dincolo, departe, de 

dealul satului. Sănducu rupse o foac de lipan şi 

se umbri sub ea. Florea, eu goarna la subţioară, 

începu să cânte un cântec duios de răsunâ pă- 

durea și rediurile de pe malurile Doamnei. Săn- 
ducu simţea că toate frumuseţile din afară îi in- 

tra în suflet și stătu locului. Un dor nesfârșit de 

lucruri neînţelese îl încinse, şi asculta dus cân- 

tecul lui Florea, care parcă saprindea sub glasul 

lui. Beţia asta ţinu câteva clipe, şi-apoi iar se 

deșteptă. 

— Hai să ne scăldăm, Săndueule! zise Florea. 

Se întoarseră înapoi prin livede pe marginea 

gârlei până în dreptul Gârliţei, unde era vadul 
de scăldat. | 

Și în răcoreala apei își strânseră dorul sufle- 

tului, aţățat de cântecul de adineauri. 

După ce se scăldară, trecură Doamna. Sănducu 

ar fi vrut să mai meargă și în lunca cealaltă de 

pe marginea Ogrezenilor, 

— Nu se poate, acolo e fânul oamenilor. Ne-am 

plimbat destul. Trebue să sun mâncarea. Haid'a- 

casă. | 
Sănducu nu zise nimic. Il lui de mână şi, pe 

podișea Gârliţei, porniră spre sat. |
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Dăduse o earnă grea. Copii cu soreova um: 

blau seribuliţi pe ulițele  sgeronțuroase. Vântul 

vâjâia prin hornuri, și Doamna, cu sloiuri pe ma- 

luri, se făcuse pod alb și pospăit. 

Zarva se simţea de sus până jos. Vodă simţea 

că are de jucat, în soarta ţării, un rol, de care era 

legată propria sa soartă. Işi pregătea cu grijă 

sufletul pentru cele ce avea să vină în curând. 

Barbu Cosma, primul ministru, avea sufletul la 

unison cu acela al lui Vodă. El trebuia însă să 

îngrijească nu numai de propriu-i suflet, dar și 

de acela: al poporenilor, eare rămăsese streini de 

fapta războinice de sute de ani. Trebuia să le 

insufle avântul. 

Int”o seară de Ianuarie, Vodă chemă în cabi- 

netul său pe Barbu Cosma. Il aştepta la biroul 

luminat tainice de un candelabru cu abajururi. Sta 

cu capul plecat în palma mâinii și se gândea la 

cele ce avea să spună primului său ministru, 

Uşierul anunță -pe boerul, care intrâ cu ges- 

turi firești, în cabinetul, unde l-aștepta Vodă. 

Vodă se ridicâ tot așa de natural de pe fotoliu
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și-i întinse mâna întreagă, apoi îl pofti să se a- 

şeze. Primul ministru se plecă respectuos înaintea 

lui Vodă și se așeză comod pe fotoliul de lângă 

biroul încărcat cu seripte, dar în ordine. 

-— De astă dată se hotărăște soarata ţării și a 

noastră. Dumneavoastă ce ziceţi? grăi Vodă după 

ce stătu pe fotoliu şi luă de pe birou în mână un 

tăetor lat de argint, | 
—-— Inimă să avem și toate vor merge bine, răs- 

punse Barbu Cosma. 

Sub lampadarul luminos, umbra, din pricina a- 
bajorurilor, cădea pe sprâncenele îmbinate şi pe 
Ochii cu privirea fermă ai lui Vodă și-i da o în- 
făţişare de profundă preocupare. Pe barba mă- 
tăsoasă și pe figura deschisă ale lui Barbu Cosma, 
lumina cădea întreagă și-i făcea o figură tot așa 
de expresivă, : 

Uitându-se în ochii lui luminoși și selipitori, 
Vodă continuă. | 

— Zilele acestea, cum știți și. dumneavoastră, 
am cercetat cu privire la răsboiu pe mai multe 
dintre căpeteniile politice. Mai tuturora le e frică, 
şi unii cu hotărâre cer să, ne retragem la munte 

și să lăsăm drum slobod Rușilor. 

Și, punându-și palmele pe genunchi și plecân- 

du- -Şi ochii spre ochii primului ministru, în care 

se zărea un zâmbet, mai grii: 

— Dumneavoastră, ce zicoţi? 

— Eu zie, privind cu ochii siguri în ochii lui 

Vodă, că numai două lucruri ne trebue: Curaj și
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hotărîre dârză pe calea dreaptă. Opiniile oame- 

rilor, care se gândese mai mult la pielea şi la 

averea lor, nu trebue puse în socoteală. Ele ead 

prin însăși egoismul, ce cuprind. 

Şi boerul Barbu Cosma nu făcu niciun gest ca 

o statuă. . 

Vodă se seulă tăcând de pe fotoliu și făcu câţiva 

"paşi prin cabinet încoace și încolo, gândindu-se. 

Primul ministru dădu să se ridice şi el. Vodă 

îi sili să rămână pe fotoliu și zise, i 

— Dumneavoastră aveţi dreptate. Dar tot atât 

de adevărat este că de acest egoism ne lovini, 

vrând să lucrăm; și noi; în gesturile noastre, nu 

trebue să avem nicio piedică. 

— Negreșit, zise Barbu Cosma. Şi de aceea cred 

că w'ar fi de prisos dacă ar ști și primul ministru 

_cine au opiniile acestea. 

—- Cei eare par mai stăruitori în opinia lor, 

zise Vodă și se aşeză pe fotoliu, sânt câţiva par- 

tizani ai dumneavoastră: domnul Vasile Căndescu, 

Lascaride, și chiar domnul Nicolae Şușnea: 

Dumneavoastră ce ziceţi? | 

— Această părere, Sire, după cât ştiu este ; și 

a partidului naţional. Și lueru ar fi grav, dacă 

pe ai mei naș putea să-i întore de pe o cale ră- 

tăcită. Noi nu putem să stăm cu mâinile în sân. 

Dar dacă Măria ta e de părerea. opoziţiei, eu sânt 

gata, cu mare durere în suflet, să mă dau la o 

parte.
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Vodă se sculă de pe fotoliu şi-l bătu pe umăr: 

apoi se așeză iarăşi. 

— Îmi place tăria dumneavoastră. PFereaseă 

Dumnezeu să lăsăm pe alţii să lucreze, și noi să 

stăm nemişeaţi. Trebue neapărat să ne aninăn 

de uși, să facem războiu împreună cu dânșii; 

dar cu lesăminte în formă, până nu tree Prutul. 

— Mai cu seamă lezăminte, Sire. Azi poate să 

nu ne ajute, căci sântem mici, dar mâine, la 

masa verde, sprijiniți de alții mai puternici de- 

cât noi, pot să fie de mare preţ. 

— Ne trebue un plan de acţiune? Dumneavoa- 

stră ce zicaţi? 

-— Sire, zise Barbu Cosma, trebue să cerem for- 
ma pentru intrarea Ruşilor în ţară. Locuitorii nu 

ivebuce să sufere neajunsuri. Iar, dacă ne refuză 

ajutorul, cum în mândria lor neroadă au să facă 

la început, să ne tragem, cu faţa la 'Turei, oastea, 

în Oltenia, şi să proelamăm independenţa ţării, 

de îndată ce se vor începe ostilitățile, 
— Planul e bun „zise Vodă seulându-se, dar, 

în diversitatea părerilor ce circulă, aveţi la în- 

demână destui oameni politici, care să vă ur- 

meze? | 

"— Mă vor urma, Sire, răspunse primul minis- 

tru, mai cu seamă aceia, care au făcut cele mai 

hotărîte declaraţii contrarii. Dar pentru asta tre- 

„bue să-i facem să se consume în pasiuni mărunte. 

Prinși în lucruri miei, o să uite pe cele mari. 

—- Ce vreţi să ziceţi? | -
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— Sire, politica, o știe bine Măria ta, se duce 

cu mintea; dar masele populare se mână cu pa- 

tima. Şi când patima a ajuns la culme, trebue so 

satisfacem. Azi patima cea mare e în contra na- 

ționalilor. Toţi cer să-i dăm în Judecată 

şi să-i scoatem pe toţi din slujbele, pe care le au. 

— Oare-i hine, întrebă Vodă, să ne sfădim 

toemai în elipele când toţi trebue să fim uniţi? 

— Nu, Măria Ta. Dar oamenii aceștia, repre- 

zintă forţe protivnice și au făcut greșeala de-a 

adopta părerea lui Căndescu, care însă până acum 

şi-a ţinut-o pentru sine. 
Ei sânt oameni care m'au încredere în puterea 

ţării; Ei nu ne cred destoinici de fapte mari și 

întregi. Nu se încred în ostaşul român, pentru că 

n'au credinţa în virtutea poporului român. Uniţi 

cu ei, no pot paraliza. Dar terorizaţi, prin darea 

în judecată, vor fi inofensivi și ne vor lăsa să 

lucrăm în pace. | 

— E o politică și aceasta, într'adevăr. Dar 

dacă, prin entusiasmul poporului, nu-i vei putea 

xeduce la completă tăcere, vom avea a face multă 

vreme cu supărarea lor. Au să mă facă trădător, 

deși educaţia multora dintre dânșii e germană. 

— Ochiul Măriei Tâle e în adevăr departe vă- 

zător. Dar depărtarea, sânt de părere, s'o lăsăm 

depărtării: o vom rezolva atunci. Deocamdată a- 

cum să lucrăm. î ÎN 

— Să lucrăm, și să lucrăm după planul dum: 
x 

neavoastră.
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Şi Vodă întinse mâna boerului, care plecă tot 

atât de simplu și așezat, precum venise. 

Eşind dela Vodă, Barbu Cosma merse drept 

acasă. Ii eșiră înainte baeţii Alexandru, Serban 

şi Mihăilă care de doisprezece-treisprezece ani, 

care de zece ani. | 

— Ei, ce-aţi făcut voi astăzi? V'a venit profe- 

sorul? 

— A venit! zise Alexandru lungină 'pe i. 

—— Noi am știut lecţia, zise și Şerban. 
Mihăilă tăeu din gură. 

-— Dar tu nu zici nimie? 

-— Era să spun ce-a zis și Șerban. 

— Ei, acum, duce-ţi-vă la culcare. De mâine în 

colo 'o să vă duceți și la școală. Profesorul are 
numai să vă mediteze, 

Cuconul Barbu intră la Aglai în odae, căi pe 
ucoana Aglaia regulând paturile. Când se ivi 

Barbu, îl privi de sus și până jos. 

— Te văd eu faţa luminată. Cum a fost cu 
Vodă? | 

Darbu îi amănunţți totul. 

— Dar ai să poţi convinge pe desmeticii noş- 

tri, care au luat-o raznâ? întrebă ea. | 

— Uite, o să trimit chiar acum să mi-i aducă 
mâine aci. 

— Barbule, pe cine vrei să chemi întâi? 

— Pe Lascaride, că e cu gura mai mare. 

— Eu aș fi de părere să chemi mai întâi pe ă!
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mai tăcut şi care lucrează înfundat. Căci acela 

îi ațâţă și pe cei fleeari.. 

— Poate că zi dreptate. Atunei să chemăm 

pe Sușnea. ! 
Şi sună. 'Peofil, feciorul boerese, spân ea o babă, 

sosi cu mișcări corecte, dar naturale. 

— Să te duci și să-mi poftești pentru mâine 

la nouă pe domnul Nieulae $ușnea. Știi unde 

şade? 

— Stiu, eneoane, 

— Să-i duci biletul ăsta. 

Şi cuconul Barbu scrise cu creionul pe o cartă 

de vizită două-trei vorbe. 

-— 'Prebue să le dai: vreo compensație haidăi- 

lor acestora, mai zise eneoana Aglaia, 

„..— MPam gândit și la asta. Dar frumos din par- 

tea ta, că te-ai gândit și tu, grăi Barbu. 

— Nu ştiu ee compensație ţi-ai pus în gând să 

le dai. Dar eu mă gândeam să le dai pe mână, 

pe naţionali. _ 

Barbu se ridică de pe scaun şi sirutăi în tă- 

cere obrazul trandafiriu al Aglaii. 

— Tocmai aşa n'am gândit și eu. Minunată 

soţie. Potrivirea aceasta de gânduri e dela Dum- 

nezeu. | 

— Fi; zise Aglaia, moşmonind pe la dulap, 

acum că am pus ţara, la cale, să-ți dau un ceaiu. 

Sufrageria era o încăpere, destul de mare, dar 

cam întunecată. Nu era- luminată decât de o 

lampă cu petrol atârnată de-asupra mesei.
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Se aşezară pe scaune. Capetele le rămase în 
umbră, - 
-— Ce facem cu copiii? Pe-âici toată ziua prin 

picioarele noastre ne stânjenese, zise Barbu. 
— Fetele stau în odaia lor, Băeţii doar sunt 

mai sburdalnici. O să trebuiască să-i trimitem la 
școală. | 
— Așa m'am gândit și eu. Am pus chiar astăzi 

pe Vlădărescu să-i înseri6 la liceu. 
Acum să ne gândim la altele. 
— Ascultă Barbule, zise Aglaia, dacă: facem 

războiu, trebue să avem o bună organizație și 
o- bună administraţie, Ce-ai de gând să faci? 
— Trebue, grăi boerul Barbu, să dăm de lueru 

desmetieilor. Pe Lascaride am să-l pun peste pro- 
vianturi. El are un om bun, care o să-i fie mână 
dreaptă, — pe Bălănescu. Dar, ca să am și eu mâna 

-pe dânşii, am să-i dau de ajutor pe Gheorghe 
„Mușat, Vrea el să S'apuce de moșie, dar nu-e 
vremea acum de așa .ceva. El are să-mi adune vite 
pentru oștire... Şi tu o să ai de lucru, dragă. 
— Știu. O să mă faci un fel de aghiotant al 

Doamnei. Trebue să avem de toate pentru răniţi, 
grăi Aglaia. n 
— La toate te gândești și pe toate le prevezi, 
zise boerul Barbu și întinse mâna să-și ia ceaiul. 
— Dar peste oaste pe cine puneţi? 
—- Radoslav e destul de bun: Dar o să-i dau. 

de aghiotant pe Samuilă, vărul tău, colonelul. Eu, 
ca ministru de războiu,.o-să-i. țin de strâns, 

d
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—. Dragă Barbule, ne-ar trebui un on de legă- 

tură 'cu Rușii, un om solid și de "'neredere. 

— Nu spui eu degeaba că te gândești la toate! 

Dar niei nu-ţi trece prin gând pe cine am să pun 

ca să facă treaba asta. 

— Uite, asta nu-mi dă prin cap, grăi cucoana 

Aglaia, 

— Nici mai mult, nici mai puţin decât pe Căn- 

deseu. Lui îi place să umble cu maimărimile şi 

cu decoraţiile de gât. 

— Bine, dragă, dar par'că spuneai că ăsta e 

cu retragerea la munţi? 

— Toemai Maia îl asvârl în vâltoare. Să se 

desmorţească. | 

— Dar dacă n'o primi? 

— 0 să primească, pentrucă, deși nu e de pă- 

rerea mea, dar mă pricepe. 

„— Dar cu Sușnea, ce vrei să faci? 

— Il pun ministru de externe și președinte al 

Comisiei parlamentare, care are să cerceteze a- 

buzurile naţionalilor. . 

— Să știi “că ai înnemerit-o. Ala ştie jimbi 

streine, are amploare, știe să tacă și mi se pare 

că-ţi știe şi de frică. 

— Imi știe de frică, fiindcă ştiu 'să-l și ung. 

— Bi, acum e târziu. Ţi-ai băut ceaiul. Hai la 

culcare. pb 

. Boerul Cosma. nici nu întră în odaia, de dormit, 

şi începu să se desbrace,
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— Stai, dragă, că mam isprăvit. Să vie încoa 
Vlădăreseu. Il primesc eu şi în vestă. 

Vlidărescu era un om sprinten. Era micuţ, cu 
faţa netedă şi fruntea, dreaptă, şi se rădea peste 
tot, ea un lacheu. 

— Să faci ce-oi face Și să-mi chemi pentru 
mâine la '10, pe. domnul. Căndescu, pe domnul 
„Lasearide, pe generalul Radoslav; iar pentru 11 
pe Gheorghe Mușat şi pe colonel Samuilă. 

Și, dânau-i o salutare eu mâna, întră simplu 
în dormitor,
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A doua zi, la boerul Barbu Cosma, Îuse un: ade- 

vărat consiliu de stat. 
Mai întâiu, la nouă dimineaţa, se arătă Șuşnea- 

Era. un om mie cu barbete. Vorbia încet şi avea: 

obiceiul de-şi punea degetul pe nara. dreaptă 

când vorbea. Clipea din ochi, când era nehotărit: 

și făcea ochii mari, când lua hotărîrea. 

— Nicule dragă, nimeni. nw știe: mai multe 

limbi ca tine; şi nimeni nu are pasiunea mai 

concentrată. Cu talentul tău eşti în: stare să-mi 

strici toate combinaţiunile. Ştii că ideia ta cu 

vetrasul oștilor la munţi ţicau. adoptat-o na- 

“ționalii? | 

— Ştiu, răspunse încet și pe gânduri Şușnea. 

— Te dai cu ei? îl; întrebă vârîndâuii-se într'o: 

barbetă. 

— Ferit-a Dumnezeu. Mai bine tac și rămân 

fără nicio întrebuințare; răspunse Șuşnea, rămâ- 

nând pe gânduri.. 

— Ba asta să n'o. fâci; tocmai! aenm. când tre 

bne să punem. în: valoare: cât mai. multe: talente:
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— Ce treabă pot să fac, când trebue să tac? 
zise Șuşnea, șoptind. 

„— Ia ascultă, 3 Nieule: vreau să te fac ministru 
«le externe. : 

— Asta, ca să las pe naţionali în pace? Cam 
- știu eu ce vrei dumneata. 

- Deşi: prieteni, Şușnea nu îndrăsnea să zică lui 
'Cosma, „tu“. 
— Nu: știi nimie! îi răspunse boerul! Barbu. 

Voiu să fii şi președintele comisiunii de cercetare 
a abuzurilor ce-au făcut naţionali. 

— Cum ai zis? întrebi mirat Șușnea. 
— 'Ți-i dau pe mână. Numai să mii paralizezi 

"bine, ' 
— Adică să- mi paralizez propriile mele pă- 

veri, 

:— Dacă vrei zi şi-așa, Dar eu cred — având 
în vedere prietenia dintre noi — că eşti parali- 
zat gata. 

:Şuşnea oftă. 
— Mare -ești, Barbule. Dumneata trebue să 

știi mai'multe decât mine, zise Șușnea. 
Şi, sculându-se de pe scaun, strânse mâna lui. 

'Cuconu Barbu și grăi seurt, ridicând tonul. 
— Primesc, — și-ţi mulţumese. 
— Dar, bagă de seamă, grăi primul ministru, 

An fond tot procesul va fi doar un Joe. 
— Am înţeles, Paralizia !
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Şuşnea. își puse galoșii, cu boerul Barbu pe 

urma lui, şi cobori în curticică pe cele trei trepte. 

— Cam mică pentru un prim ministru e căsuţa 

asta, și șubredă, îi zise  ureându-se în sanie 

Șușnea,. | 

-— Nuci nimie. "Țara s'o facem tare și mare, ri ăs- 

punse boerul Barbu din prag. Apoi adăosă, pe 

când zurgălăii dela cai începuse să sune. 

— Vezi de mai treci pe-aici pe la 11! 

Pe la ora zece se înfiinţă Lascaride. 

— Ce-am auzit, Iorgule? Vă faceţi naţionali? 

— Vai de mine! răspunse vi iieărindu-se Las- 

caride. Cine-a mai scos-o şi pe-asta? - 

— Păi nu eşti și tu dintrăia care-aţi recoman- 

dat lui Vodă retragerea oștirii la munţi? 

"— Adică mar fi bine! O ţărișoară mică și slabă. 

ca a noastră, ce poate să facă ea? Oroarea de 

sângele, ce sar vărsa... 

— Stai, Iorgule, că mă înfricoșezi și pe mine- 

Cu eloevenţa ta mişti pietrele. Şi de! în cazul 

de faţă, eu cam sânt de piatră. 

— Adică” cum? întrebă mirat Lascaride. 

-- Dragă Iorgule, ţara asta mică și slabă tre- 

bue să se facii mare și tare. Dar asta nu se poate” 

nici fără trudă, nici fără sânge, nici fără... minte, 

zise așezat boerul Cosma. 

= Cum"o să se facă tare gi-inare; când ea va fi 

pe vesi supusă Turcului ? se miră Lasearide. 

— Apoi aci stă chestia. Intr'o lună-două ne 

4
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declarăm independenţi. E una din condiţiile pe 
care le punem Rușilor, ca să nu le fim piedică. 

— Noi, independenţi ? se miră și mai mult Las- 
caride. Atunci eu sânt sclavul dumitale! 
— Nu să fii sclav, ci instrument în mâinile 

ţării. Vrei să fi căpetenia proviantului? Ai pe 
Bălănesen, e care e un admirabil organizator, Iţi 
mai dau și eu un administrator bun: pe Gheor- 
she Alușat., 
— Pot să stau împotriva cumințeniei dumitale? 

Las domnilor naţionali munţii — și mă pun la 
jug. Şi ce-o fi, ofi! 

Curând sarătară Căndescu și Radoslav. 
— Cum stăm cu oștirea? întrebă primul mi- 

nistru, luând lucrul, ca și când Sar fi şi înfăp- 
tuit, 

—- Facem războiu ? întrebă speriat Căndeseu. 
— Păi, mavem cu ce s%o hrăniră, zise cu vocea 

seacă și Radoslav. 
— Atunei să mergem la munte şi să mâncăm 

ădăcini, zise Barbu Cosma. Ce zici, dragă Vasile? 
Vașile Căndeseu pricepu îndată înțelepeiuneu 

lui Cosma. Radoslav, nai greu Ja minte, o pricepu 
totuși și el. | 
— Aşteptăm cuvântul. dumitale, răspunse Căn- 

deseu, circonspeet. “ 
— Eu cuvântul meu vi-l dau! Dar e vorba, mai 
întâi, dacă vaţi lepădat de Satana. 

Căndeseu și Radoslayv se unitară unul la altul şi
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amândoi la Lasearide. Apoi, pricepând vorba, 

văspunaa -Căndescu: 
m Mi se pare că ne-an lepădat. 

— Bi. să știți că pe ăi care sânt ai Satanei 

i-am dat în seama lui Şușnea... Uite-l că. vine! 

Dacă vreţi să mergeţi acolo și voi... Dar știu cu 

_bina că voi numai binele ţării îl vreți. 

Şuşnea intră în tăcere strânse mâna lui Căn- 

descu, Lasearide şi Radoslav și se aşeză. Boerul 

Cosma făcând un gest, ca să depărteze fumul 

dela ţigareta lui Lascaride, adăogă cu oarecare 

solemnitate: . 

— Dela întâi Pevruarie înnoese Ministerul şi 

stabilese delegaţiile. Pe Radoslav îl fac coman- 

dant șef, cu mine, la Războiu. Trebue să se în- 

țeleagă chiar de astăzi cu Vodă. Căndescu ştie 

rusește, îl rog să ia Comisariatul pe lângă oștile 

rusești. O să aibă aface cu prinții ruşi şi chiar cu 

Impăratul. Până atunci vă recomand pe domnul 

Lascaride, Delcgatul în șef al priviantului și pe 

domnul Șușnea, ministru de externe și preşedin- 

tele comisiunii de cercetare a abuzurilor fostului 

guvern. . 
Căndescu, care părea mai nedreptăţit, luă cu- 

vântul şi zise eu căldură: 

— Momentele prin care trecem sânt mari. O . 

mână puternică, ne trebue, și-o. avem. Să-i dăm 

toată încrederea şi să lucrăm cu toată sârguinţa 

pentru realizarea planului. lui, care nu poate fi 

decât și al nostru. ”
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Unitatea forţelor guvernative ale ţării sa 
făcuse. - RE | 

Toemai atunci Alexandru, Serban şi Mihăilă 
se întorceau dela şcoală, | | 
_— Staţi să vă recomand pe flăcăii mei, Ăștia 

o să se facă profesori — și-am să-i ferese de po- 
litică, . 
— Nu faci bine, îi zise Căndeseu, Să nu vă lă- 

sați, copiii! la mărirea țării prin politică a- 
jungem. . | | 
— Haide, nu-mi mai răsvrăti feciorii, zise cu- 

conul Barbu Cosma și, despărţindu-se de stălpii 
lui politiei, întră în casă eu copiii de mână. 
Dar apucă să intre în casă, că Samuilă şi 
Mușat fuseră pe urmele lui. Intârziaseră. 

Barbu. Cosma îi pofti, pe unul în salon și pe 
Mușat în sufragerie. | 
—Vere, am să-ți dau o însărcinare, care să te onoreze, In tine stă salvarea țării. Vreau să te fac mâna dreaptă a lui Radoslav, pe care-l fac căpetenia oștirii. Dar cu 0 condiţie: să-mi 

raportezi în fiecare zi, în taină, tot ce se zice şi 
se face acolo. Primeşti? 

Samuilă era un om înalt și negru și purta oche- 
lari după urechi. EI răspunse cu oarecare so- 
lemnitate. | e 
— Mă onorezi, vere, şi-ţi mulţumesc. Voiu fi 
la ordin! | 

Barbu Cosma concedie pe Samuilă și trecu la 
Mușat. “
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—.Nene Mușat, ai să ai mult de lucru: acum 

să te văd. 

:Mușat era un morman de osânză cu ochii miei 

și buni. Deși era gras avea mișcările repezi și 

supuse. 

— Nu mă tem eu de lucru, îi răspunse Muşat, 

Numai să fie vorba de vite. — 

— Apoi de vite e și vorba. Ai să lucrezi snb 

Bălănescu, care e omul lui Lascaride. E bun or- 

ganizator, dar cam are mâna lungă. Noi nu sân- 

tem cine știe ce bogitași, ca să facem risipă. 

Ai să-mi raportezi în fiecare zi ce vite aţi cumpă- 

rat, de unde, dela cine și cu cât. Trebue să hră- 

nim bine oștirea; dar nici să secătuim țara. 

După ce plecă Muşat, Barbu întrebă pe Aglaia: 

— Dar pentru meditaţie când vine profesorul? 

— După amiază. Haide că acum e vremea 

mesei. 

— Şi eu care vream să mai dau pe la AMi- 

nister!... Dar fetele ce fac? 

— Sânt în odaia lor. Păpușile, igliţa și cartea. 

— Să mergem atunci la masă. - 

Şi zise lui Teofil să cheme copiii la masă. 

Deodată un val vârtej se auzi pe scară. 

— Mai încet, smeoaicelor, le zise Barbu, şi, să- 

rutându-le pe rând, le spuse să-și ia locul, lângă 

băeţi: iar pe Aglaia o puse în fruntea mesei.
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loana, cu boala ei, se înzdrevenea ce se înzdre-— 
venea și cădea iar la pat. In primăvara asta însă 
boala o prididi eu totul. Nu-i mai ajută nici mo-- 
lifte, nici descântece. 

— Ioană, zise Gheorghiță, văd că „nu mai 
merge cu boala ta. Trebue să te trimit cu taiea 
la Perieți, la Nastasia Băniţeanea. 
— OE£ OEI grăi Ioana, că nu mă mai ia Dum- 

nezeu! Altă greutate pentru dumneata! Altă 
cheltuială ! 

— Dacașa vrea Dumnezeu! Trebue să ne su- 
punein poruncilor lui. 
„Era seară. Gheorghiță luă de mână pe oana 

şi- -0 așeză la picioarele patului. „Apoi desfăcu aș-. 
„ternntul și mând-o de subţiori o culcă pe pilotă. 
Gheorghiţă se. desbrăcă și se culcă cu fereală. 
lângă dânsa. Se înnoptase. Luna târziu î Își asvâr. 
lea razele pe terestră și lumina fața bătrânului 
Moș Alecu, euleat pe jos. Copiii în întuneree dor-. 
meau în patul celălalt. O lumină fugarnică um-. 
bla prin odae. Sănducu adormi repede, dar visă. 
urit. Se făcea că o piatră grea i se pusese pe piept. 

W
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şi-l apăsa. Incepu să geamă din ce în co mai. 
tare în-sonn, până ce se deşteptă. Se întoarse pe 

partea cealaltă și văzu că gemetele nu erau -ala 

„ dui, ci veneau din patul celălalt: maică-sa gemea. - 

'O milă fără margini îi sfâșie sufletul.. Fiecare 

gemet îl fulgera prin înimă și-l făcea să sufere 
cumplit. 

— Doamne, scapă pe mama! Seapă pe mama, 

Doamne! și, în plapămă, își făcea eruce. Gemetele 

“încetară o clipă. Sănducu se gândi la Dumne- 

„zeu, care poate să facă orce. Și, când auzi că în- 

-cep iar gemetele, iar își făcu cruce după cruce, 

zicând: , a , 
— Doamne scapă pe mama! Seapă pe mama 

Doamne! Gemetele încetară, iar Sănducu, cu frun- 

tea nădușită, adormi, . 

Dimineaţa se sculă eu ochii roșii şi cu durere 
de cap. Se gândi la suferinţele de cu noaptea ale 
maică-sei și-și puse în. gând să n'o mai supere 
câtnşi de puţin. | | 

Gheorghiţă a; doua zi, cu o dungă în frunte și 
«cu enta din obraz adânecită de grijă, se duse la 

preoteas a Mitana. 

— Maică; nu mai ştim ce să facem Ioanei; tre- 

bue so trimitem la Perieți și-mi trebue o brişcă 

pe arcuri, se rugă Gheorghiţă. . 

— Poștalionul l-a luat Manole cu el. Trebue să 

“cerem trăsura părintelui David. 

„Păr intele David cam cărmi, dar pe urmă se îuvoi,
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Gheorghiţă dete lui Niculae să pue sub: capră. 
o pită mare, ouă fierte, ceapă și brânză — ŞI eur 
mare greutate urcară pe Ioana în trăsură, A- 
lături de dânsa se așeză Moş Alecu, căci Ghevr- 
ghiță nu putea părăsi școala. Niculae, luând hă-. 
țurile, dete biciu cailor, 

In curând trăsura nu se mai văzu în norul de 
praf. Când ajunseră la Furduești începură să: 
întrebe de drum. O luară pe la Bărca şi pe la 
Brănești și răsbiră la Moara Domnească. 

Pe Ioana no mai slăbeau durerile, dar, când. 
ajunseră pe Șoseaua Moștiştei, o priveliște ne mai 
văzută o făcu să-și uite suferinţa. Pe drumul, 
cât era de lung, oștirea rusească, cu baionetele. 
Iucind în soare, se desfășura în marș. Se vedea 

-de departe cum mușluiau pe șosea, și un cânte 
monoton, dar plăcut, se ridica tainie din rându- 
rile ei. 

— Uite, aşa veneau şi acum treizeci de ani, 
când aveam cârciumă la : Prosanichiu, zise moș: 
Alecu, Dar parcă nu străluceau așa de grozav. 
— Cum? dumneata ai mai văzuţ Ruși?, în- 

trebă Ioana. 
— Și încă mulţi, răspunse moș Alecu. La Pro- 

sanichiu aveam în gazdă un căpitan, care, de 
dorul copiilor lui, toată vremea ţinea pe genunchi 
pe Gheorghiţă şi-i cânta. Ba, nici mai mult niei 
mai puţin, mi l-a cerut să-l ia cu el în Rusia; 

„dar en n'am vrut, și nici băiatul. .
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-— D'aia când e necăjit, tot spune el, că-bine-ar 

fi fost să se ducă cu căpitanul în Rusia. 

Oastea rusească apropia. Cântecul ostașilor 

tăcu deodată, și începu muziea militară. In atmos- 

-fera limpede a unei zile de Maiu, printre holdele 

verzi, şi strejuiți de copaci rari-de pe câmp, me- 

lodia se ridica frumoasă și biruitoare. După mu- 

zică, urmă şirul întreg de piotași în pas liber, eu 

feţele asimetrice, roșii de sudoare și, în spate, cu 

raniţe grele. Cu pușca la umăr și la mijloc în- 

cinși cu centironul,. soldaţii mergeau fiecare 

greoiu, dar în ritmul tuturor, nu se simţea 'decât 

puhoiul omenesc plin de avânt în spre-zările tai- 

nice, unde-i aştepta gloria şi moartea. Trăsura 

rămase o jumătate de ceas pe marginea șoselei. 

-Oastea, curgea, de nu se mai isprăvea. După piotă, 

veniră cazacii călări, apoi tunuri și-apoi nesfâr- 

șitul şir de căruţe cu proviant al „pahonţilor“. 

Ta Perieți, Nastasia îi primi eu bucurie. Așeză 

pe bolnavă în odaia mare, îmbrăcată cu velinţe . 

și chilimuri şi mirosind a busuioc. Ii arătă şi lui 

moş Alecu un pat alăturea; dar îi spuse că dev- 

-camdată să se ducă niţel pe-afară. Moș Alecu eşi 

afară în curtea îngrădită și plină de pătule. Nas- 

tasia ştia să-şi facă treburile. N'avea bărbat; dar 

avea slugi, care-i grijeau de casă și de pământu-. 

rile de la câmp. | 

Nastasia cercetă pe Ioana și-şi.îneruntă sprân- 

“eeana. Se i
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| Pa d ” | „SĂ 
„E lucru, greu la: dumneata; dan 
să fie. : *_ 

Chemă în casă pe moș Alecu și-i spuse că are să 
doarmă, în odaia bolnavei, peste noapte. Dar deo- 
camdată să se ducă la han și să cumpere o sticlă | 
goală, în care avea să pună, de dimineaţă, apa 
neîncepută și niște lumânări de ceară, care tre- 
buia să ardă la vatră, lângă o ulcică, în care avea 
să fiarbă erburi de-ale ei. 

Moş Alecu plecă, după ce-i porunci lui Niculae 
să grijească de cai. Nastasia avu şi ca grijă să-i 
spue să tragă trăsura sub șopron și-acolo să le 
dea cailor fân, ca să nu umple curtea curată cu 

“ogrinji. Moș Alecu când aduse lucrurile, ge. miră 
de rânduiala ce pusese Nastasia. 
Mâneară împreună en ea, din niște pastramă 

adusă dela cârciumă și se culeară, căci Be înse- 
rase. O pace se lăsase peste sat și, în curând, nu 

'se auziră decât câinii, care lătrau la luna, ce ră- 
sărise roşie ca focul. 

Moș Alecu dormi un somnişor; dar se deșteptă 
către miezul nopţii. Simţi că cineva la lumina 

„unei umbla în jurul casei. Se uită pe fereastră 
și cu fior văzu o femee goală și despletită înnn- 
mărând pași prin curte. Ii se păru că vorbește 
singură: pe semne descânta. Moș Alecu se în- 
chină, și se vârt în culcuș. Sgomotele încetară. 

” Moș Alecu iar adormi, în gemetele ușoare ale Ioa-- 
nei, şi, după cântatul cocoşilor, când să se crape 
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de ziuă, văzn iar pe Nastasia, de astădată îmbră- 

cată, dar numai în cămașă, ducându-se la puţul 

cu cumpănă ce se înălța în drum. Era cu sticla 
goală cumpărată dela han. - 

“Când se seulă, Moș Alecu văzu că niște beţigașe 

fuseseră băgate peste noapte în ulcică, 

Dimineaţa, Nastasia zise Ioanei: 

— Eu îţi face tot ce-ţi trebue să-ţi scot cuțitul. 

Dar e cuţit învrăjbit, şi pentru asta trebue lu- 

cruri mai tari. O să-ți dau argint viu. Dar ăla 

costă, maică, zise ] “Nastasia. 

— M'am îngrijit eu de parale, răspunse Ioana, 

şi se pipăi. 
— Uite îţi dau zece prafuri. Nu sânt prafuri; 

dar așa le zicem noi. In fiecare dimineaţă, înainte 

de mâncare, să te închini la icoane, şi zece zile 
dearândul, să iei câte un praf. Dar asta ai s'o 

laci acasă. Aici ai să bei numai din apa asta, cu 

care trebue să te și ung. 

„Şi, desbrăcând bolnava, Nastasia o unse pe 
spate de unda începea junghiul și apoi pe piept, 

unde răspundea. | 

Ioana se simţi deodată ușurată; | 

A treia, zi, Moş Alecu, Ioana și Niculae o luară 

înapoi spre casă. Ioana era mult mai veselă ; și 

înțepăturile, mult mai rari. , o 

— Lasă, tuică, zise €a lui Moş Alecu; . după 

ce-oiu lua și argintul viu, o să vezi că am să mă 

fac bine. ” : 

— Să dea Duzanezeu taică. Dar ce-am văzut eu
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la Nastasia asta, e lucru drăcese, și nu știu cum 
o eși. 

— Ei, taică, pe diavol cu diavolul îl scoţi; ce 
să mai zic şi eu? 

ŞI, cu Ioana plină de nădejde, ajunseră acasă.



XIX 

Eapa lui Moş Alecu scăpase de rechiziţie. Lă- 

sând bostana dela Scălduș, în seama lui Niculae, 
Moș Alecu încălecă și se duse la București. Grija 

lui cea mare era să nu-i ia Rușii, ori chiar ai noș- 

_tri, pepenii, pe nimie. Ce vrei? Vreme de războiu. 

Dorea să ştie cum stau lucrurile. Plecă, și după 

două ceasuri de mers așezat, ajunse la Pante- 

limon. Pantelimonul are o poziţie frumoasă. Sa- 

tul e aşezat într'o vale ușoară dealungul șoselei 

ce duce dela Cernica la Bucureşti. In mijloc spre 

stânga se coboară altă vale, plină de grădini de 

zarzavat și de pomi roditori, care dau întrun 

deal, pe care e așezat între copaci spitalul Pan- 

telimon, cu înfățișarea măreaţă. Pe partea cea- 

laltă se desfășoară o minunată pădure de ste- 

jari, care merge pe de-asupra altei văi pline de 
verdeață; iar dela șoseaua mare din mijlocul sa- 

tului, pe lunca largă, se desparte un drum care 

face ocol până la intrarea, umbrită de pădure, a 

spitalului. Moș Alecu, venind despre Cernica, se 

minună de ceeace văzu pe acest drum. Merse ce. 

merse prin sat, dar când să easă din sat trebui să
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oprească eapa: nu mai avea loc să treacă. Sute 

de căruţe eu coviltir veneau dinspre București 

iar de sub coviltir se vedeau capete legate, tru- 

puri culeate, soldaţi însângeraţi. Erau răniții ruși, 

care, de mulţi ce erau, nu mai încăpuseră în spi- 

talele lor de campanie și erau aduși la Pante- 

limon. 

Moș Alecu ajunse la Hanul cu Tei și se întâlni 

cu Ifrim, sluga părintelui Manole, care se întor- 

cea acasă, să-i fie de ajutor preotesei Mitana. Ma- 

nole, îl luase cu el până m Oltenia şi cu greu 

se despărțise de poștalion. ” 

— Dar de unde vii, mă Ifrim? îl întrebă moș 
Alecu - 

— Viu tocmai dela Olt. Acolo l-am sat pe pă- 

vintele Manole, 

— Dar Părintele Manole, ce . face? 

— Ce să facă? Spovedește și grijește. Alor pioţii 

soldaţi pe capete de lingoare, răspunse Ifrim. 

- Dar Mariţiea ce mai face? 

— E cu friea în sân să nu se îmbolnăvească 

şi Părintele. Altminterea o due bine. Mănâncă 

dela ofiţeri. Ii şi maiorul Nour pe-acolo. El e 

mai mare, Ştii ăla care a dormit la dumneavoae- 

tră mai acum doi ani, când cu manevrele. 

— Aşa e, frate. Uitasem. Dar pe-aenlo e răz- 

boiu? mai întrebă moș Alecu. Ce fue ai noştri? 

— Noi stăm pe marginea Dunării, la Islaz. Iu- 

colo,. nu știu ce-o fi. Cică era să-l omoare pe.
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Vodă, o bombă. La Calafat mi se pare. A căzut 

lângă el, zise Ifrim, simplu. 

-— Şi-i multă oaste, măre Ifrim? 

— Mulţi sânt Ruşii. 'Te 'npiedici în ei. Şi nu 

sânt răi. Se joacă cu aurul, și tot ce iau, iau pe 

gin, spuse Ifrim, 

„-- Va să zică, dacă oiu veni eu cu un car 

cun pepeni, nu mi-i ia nimeni pe degeaba? 

— 'Țicai găsit! Cum o să ţii iat 
Moş Alecu se bucură; dar tot nu-i veni să se 

încreadă în vorbele lui Ifrim. Se duse la eapă 

în grajdul hanului, îi puse traista cu ovăz de gât, 

şi o porni:spre Obor pe jos. Era zi de târg. Ruşii 
foiau după cumpărături. In adevăr aurul gâl- 

gâia. ! - ă | 

Intră în vorbă en unul din fraţii Gologan, Cris- 

_1ea, bărbos nevoe mare, dela care obișnuia si 

cumpere cherestea. Cristea era om vorbăreţ şi 

cu mustăţile ca nişte fuioare. 

—- Bi, moșule, zise el lui Moș Alecu, cu războiul 

ăsta ne pricopsim. Aveam niște odăi de închi- 
riat. Le-am închiriat acum la Ruși pe preţ în- 

treit. 

— Și plătese? întrebă moș Alecu. . 
— Vezi bine, îi răspunse Cristea. Așa e ordin 

de sus. Domnul Barbn Cosma să trăiască! Nu i-a 

lăsat 'să treacă Prutul până nu i-au dat teșcherea 
la buzunar, ca să nu strice nimic, şi, tot ce-or 

lua, să plătească. - -: -
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— Şi cine e Barbu Cosma ăsta? Par'că-am au- 

zit şi eu de el, zise Moș Alecu. 

— Ăsta e Dumnezeul nostru! îi răspunse ne- 

gustorul. Pentru el aș intra și în foc! E sfetnicul 

cel mai mare a lui Vodă. Primul ministru. 

„— Şi zici că se âre bine cu Vodă? mai întrebă 

moș Alecu. 

— Şi încă cum? La toartă, îi răspunse negus- 

torul. ar DI 

.— Bine, frate dragi, lămureşte- mă și pe mine. 
Tarbu Cosma.nu e românist? întrebă Moş Alecu. 

-- Ba ăl mai mare dintre românişti, îi răspunse 

"Cristea. - 

— Păi româniștii par'că voiau să gonească pe 

Voâă? mai reflectă moș Alecu, 

— Ei, ce-te pui, moșule? Asta e politica! Dai 

în Vodă, te pupi cu Vodă. Când vrea ţara, ce 

vrei să faci? Ea e mai mare ca toţi. Și negusto- 

rul, lasând pe moș Alecu, eși în uşă să întâmpina 

pe un mușteriu. 

- Bi, a dracului comedie! exclamă mai mult 

petre sine moș Alecu. - : 

Apoi întrebă pe negustor, dacă. n'are nevoe 

de pepeni 

— Adu-i, că ţi-i cumpăr pe toţi! Tţi dau preţ 

bun! Am eu cui să-i trec. a Că 

- Alecu se miră mult de politică; dar se bucură 

şi mai mult că are cui să-și vândă cu preț bun, 

pepenii,
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In vremea aceasta, Ilie Zenobie nu mai avea 

nicio ' ocupaţie. Tăia câinilor frunză. Dar avea 

sufletul senin, și era bun şi activ. Se duse lu 

București pe la eueonul Grigore Apostolide. Cu- 

conul Grigore îl primi în salonul albastru. 

-— Acum nu ne-a rămas decât să facem litera- 

tură, Ce zici, Iliaş? 
—"Ba eu, deşi azi e Sâmbătă, n'am venit pen- 

tru literatură. Am venit să-mi daţi de lucru, că 

mor de urit. 

— Știi să faci versuri? 
— Nu vă mai bateţi joe de mine, cucoane 

Grigore. Eu am venit să vă propun un lueru mare. 

Numai s'aveți dumneavoastră parale. 

— Ştiu ce vrei să zici!: Dar te lasă inima cu 

căpeăunii ăștia? Ştii ce-a îndrăsnit să facă Șuş- 

mea? Nici mai mult nici mai "puţin, să-mi facă 

percheziţie în casă. Numai când mi-am boboșat 

ochii la el, a at înapoi. Şi eu m'am gândit să | 
fac-'o'ambulanţă a mea, cu toate să sântem sub 
judecată, și să-ţi dau comanda ţie. Dar poţi? - 

—- Toemai la asta mă. gândeam și eu, eneoane. 
= 

a
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și, dacă. sânt bani, puteţi s'o faceţi. Cu atât mai 
mult o să strălucească numele dumneavoastră. 
Numai de una mi-e mie. Mi-e că n'or primi. 
— De asta să nu-ţi pese. Ne adrestim la Crucea 

Roșie, şi Crucea Roșie e internațională. La urma 
urmei ne adresim cucoanei Aglaia, care e o fe- 
xaee cuminte. 

Și altfel Ilie Zenobie, cu tot tabietul lui şi 
cu tot gustul pentru viața casnică, se făcu şeful 
economie al ambulanţei domnului Grigore Apos- 
tolide și se puse pe lucru. 
Ambulanţa Apostolide fu atașată la regimentul 

Ilfov și, după un marș de două zile și două nopţi, 
îl ajunse în preajma Izlazului.
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Stancu Postelnicul, la Galaţi, unde, după stă- 

ruinţele lui Manole, fusese mutat, uitase pe Zinca. 

Acum începuse să-i ardă căleâele după o 

grecoaică, Melpomene, servitoare la negustorul 

Apostol Condilis, din faţa cazărmii; dar dra- 

gostea lui nu ţinu mult. Pătimaș, cum era, dar cu 
văsuflarea scurtă, era în stare pentru o femee să-și 

răpună zilele; dar, după câteva zile, se întreba el 

singur de ce avusese svăpăiala aceea în cap. Con- 

- dilis era învăţat să facă daraveri cu soldaţii și-și 

puse în gând să-i urmeze pe câmpul de luptă, 

unde își da seama că e prilej de mare câștip. | 

Melpomene, care avea pasiunea durabilă, nu. mai 

putu de bucurie, fiindcă îşi închipuia că Con- 

dilis avea să se ţină de urmele lui Stancu. Dar 

mapucă Conâilis să-și ia măsurile de plecare, că, 

într'o bună dimineaţă, regimentul lui Stancu fuse 

îmbareat întrun tren și trimis la București. De-a- 

colo, Condilis îi pierdu urma; dar avea să-și gă- 

sească mușteriii mai târziu, împrejurul Plevnei. 

- Stancu, vărsat la regimentul de Ilfov, comandat 
de Maiorul Nour, o pornise. pe 3os cu regimentul



121 

spre Dunăre. Arşiţa soarelui îl topea.  Cismele 
„strâmbe îl băteau la picior. Pieptul îi “andea. Po 
obraz îi curgea, ca niște lacrămi, sudoarea în lun- 
ul muștăţilor și se prelingea: pe bărbia nerasă: 
IL dureau fluerele picioarelor; dar piciorul drept 
se ridica repede în neștire și se punea înaintea 
piciorului stâng, și piciorul stâng după accea, tot 
astfel, dinaintea piciorului drept, și tot așa, tot 
mereu, și iar mereu. Din când în când, din cou- 
voiu, câte un soldat se lăsa jos și se trăgea. pe 
marginea șanțului. Apoi, sub privirea ofițerului 
călare, se ridica cu greu și, şontâe, șontâc, își luu - 
iar drumul împreună cu cei ce se târau. Numai 
când cădea jos, îi.puneau în căruțele convoiului 
care mergeau în urmă urmate de cirezi de boi 

"pentru hrana soldaţilor. Câmpul în spre secere, 
era de aur. Cămăși albe, tulpane roșii, fuste al- 
bastre se vedeau la un loc înălțându-se și, coborîn- 
du-și capetele în mijlocul lanului, secerau. Câm- 
piile se învârstau cu porumbişti verzi, cu meişti 
gălbioare. Și drumul se întindea până în zare. 
Când sosiră la conac, la Baloteşti, soldaţii -ră- 
suflară de greul raniţei, și, după ce-și așezară ar- 
mele în piramidă și raniţele cere împrejurul lor, 
par'că nu mai erau ei cei asudaţi şi gâfâiţi. Luca 
cobzarul, se așeză într'o rână cu cobza, pe care 
i-o păstrase un regimentar, și sbârnâi un brâu. 
Deodată Stancu sări în sus şi prinse pe Radu 
Gâjâilă, pe Panciu Bălășicu şi pe Alexandru Au- 
raru și-i traseră un joc, de se mirară ofițerii de
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avântul lor. Alţi soldaţi jueau în altă parte; 1ar 

"alții se răspândiră, prin sat să-şi facă prietenii 

şi să mai stea de vorbă. 'Țiganii mai șterpeleau 

şi câte un puiu de găină, 

Deodată, gornistul se sui pe o movilă și trompetă 

mâncarea. Din ulițele satului, de pe câmp, din 

bălării, se arătară capetele tunse. Veneau soldaţi 

şi alergau cu gamela. Flăcăii sparseră jocul, şi, cu 

apă în gură, alergară la ciorba ferbinte, cu bu- 

căţiea grasă în zeama sclipitoare. 

O trăsură, esecortată de altele, trecu pe șosea. 

Era Lascaride. Lascaride se făcea în patru să 

vadă cum merg lucrurile. Ştia că Bălăneseu în- 

zestrase regimentele; dar măi ştia că Gheorghe 

Mușat e omul lui Barbu Cosma și că-i raportează, 

și- bune, şi rele. Lascaride zise vizitiului să oprea- 

scă. Intrebă de -maiorul ce comanda regimentul; 

dar până să vină maiorul, Lascaride se adresă 

soldaților : 

:— Ce mâneaţi acolo, deşcă? întrebă pe un 

soldat. 

-=- dmeru bun, domnule. 

— Şi vă pare rău că mergeţi în . Spre Dunăre? 

nai întrebă el. 

— Cum se poate una ca asta? răspunse un 

șoldat. 

— Unde, dă Dumnezeu să bag batoneta miear 

îritr'un ture, mai zise altul. 

Maiorul veni.



— Nu ne cunoaștem. Fu sânt cu aproviziona- 
rea, Lascariae, 
— Bine-aţi venit, domnule Lascaride. Eu sânt 

Maiorul Nour, 

— Cine wa aprovizionat? 

— Un domn Bălănescu. A mai venit pe-aci şi 
un domn Mușat. 
— ŞI sânteţi mulţumiţi? mai întrebă Lascaride 

și-şi şterse sudoarea de pe chelie. 
-— Foarte mulţumit, Avem făină, și de grâu, şi 

de porumb —" mălaiu, cum îi zie băeţii de pe 
aici — și cirezi întregi de boi grași. Ne-au dat 
şi ce mai trebue pentru popota ofițerilor: ceva 
găini, vreo câteva mii de ouă... 
Pân'om răzbi pe Turc, și-om mai: stânge în 

chingă pe Bulgari, avem ce să mâncăm.



X3II - 

Lascaride mulțumi maiorului şi dându-i mâna, 

se urcă în trăsură și-o porni pe drumul Alexan- 

drei, și de-acolo pe la Stoeneşti peste Olt unde, 

la Scăioşi, Vodă cu primul ministru trebuia să 

poposească noaptea. . ÎN a 

Barbu Cosma primise bune rapoarte, și dela. 

Samuilă și dela Gheorghe Mușat, și-și freca mâi- ” 

nele în tăcere. Rușii înaintaseră prea. mult. în. 

Balcani, Turcii îi bătuseră la Șipea. Sub Plevna 
fuseseră iarăși de două ori bătuţi măr de Osman 

„Paşa, Acum le trebuia oameni și nu avea destui. 

Eventualitatea prevăzută de boerul român se în- 

tâmplase, 

A douu zi la Corabia, sfat de războiu, 

Vodă locuia în casele! primărului, o casă cu 

geamlâe și în salon cu perne cu flori de lână la 
mijloc. 

Se sculase de dimineaţă şi ajutat de Martin, 

îceiorul lui favorit, își făcuse o toaletă îngrijită, 

din care mu lipseau nici decoraţiile. Pofti pe 

Barbu Cosma pe un fotoliu. Măria Sa stete în ce- 

lălalt fotoliu lângă o masă, ce slujea primarului
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drept birou, Cu mâinile pe genunchi, cum obiș- 
nuia și cu ochii luminoși, Vodă spuse tainice boe. 
rului: . 

— Rușii sânt la aman! Iată ce-am primit! 
Dumneavoastră ce ziceţi ? 

Barbu Cosma luă telegrama din mâna lui Vodă. 
".— Eu zic, Sire, răspunse Barbu Cosma, de 
astădată să le dăm ajutor, fără condiţii. 

— Adică să ne lăsăm la generozitatea lor. 
Poate că e o politică bună. Staţi la masă și 
scrieţi: „Primim !“ , 

Telegrama plecă chiar în dimineața aceea. Dar, 
„mai înainte de a da oștirii ordinul de a se con- 

. centra spre .Islaz, pe unde aveau să treacă Du- 
nărea, trebuia regulată chestia comandei oștirilor 
ruseşti din Bulgaria. Pentru aceasta Vodă trebui 
să treacă Dunărea. să meargă la cartierul pene- 
ral împărătesc, la Gornia -Studena. | 

Indată ce eși dela Vodă, Barbu Cosma, trimise 
după Radoslav și. după Vasile Căndeseu, 

Vasile Căndescu, toată vremea, era în haine 
de paradă: frae, elac, lac şi decoraţii. Cum era 
negru şi mărunt cu un umar strâmb şi cu nasul 
cât toate zilele, hainele îi dau un aer solemn, cu 
atât mai ciudat, cu cât ceilalți — și mai cu seamă 
Barbu Cosma, -- aveau ţinuta simplă.. 

Căndescu venea dela Nicopole. 
— Ei, ce mai zic Rușii, Căndescule? Mi se pare 

că au venit la mâna noastră, 
- — Aga mi se pare și mie, zise. Căndescu,. îndo-
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indu-şi clacul și așezându-se pe seaunul pe care 

i-l arătase primul ministru, 

— De ce zici numai „mi se pare?“ întrebă 

Barbu Cosma, așezându-se. 

-— Dela ei nu poţi să afli nimic. Se vede că 

nici ei nu prea știu. Dar e în aer o plictiseală 

grozavă, ba chiar un început de panică. Unii. 

vorbesc că Osman Pașa, poate, dintr'o zi întralta, 

să le sară în spinare din Plevna. 

— Şi vor să-l ţinem în loc, noi? Să-l ţinem... 

„Dar ia să vedem ce zice și Radoslav. 

Și fără să-l lase să deschidă gura, îi zise: 

— Pregătește ordinele. Oştirea va trece Dună- 

rea pe-aici, pe la Islaz. 

— Păi atunei trebue să facem podul cu caicele 

pe care le avem pe Olt. Va să zică luptăm? 

— Dar ce? să stăm de paradă? întrebă Barbu 
Cosma. 

Dar Barbu Cosma nu spuse nimic nici lui Cău- 
deseu, nici lui Radoslav din cele ce vorbise cu 
Vodă. 

Pe Lasearide, care venise să ia ordine dela Mi- 

nistrul de răzhoiu, Barbu Cosma îl hătu p6 

umăr, | î : 
Lascaride grăi: 

—- Bălănescu se poartă admirabil. Trupele sânt 

bine harănite. Să vedem acum ce-o fi în "Țara 
Turcească, Că se aude că ne cer Rușii. | 

— Cam așa, răspunse Barbu Cosma. Si a- 
„ăogă: Şi acum la treabă. Vezi Căndescule ce mai 

.
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spun Ruşii ăia? Tu Lascaride ia măsuri de u- 
provizionare pentru Țara Tureească ; iar dum- 
neata Radoslav, ordinele: Ă 

Și se despărţiră. . 
Cum sosi dela Gornia Studena, Vodă intră în 

salonul, care mirosea a “închis, și se așeză pe un 
fotoliu să se odihnească așteptându- -Și primul- mi- 
nistru. - 
Barbu Cosma în pantaloni albi şi pălărie de 

“pae întră în geamlâc fără să se jeneze. Vodă 
simți că e el și, deschizând fereastra dela salon, 
îl ehemă înnăuntru. Avea faţa luminată. Se vede 

"că avusese sueces, - 
-— Domnule Cosma, începu EI înainte de a-i 

arăta scaunul, wam chemat să vă raportez... 
Barbu Cosma făcu un. gest de surpriză. 
— Da, să vă raportez, urmă Vodă, tot ce mi 

s'a întâmplat, pentru că, în gravele evenimente 
prin care trecem, noi una facem. Sânt pe deplin 
mulțumit de consiliul de războiu ţinut sub pre- 
șidenţia Țarului. o 
— Ce-a făcut Măria Voastră e bine făcut, Dar 

vă mulţumese din adâncul sufletului de înere- 
derea deplină ce-mi arătaţi. 
— La început, continuă Vodă, Țarul ar fi vrut 

să facă din oștirea noastră o simplă anexă a ar- 
matei ruseşti. „Dar eu sânt comandantul arma- 
tei mele române —- și sânt Domn — am zis eu“. 
Țarul stete pe pânduri şi întrebă: „Atunei ca e 
de făcut?“ — „Dacă domnul. român nu poate fi



128 

sub comanda unui simplu general rus; zece ge- 

-nerali ruşi pot îi comandaţi de Domnul Româ- 
„miei“, Parul acceptă îndată:-,„,Ai dreptate“; dar 

adăogă: „Atunci trebue să fim înţeleși asupra 

campaniei de luptă. Xarele Duce, care avea co- 

manda întregei armate rusești, își dete cu păre- 

rerea că, acum, când avem și pe Români, și că 

puţinii Turci dela Vidin şi dela Rahova nu pot 

împiedica atacul, trebue să se ia Plevna cu asalt. 

„Prins Osman Pașa, dmmul Balcanilor e deschis, 

și răsboiul sfârşit, 

Țarul se gândi câteva momente și apoi se în- 

dreptă spre mine: „Dumneavoastră ce părere 

aveţi?“ „In hipoteza Marelui Duce, am zis en, 

se cor mari sacrificii de oameni; şi ori cât de 

mulţi oameni ar avea Împărăția, dela Impărăţie 

și până la Dunăre e o cale, și earna s'apropie. 

Drumurile sânt. rele şi desfundate, și aprovizio- 

narea e grea. Cel mai bun mijloe ered peniru 

encerirea Plevnei este asediul şi coustrângerea 

prin foame“. Ţarul se nită la Marele Duce, ea şi 

când i-ar fi zis să primească și. dânsul această, 

părere, apoi îmi luă mâna și mi-o strânse. „Aveţi 

dreptate, zise el. Trebue să împărțim armata în 

două, și cea de vest care va; asedia Plevna sv 

punem sub comanda Măriei Voastre“, Şi, cun 

vezi, adăogă Vodă, către Barbu Cosma, acum sânt 
comandantul armatei române, dar şi a armatei 

de vest ruseşti, și eu amândouă vom înconjura 
Plevna“, . ie NR .-
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— Sire, zise Burbu Cosma, nu pot decât să 
urez ani mulţi AMăriei Voastre, ca să vi bucuraţi 
de gloria, pe care, eu acest înțelepţese plan, o 
veţi câștiga. Eu sânt la ordin. 

Și astfel armata română din Oltenia făcu 1 mMiş- 
carea spre Islaz, unde, trebuia să treacă Dunărea, 
ca să ia drumul Plevnei, 

Rălănesen întoarse și el carele și cirezile de 
boi. Multă lume de prin Craiova şi chiar din 
Bucureşti luară drumul Islazului să asiste la tre: 
cerea Dunării, Dar în acelaș timp de peste Du- 
“năre Yeneau i răniţi mulţime, :
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Era o zi splendidă de August.. Pe cer niciun 

nor. Dunărea cu valuri line şi primitoare. Dinspre 

Rahova nu se simţea nicio primejdie. Coloanele 

erau înşirâte pe tot câmpul din preajma Islazului. 

La capul podului preoţii în odăjdii, în frunte cu . 

Episcopul Râmnicului, Antimie, cu mitra stră- 

lucită înaintea mesei sfinţite, începură să facă 

“slujba pentru începerea unui lucru mare. Era un 

moment solemn, care se simţea în tăcerea pro- 

fundă în care miile de oșteni ascultau. Alături 

de sfinţita masă, în vipia soarelui, cu feţele stră- 

lucite de voe bună, Vodă,. Barbu Cosma, Căn- 
deseu, Radoslav, Lascaride îmbrăcaţi simplu, a- 

fară de Căndescu, care era în mare ţinută ca tot- 

deauna, ascultau slujba înălțătoare. Cântările erau 

purtate pe. aripile vântului peste maluri, evlavia 

pătrundea, sufletele și le da nădejdi de viaţă de 

aci şi de cea de dincolo. Când Episcopul ridică 

pămătuful și boierii primiră botezul, un freamăt 

se simţi în toată oștirea.- Cu gestul larg părintele 

Manole și ceilalți preoţi stropiră cântând pe dea- 

supra capetelor oștenilor.
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După slujbă, Vodă se urcă pe calu-i murg şi 

se pregăti să primească defilarea la capul po- 

dului. „Cu Dumnezeu înainte“. își ziseră oștenii 

în gând şi începură să se misce. Un cântece a- 

dâne şi înălțător se ridică din mijlocul oștenilor 

şi se răspândi printre malurile Dunării departe 

pe valuri. 

Oastea, îmbărbătată de noutatea lucrului, 

mergea eu avânt, cu toate că, dela capul podului 

încolo, erau numai râpe și gloduri, și drumul mer- 

gea la deal. Ajunşi pe platoul de de-asupra Ni- 

copolei, primiră porunca de așezare. Soldaţii își 

scoaseră foile de corturi și, cu ţepușe, le înfip- 

seră marginile în pământ. Işi așezară muniţia și 

xăniţele în ungherile lor. , 

Preotul Manole, împreună cu preoteasa Mari- 

ţica, trecură şi ei cu convoiul regimentar al Ilfo- 

vului și se așezară, la marginea lagărului, între 

“rupă şi celelalte căruţe, pe-o coastă. De-acola se 

vedea valea Dunării albastre trăgându-şi apele 

spre Turnu-Măgurele. 

Preoteasa se uita cu drag la Manole, și nu se: 

stăpâni să-i zică: - E 

— Frumos crai Manole la capul podului și-l. 

sărută pe obraz. Ma prins fiorii când ai i început 

să botezi. titi Dă 

— Eşti tu bună, Mariţieă. Dar. acum, fiinăcă 

mi se pare că avem de stat mai mult pe-i -aci, tre-: 

Due să desfaci calabalăcul. 

Preoteasa desfăcu Iuerurile. Mai întâi suferta- .
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sele, cu care trebuiau să-și ia mâncarea dela po- 

potă, le puse într'un colţ pe colţarul din cătuti 

„de bagaje. Seoase lucrurile bisericești și le puse- 

10t .acolo de-asupra: potirul și linguriţa, pa- 

trahirul, molitfelnicul şi cădelniţa. Porunci lui 

Chirvase, vistavoiul lor, să caute două lemne gros-: 

cioare, să le ducă la tâmplarul regimentului să 

le facă; pe o parte și pe alta, la un capăt, găuri, 

ia» în găuri să vâre eue de lemn peniru agăţatul 

hainelor. Până să.vie Chirvase, ea le alese pe-ale 

ei, iar pe-ale preotului le puse bașca. Pe urmă îl 

rugă pe: Manole să-i aducă din căruţă, cele două - 

saltele, una de pac şi una de lână, şi le întinse 

una peste alta în mijlocul cortului, pentru odihnă.. 

— Acum mai stai și sfinţia ta că destul ai stai 

în picioare la pod. 

Par, când să se aşeze, iacă ordonanța Maiorului. 

Maiorul Nour îl chema la comandament. 

Preotul se sculă repede. 

— Părinte, îi zise Maiorul Nour, primindu-l în: 

uşa cortului său. Mâine nu știu ce ne așteaptă.. 

Pe seară, ai să ne. faci o slujbă frumoasă și ai 

să ne spovedeşti şi-ai să ne arijești pe toţi. Poate-- 

plecăm mâine." 

— Nu cumva s'au arătat Tureii? Eu sânt gata. 

la poruneile dumitale. 

— Ii mulţumese: Tureii sau arătat ei; dar nu-- 

mai câ prizonieri. Ai să-i vezi ! 
Şi, luându-l uşor de sub giubea, se întoarseră. 

spre râpele Dunării. Soarele în zare se cobora
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“măreț spre Apus. Păzit eu gârbaciul de Ruși, un 
couvoiu de șapte mii de prizonieri așteptau, :de 
pe râpele Nicopolei, să se coboare pe pod. Câţi- 
a. aveau uniforme, dar, şi uniforme, şi haine, e- 
Tau. murdare . și jerpelite. Cu bărbi mari și 
încureate, cu ochi aspri și în fundul capului, cu 
cisme cu earâmbul scorojit fără tălpi şi .des- 
“cusute, păreau niște strigoi. Se culcaseră pe jos, 
în așteptare, şi nu știau cum să-și nai rezeme oa: 
sele. Deodată o comandă îi făcu să tresară, Tăl- 
“măciul le spuse să se scoale și S'o pornească. Gre- 
oiu începură să-și înalțe trupurile și, cu grijă 
pa”că să nu le. cadă picioarele, se puseră în Şi- 
Yeag; Apoi prin șleaurile uscate ale coborîșului, 
-ceata mizerabilă, bălăbănindu-se, se îndreptă spre 
capătul podului. | , 
— Urât' e războiul privit de-aproape, zise AMnu- 

nole. Așa o să le facă şi la ai noștri. SE 
— Per aspera, ad astra! cum zicea Iacomi al 

nostru. (Maiorul Nour înainte de şeoala militară, 
făcuse gimnaziul). N? ajungi sus până nu te tă- 
:raşti pe jos. ia 
-— Acum, Părinte, du-te de te odihnește o lea- 
că și la patru începem. Cucoana preoteasa s'o fi 
speriat de câte o fi văzut și dumneaei astăzi. 

Manole dete din cap, strâmbându-se niţel. Și O 
luă spre cort. : 
-: La. patru, slujbă mare. Trupa fu așezată în 'ca- 
eu. La mijloc masa cu apa întrun castron, lu- 
mânările și potivul. Cu evlavie, părintele Ogre-
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zcanu cădelniță în jurul mesei, apoi în- 

cepu să citească şi să cânte. Toţi, cu capetele 

tunse descoperite și cu privirile în jos, ascultau 

udâne slujba. La. urmă, înaintea grijaniei, 

părintele Manole cuvântă: „Domnilor ofiţeri şi 

scumpi ostași, azi am părăsit sfântul pământ al 

tării, ca s'o înălțăm și s'o mărim. De trei sute de 

ani, Românul ma mai făcut drumul acesta. Il face 
acum pentru slava lui, în veacul, veacului; îl face 

la adăpostul unei mari împărăţii, dar având îni- 

ma plină de dorul de libertate şi neatârnare...“ 

Preotul vorbi cu foc. Ofițerii se încălziră și-l 

felicitară. Apoi din potirul de aur plin de vin și 

anafură fărâmiţită, griji, pe rând, pe toţi ofiţe- 

rii și-apoi pe soldaţi. Toţi, apropiindu-se de sfân- 

tul potir, simțeau că sânt în apărarea dumne- 

zeiască și că se vor întoarce sănătoși dela războiu. 

O veselie parcă la picura în suflet ca un balsam 

necunoscut, îi 

Când Manole se întoarse dela slujbă, suna de 

anasă, Trimise la popotă pe Chirvase cu suferta- 

șele, iar Mariţica se apucă și puse masa. Aveau 0 

măsuţă înaltă și două seaune. Mariţiea așeză mă- - 

suța lângă saltelele întinse pe iarbă; pe urmă, 

seaunele. Chirvase aduse, ca lucruri noi, niște 

struguri cu boabele cât toate zilele. Ii trimisese 
“în dar Maiorul Nour. | | 

După ce mâneară, părintele Manole și.preotea- 

sa Mariuţa eșiră niţel la plimbare, pe malul pie- 

tros al Dunării. Soarele ajunsese în apus: : Nori
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lungi şi subțiri se întindeau în spre miazănoapte 
și spre miazăzi. Pawcă la mijloc, un imens port 
de mare, senin și luminos, se făcuse împrejurul 
soarelui. Razele slăbeau din ce în ce mai mult. 
În  depărtări câmpiile Olteniei se pierdeau 
întro perdea prăfurie, Liniştea cuprindea întin- 
derile şi tăcerea nu era întreruptă decât de sgo- 
motele ce veneau dela lanţurile căruţelor și dela 
mugetul boilor din ocol. 
După ce mâneară, Manole și Măriuţa se. plim- 

bară multă vreme. 

— Și ce ţi-a mai spus Maiorul? întreba bruse 
Manole pe Mariţiea, și stete locului. Parcă ţi-a 
vorbit și azi. | 
— Pleacuri de-ale lui. Şi Mariţica privi coama 

salciilor deasupra cărora apunea soarele, 
— Ce fleacuri? Spune-mi-le și mie ! 
— Că sunt frumuşică; că sunt subțirică ; că 

sânt delicată și că drumul are să fie greu pen- 
tru mine, 

— ŞI tu ce i-ai răspuns? | 
— Eu i-am răspuns că cu tine nimiea nu mi-e 

greu. El atunci mi-a zis: „Dar mult îl iubeşti“, 
Eu i-am răspuns: „Ca pe nimeni altul pe faţa 
pământulni“, 

— Și el ce-a mai zis? mai întreba Manole pri- 
vind cum o parte. din soare era mâneată de un 
nor negru. E 
— EL a zis: „Frumos din partea dumitale“ și-a 

plecat,
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ii— Dagă de seamă Mariţică, zise Manole, lu- 

ându-şi ochii dela soarele aproape. stins, ofițerii 

ăştia cam știu să încânte femeile. 
„— Nu cumva o să mă încânte pe mins? Eu știu 

de tine, şi atât. . 

— "Foarte bine; dar bagă de seamă. 

-- Mariţiea îi dete o palmă pe spinare. 

„— Taci din gură, fricosule ! Ai pus tu mâna 

pe mine; mă ai pa viață.. îi 

"Și; tăcuţi, se întoarseră către cort.



XXIV 

Stancu Postelnicul în seara aceea „trebuia să 
ineargă în patrulare, Deocamdată, în mijlocul 
camarazilor, se semeţea că el cel dintâi pusese 
piejorul pe pod. | NE E 

-— Da, zise Panciu Bălășicu, dar cu am pus cel 
Wintâiu piciorul pe pământul tureese, _ 
„Mexandru Auraru, care prinsese dela Gheor- 

Shiță câteva huchi, întrebă și el cu oarceare im- 
portanță : DI 
— Păi voi știți de unde începe pământul Tur- 

cului? SI 
— De unde? Dela, pod, răspunse Bălășicu. 
— Vezi că nu ştii? Incepe dela mijlocul apei. 

Ai făcut tu bâldâbâe, pentru ca să te lauzi? 
— Auzi al dracului! Si de unde știi. tu. asta, 

Lixandre? | 
— Dela domnul Gheorghiţă. -EL mi-a arătat o- 

dată cum stă lucru. ” 
In vremea aceea goana sună de împărţitul 

scrisorilor, Panciu Bălășicu se auzi chemat. Se. 
duse, Găsi a scrisoare pentru el, o luă și so întoar-
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„se iar între camarazi, ca să-și spună, într'un târ- 
ziu, cuvântul: | 

— Păi mă, eu n'am spus că am pus piciorul cel 

dintâi în apa Turenlui, ei pe pământul lui. 

Toţi râseră. Bălăşicu înfundase pe Auraru. 

— Ei acum ia să vedem ce zice la scrisoare, 

zise Stancu. 
— No fi dela vre-o mândră, măi vere? 

— Bine-ar fi. Dar e și mai bine, că e delu dom- 

nul Gheorghiţă. Ai măi, Lixandre, citeşte. o tu 

că ştii mai multă carte. 
— Ado încoace ! I.E, măi băieţi, aici e un cân- 

tea. 

— Ia să-l auzim, mai zise Stancu. 
— Uite cum zice : 

. 

Bună ziua, măi flăcăi | 

— Flăcăii sântem noi. Vezi că gândește și la 
noi, nu numai la tine, mă Paneiule, zise Stancu. 
— Ia să-l lăsăm să citească, erăi Paneiu. | 
Alexandru Auraru citi mai departe, reluând 

primul vers : 

Pună zina, mă flăcăi... 

"Voi umblaţi pe dealuri, văi, 

Către Țara Turcului 

Turcului, Chirghizului.... 

— Dar Chirghizii ce sânt? întrebă Staneu.



13% 

— Aia, explică Auraru, sânt Tureii - Vaia răi. 
Jupoae oameni, ' 

-— Auzi ai dracului ! Ilai citeşte înainte ! 
Auraru reluă cele din urmă două versuri :. 

Către țară Tureului, 
Turcului, Chirghizului, 
Să-l răsbiţi și să-l goniţi 
Țara să ne-o desrobiţi | 

— Măi, dragilor, zise Luca cobzarul, lu vorbele 
astea trebue și o muzică, O să i-o fae eu. 
— Până la muziea ta, hai să zicem cântecul 

cu toţii, așa cum e aici, Și toți repetară rar Și ev 
patos versurile. 
— Dar staţi, că mai e, zise Auraru: 

Noi, ai țării noastre fii, 
Hai cu inimă, copii, 
Iureș în turcime daţi, 

Dorul să ni-l alinaţi! 

Noi aicea așteptăm 
Cu flori să vă ?neununăm 

Să trăiţi și să 'nfloriţi, 

Para să ne-o desrobiţi ! 
- 3 | 

— Măi, frumos vorbeşte, mai zise Stancu. Vezi 
simte şi el ce simţim și noi !
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„— Toată ţara simte-aşa, grăi Danciu. Adu să 

mi-o mai slovenese și cu. 

„Mă băeţi, mama care va născut și va crescut, 

în care trăiţi şi iubiți, este țara voastră. Să no 

uitaţi și să vă daţi sufletul pentru ca...“ 

— Aşa e; întrinsa mâncăm! pâinea şi ne vese- 

lim, zise oftând Lea :zândindu-se la iubita lui 

dela București. | ” 
De odată tresăriră. 

— Ce faceţi băcţi? zise, adresându-se lui Pan- 

eiu, Manole, care în- timp ce Mariţiea făcea pa- 

tul. -se plimba prin lagăr. Aveţi cort bun? 

——. Avem, slavă Domnului, și citim o serisoare 

de la Ogrezeni, răspunse Panciu. 

—.- O fi dela cumnatu-meu, Gheorghiţă? 

Şi Manole i se păru atât de departe ura lui în 

potriva lui Gheorghiţă. Alte griji îl mânau a- 

cum, și alte doruri. “ 
—- Are cântece înnăuntru, mai zise, Panciu. 
— Ia să-l văd și eu, grăi Manole. 
Manole luă scrisoarea, o citi încei la ultimile 

lumini ale serei. 

— Asta vă dă inimă, băeţi! Să ne vedem cu 
hine, . 

- Şi întinse scrisoarea lui “Panciu Stancu sta cu 
spatele la Panciu, și ţinea ochii în jos. Manole 
nici nu-l văzuse. | . i 
"= Dar ce-i cu Zinea ta, mă Luco? întrebă Pan- 

ciu, după ce plecă părintele Manole.
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— Ce să fie? Ea cu bărbaţii ei, şi eu cu gagi- 
ca mea. 
— Va să zică de Zinea nici nu-ţi mai pasă? zise 

Auraru, 

— Ce să-mi pese? Parcă nu știu cu că Stancu 
i-a mâneat din smântână ! 
— Parcă numai Stancu, zise Stroilă. Nu stă a- 

cum la părintele Manole? 

-— Face treaba preotesei Mitana, rosti și Stan-. 
cu..Le știu eu pe toate, deși am fost la Galaţi. :: 

Goarna sună rugăciunea, 
— Măi, cum trece vremea. Ilai să ne nehinăni! 

zise Auraru. Mâine, Dumnezeu știe ce-o mai fi. Și 
soldații trecură la rând, pe când goarna suna 
prelung și jalnie.



XXV. 

Părintele Manole în plimbarea lui dete peste 
Ambulanţa lui Zenobie, care-și făcuse loc mai la 

-o parte. Ilie tocmai eșea din cort. 

— Ei, Iliaș, întrebă cu bucurie .și mirare Ma- 

nole, numai te-am zărit, dar n'am vorbit cu tine. 

Cum ţi-a venit să vii pe aici? 

— Dacă m'aţi dat afară din slujbă, ce era să 
'faa? Am plecat și cu la război. 

— Dar sor' mea ce- o mai fi făcând? întrebă Ma- 

| mole, 

— Am lăsat-o bine, sănătoasă, soţioara mea! 

-Și acum mi-o dor de ea, grăi Ilie. 

— N'am fost eu mai cu minte, că mi-am luat 

preoteşiea cu mine. Ilai s'o vezi ! E la ambulan- 

“ţa regimentului. 

— Dar al dracului ai fost azi, mă părinte Ma- 

nole! Cu gestul tău la botez, ne-ai băgat în răcori. 

— Ei, trăim, vremuri mari, și sufletul se înal- 

ță, măre Iliaş. Mi sau dus năduțurile rele. 
Iliaș își luă pălăria și, împreună cu părintele. 

„Manole străbătură lagărul și găsiră pe Mariţiea 
“robotind.
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Iliaș dete mâna cu Mariţica. 
— Să ştii că o să te luăm la noi, numai să vrea 

Părintele. 
— E o idee, zise Manole. Mariţica scototi în că- 

ruţa cu bagaje şi scoase un butoiaş cu vișinată, 
și turnă pe țeavă în două păhărele, 
— Hai ia și tu niţică, o îndemnă Mânole. Văd 

„că ai pus la loe ealabalâcul nostru ca pentru ple- 
care, | 
— Mi-a trimis vorbă Maiorul. '. 
Și Mariţica își puse și ea o jtimătato i în “al trei- 

lea păhărel. | 
După co le băură încetinel, începură să doscoasă 

” de-ale războiului. 

— Ce-ai mai auzit, Iliaș? întrebă. Manole. 
— Doctorul meu, domnul Vlăseeanu, vorbi 

Iliaș, are cunoștințe pe aici „prin regimentele 
astea și-mi spune și mie câte una. După amiazi o 
să mergem drept spre Plevna. 
— Și eu care erezusem c'o să rămânem pe aici 

prin prejur. | N . 
„— Mii, Părinte Manolaș, zise, Ilie, s'a așezat Os- 
man Paşa în Plevna.-Ăla o să ne dea mult de 
furcă. Pe Ruși i-a bătut până acum de două ori. 
Să vedem acum ce facem noi, că a închis în 
cetate. 

— Păi dacă sa închis în cetate, ce e ? grăi Ma- 
nole.. - , 
— Ne stă în spate și Rușii nu mai pot să îna- 

inteze. Zice că până nu se ia Plevna, nu se sfâr-
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SR Ja cale Y săi — 

a: most, PE E 

Tie avea în buzunar o pereche de cărţi. 

i— Dar, hai să lăsăm „războiul ȘI să jucăm e 

partidă: Măi tece vremea. | 

Marițica puse o față de mâsă mai groasă peste 

mesecioara lor. 

" — Nevastă-ta le cunoaște, întrebă “Ilie. 

— Se uită în ele ca pisica în calendar. E ca și 

sor'mea — tun, Ei îi place numai să-se “uite şi: să 

ne 'mai servească câte-o vişinată, grăi Manole şi, 

apoi, fără trecere, întrebă pe Ilie : 

— “Tu cunoşti pe ă Maiorul Nour î. 

— In cunose. Îl cunose dela Berești, îi răspun- 

se Ilie. A fost în garnizoană pe-acolo. i 

— Ce fel de om e ? mai întrebă Manole, și i făcu 

cărțile pentru „tabinet“. 

— B'un om cinstit, îi „Yăspunse Ilie și tăie căr- 

țile. 

":— Mi se pare — uite-o că e de fați — mi se 

pare că a pus ochii pe nevastă-mea. ” 

?—— Catăcţi de treabă. Maiorul Nour nu e de-ăia. 

Şi, tăcâna, făcură mai departe cărțile.



XAVI 

In vremea aceasta Maiorul prelungise masa la 

popotă cu ofiţerii. Popota era într'o hardughie 

părăsită dela marginea orașului. Soldaţii o cură- 

țise, o măturase, o scosese la vopsea. Maiorul era 

un om cu statura mândră, avea o mustață groasă 

şi întoarsă, dar neînprijită, și părul tăiat perie. 

Obrazul roşcovan era bun; dar picioarele îi erau 

tam strâmbe din pricină că mult timp fusese la 

cavalerie. Lângă masa luncă, după ce mânea- 

seră, stau de vorbă Maiorul Nour, căpitanul Hrin- 

cea, locotenenţii Vasilescu și Zimniceanu, subloco 

tenenţii Breazu, Tănăsilă şi Floroiu. 

— Mi se pare, zise Hrincea, că s'a supărat po- 

! Pe la noi n'a mai venit. și păzeşte preo- 

teasa. 

_—- Era ostenit de drum; am vorbit eu cu el, | 

vise Maiorul. | 
— Mi se pare, domnule căpitan, că. aţi vorbit. 

și en preoteasa; şi de-aia popa era supărat. 

Loeotenenţii snrâseră 

-— Nu mai vorbi prostii, căpitane. Preotul Ma- 

nole e om deștept. . 

10
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— B deștept, domnule Maior, dar mi se pare 

că-și teme grozav nevasta... 

— Ei lăsaţi vorba asta! Mai bine să ne gân- 

dim la momentele prin care trecem. Mâine trebue 

să ne așteptăm la demonstraţii turcești. Turcii 

din spre Rahova vor să acopere pe Osman Paşa. 

Ai regulat patrulele, Ilrincea? 

— Ne ducem acum, zise Hrincea. Iai, băcţi la 

treabă. Azi doar făcurăm popas. 

Tirincea plecă cu ofiţerii. Se formară' patrulele. 

- Stancu, care deşi făcuse boroboaţa de la mane- 

vre, știuse s'o cârpească cu o serintitură de pi- 

cior, de care-l îngrijise zice-se Zinea, era acum 

caporal. Pe seară, după apelul șefului, fuse tri- 

mis dincole de oraș în spre Rahova. După ce sfâr: 

şise treaba, Hrincea se întoarse la cortul popotei; 

şi se puseră la cărţi. Ă 

Maiorul nu vru să joace. Era neliniștit, Mari- 

ţica, cu simplitatea și gingășia ei, îi cucerise, Dar 

o iubea ori nu? Câte odată i se părea că şi-ar da 

viaţa pentru ea. Alte ori o privea cu răceală: v 

preoteasă, care mirosea a tămâe, — și atâta tot. In- 

cepu să se gândească ori la strămutarea lui, ori 

la a părintelui Manole... Dar, pe vremea asta era 

oare posibil? Şi-apoi vlaga- lui de militar! Se pu- 

tea oare să se mărturisească așa de slab? Cugetând 

po salteaua din cortul lui încăpător și stând în- 

tr'o rână, îşi plimbă mult. gândurile și adormi 

îmbrăcat. Ordonanţa avu: milă de el și nu-l deş- 

teptă.
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Stancu 1 mergea pe bâjbâite cu cei cinei soldaţi 
ai săi, risipiţi în trăgători în latul Qrumului, că- 
tre Rahova. Era un drum glodoros şi râpos cu 
garduri și uluci desgrădinate pe o parte. La fie- 
care cinei minute trebuiau să stea şi să-și verifice 
legătura. Multă vreme nu simțiră nimic. Cireula- | 
ţia era moartă. Tăcerea se întindea peste tot pla- 
toul. Dela un timp deteră într'o vie, 
— Cine e acolo? se auzi un glas. . 
— St! auziţi măi un glas românese. Să nu fa- 

cem vreun pocinog. 
— Vine din ceardacul ăla, grăi unul dintro sol- 

daţi arătând cu puşea e mo gâldeaţă neagră. 
— Oameni buni ! răspunse Stancu. 
— Atunci ce cătați în viile oamenilor ? îi în-- 

trebă glasul. 

— Sântem soldaţi români, mai grăi Stancu. 
So auzi o mișcare, şi un moşneag eși dintre. a 

raci. Aveu barba albă, : 
— Dacă sânteţi români, hai să vă dau struguri. 
Stancu se temu de vreo cursă, er 
— Măi, Stroilă, tu să păzeşti aci; îţi dăm noi
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struguri pe urmă. Fii cu ochii în patru. Stroilă 

rămase în drum, lângă gard. 

Pătrânul îi primi sub umbrarul unui bordeiu. 

Sânt strugurii mei, şi de-aia vă dau. 

Și, ducându-se cu un coș, pe unde știa că stru-. 

gurii sau copt, moş Vasile îl aduse îndată pliu. | 

—— Cum te cheamă, moşule? 

— Ce să vă mai spun cum mă cheamă? Va- 

șile mă cheamă. 

„— la ascultă, moș Vasile, nu s'a văzut pe aici 

vre-un picior de ture? _ 

— du fost ei; dar i-a gonit Rușii. De atunci 

mam mai văzut niciunul pe aici. 

_— Măi, zise Bălășieu, îmbucând de zor, să nu 

ne afle domnul căpitan Hrincea că ne-am dat la 

mâneare de strguri, c'o păţim. 

Se săturară repede. Erau niște ciorehini uriași. 

Nepede luai, repede te săturai.. 

+ —- Dar Bulgarii ce fac ? mai întrebă Stancu. 
— Ăia ţin cu Rușii; și nu le-a plăcut de loc, 

când sa auzit că vin Românii. 

— Dar dumneata, cum de-ai ajuns vier la Ni- 

copole ? 

— Ia păcatele mele. Am fugit să nu mă ia în 
miliţie. 

Bătrânul minţea ; dar n'avea cine să-l desmin-. 

tă. Pe vremea lui nu se pomenea încă arcanul și 

sorţul. De fapt omorâse din greşală un om; și 

nu voia să trăiască sub pământ. 
3
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— Acum, hai băeţi! “1, Lucu, du cioreliiăti 
ăștia lui Stroilă, zise Stancu. a 
"Cână ajunseră la drum, Stroilă întinse mâna la 

struguri; dar în acelaș timp li se păru că se aud 
oarecare sgomote înfundate, 
-— Ia sloboade tu pușca în sus, măi Aurarule ! ! 

Un poenet turbură tăcerea. 
Un altul îi răspunse ; dar în acelaș timp se uu- 

ziră și pași sdupăind. 
— Au luat-o la goană. "Trageţi foe repede. 
Cele cinei puști încăreate trosniră. Se auzi un 

vaet. Sdupăiturile se depărtară. 
— Hai să vedem ce e acolo ! Dar, târg 
Se tîrâră ei pe brânci încetișor. Lângă o dără- 

mătură auziră gemete. Intrară cu fereală. Cu pi- 
ciorul plin de sânge, un soldat ture sta cu faţa 
în sus și gemea. Un glonț: îi sfărâmase fluerul | 
piciorului. ” 

— Acum ce facem? întrebă Stroilă. 
— Eu zic, grăi Stancu, să-l luăm pe sus şi să-l 

ducem în lagăr. 

Cu milă și fereală, Auraru, Panciu, Lmea şi 
Stroilă îl luară pe ture de subţiori și în sprijini-" 
ră piciorul rănit. De- -acum, fără frică, . merseră 
omeneşte pe drum și, după un ceas de mers, Stan- 
cu, făcând salutul reglementar, aduse peseheş că. 
pitanului Hrincea, pe turcul împușeat. 

Căpitanul puse să scoale pe tâlmaciu. 
Astfel, înainte de ziuă, maiorul Nour, știa pa-
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ziţia inamicului în spre Ruhova, şi se gândi că 

propună pe Stancu la ordinea de zi. 

Ziua, de dimineaţă, se arătă ceţoasă. Dar repo- 

de soarele o sparse și ea se grămădi câtăva vro- 

me ca un nor, de-asupra Dunării. 

Două companii se desfășurară în coloană de 

atac în spre Rahova. Dar nu găsiră în drumul 

lor decât fugari jerpeliţi și nemâneaţi. Detașu- 

mentul tureese se retrăsese. , 

Pe la amiază veni ordinul de plecare. Preoteasa 

Mariţica fusese bucuroasă că-și făcuse de mult ba- 

gajul. Şi pe la trei ecasuri 0 porniră. |



XAVIII. 

Stancu Posterlnicul când auzi goarna sări în 
sus. De dimineață știau 'că au să ia drumul Plev- 
nei. Turcul, pe care-l adusese pe sus, după ce fu- 
ese cercetat, îu dus la ambulanţa, lui Apostolide, 
unde, doctorul Vlăsecanu trebui să-i tae piciorul. 
Când doamna Anicuţa Băluţoiu, doamna de cari- 
tate, se duse dimineaţa să-i dea un ceaiu, îl găsi 
mort. Il înmormântară în marginea orașului în- 
tr'o groapă, care parcă cra făcută pentru el. Pre- 
otul Manole mijloei apoi la doctorul şef al regi- 
mentului, să lase. pe cucoana preoteasa să facă 
parte din ambulanţa Apostolide, Medicul se învoi. 
Și, astfel o porn:ră cu toţii la, drum lung și ars 
de soare. Merseră ce merseră, şi regimentul ajun- 
se la Poradim, un sat cu case dărâmate Și cu o- 
chiuri de țiplă spartă la ferestre. | 
"Regimentul Ini S'anen tracu mai departe şi luă 

poziţie în fața Grivitei, care se întuneca pe un 
deal. Cum sosiră la faţa locu'ui, cu casmalele bu- 
ne pe care le aveau, soldaţii î începură să sape 
şanţuri. Stancu da în lut, din rărunehi, și nu mai 
puţin ceilalți soldaţi, pe care-i îndemna cu fap-
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ta. Pământul la faţă era pietros, dar jilav. Nu 
cra destul de primitor, La fund pământul era us- 
cat și sănătos. Stancu cu soldaţii săi își făcură 
un culeuș încăpător. 

In vremea asta Maiorul Nour nu sta de geaba. 
Intr'o recunoaștere, soldaţii prinseră un. ture, pe. 
“care-l ispitiră asupra poziţiilor. Turcul, un ro- 
mân meglenit tureit, le spuse tot ce-i ceru Maio- 
rul. Dela el aflară că acolo în vârt sunt două 
tabii, nu una, și sânt despărțite printi'o vale a- 
dâncă. 

Maiorul Nour chemă pe căpitanul Hrincea,. şi 
se sfătui cu el să raporteze acest lucru Colono- 
lului, 

Colonelul Zibleanu juca cărţi într'un grajd 
„părăsit la Poradim. Maiorul Noutr, prin hârtoapele 
locului, însoţit de un călăuz, pe-a ceață groasă, 
sosi de dimineaţă la raport. 

— Ce, voi sunteţi mai cu cap decât ofiţerii de 
geniu ai Țarului? se răsti la Maior, colonelul Zibi- 
leanu. Să mă lăsaţi în pace! Noi ne conducem 
după harta statului major rusese. Și harta arată 
numai o tabie. | 

Maiorul se întoarse plouat și mai € cu seamă, 
supărat, 

— Luaţi, zise el, după ce sosi în redută, care 
se mărea văzând cu ochii sub sapele soldaţilor = 

luaţi tureul ăla şi-l  duceți la ambulanţă, Nu 
mai avem nevoo: de «el !
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— Dur ce e, domnule maior? 
Maiorul îi zise Şuerând : 
— Avem un comandant tehuiu. EI] ştie nu- 

mai de stoss. Joacă cărţi. Atâta știe. 
— Taci, să nu te-audă Cineva 
— Auzi dumneata! Harta rusească e lucru 

sfânt şi să nu cumva să spunem altfel decât ea. — Dacă-i ordin, mai ce face, zise căpitanul. 
— Să mai vezi câte sute de Oameni are să ne 

coste povestea asta, 
— Ia lasă asta — şi mai spune-mi ce mai faci îl întrebă IIrineea. 
— Ce să fac ? Prost, Mă, mi-ești cel mai bun 

prieten. Mă prăpădese după ea. Așa talie și cură- 
"ție sfintă mam mai văzut nicăeri,. ” 

— Ce spui, dragă ? Lucru e serios, și trebue "să te vindeei. ” 
— Ce pot să fac? E mai presus de mine. Şi 

totuși trebue să mă înving pe mine însumi. Nu- 
mai de n'aş mai vedea-o. 
— Păi, ea e tocmai la ambulanţă, De ce „te 

temi ? 
Pa 

— Când eu gândul nu gândeşti, mă ia piciorul 
într'acolo. Şi azi dimineaţă am văzut-o. Ti un 
înger, un. adevărat înger...ah | 

Dar am să mă 'nving, 
Căpitanul Hrincea îl strânse mâna în tăcere. 
Apoi își întoarseră gândul în altă parte : 

iorul. 

—— La tine lucrările sânt gata? îl întrebă ma-. 

Ss
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— Aproape ! Au lucrat din răsputeri băeţii. 

Casmalele astea pareă sânt făcute pentru ei. : 

: Qoarna sunâ de mâncare. Soarele eșise din 

ccață, rece, pe deasupra dealurilor îngălbenite. 

Deodată auzi un vîjiit pe sus. Şi bomba că- 

zu, fără să se spargă, la câţiva pași lângă ei. 

„== Avurăm parte, Dar sîntem şi noi îrapru- 

denți de stăm afară din șanțuri. Haid'năuntru. 

 — Să ştii că 'Tureii vor să ne strice culeușul. 

Trebue să răspundem și noi. - 

Și merse la telegrafist, care tocmai își așezase 

aparatele în cotlonul unui șanț. 

: "Panurile noastre, așezate în adăposturi în” do- 

sul trupelor, cum primiră vestea, începură să 

tragă. Focul turcilor încetă. Bombardarea lor un 

făcu deocamdată nici o stricăciune. 

La masă toţi îl întrebară pe maior ce sa fă- 

cut cu informaţiile tureului. Maiorul, îneruntat, 

tăcu, şi toţi îi respeetară tăcerea. 
Dar către sfârșitul mesei sosi locotenentu! Ză- 

nescu, ofiţerul de legătură dela comandament. 

Ce mai e nou pe la statul major ?... îl întrebă 

căpitanul Hrineea. 

- — Ja avem de furcă cu Ruşii ăștia, care acum 

cer să-i ajutăm. . -- 

—- Cum ? întrebă și Maiorul. 

- — Vor să ia en asalt Plevna şi se ţin și de noi. 

Se pregătese să serbeze pe S£.. Alexandru... 

— E grav. Dar, la urma urmei, Plevna trebue 

mată, zise căpitanul. :
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_— Trebue luată, zise gânditor Maiorul Nour, 
dar e chestiunea cum : prin asalt sau prin a- 
sediu. 

— Se vede că ei cu votea lor, vor so ia, prin a- 
salt,. grăi iarăși căpitanul, i 
„— Eu cred, zise. locotenentul Vasilescu, un 
om slab și cu fruntea, desgolită, că domnul căpi- 
tan are perfectă dreptate. Tot curajul Rusului 
stă în votcă; îi. iei votea, — Rusul: o ia la 
goană, - 

— Asta e deosebirea dintre soldatul nostru şi 
soldatul rus zise locotenentul Zimnieceunu.. Pe 
unul trebue să-l încălzești cu votcă ; celălat e 
încălzit de-a gata, cu idealul, 
— Aşa e domnule maior, zise iar căpitanul 

Ilrineea, 

Mai adineauri-mă plimbam prin lagăr. E greu | 
să merei prin săpăturile astea ; dar e plăcut să 
vezi fetele soldaţilor. Dintrun cort sauzea un 
cântee de războiu. Cum mă văzură tăcură. Ce cân- 
taţi voi acolo? — Noi, un cântec, un cântec 
pe rare ni l-a trimis domnul învățătot din 0- 

.grezeni, 
= Ia învățătorul ăsta, zise maiorul pe  gân- 

duri. răspunzând lui Hrincea, am dormit şi eu. 
pe vremea manevrelor, o noapte. Are un băiat 
mititel ee ştie câte toate. 

--- Imi dati voe, domnule Maior ! „la să văz, 
le zisei cu, ce cântee ăla“. E o poezie patriotică, Şi



156 

ei o cântau în cort cu'tot sufletul. Iată soldatul 

nostru. 
— Mie-mi vine să zie una, zise și sublocotenen: 

tul Floroiu, care avea o frunte cât toate zilela. 

Rușii sânt indolenți pentru că sânt mâncăcioși 

şi sânt viteji pentru că beau rachiu. 

» — FPloroiu, zise maiorul, a rezumat bine ca-um 

"zis noi de Ruși, Acum la treabă ! 

Și se despărţiră fiecare ducântiu-se în seutorul 

stu
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"În vremea aceasta, Vodă se instalase într'o ca- 
să țărănească, învelită en olane și cu ţiplă în 
fereastră, la Poradim. Barbu Cosma rămăsese în 
țară, să vadă de administraţia aprovizionării, în 
vederea ernei ge s'apropia. Vodă avea acum de 
sfătuitor pe Radoslav, care dacă nu era cult, a- 
vea bun simţ. | | 
„In seara, în care se instalase la Poradim, — şi 

după ce luase cunoștință de dorinţa Ruşilor, == 
Vodă îl chemă la sfat, | 
— Aţi auzit, domnula eneral, dorințele Ru- șilor. Dumneavoastră ce ziceţi î N 
—- E un greu sacrificiu de sânge, Măria 'Ta, pentru o simplă vanitate, * 
— Da e posibil să pierdem multă lume | Doar 

la una totuși mă gândesc, Prin proba de sânge e nevoe să trecem ; nu atât pentru noi, cât pentru 
Ruși, eare ne despreţuese și mai cu seamă pen. 
tru Europa, — reprezentată prin eoresponiuiitii 
streini, ce ne urmăresc, Trebue, domnule gene- 
ral, să arătăm ce putem, ce virtute avem, | 
— Măria Voastră are Areptate. Noi n'am mai 

Inptat de aproape trei sute de ani.
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— Va să zică, domnule general, şi dumnen- 

voastră sânteţi de părere că în ziua de 30 Au- 

gust, trobue 'neapărat să dobândim o victorie, 

— Dela aceasta atârnă faima noastră viitoare. 

— Atunci, convoacă pe ofiţeri și să luăm mă- 

surile trebuincioase. | 
A doua zi, la Poradim era mare mişcare, Toţi 

ofiţerii se adunaseră îngrijoraţi. ” 

- Radoslav chemă pe maiori și pe colonri, și le 

dete poruncile pentru a doua-zi, în plicuri. Apoi 

cuivântă: 

„Ochii tuturor sunt aţintiţi - asupra noastră. 

De trei sute de ani n'am mai iuptat, trebue să 

facem într'o singură zi ce mam făcut în tot acest - 

timp. Mâine ne trebue neapărat un succes. Soar- 

ta ţării întregi e în mâinile noastre. Să ne facem 

datoria. şi măi mult decât datoria, căci - suntem 

răspunzători de destinele ei“. 

Radoslav tăcu. Toţi simţiiră un fior de voini- 

cie. . | - 

„i mai e ceva, grăi Radoslav, Nu uitaţi că 

comanda întregei oștiri de români și de ruși din 

partea asta, cât o vedem. cu ochii în jurul Plev- 

nei, este .a Domnului: nostru; Nu uitaţi că el şi-a 

pus încrederea în :noi și că din mâna jui vom lua 

recompensa meritului.” nostru. Piţi cu inimă şi 

ea 
A Sa
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gândiţi-vă că pe lume un Dumnezeu avem, o pa- 
trie şi un Domn. 

O tăcere tainică se întinse asupra tuturor. 
Rândurile se rupse, și, cu saluturi tăcute, ofiţerii 
se depărtară. 

Maiorul Nour luă plicul, ce închidea destinele 
lui, și se întoarse călare la șanțuri. 

Căpitanul Hrineea îi eși înainte. . 
— Mâine, intrăm în foe, zise maiorul Nour că- ? 

Pitanului IIrincea. 
— Cu inima dumitale, mâine o să ne. acoperi 

pe toți de glorie. . , 
— Cu inima „mea, grăi maiorul, mâine o să 

scap de gândul Mariţichii,. și simți apa năpădin- 
du-i ochii. - o 
— Iubitul meu prieten, să fim prudenţi. . Noi 

ducem pe soldaţi și sântem răspunzători de via- 
ţa lor. E momentul să ne gândim la preotese? 
întrebă Hrincea jumătate glumina. 
— Ai dreptate, zise maiorul, Şi-și. scoase ba: 

tista. O trecu pe deasupra ochilor şi zise iarăși: 
— Măi Ilrineea, mi-a gâtuit sufletul. Nu res- 

pir, nu-mi bate inima decât pentru ea; Să ia dra: 
cu pe popa Manole că i-a cășunat să vie la.răs- 
boi cu preoteasa... Hai să ne mai plimbăm. 

Și sub cerul spuzit de stele făcură câţiva: pași 
prin tranșee; apoi se întoarseră şi se -duseră la 
culeare. Constelaţia: Văcarului şi Carul cel: Maro 
străjuiau. a
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Târâş-grăpiş cu cinei căruțe, în care îşi încăr- 

case toată prăvălia, Condilis cu chirigii lui și cu 

Melpomene ajunseră la București, dela Bucureşti 

la Izlaz, şi, pe urmele trupelor, ajunse în împre- 

jurimile Plevnei. Soldaţii, și mai cu seamă ofiţerii, 

care n'aveau ce face cu banii, îl adulmecară. 

— Măi, zise Auraru, în grupa prietenilor lui, 

ci-că a venit un gree dela Galaţi cu fel de fel de 

bunătăţi. Nenfruptăm și noi? 

--- Tai să mergem și noi pe-acolo. Văd că Turcii 
ne lasă în pace. 

Stancu se învoi bucuros, mai cu seamă că-și 
închipuia cam cine poate fi. Incepuse să-i fie dor 
de Melpomene, 

I)ar toemai când se găteau să se ducă, Tureii 
începură să-i salute cu șrapnele. 

-— Poftim, de te du! zise râzând Panciu. 
„Şi se vâriră cu toții în șanțuri. Maiorul le dete, 

pentru atacul de a doua zi să facă lese, ori cum 
le mai zice, fașine. 
— Mă, nu cumva vin Tureii peste noi? zise 

Auraru, împletind. i
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— Ei de-asta le arde lor acum ! In sehimb mâi- 
ne dimineaţă, mi se pare că o să dăm noi peste 
ci, spuse și Stancu, împletind la leasa lui, 
— Se vede că au simţit și ci ceva, de vor să 

se grozăvească, glumi și Luca, cereetându- Şi lea- 
sa și pe-o parte și pe alta. 
— Până acum am rămas buni sdraveni, zise 

Panciu punându-și pe a sa deoparte, făcută ma 
ta; dar nui știm mâine ce va fi. 
"— Da, ea mai tacă-ţi îleanea, 'mii Panciule. 

Şi-ai să mai cântăm cântecul ăla zise și Stroilă. 
Ceilalţi nu-l ascultară, a 
— Mă, noi mâine să mergem . așa, îndemnă 

Staneu.. „.. Doi eu lesele astea, să meargă înainte. 
După ei să meargă unul cu 'seara . Și ceilalţi să 
tragă cu pușea, pe la spatele lor, 
— Măi, bine e cu puștile-astea noile, nu: mai 

stai mult eu încăreatul. ” 
Un glonţ veni și se înfipse în Șanț, 
— Uite-al dracului ! Dacă ţi-era capul în drep- 

tu-ăla te duceai pe copeă, zise Stroilă lui Auraru. 

După: amiază, linişte pe tot frontul. Stancu 
începu să fie neliniștit, Se cam ferea de ceilalţi. 
Se pusese pe o rână în fundul șanțului Și o ali- 
pă nu mai închisese un ochiu. A fost de ajuns, 
ca “să aibă un vis, care, în clipa aceea, par! că-i 
făcu o plăcere ne mai simțită, dar care, când se 
deșteptă deabinelea, îl sdruneinâ. Se visase gi- 
nere și preotul, la cununie, în loc să-i dea să mă- 

11
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nânce covrigul, îi legase de un deget un bănuţ, 

iar, alăturea de el, drept mireasă nu era nimeni, 

ci doar întunericul. Se gândi că poate are. să 

moară, și i se făcu un dor aprig de Melpomene. 

Se prefăcu că vrea să caute pe cineva pe la see- 

ţia de alături și, strecurându-se printre tranșez, 

ajunse mai întâi la ambulanţă, și apoi, toemai 

departe în niște bărăci de pânză găsi așezarea lui 

Condilis, înconjurată de soldaţi, care vreau să 

cumpere din bunătăţile lui de mezeluri, fructe, 

ace de eusut, broboade, cămăși, și altele multe. - 

Melpomene cu deosebire era îmbulzită, că era 

fată frumușică și repede la treabă. Stancu se feri 

de un grup de ofiţeri care făceau târg cu Mel- 

pomene, și se furișă pe la spatele bărăcii. Câni 

isprăvi cu ofiţerii și se întoarse, Melpomene îi 

zări ochii aprinși, întrun colţ, pe un scaun. 

— Tu, Stancule! Și eu, cu treabă pe-aici, să 
nu te văz că stai acolo! 

Şi se sărutară. | 

„Bine-ar fi fost să vii mai pe seară, când închid 

-prăvălia. , 

— Ar fi fost bine ; dar mâine mi se pare că 

intrăm în foc, și nu știu dacă deseară, din prici- 

na şantinelelor, aș mai fi putut eși din șanțuri. 

“Şi-apoi nu mai puteam să rabd de dorul tău. 
Şi, după o pauză, continuă cu glas adâne și pe - 

gânduri. 

— Micera dor de tine Melpomene ! 

— - Băeţelul meu! îl mângâiă “Aelpoihene, îl
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sărută repede şi se duse la treabă. Ai parte că 
„Apostol -e dus. 

După ce mai scăpă de soldaţii, care iar se ară- 
mădiseră la ușa bărăcii, Melpomene veni iar, 
— Dar de ce băiatul meu este așa pe gânduri? 
— Dragă Melpomene, am visat un vis urit și 

nu știu ce-are să fie mâine. Dacă mor, uite să 
duci banii ăștia lui taiea la Ogrezeni. E un sat 
pe Doamna, în jos de București, De-acolo sânt 
cu. Dacă m'oiu întoarce teafăr din bătălie, o să 
mi-i dai înapoi și-o să ne luăm. 
— Ia nu-ți mai cobi, măre Stancule, Și îa de iei, 

îi zise Melpomene, dându-i să mănânce nișta 
Suncă. e | 

Stancu luă din şuncă fără plăcere, și, văzând 
că pe Melpomene ia ăși o cheamă mușterii, se 
sculă de pe scaun și chemând-o o clipă în pn-" 
gherul cel mai depărtat al bărăcii, o sărută lung 
și-și luă rămas bun. | 

Stancu se întoarse, tot pe gânduri în tranșee. 
— Ai fost după Melpomene, îi zise Auraru. 
— Ei şi ? îi răspunse Stancu ! Vezi-ţi de treabă 

îi răspunse morocănos. _ 
_— Să ştii că se însoară en ca don'căprar, zise 

şi Stroilă. | 
Stancu asvârli în el cu un bulgăre de pământ. 
— Lăsaţi-l că nu e în boii lui, grăi și Luca, și 

ia mai bine să vă. cânt ceva. | e 
Și Luca, cu glasul lui frumos, le cântă un 

cântec de dor de le merse la inimă, |
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“ Yodă hotărîse eu Radoslav tot ce trebuia să se 

întâmple .a doua zi. Iotăriseră ce anume regi- 

mente și companii trebuia să dea, după bombar- 

dament, atacul în contra Griviței. Ilotăriseră, în 

caz că primul atac nu izbutește, ce regimente şi 

batalioane trebuia să dea al doilea și al treilea 

atac. Dar nu se gândiseră că va fi nevoe şi de c 

a patra năvală, Rămas sineur, Vodă înfrigurat, 

căută să se culce de vreme. Puse pe Martin să-l 

desbrace, și-i ceru un calmant, ea să nu fie prea 

mult năpădit de gânduri streine. - ă 

-Iși îndreptă cu tărie gândul la Dumnezeu, și 

se rugă adâne fără cuvinte, ci numai gândin- 

du-se, pentru viitorul ţării, pe care-o - cârmuia. 

Ji venea mereu să-și ţină dinţii încleștaţi și 

pumnii strânși. La urmă se linişti și adormi. 

Generalul Radoslav, însufleţit de tăria lui 

Vodă, chemă pe colonelul Samoilă şi-i mai dietă 

câteva ordine secundare. In special îi atrase: a-_ 

tenţiune asupra purtării colonelului Zibileanu. : 

]i dete poruncă să nu cumva în seara acea să 

bea ori să joace cărţi.
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—De ăi găsi la cărţi, să-l seuipi. Dar după 
aceea, să-i aduci la cunoștință că ordinul expres 
al lui Vodă e să se culee la 8 scara. 

Apoi, schimbând tonul, îl întrebă ea pe unul 
pe care-l știa că e în legătură zilnică cu Barbu 
Cosma. 
— Dar în ţară ce mai e? e 
— Boerul meu așteaptă cu înfrigurare botezul 

de sânge. Are mare încredere în acţiunea noastră ; 
dar ar vrea-o sfârşită cât mai repede.: În colo e 
mulţumit. Lasearide își dă toate ostenenile ca 
oastea să aibă ce-i trebue. De când am țrecut Du- 
nărea, Șuşnea, a închis dosarul procesului, pe ca- 
re-l. intentase naţionalilor. Pe Căndeseu însă, de 
când le-am venit în ajutor, Rușii nu-l privese bine. 
In ţară toate sânt bune. E chestia să fim și noi 
acum la înălțime. . - 

Radoslav întinse mâna colonelului, și colonelul 
Samuilă plecă spre cartierul lui Zibileanu. 

Intre grupul românese și. rus, era un grajd 
vechiu, unde se întâlneau ofiţeri ruși și români și 
unde, în orele libere, căutau să-și treacă vremea 
cu băutura și cu cărțile. Era seara, Şi lumânările 
de sparmanţet, cam chioare, lumina totuși tne- 
sele, unde ofiţerii stau de vorbă înaintea pahare- 
lor învăluite în volbura de fum. Sticle goale de 
şampanie, butelii de voteă svârlite umpleau colţ 
rile. Pe la unele mese se vedeau Și pahare de ceaiu 
Dăute și nespălate. 

Intr'un colţ, colonelul Zibileanu juca cărţi cu
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doi eolonei ruşi și un maior. Colonelul avea niște 

mustăţi ca nişte fuioare și fruntea îi era desgolită. 

Se deschisese la mondir şi sta erăcânat pe scaun. 

„Neam de boer și nediseiplinat, totdeauna era în re- 

voltă eontra ordinelor. 

— Doninule Colonel, îi zise Samauilă, ordin dela 

Vodă: culearea la opt. 

Colonelul Zibileanu nu putut decât să zică, cu 

un gest de protestare: 
* — Ce? Ce? Ce? 

— Ce-nece, ăsta-i ordinul. 

— Mă, e ca pe capii ne duce, | 

Ssi fiindeă era opt fără cinei, propuse rușilor să 

mai facă un rând, şi-apoi eu buzunarul ușurat, 

își încheiâ haina, își puse mantana şi chipinl şi o: 

porni pe două cărări. 

—. Hai, Samoilă, la culeare. 

Și porniră amândoi pe marginile  şanţurilor 

până la corturile aşezate dincolo de bătaia tunu- 

rilor turceşti.
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La aripa dreaptă a grupei românești se afla 
“postat regimentul lui Florea cornistul, prietenul 
lui Săndueu dela Ogr ezeni. După legea războiului, 
cornistul trebuia să stea lângă comandant, care, 
prin cl, da semnalele. - 

Florea fusese liberat, se însuvase cu Vasilea, 
fata după care ofta: pe luneile Ogrezenilor; dar, 
când cu gândul nu gândea, veni mobilizarea şi 
fu încorporat ca rezervist, 

Cu durere vru să- -și ia rămas dela Vasilea; dar 
ea făcii o pită mare, luâ din putină brânză Și de pe 
polog poame și porni la drum, pe lângă regiment, 
pe malul Oltului, 

— Eu nu te las cu una cu două, îi zisese ea, 
şi, sprintenă, cu cosițele ei mari legate în jurul 
capului sub basma, și cu ochii ei iuți în obrajii 

» oacheși, mergea ce mergea, se mai urea întrun 
car, ce 'ntâlnea, și căuta să ţină pas cu militarii, 
La .popas, se întâlnea în marginea bivuacului cu 
Florea, își spuneau, ţinându-se de mână, ce li sa
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mai întâmplat pe drum, și iar se ducea ficeare la 

locul lor. 

Dar, când ajunse la Dunăre, pita “se sfârșise, 

Lani nu prea avea și nici voe nu i se da să treacă 

mai departe. Cu sfâșiere de inimă, cu pestelea la * 

ochi, cu mâna să-i frângă mâna lui Florea, Și en 

sufletul greu, își luă rămas bun și 0 luă înapoi 

spre casă, 

Florea sufla din răsputeri în goarnă, dar gân- 

dul lui mergea pe ţărmii Topologului unde, în 

vândurile de anini, avusese obiceiu să se întăl- 

nească cu Vasilea pe serile cu lună. Se mai gân- 

dea el cum îl frământâse dorul la Ogrezeni și cum 

_ ajunsese să și-l destăinuiască, acoperit, până şi 

piciului de Sănducu. Ce-o mai fi făcând Sănducu? 

- Si, tot suflând în goarnă, se gândea la ţinerea de 

minte a băiatului, care-i furas6 apro oape toate 

semnalele. Dar drumul ce făcea acum Florea era 

lung şi greu; că, cu toate că era cât un taur, îl 

ajungea oboseala, și, la popas, se așeza pe pă- 

mânt, lângă piramida de arme, și noaptea îi tră- 

gea câteun puiu de somn, de parcă ar fi fost 

copil î în copae. 

“ Dela Nicopoli — și după ce trâmbiţase cu foc, 

cât trecu pe podul dela Siliștioara — făcu acelaş 

drum, ca şi Stancu, numai că se pomeni că trebue 
să-și facă șanț în partea dreaptă a taberei. La 
două-trei zile după ce sosise și se așezase în Șan- 

țuri, comandantul regimentului, ziaiorul Lammbri- 

Hescu, îl chemă:
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— Floreo, mâine ai de lucru. Aj să te scoli 
din viul nopții să suni deșteptarea. Pe urmă n'ai 
să te desparţi de lângă mine. Vezi să dai semna- 
lele cât mai bine, că mâine are să fie zarvă mare. 

- Florea băgă la cap, și a doua zi de dimineaţă. 
Sună cu mare vioviciune să se deștepte trupa.
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“Cum atacul era să fie pentru ora trei, Vodă 

orânduise de dimineaţă să se facă slujbă mare pe 

platoul dela Poradim. De cu noapte își avusese 

seninele lui. Visase că suia-un deal plin de grâu 

verde punctat cu maci roșii, iar sus o priveliște 

imensă în seninul zării. Grâul și seninul îl bucu- 

vaseră ; dar macii roșii, fără de care izbânda nu 

„se putea, îi strângea inima. Și iar își încleștă 

pumnii și-și strânse făleile gândindu-se prin ce 

avea să treacă astăzi. 

Pe când capetele tunse, eu privirile la pământ, 

se îmbulzeau pe întinsul câmpiei în faţa mesei, 

unde slujeau preoţii, Vodă, înconjurat de ofiţerii 

superiori, strălucind de fireturi, grăi la un mo- 

ment dat: Ă 

— Ştiu că o să învingem. Dar. ce maș da, să 

nu curgă sânge! Şi oftă privind lanul de grâu al 

capetelor, în care Vodă vedea atâţia maci roșii. 

După slujbă, Vodă lua masa eu Statul Ma- 

jor; apoi îşi alese locul de comandă, nu prea 

ferit de bătaia tunurilor, dar potrivit, pentru ea 

să stăpânească cea mai mare parte din câmpul de
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luptă, care se întindea în fund aproape de-o: 
poştă, Merse acolo călare, și, cu binoelu în mână, 
se puse să observe bătălia, de pe movilă. Iși dete- 
pe faţă nemulţumirea, faţă de lipsa de disciplină. 
a comandantului rusese,: dar: navu ce să facă: el 
nu comanda decât oștirea de vest, Era vorba ca. 
atacul să înceapă la trei după amiazi, dar Ruşii 
începuseră la unsprezece. 
— Greu cu Rușii! zise Vodă etitre Padoslav. 

„— Sire, nerăbaarea lor, lipsită de respect, a-- 
rată necazul, ce, unul ori altul, din generalii ruși, 
are pe noi. Dar cu âtât mai rău au s'0 păţească. 
— Firește. Turcii îşi au toate puterile proaspete- 

„Şi le pot concentra asupra punctului atacat. 
O stafetă se arătă cu calul. în spume. 
— Lovitura Rușilor a dat greș, zise ofiţerul 

de ordonanţă,: după ce se descălecă și“ salută: pe 
Vodă. Și cu mari pierderi, mai adaogă el. | 
— Rămuneţi aci, domnule locotenent. Noi la 3. 

am hotărît atacul, la 3 îl vom şi da, 
La ora trei sună atacul în contra redutei Gri- 

viţa. Lai Vodă îi săltă inima văzând cu ce pra- 
cizie pânza de oameni se apropia de redută. Da 
când văzu că, după ce se ridicară către para- 
pete, rânduri întregi cădeau, îi fu milă, şi opri 
atacul. Gorniștii sunară retragerea. 

__ Dar gândul de a învinge cu orice preţ, îi în- 
cordă puterile. Sunâ al doilea atac cu trupele sor- 

“tite de cu seară. Un avânt și mai mare se simţi
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din mișcările Mauiorului Nour care se pusese, în 

contra regulelor, chiar în fruntea trupei. 

— Cum îl cheamă pe maiorul din fruntea tru- 

pei? Il admir, dar mi-e milă de cl. Parcă ar vrea 

-să se Binucidă, , 

— Este Maiorul Nour, îi răspunse Radoslav. 

Vodă urmărea scena cu binoelul și văzu toată 

oroarea scenei ce urmă. Maiorul Nour căzu și 

fuse tras cu cangea de pe parapet de către Turci. 

“Tureii îl puseră întw'o ţepușă pe marginea redutei 

ca să sperie trupele. Noroc că, până să tragă 

în redută corpul ciuruit de gloanţe, un dorobanţ 

îi ,siulsese cu greutate steagul, ce strângea la” 

piept îi-l dusese înapoi. Vodă află mai pe urmă că | 

dorobanţul era Vasile Ceaușu. , 

Vodă făcu semn și, de-a .doua oară, atacul în- 

.cetă. 

Sufletul lui Voaă se îndârji și porunci al trei- 

lea atac, care nici nu ajunse până în preajma 

redutei, Ostaşii erau osteniţi. Atunci Vodă părăsi 

locul unde sta şi o luă călare'spre comandamen- 

tele unităţilor. 

— Nu trebue să ne lăsăm! Orândui cine să 

dea. al patrulea atac, pe care nu-l prevăzuse — 

şi dete comanda. De astădată năvala fu mândră. 

“Purcii obosiseră, și văzându-se năpădiţi, cedară. 

Vodă văză mişcarea de retragere a Tureilor. 

— Dar unde se retrag? . întrebă Vodă pe Ra- 

-doslav. n] . 

— Se vede că mai au o  tabie în dos.
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„_— O asemenea tabie nu există pe harta ru- 
sească | 

— Și cu toate astea, reduta de din dos a fost 

semnalată; dar colonelul Zibileanu, când i sa. 
adus la cunoștință a tăcut. Am aflat Inerul acum 

după masă. 

Lui Vodă îi tresăltă inima, îşi dăsfăcu pumnii 

și-și deseleștă dinţii. Invinsese. Dar, când văzu 

mulțimea brancardierilor aducând pe năniţi la 

ambulanţe, inima i se înmuiâ. Iși scoase batista 

şi-o trecu de-asupra ochilor ce i se umeziseră. ' 

— Vitejii mei! suspină el. Dar,  reluându-și 

mândria, își zise: „De-acum Românii au arătat ne 

pot şi ce sânt“, : 2 
— Ce ziceţi, domnule Cowden, se adresă el în: 

franţuzește către corespondentul ziarului „Times'“ 

din Londra. - 

— Superb; răspunse Cowden, cu un' gest care 

făcu să-i cadă ochelarii, - ! 
— O încăpățânare așa de măreaţă, mai rar, 

răspunse și Cochery, corespondentul ziarului „Le 

Temps“, cu ţinuta lui simplă dar elegantă. 

Cu asemenea oșteni, Vodă simţi că viitorul ţării rii 

se deschide în privelişti măreţe.
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Ca prin vis, Stancu dormise mai întâi rău, dar 

“pe urmă somnul îl potopise. Când sună deştepta- 

xca, o auzi ca prin vis. Se scutură să se desmor- . 

țească. Era umed. Afară ploua și eră ceaţă. Sol- 

daţii negri, deabia văzându-se prin negură, se a- 

„dunară în dosul șanţurilor noroioaşe. Ostaşii res- 

pirară adâne şi luară par'că curaj. Pe la unspra- 

"zece ceasuri, se auzi din partea cealaltă a-Plev- 

-nei glasul tunului. Toţi îşi făcură eruce, strângând 

“în cealaltă mână, arma. Dar vremea atacului nu 

sosise, deși după săomotele înfundate și împușcă: 

turile, ce se auzeau. Rușii parcă şi începuseră ata- 

- „aul de partea lor. Incet încet ceața. se rărea Și dcs- 

golea punctele asupra cărora trebuia orânduită 

-năvala. Spre ora 1, soarele se ivi strălucitor, dar 

pe urmă începu iar să burniţeze. „Culmea Gr- 

viței aștepta amenințătoare. 

- Pe când crau în așteptare, se auzi deodată sem- 

nalul de înaintare, Cu inima strânsă, Staneu își 

orândui secţia. Inainte mergea cei cu lesele; după 

, Luca cu scara; iar el şi cu ceilalţi apucară 

arma == şi la drum gren! Drumul era boţit de fel
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de fel de vălcele și moviliţe, iarba uscată şi udă 
aluncea, și Jur împrejur cădeau bombe iar pe la 
urechi șuerau gloanțe. Floroiu, sublozotenentul, 
dete ordin și toți trebuiră să umble târîş pa pân- 
leaz, | - 
— Jos, băeţi, porunei Stancu. Ordin dela dom- 

nul sublocotenent. . 
Trecură o văleea, suiră un deluleţ; apoi o vale 

mai mare și un deal. Le venea la îndemână când 
dealul vălcelelor era mai înalt. 

Semnalul asaltului. în sfârşit, veni. Stancu, cu 
oamenii săi, căutară să se apropie de parapetele - 
tabiei. Nu mult, și se simți pișeat la mână de un 
glonţ. Lesele nu-i apărau îndestul. Stroilă fu izbit 
în picior și nu mai putu să mai meargă. Se auzi 
retragerea, Asaltul nu izbutise.  Umblând pe 
brânei, soldaţii luară pe Stroilă, îl târîră şi-l de- 
teră sanitarilor, care culegeau răniții, și se adă- . 
postiră într'o văleică, - | 

Cu toate că: fusese atins la mână, Stancu se 
simţea întreg și-i părea rău că n'au fost lăsaţi să 
pășească mai departe. Dar, deși sgârietura era. 
mică, sângele nu contenea să curgă. Rupse din 

„poalele cămășii o fășie de 'cârpă şi se legă. Apoi 
cu armele lângă dânșii, flăcăii așteptară. 

După câtăva vreme, se auzi iar un semnal de 
atac, Dar repede se auzi și retragerea. | 

— Mă, mi se pare că ne bat Turcii, grăi Stancu. 
după al treilea atace neizbutit. aa
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“După. puţin Stancu zise iârăși: Ia tăceţi... Asta 

e pentru noi. 

Era al patrulea atac, "Apoi de-acum să nu ne 

lăsăm! mai rosti și Auraru. P | 

Porniră iarăși la asalt, ca și prima oară. Stancu, 

târîndu-se pe brânei, își aduse aminte cu o vioi- 

ciune extraordinară că așa se târise prih boziii 

din șanțurile Floreaschii, după ce înfipsese baio- 

neta în spatele lui Manole, pe când acesta nu ara 

încă preot. Iși amniti iarăși cum și-a, lăsat soldaţii 

în recunoaștere în bălării şi-a poposit la Zinea. 

Zinea! Sar fi luat de piept cu Dumnezeu pentru 

ca; şi-acum, cu cât o vedea mai viu în sufletul 

său, eu atât i se părea mai departe. Acum :Melpo- 

mene era ce era; dar parcă şi de dânsa se des- 

părţise pentru totdeauna. Dar gândurile oricâ 

de puternice i se năzăreau, nu-i puteau opri miș- 

cările mâinilor, .care lucrau mecanice și cu pre- 

cizie. Suiră și seoborîră dealuri și văleele, dar de 

îndată ce ajunseră la piciorul parapetului, nevoiţi - 

fură să' se descopere. Stancu se 'ureâ voinicește 

pe ea și cu patul puşeii sparse capul unui Ture, 

care voia să-l împungă. Văzându-se năpădiţi, 

'Pureii fugiră prin culoarele, ce duceau la tabia 

numărul două, în care nu vrusese să creadă colo- 

nelul Zibileanu. Unul dintrînșii când să dispară. 

întrun ungher se întoarse, luă pușca la ochi şi-o. 

îndreptă în spre Stancu.: Pușca trăsni, Staneu 

simți o arsură în -partea stângă a pântecelui,
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apoi o slăbiciune covârșitoare, și leșină, căzând ” 
pe-o parte pe grădelele unei lese. 
— Ta vezi, Panciule, zise Luca: dor căprar 

Stancu a căzut. 
Panciu văzu pe Stancu căzut lângă el. Se re- | 

peziră și ceilalţi, văzură că e lovit în pântece, dar 
că trăeşte, îl luară pe sus, și-l puseră pe un pat 
pe care-l aduseseră Sanitarii, 

12
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Ilie Zenobie se sculase cu noaptea în cap să se 

ducă la direcţia aprovizionării pentru de-ale mân- 

„cării. Dar avusese să se înţeleagă în unele ches- 

tiuni „despre răniții ce-aveau să vie cu doctorul. 

Vlăceanu, și întârzie. 
Prin umezeala de jos deși era unsprezece, Ilie 

mergea repede, ca să se încălzească. Trecu prin- . 
to vale lungă, la al căreia capăt, pe deal, se afla 
vehiculele de aprovizionare, și începu să sue dea- 
lul. Deodată cerul, care începuse să se limpe- 
zească, se lumină. Nourași subţiri se văzu și o de- 
tunătură groaznică sparse orizontul spre miazăzi. 

Incepuse bombardamentul. Ilie o luă mai repede. 
Se întâlni pe ţâmbra dealului cu George Mușat, 
care, gras și gros, ajunsese până aci și cu care, pe 
vremuri, Ilie avusese daraveri. 

— Ce să fie, nene Mușat? 

— Bătălie, nene. Nu vezi ce de bubuituri, 
— Să n'ajungă și până la noi?! 

— Asta numai când Turcul o putea să iasă din 

bârlog. Dar până atunci mai va. Pe-aici e închis 
aproape de toate părţile. Spre miazăzi, dacă mai
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are loc de joc. Să pofteaseă însă să iasă Şi pe-a- 

“colo. . Da , DI 
„» — Dumnezeu știe ce-o mai fi. Dar, nene Mușat, 

- am vreo câţiva bolnavi simandicoşi: mi-ar trebui 
câţiva -pui, ceva ouă proaspete, vin, făină. Cele 
pe care le-am avut, s'au isprăvit. .. a 

Cercul de foc al bombardării se lărgea. Impre- Jurimile Plevnei se vedeau fumegând: Turcii în- 
cepuseră să răspundă. - 
„George Mușat luă doi oameni de corvoadă Şi-i 

încăreă eu proviziuni, Pi 
"— Vă dau cu; dar ştiu eu bine că mai aveţi 
voi pe-acolo. Bine faceţi că vă îngrijiţi Qin vreme. 
Barna vine, și din ţară văd că domnul Bălănescu 
nu prea dă semne de viaţă. | : 

Sgomotul devenise asurzitor, și lui Ilie-îi bătea inima de emoţiune: „Dacă vin Turcii până aici? Se gândea, la caz de primejdie, să ia trăsura cea mică și să plece cu ea în spre Dunăre, cum s'o in- nemeri; Dar 'napucă să ajungă, prin coclaurile drumului, la ambulanță, că tunurile încet încet tăcură pe toată linia. O liniște ciudată cuprinse. taberile. Din spre tranșee veneau pe brancarde Tăniţii ruși. 
Se puse pe lucru îndată cu Mariţica și cu a- 

jutoarele ce aveau, regulară paturi, chemară doc: tori, pregătiră de operaţie. Grozăvia războiului începuse, | e ID 
„Către patru după amiazi, — şi după ce: multă vreme se auzi pe toată întinderea sgomot şi îm-
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puşcături, — începură să sosească din luptă ră- 

niţi români- ciopârţiţi în toate chipurile. Către 

șase îl aduseră și pe Stancu. Paturi nu. mai erau- 

II lăsară pe braneardă, și doctorul veni să-l ceree- 

teze. Era în agonie. Preotul Manole, care totușt 

vu putea suferi sângele, venise să-și vadă pe Ma- 

rițiea și se miră de tăria ei de inimă. Doctorul 

puse mâna pe el. ' 

— Părinte, uite moare un soldat. Citește-i. 

Părintele Manole nici nu se uită la el; dar îi 

citi cu osârdie. Parcă i se rupea ceva din suflet.. 

Par'că din liniștea . lui de om sănătos trecea ceva: 

în liniștea de veci de care sapropia Stancu. N'a- 

pucă să sfârșească, că se auzi un horcăit. Părin- 

tele Manole înţelese că şi-a, dat sufletul, își închise 

moliftelnicul' şi, eu un „Dumnezeu să-l odihnea- 

scă“, eși. 
— Săracul s'a prăpădit ușor. De unde-o fi şi 

cine-o fi? întrebă pe gânduri părintele Manole. 

— Păi nu te-ai uitat la el? îi spuse Ilie. E din 

Ogrezeni. În bilet spune că-l cheamă Stancu Pos- 

telnicu. 

Părintele Manole ridică ochii către cer și mai 

zise odată, făcându- și cruce: : „Dumnezeu să-l odih. 

nească, ? - aie i 

ŞI, întorcându-se către: Ilie, srăi simplu : 

— El mi-a vârit baioneta îm spate pe vreme 

manevrelor. ” 

Ilie și:Mariţiea se închinară: ? 

— Dumnezen să-l erte! ziseră întw'un. glas,
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„Bucură-te“, scrise Samuilă cu entuziasm, 
„bucură-te, Barbule“; dar nu continuă, până ce nu-și chemâ ordonanța. 
— Du-te de grabă cu telegrama asta la cartier, »O să primească el vestea oficială ; îşi zise, dar trebue s'o primească şi dela mine“, Telegrama era scurtă. 

IN 
„Barbule, am luat Griviţa. Rușii, nimic“, 
După ce dete telegrama, se așeză iar la măsuță și scrise. mai departe. 

„Soldaţii noștri s'au luptat dumnezeește. Patru asalturi au dat, unul după altul, în timp de trei 
ceasuri, și în al patrulea i-am răzbit pe Turci care 
fugeau fără cialmale. A fost frumos, Barbule! Dar 
am pierdut destulă lume. Intre alții pe maiorul 
Nour, pe care vreai să-l ginereşti'“, 

Către sfârşitul scrisorii vorbia şi de chestia lui 
Zibileanu. 

„Noi am luat numai tabia No. 1, pentru că numai
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aceea era însemnată pe harta rusească. Zibileanu | 

căruia i s'a raportat de către Maiorul Nour că 

mai există o tabie la spatele celei d'întâi, și n'a 

voit să ţină seamă, trebue tras de urechi“. 

Vodă, aflând cum stau lucrurile, lui Zibileanu 

îi dete ordin, după câteva zile, să atace tabia 

No. 2. 7ibileanu, fricos și desmetie, conduse rău 

„atacul. Trupele noastre sânt respinse, și Zibileanu 

vine la: comandament, cu nasul în jos și fără 

chipiu. Genoralul Radoslav îi ese înainte: - 

— Mai bine veneai fără cap, decât fără chipiu. 

O să fac raport..:'de înaintare în rezervă. Și-acum . 

du-te: de mai joacii cărţi eu prietenii dumitale de 

succes. 
În vremea "aceasta, Barbu -Cosma aștepta,. cu: 

nerăbdare, veşti: de pe -câmpul de: luptă. Intro 

seară, era în salonul cel mare din casa lui micuță 

din strada Dreaptă și citea hârtiile -ce-i veniseră. 

Un vraf de depeși: de pe câmpul de luptă, dela 

Samnilă ; 'de pe Ja aprovizionare, dela: Lascaride, 
din Turnu-Măgurele; de prin ţară și de pe 'la 

prefecţii din judeţele din calea Rușilor. După ce 

le eiti, chemă pe Aglaia, din odaia de lucru, unde 

tocmai isprăvise de făcut seamă, cu fetiţele, ȘI-ă 

zise cu fața luminată. _ 

— Aglaiţo, ia vino ?neoace... Veşti bune! 

— Spune-mi şi mie ca să spun şi fetelor. -: 

— Am cucerit'eri Griviţa. Aprovizionarea 

merge minunat. Rușii se poartă destul de bine.
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— Le torni şi tu clae peste grăimadă.. Spune 

cum a fost, grăi cucoana Aglaiţa. 

— Păi, vezi, până-acuma doar atâta ştiu: pri- 

mele telegrame. Mâine dimineaţă o să ştim mai 

mult. Acum du-te de le spune și fetelor. 

Barbu Cosma avea patru fete: pe Sanda, pe 

Sonia, pe Cristina şi pe Alexandra. Cea dintâi de 

cincisprezece ani învăţa materiile din clasa a treia 

gimnazială. Celelalte învățau cu o institutoare 

clasele primare. 
— Ce mai fati, Sando? 

— Uite-azi, zise Sanda, am făcut scamă;. dar 

am învăţat și la latină. 

— T-aseultă, știi tu ce însemnează Si vis pa- 

cem, para bellum“, o întrebă tatăl său. 

— Spune-mi ce e „para“ şi-ţi traduce, grăi 

Sanda. 
— „Para“ îngemnează „pregătește- -te“, îi ex- 

plică boerul. 
— Atunei ştiu: „dacă vrei pace, pregătește răz- 

boiul“. 
Boerul Cosma o sărută pe frunte ȘI- i-apoi “mer- 

seră la masă, unde aveau să-și dea drum bucu- 

riei, împreună eu cucoana Aglaița și cu băeţii!
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Gheorghiţă isprăvise muncile câmpului și mai 

pusese mâna pe-o carte în odaia mare și curată.. 

Deodată câinii bătură spre poartă. Era Zan- 

ciu Bălăşicu, tatăl lui Panciu. Avea căciulă cu 

taler, mustăţi cărunte, răvășite în barbă, și frun- 

tea mare şi încreţită. A 

Gheorghiţă ţinu câinii de rău, şi Zanciu intră 

în curte, 
— Ce e, moș Zaneiule? 

— Am primit scrisoare dela Panciu şi-am ve- 

nit să mi-o citești. e a 

Gheorghiţă luă scrisoarea; iar Zanciu rămase 

sprijinit în ciomag. Scrisoarea nu era lungă și 

suna așa: | 

Scumpe tată şi scumpă mamă, 

Doresc ca mica mea epistolie să vă întâmpine în 

momentele cele mai fericite ale vieţii dumneavoas- 

tră. Noi până acum o ducem bine. Nu putem să 
spunem unde sîntem că mu ne lasă. Mare bucurie 

ne-a făcut cântecul lui. neica Gheorghiţă. L-am în- 

vățat cu toţii pe.din afară. Luca cobzarul î-a făcut 
muzică și, când avem vreme, îl cântăm, că mult e 
frumos. Ce mai fac vitele voastre? A.fătat vaca?
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Multă sănătate şi să ne vedem sănătoși. Al dumnea- voastră mulţ dorit fiu 
, PANCIU 

Gheorghiţă îndoi scrisoarea. Zanciu o luă, o 
mai împături şi-o puse la loc în brâu. Apoi zise: 
— Trebue acum să-mi faci altă scrisoare. Că 

băeţii or fi așteptând. 
— O să-ţi fac. Sai 
Și, ducându-se în odaia mare, S'apucă să seria. 

*
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— 'Tatule, zise Sănducu pe după Sfânţii Mi- 
hail și Gavriil, eu am un prieten în războiu și-aș. 

vrea să-i scriu și eu; dar nu-i știu adresa. 

— Păi tu nu ştii din ce regiment este? Daciă-i 

știi regimentul, îi ai adresa, în 

— Îţi foarte mulțumesc, tatule! Numai de-o îi 

mai trăind! 

— Cam târzin ţi-ai adus aminte să-i serii! Și 

cine e prietenul tău? 

„— B Florea cornistul. 

— Haidi, serie-i măcar acum! 

Ducându-se în odaia curată, Sănducu se așeză. 

la masa dela fereastră și începu să serie: 

Nene Floreo, ! 

De când te-ai dus dela noi, mi-e dor de dumneata. 
Pe-aici luncile sînt tot aşa de [rumoase, pe vreme de 
vară; dar acum s'au pus nişte zăpadă şi nişte în- 
ghețuri, că greu scoţi nasul afară. De n'ar fi şi pe 
la dumneavoastră tot aşa! Vai de bieții soldați, cu. 
mâna pe pușcă şi cu gloantele şuerând me la ureche. 
Dar ce-o să facem?. O: ţară avem şi trebue să ne 
batem pentru ea. Când mă voiu face mare, am să sufer 
şi eu ci plăcere greutățile războiului. Acum însă mă
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joc arşice. Am un îe grozav. Dumitale trebue: să-ți fie dor de-acasă, cum ți-era și pe-aici. Să te- întorci sănătos, Nene Floreo, și să ştii că ai în Ogrezeni un prieten, care se gândeşte 1a dumneata, : Dacă-mi scrii, spune-mi și mie ce-ai mai văzut pe- la războiu. 

Al dumitale priet en 

SANDUCU 

— Când Florea primi scrisoarea era a patra. 
zi după luarea Rahovei. Băeţelul lui logofătul - Gheorghiţă îi scrisese, şi se înduioșă, I-o citi că-. 
prarul Balmez la ușa cortului pe-o vreme geroasă.. 
dar. uscată, , 
— Știi cine mi-a seris scrisoarea asta, don” că- 

prar? - | 
„ Căprarul Balmez era un om bun. Avea ochii al- 
baștri, cam. eșiţi și o mustață bălană pe buzele 
groase. 
— Cine? întrebă el. 
— Un băeţel din Ogrezeni, ]] ştii, că mi se pare- și dumneata ai păzit la închisoarea de femei de-a-. colo. E un ghindoe de nouă ani. 
—- Niei ni'ai crede să serie așa de frumos, 
— Acum trebue să-i Tăspunz și eu. Ai avea. 

dumneata vreme să mi-o serii așa cum ţi-oi' 
spune eu. 
— Haidi cu mine în cort, că am: acolo ce-mi 
trebue. | 

Și iată pe căprarul Balmez scriind cu un creion. 
gros pe-o hârtie unsuroasă, cele ce-i spune Florea = 
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Sănducule, -. . 

Mare plăcere mi-a făcut scrisoarea ta. Eu sânt 
“bun sdravăn. Eri am cucerit Rahova. Eram cornist 

„lângă maiorul, care-mi spunea ce semnale să dau. 
La început am închis pe' Turci înnăuntru în cetate. 
„Dar în zorii zilei au eşit de-acolo, şi noi ne-am luat 
după ei. Pe jumătate i-am prins, dar ceilalți au scă- 
pat. Păcat însă că am pierdut doi maiori. Glonţul 

Turcului l-a lovit drept în cap pe Maiorul meu. 
„Era om bun. Mi-e dor de-acasă, năre Sănducule, dar | 
„au știa dacă oiu mai veni vreodată prin Ogrezeni. 
Imi pare bine că nu m'ai uitat şi să ne vedem 
„sănătoși. . 

, , A] dumitale prieten 

FLOREA CORNISTUL
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Osman Pașa, o namilă de om eu pieptul plin de 
fireturi, în casa cu un un etaj din Plevna, sta pe-o 
sofa -turcească, făcută de ocazie, și se gândea 
cu fruntea încrețită. Avea barba rotundă, tăiată. 
scurt, și nasul vulturese sub oclrii vioi și strălu- 
citori. Sta rezemat pe o mână și se gândea ce 
mai e de făcut, Plevna, de trei luni de zile era 
impresurată și multă vreme numai partea de sud 
dintre munţi era slobodă. Dar și acea parte tu- 
sese acoperită de Ruși, și nu se mai putea apro-- 
viziona. Se gânai că un iuruș neașteptat în acea 
parte ar fi putut sparge rândurile asediatorilor și 
și-ar fi putut face drum de fugă spre Sofia. După 
ce gândi adâne toate posibilitățile, puse să cheme 
pe Tewfik Pașa, care locuia Jos. 
— Ce crezi, Tewfik, mai putem scăpa de strân- 

soarea Rușilor. Muniţiile sînt pe sfârșite; mânca- 
rea asemenea. Așa par'eă-mi spuneai aseară. 

— Așa e, Ghaziule. Şi eu, zise Tewfik, aș fi 
de părere să hrănim. bine oștirea două-trei zile, 
Şi-apoi s'0 repezim cu toată puterea pe frontul de 

4
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sud. Informatorii mei știu locurile unde acoperi- 

rea rusească e mai slabă. 

Osman Pașa rămase pe gânduri. Apoi grăi: | 

— Chiar dacă n'am izbuti, lucrul trebue încer- 

«cat. E singura șansă de scăpare. Altminteri trebue 
„să ne predăm. 

— Așa gândesc și eu, Ghazi! 

— Vezi de seutură toate magaziile și bucură 

“ostașii cu mâncare şi băutură. Și poimâine facem 

iuruș! : 

"A treia zi desăodizineață, pe . toate căile 2e 

duceau afară din oraș spre miazăzi, armata era 

înșiruită, ca de marș. Ca să poată umbla mai ușor, 

-Gaziul dăduse ordin ca ostașii să nu ia cu-ei de 

«cât pușca. şi cartușile, tunurile și bombele, 

In frunte, -Ghaziul puse cavaleria, apoi piotaşii 

și tunurile. Cu mare avânt Sander Pașa dădu 

buzna peste corpul rusesc dela sud. Dar trupele 

rusești și românești prinseră de veste, și un bom- 

bardament înfricoşat se deslănţui asupra trupelor 

“turcești bulucite în spre miazăzi. 

"Vodă, comandant al .trupelor ruso-române de 

vest, care înconjurase- Plevna, dete ordin ca toate 

trupele să iasă din șanțuri şi.:s'o ia pe urmela 

'Tureilor, 

— Cât mai repede, domnule general, poruncise 

El lui Radoslav. .... * E 

î.„— Cât mai repede, domnule. colonel: ordonase 

generalul Radoslav lui Samuilă. 

Porunca se răspândi ca un fior în toată oștirea,
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Şi iurușul în urma Turcilor, care părăseau orașul începu. 
E ! . Osman Pașa și cu Tewfik întro trăsură trimi- tea ordine pesto ordine pentru ca oastea grămă- dită în spre părțile de miazăzi să pătrundă pânza trupelor ruseşti. Dar gloanţele și bombele rusești şi românești făceau Prăpăd în rândurile Tureilor, care întorsese spatele şi nu puteau împușea decât înainte. . o i _*Florea Cornistul, stând lângă maiorul Stoleriu da din răsputeri semnale, peste semnale -Și. sune- tul goarnei lui se încrucișa cu al goarnelor celor- lalte. 

- Deodată Maiorul Stoleriu, binoelând văzu tră- Sura lui Osman, fără să-și dea seama decât că în- tr'însa se aflau doi pași turcești. Indată porunci un foe de salvă din pușeile Peabody. Un glonţ, . bine îndreptat, se înfipse în piciorul lui Osman Pașa. 'Trupele turcești bătute în frunte de re- Bimentele ruseşti nu mai. putură înainta Și înce- pură să depună armele. Osman Pașa, rănit cum cra, puse să întoarcă trăsura spre ambulanţele ră. . mase în urmă. Când să treacă peste podul de pe gârla Vidului, Colonelul Băluţă, cu trupa lui îi eşi înainte. Osman Pașa scoase din buzunar o ba- tistă albă, semnul predării. Apoi își deseinse sin- Bur sabia, bătută cu pietre scumpe, pe care i-o dase Sultanul, cu numele de Ghazi și î-o dete Co- 
lonelului, vorbind franţuzeşte: 
— Ne predăm fără condițiuni,
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Inpresionat de gestul Ghaziului, Colonelul Bă- 

luţă îi spuse să păstreze sabia, ce se arătase atâta 

de vitează; dar, venind un general rus, Stolipin,. 

i-o ceru înapoi şi aproape i-o smulse din mână. 

Generalul Stolipin, în loc să ducă sabia Ghaziu- 

lui la comandamentul -oastei, ce învestise Plevna. 

şi să i-o predea lui Vodă, — o duse la cartierul 

rusese şi i-o predete Impăratului. 
Destul sânge rău îi făcu lui Vodă acest gest 

orgolios, dar Vodă se mângâia cu realitatea, pe 

care el'o comandase: Plevna căzuse și campania, 

“în contra 'Tureilor, în mijlocul  ernei, era ca şi 

sfârşită,
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Spre Crăciun, Gheorghiţă se duse la „Bucureşti, 
după veşti. Cumpără gazeta „Carpaţi“, o eiti și-a- 
poi o dete lui Sănducu, care mai citise foi din ga-. 
zeta aceasta, ce-avea uneori poze. Intr'una Săn- 
dueu văzu doi soldaţi, care ţineau, deoparte şi de 
alta un steag, iar de-asupra un ofițer cu gestul 
mare. Altă dată văzu cum un monitor tuveese a 
fost eufundat în Dunăre. Altădată privi podul 
dela Izlaz cum Vodă călare saluta cu chipiul oști- 
rea, care trecea la Nieopoli. 

Intr'o seară, îl izbiră tot în gazeta accea niște 
dealuri pline de clăbuci bulbueaţi de fum și jos 
văzu seris Plevna. .Se înfioră. Era seară. Lampa 
pâlpâia. Afară sufla viforul, şi, de peste gârlă, 
dela saelele de oi, se auzea lătrând clar, în seni- 
nul nopţii, câinii. , 

o — Şi, zici, tatule, că noi am cucerit Plevna- 
asta? . 

Şi-i. arătă, gazeta, 
— Da. Acolo e Panciu Bălășicu ; și de-acolo îmi 

scrie, răspunse Gheorghiţă, arătând serisoarea 
ce-avea în mână. ! 

LN 13
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— Şi ce serie, Bălășicu, tatule? 
— Zice că au prins pe Osman Pașa ăl grozav. 
— Şi cine mai e pe-acolo, afară de Bălășicu, 

iseodi iar Sănducu pe tată-său. 

— A fost și Stancu Postelnicul, flăcăul de peste 

drum de noi, dar aud că a căzut la Griviţa... 

— Asta nu e reduta unde Andreiano-Georgeseu 

a luat un steag? Așa seria, că-l cheamă pe ofiţerul 

zugrăvit cu cei doi „curcani“? ! 

— Da; mai uite-te şi tu, grăi Gheorghiţă. Acolo 

s'a prăpădit Stancu. | 

„— Şi altcineva cine mai e pe- -acolo? mai în- 

trebă iar Sănducu. 

— Bălăşicu mai îmi serie de unul Stroilă, care, 

tot la Griviţa, a fost împușcat în picior. 

— Şi căpitanul Nour care a dormit la noi acum 

trei ani a căzut. Ăla o fost un viteaz. Până n'â 

“înfipt steagul în redută nu. s'a lăsat. Şi Turcii 

l-au răstignit, așa mort cum era, pe parapet, grăi 

înfiorându-se Gheorghiţă. 

— Săracul! După 'eartea căpitanului Nour mi-a 

făcut Niculae arbaleta, zise Sănducu. 

— Acum era maior; dar ce folos, dacă-a mu- 

rit | > 

Joana — tot tânjind — veni . din tindă şi ea. 

Isprăvise de spălat vasele. Moș Alecu, după ce 

grijise iapa pentru noapte în coșar, sosi și el, scu- 

turând zăpada de pe picioare: "Niculae răpăi și 

el, după moș Alecu; dar rămase la vatră, să mai 

pue în sobă niscai ogrinji.
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- — Şi ce mai spune acolo? întrebă moș Alecu, 
„așezându-se pe pat și întinzând degetul spre seri- 
:5oare, 

— Am auzit din tindă că ai vorbiţ o grămadă 
-cu Săndueu, zise și Ioana: Spune-ne şi nouă. 

— Uite, zise Gheorghiţă, spune că, înainte de 
Plevna, noi am mai cucerit şi Rahova. 

Regimentul lui Panciu Bălăşieu însă n'a luat 
parte la luptă. Puţini au rămas în regiment după 
asaltul dela Griviţa! 

. Şi Gheorghiţă se puse într'o -rână în „pat, cum 
avea obiceiul, 

— Și mulţi din ăștia care sau dus, de s'au făcut 
palton s'au prăpădit de ger și de boale.” Ce crezi 
dumneata? grăi Gheorghiță. 

— Bine cel puţin că am bătut pe 'Lure; că mult 
ne-a chinuit și el pe noi, mai zise și” moș Alecu, 
-Scărpinându-se în ureche... Să ştii că moinează, 
Dar Gheorghiţă îl întrerupse. , 

— Ştiţi că Sa prăpădit şi căpitanul care a dor- 
mit acum trei ani la noi. 

— Nu mai spună! „Dumnezeu să-l" erte!« zise 
“Toana, şi se închinâ. 

- Sănducu întrebă iarăși: 
— Dar de-ai noștri cine-o mai fi pa- -acoldţ' 
— Ei vezi, asta nu v'am spus-o. Am primit 

scrisoare dela cumnatu-meu Ilie. Spune că sânt 
-cu popa Manole și Mariţiea, zise Gheorghiţă. - 

— Dar ce-o mui fi căutat pe-acolo și Mariţiea? 
întrebă Ioana împletindu-și părul pentru noapte. 

:
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— Na vrut so lase popa.. 

— E și frumușică, bat'o. scârba, zise şi moș 

Alecu, făcându-și culcușul. Dă-te mai încolo, Săn- 

ducule. . 

— Hai seoală și desbracă-te și dumneata că e 

târziu, zise Ioana lui Gheorghiţă. 

Moş Alecu deschizând ușa strigă lui Niculae : 

— Nu mai pune ogrinii, că 'prea s'a încins soba. 

— Lasă, taică, îi zise Ioana, n'auzi ce viforniţă. 

i-afară, Şi se vâri în plapomă,. | .. 

— Greu o să fie pentru voi mâine, la şcoală. 

mai zise Ioana, așezându-se bine la perete. 

— Ce vrei? faptele lui frate-tău Manole. EI 

pe-a pus pe drumuri, grăi Gheorghiţă și se culcă. 

şi el lângă Ioana. a 

— Ei, şi să mai vezi en ce nas vine de-acolo., 

spuse şi moș Alecu. 

— De-acum, zise Gheorghiţă, mie mare ce să. 

mai îmi facă! Impartă-și părul cu furea cu Bărbu- . 

leseu și eu părintele David. 

- Lampa începi să poenească, 

— Niculae, strigă Ioana ! 
— Poruneiţi, răspunse Niculae. 
— Vino de stinge lampa, că noi ne-am culcat. 

Niculae, cu o suflare scurtă, stinse lampa. Vân- 

tul se simţi în fereastră; dar căldura sobei biruia: 

gerul de afară și Gheorghiţă și Joana, moș Alecu. 

Sănducu şi Paraschiva adormiră. 
Pe luncă se auzeau scheunaturi de câini în li- 

niștea nopţii, sub cerul îngheţat. . 

“ +
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Mariţiea nu suferise câtă vreme avea de îngri- 
jit răniții, dar acum frigul o răzbise. Dârdâia în 

iseurteică. Noroe că dobândise, firește, pe bani, o 
broboadă mare și un'şal, dela Condilis, care avea 
«le toate. Infășurată, de nu i se vedea nasul învi- 

neţit, sta saribulită întrun colţ de trăsură şi ur- 

ducăită pe glodurile drumului. Pe la mijlocul că- 

Jătoriei alt necaz. Le veni ordinul să o ia spre Ni- 

. copoli, unde pe podul solid putea să treacă Du- 

năvea mai ușor. 

Dar or'cât de necăjit era de ger şi de drumul 

serobonţos, pe care trebuia să meargă, Manole 

venea triumfător. 1 se umfla pieptul de bucurie 

că a făcut campania şi că, cu citania şi cântecele 

Ini bisericeşti, a ajutat atâţi flăcăi, răniţi greu, 
să-și dea sfârşitul. Iși amintea 'cum a prohodit 

pe Stancu Postelnicul, care, din gelozie, îi înfip- 

sese baioneta în spate, când îl prinsese la Zinea. 

Iși aducea aminte cum îl dusese la groapă pe Radu 
“Gâjâilă,. cu care frate-său Nae făcea hoţia de cai 

-pe şesurile Ilfovului. Ii veni în minte atâţia morţi, 

al cărora sfârşit li l-a alinat, eu primejdia gloan-
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elor care-i şuerau pe la ureche și se simţi mărit 

în sufletul lui. Acum, că luptele se sfârșiseră pe 

câmpul de războiu, i se deschidea înainte cealaltă 

viaţă. Ii răsări în minte figura ţanţoșă a lui Tăr- 

tășescu cu chelia lui acoperită de un smoe de 

păr, și o ură neîmpăcată începu să i se ivească 

în suflet. Tărtășeseu înaintase inspector secundar 

şi, până a nu părăsi revizoratul, numise în locul 

“dela Ogrezeni, pe Mihail Bărbulescu, un încăpă- 

ţânat, pe care Manole nu l-ar fi putut da la o parte: 

decât dându-i un loe mai bun. Loe mai bun nu. 

putea fi decât la școala dela Bârca unde era în- | 

văţător Zaharescu, la care ţinea proprietarul An- 

- dreany. In gândul lui nemilos se ruga la Dum- 

nezeu să-și sfârșească viaţa bietul Zaharescu, bol- 

nav de oftică. Se vedea, bătut pe umeri de Laseca- 

ride, care:l înrolase la regiment; dar acum ardea 

de dorința să fie deslegat de îndatoririle lui regi- 

mentare. Cu chiu cu vai; Manole și Mariţica a- 

junseră la Turnu-Măgurele, unde găsiră pe Las-. 

caride,. ocupat cu proviantul, 

— Cucoane lorgule, am făcut campania, acum. 

dă-mi drumul, zise Manole lui Lasearide. 

- Pe Lasearide îl găsise la „popota- ofiţerilor, unde 

era eald și bine. | 

— Imi pare bine că ai fost cuminte. Dar ew 

nevasta cum ai dus-o? : 

— Vai de capul ei, eucoane; a murit de îrig 

în. trăsură. . 

— Ad'o aici să se măi încălzească.
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Manole atâta aştepta. Eși afară și-o aduse pe 
Mariţiea înfofolită, . 
— Dar frumoasă preoteșicii mai ai; o fi rupt 

inima ofițerilor. Ia poftim, ici, lângă sobă de te 
încălzește. 
— Cucoane Iorgule, vorbi Manole, ne încălzina 

noi, dar de una ne este acuma: cum să rămân iar 
român slobod. 
— Te slobozese eu acum. 
Și, chemând o ordonanţă, spuse să vie la dom- 

nul Lasearide, căpitanul Coardă. . 
— Uite, căpitane, îi zise. Lascaride, te Tog să 

faci formele de demobilizare ale părințelui Ma- 
nole Ogrezeanu, care sa purtat pe câmpul de 
luptă ea un viteaz. 
— Indată, domnule comandant, - 
Căpitanul Coardă își aruncă ochii asupra preo- 

tului, dar mai cu seamă asupra, Mariţichii, ca- 
re-și scosese broboada şi strălucea în toată. ru- 
museţea ei. 

După ce-i făcă formele, Manole și Mariţiea mân. 
cară bine și se suiră în trăsura lor hodorogită 
Și-o porniră spre Slatina, de unde luară trenul | 
spre Bucureşti. | 

In urma, lor, la popotă, unde Lasearide, demo. 
erat ce era, mânca, cu ofiţerii de toată mâna, se 
deschisese vorba despre preoteșiea lui Manole. 
— Frumoasă femee, grăi Lascaride. 

_— Frumoasă, gingașă și mlădioasă, vorbi căpi- 
,
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tanul Coardă cu entusiasmul poetului, pe care, 

în momentele pierdute, nu-l lăsa muza în pace. 

— A avut pentruce să se ducă la moarte maio- 
“rul Nour, care a căzut la Griviţa. - 

— Ce e cu maiorul Nour? întrebă "Lasearide 

'Pe maiorul Nour își pusese ochii premierul nostru 

pentru o fată a lui. 
— Să vă spune cu, zise căpitanul Vasilescu, 

care fusese căpitănit pe câmpul de luptă. Maiorul 

“Nour se înamorasc așa de rău de femeia-asta, că 

ma găsit altă scăpare decât să se săvârșească 

din viaţă, ea un erou. Păcat că sacrificiul ce-a 

făcut ma adus și biruinţa. A căzut la al doilea 
atac, şi noi wam luat Griviţa, decât după a pa- 

tra năvală. , 

„— Păcat de el! 1 se deschidea înainte o carieră 

trălueită, 
“ Căpitarial Coardă accentuă sentimental: 

 — Femeia! Femeia! Păzește-te de ea.: Ea-ţi dă 

viaţa, ea-ţi mănâncă capul. ) 

Şi toţi rămaseră pe gânduri.
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In drumul: spre Zimnicea, pe unde trebuia să 

treacă Dunărea înapoi, ambulanţa lui Ilie Zenobie 

se  derăpănase. 
Drumul gloduros și plin de zăpadă,.lipsa de 

păcură, caii şoldiţi, o aduseseră într'un' hal de ne- 

„descris. Mergea hodorogind în şirul căruţelor și 

carelor. Și nimeni nu se gândea să meargă decât 

pe jos. Geruia grozav și sufla un Crivăţ fără 

milă. e 

Ilie era aproape răzbit. Imbrăcat într'o manta 

soldăţească, eu niște scroambe de cisme în .piei- 

oare, cu barba mare, mergea pe lângă ambulanţa 

desgrădinată, dârdâind. Avusese el o sarică mi- 

țoasă, dar i-o furase la Plevnă. Mantaua, cum- 

părată dela Auraru ce-o dăsbrăcase de pe un ture 

mort, îl apăra și nu prea. Și drumul era lung şi 

pietisitor. Când ajunseră la Şiștov, răsuflară. Dar 

podul erea rupt și trebuia trecută Dunărea pe | 

„pontoane. IIrana de-abia se mai găsea la Kir A- 

postol Condilis, care se ţinea după ei. Noroc -că 

“peste Dunăre, mâncarea. nu lipsea. Melpomena, 

:cu scurteica ei de satinet și barișul negru, pe ca-
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ve-l purta după moartea lui Stancu, ducea la îrig, 

deși era grecoaică. Dar i se învineţiseră buzele și 

tușea de-și rupea coșul pieptului. Până să le vie 

rândul la trecut peste valurile turburi și răscolite, 

stătură o zi întreagă în bătaia vântului. Erau să 

degere. Deteră slava lui Dumnezeu când se vă- 

zură pe ţărmul românese. Dar drum tot mai era, 

şi viscolul tot fluera pe întinderea câmpiilor. După - 

„două: zile și două nopţi nedormite ajunseră la 

București. Ilie parcă era un spoitor, cu laţele 

lungi și barba stufoasă. Ii trebui o zi să spele, să 

se curețe și să-se îmbrace cu alte haine. In sfârșit 

putu să se înfăţișeze înaintea euconului Grigore 

Apostolide, să-i dea raportul asupra ambulanţei. 

— O făcuși și p'asta, Iliaş! | 

"— 0 făcui, dar aci-aci să-mi las poteoavele 
prin ţara 'Tureului. . 

Ilie îi povesti câte-a făcut şi câte-a pătimit. 

„Apostolide îl privea cu admiraţie. Apoi, în sfâr- 

şit, ridicându-se, zise: 

— Eşti vrednic să te îmbrăţişez. 
: Şi, luându-l în braţe, Apostolide cum era scund, 

se ridică pe tălpi și sărută pe Ilie pe-amândei 

obrajii lui cam supți. N 

.— Cu oameni vrednici ca tine, trebuia să ajun- 

gem la biruinţă, 

— Dar, dumneavoastră, eu procesul lui Sușnea 

ce-aţi făcut? * Ra 

— Cum au trecut ai. noştri: Dunărea, procesul 

S'a închis. Era doar o prostie. Șuşnea .acum nu
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mai are ce face, decât să .umble din agent: ai- 
plomatie în agent diplomatie cu decoraţiile de- 
gât și cu fracul boţit. . 

Şi apucară să pună în orânduială socotelile.. 
La sfârşit Cuconul Grigore îi zisa: ' 
— Ilie dragă, știu că nu-ţi place literatura.. 

Tu, cu politica, ai ce ai.-Dar trebue. să 'fac cu: 
tine o reprezentație deseară, Am ședință literară, 
şi tu ești primul care vii la noi de pe câmpul de- 
luptă! Vino și tu și să le spui, și celor adunaţi. 
la mine, ce-ai văzut pe-acolo. " 
— Viu, eucoane Grigore. Să vă și eu ce fel: 

de mâncare de pește e literatura accea. 
"Seara, salonul albastru al. cuconului Grigore- 

era luminat ă giorno. Dela opt seara ușa începu. 
să scârţâie. Costache uitase so ungă. | 

| Cuconul Grigore primea cu câte o vorbă buni,. 
pe toţi dela ușă, Ă 

Veni mai întâi Berlescu-Enea, cu barbatele lui: 
rari şi cu părul negru cu cărarea :la. mijloc. Ber-. 
lescu-Enea se așeză într'un colț, picior peste pi- 
cîor, Se arătă apoi poetul Maimarol, cu coama. 
lui leonină de păr negru și cu ochii seânteetori. 
Maimarol dete mâna cu Berleseu și se așeză toe- 
mai în colţul celălalt. Râzător și degajat sosi,. 
după dânsul, Dumitru Pictorian cu pleașa lui tim- 
purie, care-i. mergea până la urechi și cu un 
nas borcinat simpatie, Veni și „Răsmiriţă, poet 
dramatic, cu păr scurt tăiat „pe îrunte și cam. 
lung și eârlionţat dinapoi, cu ochii ascuţiţi și:
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-sfredelitori. Apoi, Vrăbieseu, înalt cât un munte, 

cu un cap mare frezat Şi cu faţa mereu asudată. 

Apoi sosi Racoviţescu, care îşi făcuse debutul în 

“eronica dramatică, un tânăr spelb şi cu ochii cam 

'rătăciţi, Și, la.urmă de tot, poetul. Maxim,-scund 

„Şi ras peste tot. 

— Daţi-mi voe, domnilor, să vă înfăţişez pe 

un “fel de erou, domnul Ilie Zenobie. Vine după 

-câmpul de luptă, și-a fost acolo ca alinător al 

bolnavilor și răniților. EI a condus până la Plevn: 

-ambulanţa ce organizasem. - 

Poetul Maxim luă cuvântul solezan. | 

- — Faptă frumoasă ai făcut, domnule Aposto- 

-lide, neţinând în seamă de neajunsurile ce ţi-au 

:adus desmetieii. Nu te-ai gândit la politică, cei la 
patrie. Și, dumneata, tinere, fii bine venit prin- 

re noi. ” ” 

— Să fie bine venit printre noi, zise Vrăbieseu; 

“dar să ne spună ce-a văzut pe acolo. 

— Spune, Iliaș, grăi și eueonul Grigore 

— Am văzut ce nu mi-a dat ochii să văd. Be- 

- “ţia rusului și destoinicia românului. E 
— “Bravo, domnule Zenobie, dar ești patriot, uu 

glumă, zise poetul Maxim. 
Răsmeriţă, din colţul lui, își rodea unghiile. 

“Excesul de 'patriotism nu-i plăcea. 

— Românii, toată lumea ştie că sânt viteji. Să 

“vedem co-au făcut pe-acolo, zise el morocănors. . 

— Ia mai lasă ironia la o -parte, Răsmeriţă.
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„Şi să ne spue Iliaș de ce drămueşște așa pe Ruși,. 
zise cuconul Grigore, 
— Apoi lasă că se băteau fără disciplină, căvi.: 

la atacul Griviței în loc să înceapă la 3 ore după. 
amiazi au început la 11; dar erau. și rău infor- 
maţi. Din pricină că ne-am înerezut într înșii. 
am pierdut o sumedenie de lume, 
— Şi cum a fost, întrebă Vrăbieseu? 
— Lucrul s'a întâmplat chiar la regimentul: 

la care eram atașat. . 
- Maiorul” Nour trimisese o patrulă în recunoaş-- 
tere şi prinsese un ture, sămânță de macedonean... 
L-a descusut fel și chipuri Maiorul, până ce a: 
aflat că tabia Griviței nu are numai o redută, ci. 
două, despărțite printr'o vale adâncă, 

Dar colonelul Zibileanu i-a băgat Maiorului. 
harta rusească în' ochi şi l-a oe ărît spunându-i: 
că la minţit tureul. A ţinut .cu Rușii, și bieţii . 
Români au dat în Valea Plângerii. Numai la mine- 
la ambulanță au murit vreo cincisprezece. , 
— Dar cum sa prăpădit Maiorul Nour? în-- 

trebă poetul Maxim, | | a 
— După cât îmi dau eu cu ideea, el și-a căutat. 

singur moartea. Se vede că avea ce avea la i inimă... 
Sa pus în fruntea companiilor și, când era u-- 
proape de parapetul turcesc, a: luat steagul, l-a:. 
înfipt pe întăritură și a căzut apoi fulgerat. 
„— Din ce, din nece, zise și Berlescu-Enea, 
avut o moarte eroică. Ar putea să fie > subieotut 
unui poem: „Drapelul“, .
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— Hai să ne ?ncercăm cu toţii să ne inspirăm 

din fapta asta vitejească, zise Pictorian. Eu să 

“nu sânt -poet și mai că m'aș încumeta să-l puu 

în versuri mai mult sau mai puţin schioape. 

— Bravo, Pictoriene, zise Răsmeriţă ; o să avem 

Sâmbăta viitoare de cine să râdem. Războiul ins- 

pirator — răsboiul a zecea muză. Aferim! 

— Apoi Răsmeniţă, totdeauna ne ia la vale, 
zise Apostolide. E drept că cu mai de mult m'am 

ridicat în contra poeziei patriotice. De ce? Pen- 

tru că pe vremea aceea felul ăsta de poezie era 

nesincer, Dar, odată întrupat cu toată sinceritatea 
«de niște fapte pipăite, ea acelea din răsboiul nos- 

tru, de ce n'ar îi și patriotismul izvor de inspi- 

raţie? / 

"—: Cuconul Grigore mi se pare 'că acum în- 

toarce foaia, mai observă iar Răsmeriţă; dar să 
Judecăm mai bine lucrul, — cum zise Francezul, 

sur le vif. Să vedem poeziile ce s'or aduce Sâm- 

băta viitoare, și pe urmă să ne dăm părerea. 

„-— Ei acum, să vedem ce s'a mai seris? întrebă 

cuconul. Grigore. | 

— Pe mine să mă ertaţi, zise cu cochetărie poe- 

tul Maxim. Săptămâna aceasta am avut inspi- 
rație greoae. Nam făcut decât o odă personală 

generalului Orescu, pe care l-au oropsit româ- 

niștii, 

— S'o auzim, grăi Apostolide. 

— Nu; trebue să-i-o trimit lui mai întâi. Și 

âpoi e şi prea personală, - rosti poetul Maxim. 
A”
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- Atunei, Maimarol, zise Apostolide. 
— N'am adus nimic, răspunse simplu Mai- 

marol, 

— Lasă că i-am furat eu una din buzunar. 
Și Răsmeriţă. trecu foaia de hârtie lui Apos- 

„tolide. 
Cu glasul agreabil și profund, cuconul. Grigore 

începu să citească începând cu..titlul: „Cartagi- 
nezul. 
Toţi își îndreptară urechile. Versurile curgeau 

adânci, obscure,. mistice, și din când în când scă- 
părau. Cartaginezul, rămas fără patrie, fără 
rude, fără prieteni, cânta slava. durerii. Toţi îl 
aplaudară, afară de Răsmeriţă. 
— Bine, mă Gheorgachi, astea sânt vremuri să 

cânţi pe Cartaginezi? Se vede că tu trăești pe lu- 
mea cealaltă, 
— Așa mi-a venit, răspunse Maimarol, 
— Va să zică, zise cuconul. Grigore, pe Gheor- 

gachi al nostru nu-l mișcă de loe atmosfera. E 
un punct de reţinut pentru producția literară. : 
— Acum v'aș citi eu ceva, zise Răsmeriţă ; dar 

a să-mi ziceţi, ce-i zisei eu. lui Gheorgachi: vreme 
de râs e vremea ce trăim? . 

—- Şi de ce n'ar fi și de râs, când sântern pi- 
ruitori? ” 
— S'auzim, zise Berlescu-Enea. 
—B o comedioară „Conu Năstăsache: în : faţa 

naţionalilor“,
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Adunarea 'făcâ haz. Și Răsmiriţă își eiti come- 
dioara mai bine ca un actor. 

— Vezi, Răsmeriţă, de răul ce ni l-au făcut ro-: 
mâniștii, tu cu comedioara ta ne-ai răzbunat. 
Bravo. O-s'o publicăm în fruntea „Paginilor lite- 
rare“ din luna viitoare. „Cartaginezul“ e cam 
neguros și jalnie — o să rămâe mai la urmă.- 

Era târziu. Poetul Maxim, om cu tabiet, se 
seulă să plece. Se senlară și ceilalți. 

Serata se 'sfârşise,
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Cum ajunse acasă, Manole puse pe Ifrim să înhame caii la -poștalion și o.plecă cu vești dela războiu prin satele de primprejur. Vizită mai în- tâi pe preotul Şerban din Baia Liţii. 
— Ne-ai făcut mare cinste, părinte Manole! Să trăești! îi -zise preotul, deși era puţin vor- băreț. - | - 
—- Ne-am scăpat de Turei țărișoara, grăi :cu o modestie prefăcută Manole, Di 
Părintele Şerban făcu cinste dintrun 'butoiaș, 

Pe care'i-l dăruise boerul Niculae Cătană, pro- 
priotarul moșiei. | Se 
— Dar bun vin! şi părintele Manole pleseăi 

din limbă. e 
— E pentru sufletul răposatei, maică-sa, care-a 

murit pe vâră, Dumnezeu s*9 erte. 
-“ Dela Baia Liţii, Manole trecu la părintele Niţă 
Drăgoescu din Furdueşti, Ai Să 

—Ce mai nou, pe la dumneavoastră? că: noi 
“destul duserăm greul. - | E 

—. Bine că waţi întors cu biruinţă.... Preoteasă, 
"ia prăjeşte un puiu și dă-ne păhărele.... Mă ntrebi 

14
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de noutăţi... A murit bietul Zaharescu; l-am în- 

sropat Duminică. 

Părintele Manole tresări. Luă în fusă din pui. 

Bău şi un pahar de vin şi se urcă în poștalion. 

Niei nu se mai duse pe la Bârea. Iși îndreptă poş- 

talionul spre București, trase la Hanul cu teiu 

şi-apoi o luă spre Lasearide, deși i se spusese să 

nu mai dea pe-acolo. , 

— la vezi, Georgeto, că par'că e un popă la 

"seară, Vezi ce vrea, zise cucoana Atenaisa. 

„Georgeta îi aduse îndată răspunsuri: 

— B Părintele Manole din Ogrezeni. 
— Cheamă-l încoace. N 
Manole se dichisise la Hanul cu teiu ca pentru 

zile mari. Mustaţa blondă închisă îi-mai crescuse. 
=— Miroși a partum, părinte; par'că nici n'ai 

fost la războiu. Eşti mulţumit ? | 
Părintele Manvlz sta. umilit în pieioare, 

— Mărită coconiţă, ar trebui să fiu; dar nu 
sânt. Imi .trebue neapărat locul lui Bărbulescu. 

Lui i-am găsit un altul mai bun, la Bârca. 

— Socoteşte lueru, ca și făcut. Ia să te văd: 

08 ţi-a făcut războiul? Acum ești mai bărbat. 

Și, măsurându-l de 'sus până jos, își dete seama 

că e-popă; totuși îi zise să mai vie şi altădată. 
Apoi, dându-i. o serisoare către Irimescu, îl făcu 
să-și ia rămas bun. SN 

De astădată părintele. Manole Ogrezeanu se în- 

toarse în Ogrezeni. “Bărbulescu se învoi să treacă 

la Bârea cu binecuvântarea domnului Andreany
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proprietarul, iar în locul lui la Ogrezeni fu nu- 
mit Preotul Manole. | , 

In vremea aceasta Sănducu, monitor peste toate 
clasele, urma încă odată clasa a patra. Pe Pavel 
Banu, Gheorghiţă îl băgase de doi ani în seminar, 
și acum venise la Crăciun, de vacanţă. Părintele 
Manole ehemase Ia biserică pe oameni, ca să po- 
menească pe cei morţi în războiu, şi Pavel Banu 
şi Sănducu se duseră și ei.. | 

Părintele Manole se lua la întrecere la citit şi 
la cântat cu părintele David. Dar părintele Da- 
vid nu putea să vorbească, pe când Părintelui Ma. 
nole îi turuia gura. După ce poieni pe Stancu 
Postelnicul. pe Radu Gâjâilă și pe alți flăcăi 
din sat, părintele Manole începi să vorbească: 

„Oameni buni, viu de pe câmpul de războiu. 
Românii s'au bătut ca niște lei. Nu Sau temut 
de glonţ, nu le-a fost frică de bombe. Când li s'a 
poruncit iuruș, iuruș au făcut, de fugeau Tureii 
ca epurii. S'au bătut Românii cu inima caldă Şi 
inima trează, pentrucă Ştiau pentru. ce se bat: 
“pentru țară, pentru neatârnarea ei, pentru înăl- 
„area ei, , 

Blagosloviţi 'să fie în veacul veacului numele 
“celor. căzuţi pe câmpul de luptă și veşnie să fie 
model de virtute pentru tineretul nostru...“ 

Cuvântarea se înălța învăluitoare şi oamenii 
începură să suspine. Manole biruise și satul,
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Pe când se întorceau dela biserică, Pavel Banu 

începu să ispitească pe Sănducu: 

— Dar neica Gheorghiţă ce mai face? 

— E învățător la Podul Bobancului. 
-— Aş vrea să-l văd, zise Pavel. 
— Hai pe la noi, îl îndemnă Săndueu. 

Gheorghiţă seria la masă un catalog. 

— Bine-ai venit, Pavele? Ce mai e pe la se- 

-minâr pe la voi? Domnul Tărtășescu ce mai face? 

-— Bine, face. Dar domnul Tărtăşeseu ne-a spus 

de preotul Manole multe comeâii. 

— Ce va 'spus?. întrebă curios Gheorghiţă. 

— A aflat că sânt dela Ogrezeni. „A, tu eşti din 

satul popei Ogrezeanu. Stai să vă spun eu cum Sa 

făcut popă și cum s'a făcut învăţător“. Şi unde 

nu mi l:a-luat și unde nu mi l-a învârtit, de râ- 

dea băeţii cu hohot. „V'am spus asta, vouă, băeţi 

„cruzi, ca să vă purtaţi în viaţă altfel de cât popa 

Manole“. - 

— Toată lumea are păcate, măre Pavele, zise 

Gheorghiţă îndemnându-l să mănânce  dintr'un 

trandafir proaspăt... Preotul Manole o fi având 

și el păcatele lui. Dar e om deștept, cântă frumos 

şi vorbeşte bine. Să-i luăm părțile bune și să-i ui- 

tăm părţile rele. 

Sănducu dete din cap 'și rămase pe gânduri: 

cugeta. neîncrezător la biruința lui Manole. Dar 

repede își reveni şi se gândi cu cugetare caldă la 

biruința românească de pe câmpul de luptă. Și 

zâmbi. a 

 


