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1 
Părintele Andreii Murgu s€ hodinea: sub 

nucul cel mare din -curte. Pe masa de brad, 
îi sta cartea legată cu piele, cu colţuri de 
alamă pe la virfuri, cu închid&toare la fel. 
Alăturea: ochelarii, scoşi pe jumetate din to- 
cul lor. Mai încolo, o bărdacă plină cuapă; 
iar într'un colţ, puiul-de pisică al preotesei, 
cu cerceluşi de lână roşie şi albastră şi cu 
panglicuţă pembea împrejurul gâtului. 

Pisoiul moţăia şi torcea. 
Părintelui Andreiu îi fugeau ochii pe câm- 

j pul plin cu verdeață, iar gândurile lui şi mai 
/ departe, că mai aprig le e sborul. A 

39998. Rustice, Vol, II. + 1 
- 
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Soarele trecea prin frurizişul nucului care 
'şi culcase umbra la dreapta, încondeia pe la 
marginile ei chipul frunzelor şi, subt copac, 
felurițe “ochiuri de lumină poleită. 

Salcămii, cari stăteaă streajă zi şi noapte 
împrejurul ulucelor, se îmbrăcaseră de două 
zile cu florile dăruite de Prier și împrăştiatu 
un miros dulce de par'că te-adormia. 

Prin curte pastrile ciuguliaă ici şi colo ; 
Griveiu, care iarna s& făcea colac la uşa 'tin- 
dei, acuma nuw'şi mai ajungea, aşa se lungia 
de tare Ja umbra unui vişin. 

Casa, cu faţa la soare, par'că-ţi lua văzu 
de curată şi frumos văruită ce era; uşa şi cercevelele ferestrelor erat văpsite cu cafe- niii, spălate şi bine şterse ca şi ochiurile de geam care păreau oglinzi. 
„În toate se vedea o mână harnică de fe- mee.. = 

» „Nu ştiă la ce anume se gândia părintele Andreiă, faţa însă nu-i era tocmai. veselă, - Şi ce înfăţişare la 'el, de om blând, bun la suflet şi cu credinţă în cele sfinte ale bi- sericei! E 
Era nalt de trup şi .niţel adus de „umeri, că multe poveri îi pusese doar nevoile vieței ŞI cei. şapte-zeci de -ani ai virstei, 
Peru, desfăcut acuma, îi c îi cădea în plete, pe umeri, ca. două caiere de lână albă, în! care
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tinereţea din vremuri mai. uitase. câte- va fire 

"negre, rătăcite ici şi colo.. = 
Barba, cu .desăverşire albă, deasă. şi lu-. 

cioasă, îi acoperea peptu și împlinia aieru: 
blajin al chipului. . - 

Ți-era. drag să te uiţi: la dinsu, şi mai i drag 
să'] 'asculţi grăind. cu omenie, şin aşa fel, 
ştii, că făcea pe rumân. să înțeleagă, : să. se 
ruşineze de-o faptă rea şi să se căiască.. 
După ce se 'gândi o bucată de vreme, își. 

“aşeză ochelarii, deschise cartea la viaţa Sfân- 
tului Gheorghie şi începu să citească cu glas.: 

lacă atunci o femee c'un copila la « sîn, că 
se ivi la poartă. . . 

Griveiti simţi şi mirii ; dar dacă îi mirosi 

lui a om bun, îşi întinse şi mai lung botu: 

pe labe şi r&mase nemișcat în lenea lui cea 

dulce. 
— Ce e, Marando ? intrăbă - părintele. pe. 

femeea care par'că să codia să intre. 

Dacă văzu însă pe părintele . „că „tot. cu 

„blândeţe îi grăeşte, prinse inimă, trecu prâgu, 
şi cu grabă se îndemnâ :să-i sărute mâna şi: 

să o lipească apoi . de fruntea ei. : 
* — Ei, ce, iar ai vr'o nevoe, Marando?... 

— Sărut mâna, Părinte Andreii, uite, iar, 

nu-ţi fie cu superare. Nae de. pe .unde sa 

dus nu mai ne trimete nici: o veste; de la 

curte nu vrea :să'mi dea nici un ban; că ci-că
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Nae sa dus să muncească în altă: parte şi 
era dator. — Păi uite, oiă munci eu şi „pen- tru Nae, am zis boerului. — Tu ai copil .de ţiţă şi alţi duoi care se ţin de fustele tale... Nu'ţi dai, că nu poţi să faci munca .cum se. cade...—Şi iac'aşa, Părinte, sărut mâna, n'am încotro să-mi întore ochii;; doar la Sfnţia 
ta, să me înveţi că în ce chip să fac? — Ei, şi Nae a: făcut reu, cum a făcut, Marando taică... De! dacă era. dator trebuia să remâie tot pe moşia boerească şi să mun- cească mai cu temeiă,.. . : SI e — Păi nu se mai. scăpa, săracu de el, de datorie peste datorie... Că nu'ş cum. pustia, Părinte, sărut mâna,. da creşte foc datoria la | catastihurile boerului,.. . AP a Părintele Andrei oftă unpicşi cătâ sprecer... Ştia el cum crese datoriile, că doar. vă. zuse multe, vreme de “cinci-zeci de ani! Dar ce putea el să facă ? | Odată numa! cercase şi el cu vorbă bună pe lângă unii arendaşi, pe cari-i socotise mai ai. lui Dumnezeă?,.. : 

Dar, vorba ceea ; 
cine stă să te-audă; A . “Ştiea el, bietu Părintele . Andreiiă, „De-aceea, ca de-atâtea „chemâ pe preoteasă. 

Era b&trână ca şi 

în pustiă geaba graiii ; 

ori în : viaţa lui, 

părintele; fusese femee:
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care ascultase de graiu lui: blând şi de ini- 
ma lui bună ; trăsese cu el în jug de-un -a- 
mar. de ani, înnodase cum putuse căpâtăiele 
nevoilor casei,—şi, mulţumită Domnului, tot 
găsise pururea de unde să poată ajuta și pe 
alții. 

Iac'o, scurticică, slabă, dar în puteri încă, 
cu  faa sbârcită, dar plină: de bunătate. 

M'ai chemat, sfinția-ta? . 
— Da, preoteasă. taică; Uite Maranda lui - 

Nae... Nu: şce-are să'ţi spuie... şi ia: vezi, 
vr'un ciur de mălaiă, niţică legumă 'n'ai pe 
unde-va de pristos, şi .vr'un leu uitat în vr'un 
colţ?... Dă-i, taică, dă-i... şi spor să-i fie în casă... 

Maranda. plecâ' în jos ochii 'muiaţi în : la- 
crimi, îşi: sărută pruncu şi sE luă după preo- 
teasă. 
„Popa Andrei îşi cunoştea oamenii din sat 

şi din zece sate de prin prejur. 
Pe mulţi leneşi de fire, îi sfâtuise la hăr- | 

nicie şi-i făcuse oameni: .ajutase pe mulţi - 
nevoiaşi cari, cât să trudiai, nu puteati „să 
puie nevoilor capăt. 

De tiner, de când începuse cu slujba în. 
satu Călina, să se îndemne el..ca alţii să 
ceară pentru înmormântări, pentru botezuri, 

pentru cununii atâta, ori “atâta, că de unde 
nu, nici: îngropa, nici boteza, nici cununa? 
Doamne fereşte !
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- “De cum îl chema rumânu, alerga; şi de 
multe. ori, pe lângă că-i uşura: sufetu cu 
vorba, îi uşura şi nevoia cu banu lui. din 
pungă. Sa 

Aşa făcuse pe rumâni, din tată în fiu, 
să nu se vrăjmăşiască, să ţie la biserică 
drept-credincioşi, să ţie sfintele s&rbători, să creadă în ajutoru. celui Sfânt. 

Duminicile, şi la . zile mari, :le grăia din 
uşa altarului şi le. da poveţe ; îndemna la as- cultare și la. hărnicie, precum şi' unul. pe al- tul să se ajute întru nevoile lor... | In certurile ce nu se putea să nu se în- timple, că doar oameni eraii, la Părintele alergai toţi pentru împăciuire, şi Părintele Andreiă pururea le sta drept sfătuitor Şi îm- păciuitor. 

Da Cei cu dare de mână nu se dădea înlă- turi de la datoriile către preot, — după pu- terea lor ; cei săraci făceau şi- ei când -pu- teaii şi făceau din inimă, căci drag le era Părintele care bine făcea tuturor şi r&ă ni- menui. Aa 
După ce porni Maranda, încărcată cu mă- laiă, legumă şi c'un lei de parale, — părin- tele vru chip să citească, i . Insă iarăşi îl furară pustiile “de: gânduri... Ce amărăciune îi turbură oare 'sufletu ? 

«
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Părintele Andrei avea .el ceva, — un 

ghimpe care i se înfipsese de câtă va vreme 

întrun colţ al inimei şi care, .uite, îl înțepa 

în ceasurile lui de odihnă. e 
Avea pe fiu-s&i -Mihaiti, băiatu cel mai. de 

pe urmă, şi care-i remăsese singur, din opt- 

spre-zece copii pe .care. de. mici i-i luase: 
Dumnezeu. si i 

: II 

Şi aşa pe .gânduri stătu Părintele Andreiii 

multă vreme. Me a 
Prinseră a trece într'un târziă copiii de la 

şcoală, amestecați cu fetele, duoi: câte duoi, 

în rînd. ca soldaţii, aa 

In dreptul casei popei, care cum ajungea, 

îşi lua căciula şi striga cu putere şi cu glas 

subţiratec de copil, un: sărut mâna .... .. 

Părintele Anareii, -tresări la cel întâiă stri- . 

găt, apoi se ridicâ şi eşi în prag ca să poată 

mulţumi tuturor. o | 

lacă pe urmă şi învățătorul. ă 
_— -Sărut: mâna, Părinte Andreii, îi. grăi 

şi se opri în dreptu porţei. 
»— Să trăieşti, taică. Incotro? | 

— Veniam să. mai stai de vorbă cu Sfin- 

ţia ta. -
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„—-R&ă nu făcuşi, :fătu met. Ia osteneşte.- te: şi. vin-o.să şedem .colo.. a — Tot subt nucu sfinţiei: tale, hai? 
— Tot subt el, fătu meii, că .numai el 'mi-a numărat, pe fi-te-ce an, firele care în- nălbiat.. | Sa „— Şi faptele bune ale Sfinţiei tale, Pa. rinte Andreit... Că de 15 ani de când m'a bătut norocu în comuna asta, numai bine v&d din partea Sfinţiei-talei 
Amenduoi se aşezară subt nuc, — Păi, face omu ce poate, taică... grăi Părintele şi cam Semu când stătu pe scaun. — Las' Părinte Andrei, că Sfinţia-ta ai făcut mai mult chiar de :câtai putut... Adă-ţi aminte ce eram când am venit în comună ?... Un biet ăla, abia eşit din şcoală, fără multă minte, şi care del... eram trimis să daă minte copiilor... Mai aveam. şi câte-va năravuri de pe la oraş: deprinse... Cum m'ai tămăduit de degrabă Sfinţia-ta, dacă aj fost om, nu glumă !.. — Zi că ai fost şi d-ta. păment: bun în i sfaturilor. mele, fătu 

av tot nu te lași,.. » Părinte Andreiă, care ? întrebă 
â ochii în Jos, şi se cam 

— Te cam fereşti şi: tot e bine, dar şi mai bine ar fi să n'ai ce feri, taică... Ce-or
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fi având fărâmele alea de fiţuici de te far- 
mecă aşa, nu-mi daă seama; da, uite,-prea 

le învirteşti des cu primarii, cu ăla de la: tu- 
tunuri,:cu logofătu şi cu maşinistru de la 

curte.. Şi... v& scuturaţi rii punga !... 
Dascălu Radu Scânteie, o cam încurcă, şi 

scânteiele ochilor lui negri să : pierdură în- 

tr'o căutătură întunecată. | 

— Ei las' nu te mâhni căţi zic, — luă 

vorba Părintele, cu glas blând, împăciuitor... 
Tot omu, taică, ori căt de pâine albă ar fi, 

cată să. aibă ceva neghină în el... 

„ Părinte, nu ; Sfinţia ta nu ai ni- 

mic, şi aşa ar trebui să fii şi ei... - 

— Nu socoti că nam şi ei; taică, nu-so- 

coti,—grăi Popa cun oftat adânc... 
— Poate alţii fiind pricină, Părinte An- 

dreiti, alţii, iar nu că în sufletul Sfinţiei tale : 

i fi având vr'o meteahnă... pp 

— Oiă fi facut şi e vr'o dată. în viaţa 

mea, dascăle, vr'o faptă urâtă. dar nu'mi-o 

aduc aminte unde m'a uitat vremea... De-aia 

trag azi necazurile care me usucă... Dum- 

nezeii nu pedepseşte. pe nedrept, taică... - 

- — Sfinţia ta ai necazuri, Părinte Andreiă? 

Miru:mă : şi totuşi te vădeşte chipu. 

— Mihaiu al meu. m& turbură, taică, Mi- 

haiti, pe care "mi-l socoteam toiag b&trăne- 

ţelor. 

    

,
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„—— lacă minune! Şi cum, taică Părinte? — Apoi nu ştii că l'a adus Dumnezeti a- casă. de sfintele Paşti? Iar dacă Ta adus, ce bucurie socoteşti că 'mi-a făcut? Că de unde !am primit cu braţele deschise ca. pe-o . co- moară a inimei, cu amărăciune am ; cunos- cut că mai am fii şi-amărât am remas după ce 'mi-a pornit d'acasă. Da — lacă. taci, Sfinţia ta. Sin care chip “ţi-a putut el fi aşa de hain?  - 5 | Părintele Andreiuă îşi acoperi un pic faţa cu amândouă mâinele, ca la ce] mai . grei păs şi oftâ ; iar numai după ce trecură că- te-va clipe, dobândi Sraii să'şi poată uşura doru sufletului ; | e — Apoi, Mihaiă al mei, chip, învaţă la se- - minar, că aşa ne mMângâiasem eii şi preo- teasa, preot să'] vedem în “Satu ăsta, în care „Am păstorit pe rumâni Vreme de cinci-zeci 
rea că tot ţii, că tot o s'o-mai duc. Şi mult ne veseliam, eă şi preoteasa, când: sosea o- drasla,. şi când. impreună ' vorbeam de cele sfinte, de cele sufleteşti. Par'că întineream, par că-mi da inima muguri -de floare, când l'auziam ca Slăsueşte aşa de frumos tropa- . pra » Şi că împlinia rostu sfintei leturghii, din strana dreaptă. Ce să vezi a-
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era. Mihaiu -al nostru, nu. Las' că lam făcut 

cu mare grei să cânte „prohodu în Sfânta 
Vinere.a “patimilor ; las'că în noaptea Sfintei 

învieri, care-i bucuria creştinătăţei şi mângă- 
erea sufletelor, n'a vrut să cânte de cât âzz- 

gerul a-strigat, da pe urmă 'mi-a spus .că 

nu mai are “cuget să se facă preot... Of! ce 

Paşte a fost pentru mine, : taică... Ciocniam 

ouele roşii şi „parcă'mi. venea „să plâng... 
Părintele 'se opri din vorbă, că . lacrimile 

i şi înecaseră glasu. 
— Ei:da cum, de unde gând ăsta? Că 

uite, ce săţi: spuiă, Sfinţia ta; şi. eu sunt u- 

luit ! - 
— Nu ştită cum şi de. unde, fatu mei... 

S'a pus. cu mine la vorbă, ca şi altă dată, 

dar alte alea îmi grăia, de nu ne mai înţe- 

leserăm la urma urmei. Că aşa cum este le- 

gea noastră, el ci-că n' o mai pricepe. Că el 

nu mai crede în menirea preotului, fiind-că 

în preoţii care le dă inveţătură acolo, el nu 

vede de cât făţărnicie şi necredinţă... că po- 

pia, ci-că, a ajuns un fel de slujbă ca ori- 

ce altă slujbă, cum. ai fi, de pildă, d-ta în- 

veţător, suprefectu suprefect, pomojnicu po- 

mojnic, primaru . primar, —numa' ca să fii, ca 

“să ai un mijloc :de traiă, iar nu pentru că 

crezi în menirea d-tale că o să aducă vrun 

bine lumei... Ei, uite, asta m'a lovit adânc
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la inimă şi, de când s'a dus la seminar. îna- poi, parcă sunt bolnav, par'că-mi lipseşte ceva şi par'că n'o să mai puii la loc ce'mi lipseşte... Hei, taică, pacea sufletului n'o mai dregi cum a fost, dac'ajungi s'o pierzi odată... Chiar dacă se întore: lucrurile, uite, îţi r&- mâne par'că un fel de. frică ascunsă nu cum- va iarăşi să vie r&ul înapoi. i - — Da las! nu te maj măhni aşa, taică Parinte; c'o să-i vie mintea la -loc..... — Domnul o fi Ştiind ce-o fi vrând cu e] şi cu mine. L'am sfătuit, "i-am căzut cu ro- gu-mE& să nu'mi tae așa firu vieţei, că de nu so face preot, că de-o r&mânea necredin- cios, o să fi€ moarte pentru mine. Degeaba ! Şi cum? de unde necredinţă : la: el, când neam de neam, am fost preoţi şi plecaţi ce. lor sfinte şi de viaţă dătătoare! EI, nu şi nu, că după ce-o isprăvi patru clase, trece în liceă, la carte dăscălicească, să se facă, ci-că, avocat d'ăia, cu. altă vorbă; să: ştie: cum să înșele lumea, să ştie să fie' strimb cu legile în mână... ; -să spele pe: ăi răi, pe păcătoşi, ŞI să-i facă buni ; să intineze pe ăi buni şi să-i facă cu ptcate pe cuget... lacă ce breaslă îi bate lui la ochi ; iacă'] ce departe vrea sa sară de la trunchiu Pomului de unde l'a r&- sărit Dumnezeă !,... p De — Doamne, Sfinţia ta, da adecă la ce t'ei.
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fi amărând atâta?—grăi preoteasa care se a- 
“propiase încet de tot şi ascultase cu ochii 
plini de lacrămi. Atâta odraslă âvem şi noi.. 
Lasă”l să fie ce'l trage inima ; lasă/l: să fie 
norocit în chip şi fel cum i se năluceşte lui, 
dacă nu ne-a fost dat să fim și noi norociţi 
alăturea cu dînsu... 

—— Iacă şi preoteasa că'mi stă dimpotrivă! 
zise cu blândeţe; dar cu amărăciune, bie- 

tul Părintele Andreiu. 
„—Nu i, staă. dimpotrivă, Sfinţia ta, că tot- 
deauna m'am uitat în ochii Sfinţiei tale cu 
ascultare şi cu voie bună; da nu vezi că 
me€ topeşte amărăciunea sfinţiei tale-şi gându 
că Mihaiui al nostru e şi el amărât? 
— Of! taci preoteasă, taci... Necredinţa 

lui Mihaiă şi neascultarea lui sunt pentru 
mine junghiuri de cuţit... şi până n'6 crede 
şi nu. s'o întoarce lângă mine pocăit, vrednic 
de daru lui Dumnezei şi destoinic să'mi ia 

locu; — eă nu l'oit ierta.. 
-— Vai, Sfinţia ta, ce vorbă spuseși... Nu 

'ţi-ar ţine-o Dumnezei în seamă.. . Şi preo- 
teasa se depărtă făcendu- şi. cruce. 

e UI 

Era în ziua. fogzmezăfirei . praznicul, 
strada Rusalizazr, cum îi zic rumânii, când. 

Sha de
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adecă a. trecut jumătate vremea până la.Du- 
minica Mare, a' Rusaliilor. : 

Rumânii ţin ziua: asta,. că'i bine ci-că. 
Doamne fereşte nu "ţi-a eşi vre-unu la muncă, 
să-i tai şi capu. 
„- Si doar “e în: toiu prăşitului “de-a doua: 
oară,—şi a altor munci după cum a căzut 
şi Paştele ; căci sărbătoarea asta se socoteşte 
la dou&-zeci şi cinci de zile după Paşte. 

Şi fiind-că anu acela Paștele "fusese cu trei 
zile după Sf.. Gheorghe, târzii de tot, — 
era mult de muncit la câmp” şi arendaşului 
îi scăpăra măseaua, mai ales că vremea îi 
stătuse dimpotrivă şi acuma purcesese spre 
indreptare. ai Ma 

Pornise din ajun, de cu seară, pe isprăv- 
nicei să facă pe „rumâni să iasă la câmp. 
Rumânii nici vruseră saudă. 

Cum să iasă ei tocmai la s/rada Rusadzz- for 2 Ori sunt neam str&in-?.Ce? să înebu- nească cum se întâmplase lui nea cutare, ori cutărui flăcău? De 
Din părinţi auziseră aşa ceva, şi. de la moşii lor, — şi 'o ţineau bună, 
Pe la denșşii nu “să vEduse nici om nebun pentru c'a muncit în ziua aea, nici altă în- tâmplare rea... Frica la: unii, 

părinţii 

dor de praznic 

1
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“la ăia şi de lene la ăil' alţi, „iacă - pricina 

adeverată. 
Chemase arendaşu' şi pe Părintele Andrei 

tot atunci seara şi-i grăise:- : i 

— Părinte, geraniă ascultă glăsu Sfinţiei 

tale, porneşte, te ro g, printre ei şi sfătuieşte-i i 

să iasă, că uite mi se scutută. rapiţa şi o zi 

e mult pentru ea.:. Unde mai pui porumbu 

rămas a doua oară nesăpat la. mulţi ?... 
„— Del Domnule Cosma, răspunsese: Pă- 

rintele Andreiă, cu dragă: inimă le-aş grăi, 

dar n'o să m& "asculte, “ca e sărbătoare... şi 

d-ta e bine so ţii, doamne + “fereşte, să nu i 

se întâmple. ceva.. 
— la lasă-mă părinte, « cu vorbele astea ; 

tocmai d-ta să: crezi aşa lucruri?... slujește 

d-ta -la biserică şi fă'ţi datoria, da lasă. pe 

țărani să'şi vadă de muncă. Rapiţa nu „aş 

teaptă, părinte,  înţelege-mE... 
—. N'o fi aşteptând, : Domnule, — însă şi 

ale bisericei sunt cu rostul lor... 

— Uite daia n'aveţi ce să mâncaţi iarna, 

că vara aveţi prea .multe s&rbători, părinte... 

D'aşi fi mitropolit, toate :serbătorile : le-aşi 

rândui iarna şi tot să prăznuiţi atunci !.. „.Bi- 

serică e asta cu atâtea s&rbători?. Credinţă e 

asta să chefuieşti, iar de muncit să fugi că 

e păcat, dacă'i munci ? 
— Domnule Cosma, vorbeşti par 'că nai
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fi creştin. cu frică. de' Dumnezeti... şi -e. r&ă, 
că de, eşti om: mai cu știință ca noi ăştia... 

„— . Tocmai fiind-că's creştin şi mai cu 
„Ştiinţă, înțeleg credinţa unde trebue Şi cum: 
trebue, ca şi munca la vremea ei! Fiind-că 
a fost tot ploi, şi cu „soarele de azi, - dacă: n'oiii începe mâine tăiatu rapiţei, crapă te- 
cile şi iacă pierdere... Fireşte | Biserica d-tale pierde. ceva. !... Rimânii îşi pierd. sărăcia ? Ei nu ştii de ce maj eşti d-ta popă, dacă nu pricepi. care” e cu adevărat sărbătoare şi care numai un obicei. de lene, un ieres... — leres! domnule Cosma! 'Nu iai pot să te ascult, iartă-mă, . căci. te-aj mâniat şi. batjocoreşti pe Dumnezeti şi casa;lui. sfântă | Auzi ? leres o Dao ei Părintele porni, iar arendașu înjură în ur: ma lui. .- IDR Pe Auzise el, Părintele, multe în viaţa lui, — dar nici. odată aşa ca la arendaşu ăsta.. Il ştia necredincios, îl cunoştea ca: pe 

. . 

dânsu. -.. Me E „Mai cârcotaş, mai r&i de plată, . mai şiret ŞI mai :înşălător ca: el, nici că vEzuse, şi doar mulţi. mai trecuseră. pe moşia asta -de cinci- zeci de ani, - Ia Incaltea ăi-l'alţi erau mai credincioşi. Dom- nul Cosma: nici bunul. ăsta:-nu'] avea.
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Măhnit de-ale lui, purtarea arendaşulul îl 
«+ măhni şi mai adânc. o 

In ziua praznicului satu întreg “era într un 
-vaet. | 

"Arendaşu, cu primar şi cu consilieri, cu - 
isprăvnicei, cu logofăt şi cu. tâte ale.l'alte 

“slugi ale curţei, tăbărâseră pe rumânii învoiţi, 
să-i scoată cu sila, şi care cum se mpotri- 
vea, bătae! Da 

“=: Rumânii bătuţi indârjiră pe ăi-l'alţi, şi mai, 
“mai să se încaere cu ceata arendaşului, dacă 
nu punea vorbă Părintele Andreii. . . 
“Zarva ajunsese în şosea, - când părintele 

trecea la biserică. . , 
— Opriţi-vă&, oameni buni, —glăsui Sfinţia 

sa. Nu faceţi r&svrătire, că e păcat... 
___— Da ne-a snopit, Sfinţia ta, r&spunse un 

rumân, şi scoase căciula înaintea Părintelui. 
— Părinte, zi-le să pornească la lucru, că 

nu'ş ce să întâmplă | răcni arendaşu aprins 
jote mânie, călare şi cu biciii în mână. 

— Incet şi cu pace, Domnule Cosma, 
EŞ toate se fac bune. Băeţi, eu v'aşi sfătui să 
Sr=ieşiţi la muncă azi, măcar până la un prânz, 

că uite, nevoia muncei. cere, şi Dumnezei e 

OS îndurător şi iartă.. O să me rog ei şi pen- 
tru voi drept -credincioșii... Ascultaţi- -mă, feţii 
mei şi până pe.la un prânz eșiţi la rapiţă... 
— Ei, aşa-i Sfinţia ta, da vezi că boeru 

,
 

39998. Rustice. Vol. II. | : 2 
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nu ne.prea dă dreptu nostru ; doar cât ne 
momește când are nevoe de noi, grăi un un- 
chiaş, iar când n'are... 

Arendaşu îi aruncâ o căutătură urită, își 
muşcă mustăţile şi tăcu, : 

Să fi fost în altă. vreme, cum Par mai. fi 
croit în latu spinărei!. e 
— Nici.de mâncat nu ne-am luat... grăi 

altu. | 
„+ — Las, că vă trimet ei mâncare, numâi 

eşiţi, — zise arendaşu. 
Părintele trecu la biserică; rumânii porniră 

spre câmp duşi din urmă de isprăvnicei ; 
„arendaşu se duse acasă. 

„Nu'ş care din isprăvnicei însă înjură pe 
unu din rumâni şi. atunci. toți fugiră acasă. 
Ast-fel, nu fu chip de .muncă în ziua aceea. 
“larpe la toacă, pe când în bătătură se 

adunară. flăcăi si fete la. horă, -şi lume, unii să privească la ei, alţii: să se cinstească. la cârciumă, arendaşu tăbără cu aj lui, le. luâ lăutarii, le strică 'hora:'şi făcu pe cârciumar să nu mai: vindă: vin şi rachiu nimenuia. 
' Rumânii porniră cu risete de batjocură pentru arendaş, şi se duseră la alt capăt al satului să'şi facă -pofta, în . necazul. lui. Din ziua aceea arendaşu începu fel de fel de viclenii împotriva Părintelui Andrei şi”] piri la mitropolit chiar. - o
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Când aflară ţăranii, fâcură hârtie, o iscăliră 
şi trimiseră pe: câţi-va fruntaşi cu ea la' pro- 
toereii, ca să zădărnicească  pâra arendaşului. 

Protoerei cunoştea în d'ajuns pe Părin: 
tele Andrei şi hârtia şeranilor fu bine pri- 
mită. : 

Dar nici binele nu'l mai bucura. ca: mai, 
înainte, nici r&ul nul amăra mai tare. 

Gându care i se înfipsese adânc în suflet | 
şi care'l. chinuia zi:şi noapte 'era hotărârea 
lui Mihai ; şi. vacanța mare s'apropia. 
„Tot parcă”l mai înviora câte-o sclipire de 
nădejde, — nălucă a dorului de alta dată, — 
însă aceasta se pierdea. în aceiaşi clipă în 
hăul din care eşise. 

Nucu lui, dragostea lui de toate zilele î în, 

"vreme de vară, tot aceeaşi umbră răcoroasă 
culca înapoia lui ; salcâmii, şi după denşii 
teiul, tot acelaş miros înălţaii către Dumne- 

zei, ca el în biserică. mirosul de smirnă ; tot 

- aceeaşi linişte stăpânea casa şi curtea Tai; 

când apunea soarele în veştmînt mohorât ca 
acela în care Christos fusese. îmbrăcat odată, 

— aceleaşi vuete umpleai satu: hăulitu rumâ- 
nilor cari se întorceau de la câmp, -scâr- 
ţăitu carelor neunse d! ajuns, cântecele fetelor 
şi ale flăcăilor... 

Tot aşa se ridica o pânză de ceaţă câtre 

apus, din pricina multului praf în vreme de
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secetă ; tot aşa 'se cobora seara, “care stin- gea încetu cu încetu lumina! zilei şi aprindea rînd pe rînd candelele nopței la alțarul Ne- sfirşirei.. i . 
"Şi însă Părintele Andreiă' nu mai căuta în spre mândreţile Firei, care'] fermecaă maj nainte şi care']' făceaă să se minuneze şi să prea-o. mărească: adânca înţelepciune a Zidi- torului, ..". 

a: Faţa lui. începuse să : dea în. Sâlben: bol- năvicios, ochii. prinseseră a i: se înfunda . şi a i se inegri pe de marginea .pleapelor; de. „ getele mâinilor a-i tremura când ducea. mân.- carea la gură, ori când. apuca ceva-::cu dân- sele. : a a Vorbia toarte puţin cu rumânii .pe'cati îi întâlnia 'şi se feria să mai aţie calea cutăruia Şi cutăruia, cu chipu -vesel Şi cu graiu lui blând şi sfătos, aşa cum ''se deprinseseră toţi să'l vadă: aa a | Rumânii începuseră să se întrebe cu grijă, că ce să fi având bietu Părintele Andreiu ? Unii îndrăsniseră să'l. întrebe, iar. câte-va' fe- mei alergaseră. la preoteasă să-i ducă fel de fel de descântece. : . 
- Părintele Andreiu 'să trezia -c când îl întreba vr'un rumân aș Şi r&spundea două trei vorbe fi 

a din somn 
a, fără veste, - 
ră şir. Preo-



- 
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teasa le. spunea femeilor că . părintele avea 
ceva, dar. ce, nu'şi putea da: seama. 

şi se îngrijea. biata preoteasă, căci ştia ce 
gând amar îl rodea, căci cunoştea firea pă- 
tintelui, inima lui. « 

Indrăsnise şi ea să-i zică, săl roage; îi 
plânsese şi-i sărutase mâinile cu u nespusă dra- 
goste şi milă. NE 

Părintele, tot” cu blândeţea lui, i zisese 
să'l lase necazului şi gândurilor lui, căci pace 
nu avea să-i mai guste sufletu. 
"D'atunci preoteasa plângea ..şi să istovia 

ferită de Părintele ; iar: Părintele Andreii se 
topia tăcut şi măhnit în focu ascuns a do- 
rului inimei lui. 

Nici către. învăţător nu se plângea, singuru 

cu care schimba câte-o vorbă ; — nici către 

Dumnezei, când îngenuchia înaintea altarului, 
nici către el nu înălța glas de: imputare, sai 

rugăciuni de uşurare a. “mâhnirei lui adânci... 

Plângere către oameni ar fi fost zadarnică 
şi mila lor fără nici o înrîurire asupra sufle- 

tului ; către Dumnezeu iarăşi, de ce sar fi 

plâns?... Nu: scrie la sfinta evanghelie că pe 

cine'l iubeşte Dumnezeu îl cearcă cu tot felul 

de necazuri pentru a'l întări pe om în cre- 

dinţă şi a'l face vrednic de-o'viaţă mai bună? 
Dumnezeu îl avea în grija lui; “Dumnezeii 

hotărîse cu densul...:
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— Facă-se voia lui, sfârşia. Părintele An- 
dreii cu gândurile şi se da somnului, — â- mare nopţi, căci şi: somnul începuse să fugă de el, Sia Sa 

IV. 

Salcâmii îşi scuturașeră florile şi le ninse- seră pe subt ei şi pe marginea drumurilor; apoi teii îşi făcuseră rindul şi. dinşii... Grâul începuse să dea în copt, un fel să bată în roş-ruginit, :alt-fel, în galben deschis, şi la suflarea ventului toată marea 'de fire cu spice în virf, să se facă valuri, valuri. lar soarele trecea în fi-te ce zi pe cer, capeo punte boltită, şi -versa- peste ele căldură şi lumină. . e DE “ Tarlalele de porumburi se. făcuseră ţihlă de pădure; la fite care. cocean: numă&rai două şi -trei păpuși, verdi şi pline, din. creş- tetul. cărora curgea ca o beteală de mireasă, mătasea poleită de lumina soarelui;: Şi mândre se mai năluceati de departe ochilor şi -tarlalele de porumb şi tarlalele de - grâu! Ma N Ma Copiii alergai pe furiș, în ceasurile de o- dihnă, se strecura în Porumbişte şi furau mătasea. ... - a . Fetele croiau Păpuși de cârpă, iar măta-
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sea porumbului le-o făceau păr; băeţii o pu- 

nea să se usuce, o r&suceai în foi. de .hâr- 

tie şi o fuma pe ascuns in: loc de tutun. 

Ziua, ori noaptea, audiai câte-o - împuşcă- 

tură care r&suna până cine ştie unde şi. s€ 

pierdea în desimea pădurilor ce: făceaii mar- 

gine zărei. 
Pândarii împuşcaii ori un câine care din 

sat se strecura ca un hoţ să caute porumbi în 

lapte şi să-i mănânce ; ori trăgeau după vr'o 

vulpe, care, după ce da într'amurg, să . fu- 

rişa şi ea din pădure să facă stricăciune. în 
porumbişte. | Mae E 

_- Zile treceau după zile; sfântul. Petre. să 

apropiase. -Era să vie acasă, în -sfirşit, băia- 

tul părintelui Andreiă, Mihaiu Murgulescu. 

De ce se scurta vremea mai mult, de ce 

frământare mai adâncă se făcea în sufletul 

„părintelui Andreiti. | ici 
Mihaiii nu-i scrisese -de cât odată de la 

Paşte, câte-va rânduri numai, şi în ele nimic 

îmbucurător, nimic care să vădească schim- 

bare în hotărârea lui. i RE 

In sfîrşit, îacă într'o di către seară vătă- 

şelul de la primărie îi. aduse o scrisoare. 
Mâinele prinseră a-i tremura, şi cu. greu- 

tate rupse plicu la două mărgini, aşa cum 

făcea el cu toate scrisorile. -
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Preoteasa se apropiase pe nesimţite ca o umbră şi'şi ţinea r&suflarea. | | upă ce şi potrivi ochelarii, Părintele An- dreiu incepu să se străduie cu cetirea.. Ve.- derile îi erau turburi, scrisoărea-i - tremura între degete. 
Trecu multă vreme după citire,. şi. -părin- tele tot mai ţinea scrisoarea de 'nnaintea o. chilor; tot parcă aştepta să mai vadă ceva..., Ori poate sărise vr'un rând, şi tocmai în acela Mihaiă îi. Spunea vestea bună, vestea mare... Lăsâ 'pe urmă săi cadă braţele cu mâi-- nele încleştate pe scrisoare şi căutăturile i se pierdură... a | 

Părintele Andrei tresări şi se întoarse sperios la dânsa. Iar după ce o privi câte. va clipe, r&spunse: » | E — Vine a doua-di de Sf. Petru... Ci-c'a sfîrşit: examenele lui şi vine... Vie sănătos... slîrşi Părintele încet de tot. 
Ă __— Să te auda. Maica Domnului ; vie să- nătos... şi preoteasa dădu fuga în casă sa plângă: de bucurie. | i Mihai venea, era să'] vadă, să'l sărute.., Ori ce-o vrea să -se facă, pentru dânsa era tot Mihaiaă...
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Numai părinţelu ei nu se mai însenina la - 
chip şi nu se mai bucura. în suflet!... 

Bine era să fi vrut Mihaii tot preot ca. 
tată-s&ă să r&mâie... 

Dar dacă nu'l trăgea inima, de.ce şi pă: 
rintele s'arăta până într'atâta măhnit? | 

Biata preoteasa era între superarea adâncă 
ce-i pricinuia. doru Părintelui şi bucuria c'o 
să. se întoarcă Mihaiu... i 

Veni şi sf. Petru. | Si 
In ziua 'aceea biserica fu plină ca de obi- 

ceiu la mare praznic. | 
A doua zi era să.vie Mihaiu! , 
De mult, din tinereţile lui, — şi poate 

nici atunci în vremurile puterei, — nu grăise 

Părintele Andrei cu atâta pornire, cu atâta 
credinţă şi dragoste de biserică şi de daru 

preoţesc, ca în diua aceea, ajunul sosirei lui 

Mihaiă. | a 
Nu fusese oare Sfântul Petre unul din cei 

doui-spre-dece apostoli cari propovăduiseră 

în numele lui Christos iubirea 'între oameni, 

iubirea de biserică şi de Adevăr? -. . 

Cu ce căldură grăi Părintele de viaţa 

acestui Apostol! 
Nu fusese dinsul acela care s& depărtase 

de credinţă şi de Mântuitor şi s& apropiase 

iarăşi, şi rămăsese apoi mai bun; mai drept, 

: mai credincios după pocăință şi întoarcere:
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lar gândul îi fugi, cât clipirea unui fulger, la fiu-s&u Mihaiu... | o Dacă şi el s'ar întoarce şi apoi ar r&mâ- nea stâlp neclintit în Credinţă ?... | 
O! da, o să “se întoarcă... Aşa minune o să facă Sfântul Petru,:-a căruia prăznuire O săverşise cu atâta întinerire de puteri... Şi grăi inainte Părintele Andreiă de toate sfintele fapte ale Apostolului, iar apoi făcu O potrivire între acei propovăduitori înainte . mergetori, şi urmaşii lor, preoţii... | Nu ierată dinşii vrednicii moştenitori cari au primit şi au păstrat, .în curgere de vea- curi, comoara Credinței? - Sa ȘI, ei, aceşti urmaşi, nu ai împărţit pre- tutindeni şi tuturor . cu mâna” plină, . cu dăr- nicie, înveţăturile Mântuitorului lumei? E Ce e biserica, dacă nu casa Credinței, a frăţiei şi a nădejdei de mântuire? pi Ce sînt preoţii, în sfirşit, dacă nu înves- tiţii cu darul de-a ţine pururea aprinsă. făclia luminei sufleteşti ?... - | - Şi ce tăcere era în casa Domnului în care glasul întinerit a] Parintelui . Andrei resuna şi imprăștia fiori în inimele sătenilor! „Cu capetele plecate, cu urechile neador- mite, cu credință Şi cu dragoste ascultau toţi şi pricepea “cuvintele desluşit spuse, :
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cuvintele dătătoare de - lumină ale Părintelui 
Andreiă. 

Şi aşa plin de duleca nădejde | ce-i lică- 
rise în -vremea. cuvintărei. despre : apostolul 
Petru, Părintele. purcese” acasă, -. era. mulţă- 
mit de el și de tot ce se afla împrejuru lui. 
Ce frumos strălucea soarele ! — "Ce mândru 
îi strălucea şi lui chipu! . - 
_.— Preoteasă, îi dise el, cu: risu: luă 'care 

lumina casa întreagă şi “sufletul: ei,—pune-te 
şi fa azime, taie:o găscă şi ducă găini şi 
găteşte masă imp&rătească » pentru. ziua de 

mâine. :S€& întoarce: doar Mihaii 'al nostru 
şi inima îmi spune că “bucurie 'o:să ne 
aducă. De 

— Bine,. părinşele-s sunete, bine... Iaca fac, 

iaca fac... 
“Şi “zor preoteasa, : cu mânecele suflecate 

“până în sus de coate, cu rochia zuvelcată . 

până la brâu. a 
[i rideau- ochi de bucurie ii nu si mai 

găsia locu... : 

Până să se e. liniştească puţin, greşi de tăiâ 

ducă gâşte. şi o: găină; mai să.puie gâsca 

pentru supă : şi găina pe ore?...; mai în loc 

de azimă, iera să puie să facă malaii... - 

Pentru dimineață le- avu însă toate cu 
rostu' lor. * " Ra 

- Mihaiu iera să sosească de prânz.
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. Cum mai strălucea fața de. masă alba, farfuriile, tacâmurile şi paharele subt nucul uriaş | Ri E -Vintu nu bătea; dar cei duoi plopi de la poartă, care vedeau departe tare, tremuraă Şi fişiiau, . stând: gata par'că să vestească apropierea  oaspetelui. a Griveiu, neastâmpărat şi el, se tot învâr- tea în jurul preotesei şi riînjea, şi da virtos din coadă; mai să 'şi vire botu în oala cu Supă pe care preoteasa o pusese mai de-o parte, pe-o laviţă. a i Părintele Andrei se Plimba prin curte în lung şi 'n lat, şi i se părea că ceasurile stai pe loc, că soarele 'şi-a uitat de drum, ca odinioară la luarea Ierichonului. .. In sfirşit, s'auziră tropotele unor. cai şi vuetul unei căruţi în fugă, pe şosea, în- spre casa lui... a „„ Zor la poartă; zor preoteasa după Părin- tele... Haide şi Griveiă pe urmă-le! | Caruţa se opri în dreptul porței şi Mihaiu sări. Si 
Sărută mâna părintelui, care 1 sărută pe frunte, Şi, cu mumă-sa aninată de gât, intrâ în curte,: aaa 

ă Din şosea. mai: mulţi rumâni cu nevestele priveaă la denşii şi clătinat din. cap cu bucurie... i e
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Mulţumirea Părintelui iera - mulţumire şi 
pentru denșii. 

N V. 

“Trecuseră vr'o câte-va zile din Cuptor şi 
nici Părintele Andreii nu deschidea vorbă 
cu fiu-să&ii, 'nici Mihaiu cu Părintele. 

S& plimbat amândoui pe unde se înce- 

puse secerea; priviau la secerători cari tot 

dărâmau zidul de fire cu spicele plecate şi 

înălţaă ici colo din snopi peste snopi, pi- 

cioare şi 'din picioare, clăi.: 

- O luati 'în spre ovăzuri,. str&băteati po- 
rumburile care .treceati de. creşiet şi să bu- . 

curaă de vremea .cea bună, de munca cu 

spor a rumânului, care avea de ce să mul- 

țămiască lui Dumnedeii. Sa 

Intr'o Duminecă iaca le veniră musafiri, 

un preot dintr'un alt sat, care se ducea. la 

oraş cu preoteasa şi cu nepoata. lor, o fată 

-de vr'o 16 ani, foarte cu vino-'n-coace la 

chip. a 

Până să mai r&sufle caii, până să mai 

schimbe: o vorbă, două, iaca se făcu de 

prânz. E A 

Ba să plecăm, — ăia; — ba să remâneţi, 

— alde Părintele Andreii;, — ba că arşiţa 

o să fie mare după prânz, ăilalţi; — da las" 

ț
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ca'ţi pleca mai.pe seară, — Părintele An- 
dreiii şi preoteasa; — în sfirşit r&maseră 
oaspeţii. 

Luase seama: Părintele Andreiă că Mihaiu se cam da pe lângă Frusiniţa, nepoata popei Gândilă, — şi-i. trecuse: ceva. prin gând, ca O lumină prevestitoare de bine. = lacă pricina. stăruinţei ca să-i r&mâie prie- tenul la masă. . a 
Mihaiă . era un băieţan: de vr'o. opt-spre- „dece ani,: nalt, chipos;  mustaţa-i -mijea ne- gricioasă ; : ochii negri îi ieraă vioi 'şi cu privire dreaptă, curată; rîsul deschis şi din inimă ; vorba 'la . locu ei, cumpănită, cu duh la glumă; glasu cam gros, bărbătesc. -:! Aducea la chip . cu Părintele; aşa : cata: să fi fost: şi el în: vremea:.lui, doar atât că n'a avut pecetea „deșteptăciunei şi a cunoscințelor înaintate, care. să. vedea: la 

Ce-i drept, bine furase cu-.ochii Părintele Andrei :..Mihait s& cam „uita galeş la Fru-: siniţa, 
| Sa Fetişcana, pe urmă,. nu iera tocmai . din alea. care :să nu ştie să zică doua şi să! nu cate de cât în jos... | ie Până: la Vremea mesei; Părintele Andreia se. cam dădu. deo parte. cu Părintele Gân. dilă, chip :să grăiască "d'ale 'sfintei biserici ; 

Î
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preotesele mai cu vorba mai cu: văzutu de 
masă, sta împreună; fireşte că Mihaiu nu 
iera să lase: singurică pe Frusiniţa... - 

Şi de la nuc, la vişini,. de la vişini la 
cireşi, o.luară prin livede şi s& rătăciră subt 
bolta a mare de viţă. n 

Una fata, două el, trei fata, patru el, — 
să întinseră la vorbă şi par'că fură prieteni 
de când lumea. i 

Frusiniţa avea pe urmă şi densa nişte 

diavoli de ochi negri, şi un ris aşa, nuş 

cum, care te.lua cu cald, când i se juca 
pe buzele alea roşii ca cireaşa pârguită. 

Dar 'subt pepţii rochiţei de stambă albă, 
cu .picăţei roşii, ale duoă mere domneşti 
care să tot mişca pe craca peptului, la fi-te 
ce bătae a inimei? - NE Sa | 

D'apoi obrăjiorii ăia grăsulii, oacheşi și 

rumeni, plini de tinereţe şi de sănătate? 
Şi de! Mihaii iera în vîrsta .când aşa 

roade, -pe calea vieţei, ispitesc şi apropie. 
Din una, din alta, el ajunsese să spună 

doru lui şi că vrea 'să înveţe mult, ca să 
ştie multe. 

Frusiniţa. îi spuse .şi ea că a învăţat în 

sat, că ştie să citească, să socotească şi să 

scrie bine,.— dar că la oraş n'a mai dato 

să înveţe, fiind-că . Părintele Gândilă, care a 

crescut:o de .mică, vrea so mărite după un
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preot, ori după vr'un notar, ori după vr'un 
înveţător;.. şi înv&ţătoru, care venise în sat 
de vr'o duoi ani'a r&mas v&duv şi s€ uită 
cu drag la ea. Ei însă nui place. .! - 

Şi când dise vorba asta, oftâ. niţel, înce- 
_tişor, şi fură cu ochii repede pe Mihaiu. 

Căutătura ei, s€ întilni cu a lui, şi lui 
Mihaiă par'că-i trecu un. fior prin inimă. 

Audiră atunci pe preoteasa care-i căuta 
de zor şi-i striga. a . 
"După vr'o ducă dile, Părintele Andrei 

sta subt nuc furat de gânduri. | 
Tot cartea aia legată cu piele se afla 

de'nnainte-i, — o bardacă ! cu apă alăturea, 
şi pisoiaşu cu cercei torcea părintelui de zor. 

Vătăşelu primăriei veni c'o scrisoare pen- tru Mihaiu Murgulescu. Aa 
Părintele îl strigă şi "i-o dădu. 
-— Îmi scrie un prieten cu care am trăit frăţesce în seminar, M& întreabă de sănătate şi. dacă mă mai ţiu de învoială si: trecem în Iyceu amânduoi, să stăm împreună la o gazdă şi... asta'mi. scrie,. sfirşi Mihaiă, cău- tând lung la tată-seu. | - | „_— Care va să dică, -fătu mei, începu Pă- rintele Andreiă, cu blândeţe, tot în gându âsta te statorniceşti? Nu e bine, . taică, nu e bine. Şi Parintele oftâ lung şi. s& uită la cer.
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Mihaiu îl ascultase cu capu plecat, - 
— Taică, începu el după o clipă, însufle- 

ţindu-se; eu cred că fie-care om are o che- 
-mare pe lumea asta. Cât_să-i-stea împotrivă. 
ai_lui, şi ori-ce nevoi, el-tat o_sajungă 
unde bâte gându_și .unde-i_este-scris-s'a-_.. 
jungă, dacă are voinţă și tărie de_suflet, 
Pe mine m'a tăcut Dumnedeă pentru altfel 
de viaţă, pentru altfel de luptă de cât i, 
pe care o porţi sfinția ta de jumătate de Z 
veac. Omul e tot acelaşi, tată, ca făptură; Ze < 
dar ca apucături, ca fire, să schimbă după ZA 
timp, pentru că schimbarea asta e în-aeru' “ C 
pe care ”] respiră, în apa, în: hrana ce-i ţin 
trupu, în. învăţăturile ce-i hrănesc sufletul.: 
Sint anume credinţi ale: unei' vremi care, 
fâră voia ta, îţi pătrund în minte şi te tac 
omul acelei vremi.. 

— Nu-i altă credinţa, fiule, de cât în 
Dumnedei, nu-i de cât o luptă: să faci bine 
şi sfătuitor altora să fii să facă şi ei tot ca 
tine. 

—. Apoi aşa zic şi eu, taică, şi numai 
în felul de-a vedea Şi de-a face ne deo- 
sebim. 

Nu numai breasla preoțească e tărâm de 
luptă pentru luminare... 

— - Ba, - fiule, preotul este tărâmul cel 

curat şi drumul cel drept, fiind că vorbesce: 

39.998. Rustice Vol. ÎI. 3
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în numele lui Dumnedei, care a făcut pe 
om' şi de care .omul: cată s'asculte... 
--— Poate preoţia aşa cum. o înţelegi d-ta, 

tată, căci ai fost adevărat preot.cu chemare 
da: sfătui şi lumina... Azi cum at ajuns 
preoţii... -.. aa 
„— Lasă vorba asta, Mihai, — lasă... 

Preoţii sînt la--un -fel.ca de când lumea ; 
dar voi nu mai, credeţi, voi v'aţi făcut înda- 
rătnici, 'răpaci, şi vreţi să resturnaţi. lumea cum ai făcut-o Dumnedei, ca să croiţi. voi alta după chip şi asemănarea voastră, cărora nu. vE mai ajung cinste, „bogății, -putere, — deşărtăciuni... ' Şi pe urmă, chiar la vorba ta dac'am veni... Fii tu preot bun, împlineşte tu. chemarea asta, şi fii pildă altora... 

—. Nu, taică, nu pot să fii preot, tocmai pentru că nu simt în mine chemarea da. fi apostol mincinos, într'un veştmint . care as- cunde.. făţărnicie... Uită-te la "preoţii, noștri cei mari: :Unde vezi frăţie . între -denşii?. Dimpotrivă pofte de mărire, de ranguri, — deșărtăciuni, cu, atât mai primejdioase, cu cat „Sint acoperite de-o. haină care închipue „Smerenie, credință şi dragoste de oameni. De îndată ce sunt: ranguri, categorii, frăţie nu mai poate fi, taică. Odata ce-avem. boie- rie şi'n “tagma aceasta de. apostoli, — este şi asuprire -asupra celor mici. Ce: fel de pildă
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de frăţie, când: d-v.,. preoţi de ţară, preoţi. 
de oraşe, cădeţi cu sărut mâna şi cu măta- 
nii înaintea protopopilor, a episcopilor, şi a 
mitropolitului? Oare aşa aştepta Mântuitorul 
lumei, titluri de âza/7 prea sfinte 2 De la el. 
a. pornit o lumină, care se r&sfrânge asupra 
tuturor. veacurilor de după el.  De.la.apos-.: 
tolii de după el, de la preoţime, ce-a pornit: 
de cât dor de stăpânire  lumească asupra 
celor mici, în numele lui Dumnezeiă?... “Toc- 
mai preoțimea: a stat. totdeauna împotriva 
ori. cărei. descoperiri însemnate. a .minţilor. 
mari, care. tindeaii. să: lumineze: omenirea, 
s'o scape de tot felul de robii şi s'o înveţe 
potrivit cu. vremea.. Astăzi, r&masă înapoi, 
rămasă numai o meserie pentr'o anume ceată: 
de oameni, preoţia să mulţumesce c'o putere” 

inchipuită-: subt care ţine ca: şi în robie pe 

cei mici :ai cetei; — iar „poporul dacă. nu 

mai crede, pricina e că însiși -aceşti apostoli, 

ei, cei dintâi, nu cred, ci:numai de formă. 

îndeplinesc “în Biserici, o Slujba, ca. un obi- | 

cei: vechiu. .: . - : 
„— Taică, taică, dacă din. seminar “şi ieşiţi 

cu aşa gânduri, cu..aşa vorbe, ce :să mai 

„socotim de şcolile ale Palte?: Rea s'a stricat . 

lumea, fătul ' mei, r&ii... Ori cum însă, Mihaiă, 

mă lovesci r&ă în suflet. că nu „vrei s& remâi 

cum am fost noi din: neam în neam. Pentru :
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bătrâneţile mele astă mângăiere aveam şi. 
tu mi-o sufli ca vîntu, . foile uscate ce-ai mai remas pe copaci, la sfârşitu toamnei... 

Părintele Andreită îşi plecă capu pe piept; “iar din ochi începură: să-i curgă lacrimi... Fiu-s&u, sânge din sângele lui, un necre- dincios, care lovia în biserică, în sfinţii epis- copi, în prea sfântul părinte Mitropolit ? ! Dintr'insul ieşise păgânu ăsta care înveţa Şi "ri seminar? a 
Şi aşa r&mase gândurilor multă vreme. In timpul ăsta, Mihaiu câta la dinsul cu adâncă durere în suflet că “| mâhnia aşa de tare şi că nu putea să'] încredințeze de cu- răţia inimei lui, de curăţia idealului. ce ur- măria, . de “sinceritatea -avintului său spre ideile nouă ale veacului s&ă. 
Mihaiă, cu pornire vie sufletească îmbră- ţişase ideea unei viitoare regenerări a lumei, pe temelii sociale. puternice, pentru care luptă trebuia inteligenţi viguroase, caractere oneste, statornice, desinteresate,. harnice. | Nu pentru interes personal visa carieră liberă, care să-i dea numai mijloacele de - traiti, iar încolo timp şi loc pentru a se lu. mina şi pregăti de luptă! 
Iar închipuirea sa vie, în avîntul generos al inimei sale, necunoscător de-ale lumei, credea că are o chemare aşa de însemnată
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şi mai credea în sinceritatea acelor ce:se 
dau ca luptători vrednici de-o cauză așa de 
frumoasă. pc 
“Mâhnirea de moarte a tatălui săi, faţă 

cu 'ţinta sa, însemna .prea puţin. II durea, 
dar nu '] da înnapoi. 

Statornicia care o pusese Părintele - An-! 
dreiii în credinţa sa şi în primirea şi păs- 
trarea, ca: sfântă, a stărei vechi, Mihaiii 

Murgulescu.o punea în speranţele, în idea- 
lul se&ă, 

Aceeaşi tărie, aceeaşi lipsă de interes per- 
sonal, acelaş devotament. 

Caracterul tatălui se păstra neschimbat î în 
fii. Numai calea nu mai era aceeaşi. 

VI. 

Vorbă despre asta nu mai fu între Părin- 

tele Andrei şi Mihaiă. 
Dimpotrivă, par'că să feriaii de aşa ceva. 

S& întâlniau la masă; Dunmiinecele şi săr- 

bătorile Mihaii se ducea la 'biserică fără să. 

se 'ndemne la vr'o strană, şi pe urmă sta 

de vorbă cu învățătoru ; se plimba pe câmp, 

prin alte. sate şi citea nu ştiă în ce cărţi 

aduse de: la târg. 

Părintele însă aproape zilnic se sfâtuia cu 

* preoteasa, că ce era și ce era de făcut?
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Intr'o zi întâlni pe. părintele: Gândilă şi 
„află de la sfinţia sa: că “Mihai. fusese pe la 
dînşii de vr'o dou& ori. : 

Mare-i fu mirarea Părintelui Andrei, dar 
apoi, ii veni gându -ce avusese aşa ca o lu- 
mină trecătoare, în diua când Părintele Gân. 
dilă venise la ei cu nepoata... -- 

Pe. urmă şi Părintele Gândilă îi cam dădu 
să înţeleagă. pe: departe : de. încuserire în. 
tre ei... .-.. SIE E  I e a 

Ce-or fi sfătuit împreună Părintele An- 
dreiu “Cu:.preoteasa,. nu--ştiă, — căci într'o 
bună dimineaţă iacă-i purceseră la Rumânești, 
la Parintele Gândilă, Părintele Andrei, preo- teasa şi cu Mihai, -. .. 0... 
Şi din diua aceea, când Părintele Gân- dilă cu ai lui la Părintele Andreit ; când Părintele Andreiu cu Mihaiă, ori Mihai sin- Sur la Părintele: Gândilă. 

Mihaii era tînr, neîncercât în ale vieţei, cu inima ca la 'opt-spre-dece ani. 
- Fără: să prindă de veste o îndrăgea pe Frusiniţa ;. fără să ia seama că era la mij- loc vr'o socoteală -deia părinţilor, să lăsa farmecului dragostei: lui. 
Şi Frusiniţei îi era. pe plac Mihaiă ; - dar tusa ei, preoteasa Părinteluj Gândilă, îi mai. şoptea la ureche -şi sfaturi de femee price- pută. : _u
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Vedi d'aea, uite, diavolu' de fată 's€ prin- 

dea în hora dragostei cu ştiinţă “şi” cu ţinta 

să întoarcă apoi de lă gândurile lui pe Mi- 

haiă. a i 

In diua de Schimbarea la faţă, Părintele 

 Andreiii după ce eşi de la biserică, să simţi 

nu tocmai la îndemână. . pn 

Până'n seară cădu' bolnav, iar .adoua di 

pace să se poată scula din pat. 

II coprinsese un' fel de sfirşeală cu dor” 

de cap, şi aci îl lua cu cald, aci cu frig. 

Cerea miereă apă de băut, că "| ardea în 

coş; apa nui. plăcea, îi părea sarbădă. De 

mâncat nici gând. e | 

Primaru' din sat trimise fuga un rumân 

călare, la tact, să vestească pe doftoru plă- 

şei, care şi -veni până-n seară. - e 

- Preoteasa îi spuse că. de inimă rea s'a 

îmbolnăvit mai mult, şi povesti : doftorului 

ce era între Părintele şi fiu-sci. 

Doftoru, om tînăr. încă, cu ochii ageri şi 

cu ştiinţă bună de meseria lui, îi dădu ce-i 

dădu părintelui, ca să-i mai potolească focu ; 

pricepu însă că sfirşeala venea din bătrâ- 

neţe lungă şi că moartea s'apropia, grăbită 

de supărarea ce-l apăsa pe suflet de câtă-va 

vreme. a 

Chemâ însă pe Mihaiu de-o parte: 

_— Dragu mei, îi grăi, dumitale singur
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nu pot: s'ascund. starea bătrânului. E pe 
ducă. Bătrâneţea pe de-o parte, nu ştii ce _mâhnire apoi, care "l sapă de-o vreme, îi 
apropie sfârşitul. lar dacă ai să-i faci o bu- 
curie, fâ-i-o, căci o să fie cea din urmă, 

Pe Mihaiu îl podidi plânsul şi tot sângele parcă i se trase de la inimă, - : a 
_.— Fi cu tărie, dragu mei, îi grăi dof.- toru, că pentru doui cată s'o aibi: pentru " dumneata, şi pentru mama d-tale, care e tot aşa de bătrână ca. şi Părintele. Dumneata eşti băeat cu minte Şi cu inimă, şi ar tre-. bui să te gândeşti la un lucru : sînt. pier- deri care nu se: pot pune la loc; dar când e şi cugetul că. ai putut fi pricină acelei pierderi, atunci chip de mângăiere 'nu va fi nici odată, Gândeşte şi.f4; vreme tot mai este. Bătrânu o să se stingă încetu cu în- cetu.. Nici bucurie şi nici mâhnire mai mare nu'l pot întoarce din calea către vecie, dar bucuria o să'] adoarmă cel puţin cu risu „Pe gură... Gândeşte-te,. fătul mei, gân- deşte-te. 

35 Doftoru îl lăsa pe Mihai pradă. unor gânduri care se năpusteaii asupră-i, multe şi apăsătoare, ca un stol de păsări hrăpace asupra unui trup fără suflare. i Şi fără suflare era par'că, aşa cum sta nemişcat ; toată simţirea . lui de viaţă se
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strânsese în adâncu lui şi '] copleşea ca subt 

o povară grea. | e 

Mult stătu el-ca dus de pe lume în -văl: 

măşagul gândurilor, până ce: zarea cuge 

tului: mai prinse să se. lumineze. şi un singur 

gând să i se arate limpede şi stăruitor:: 

” Părintele Andreiii, tatăl lui, sta să moară 

şi el era pricina, el fecioru, dragostea unei 

vieţi întregi şi toeag al bătrâneţilor . Părin-. 

telui... | a 

. Şi ce fel de dragoste îi fusese şi ce toeag 

de sprijin ! i A 

“Aşa de tare greşise el dar cu neasculta- 

rea, aşa de mult îl uluiseră dar doru şi nă- 

dejdile lui, că nu fusese în stare să vadă 

câtă amărăciune, ce rană care omoară; fă- 

cea bătrânului !.. e Da 

- Avea drept însă bătrânul să ceară de la 

dânsu jertia unor visuri scumpe? | 

Lasă ! ce să se mai gândească de avea, 

ori nu avea; destul că statornicia gânduri- 

lor lui şi credinţele lui făcuseră răi mare 

bătrânului care-i era tată! _ 

Şi oare să fi fost dor curat, doru lui? 

In speranţa lui de luptă pe tărâmu social, 

nu intra vr'o ambiţiune deşartă? Nu era 

cum-va doru d'a străluci şi da 'şi face un 

nume î... -Era într'adevăr o.chemare sau nu- 

mai 'o închipuire a minţei sale care să a-
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prinsese lesne în faţa frumuseţei unei ase- menea lupte? i 
"Oare şi întrun cere mai strâns, dacă omu îşi face datoriile cum se cade şi. este pentru. ai sei pildă de bine, nu e tot ace- laș lucru ? DI Haide să .remâie în satu. lui! — Săii vadă. Părintele Andrei. hotărirea, casă în- chidă ochii mulţămit şi bine-cuvîntându'şi fe- cioru | 
Nu era adevărata lui datorie ? Şi i să năluci atunci bătrânu, culcat pe pat, între perne, cu barba lui albă şi mân- dră, cu peru' lui Picându-i' în valuri de o parte şi d'alta ; iar chipu. lui îngălbenit de „Chinul' ascuns, i se ivi. curat şi senin în acest privaz de ninsoare a vîrstei.. Si parcă în ochii lui, -aproâpe stinşi, să făcu lumină mare ; era bucuria sufletului că. fu-s&ă îl ascultase şi că lăsa un urmaș, în care avea să trăiască credinţa şi faptele lui bune. . | , : PR hi Pa 

Atunci lacrimi calde. începură cu : biel-. şug a-i curge din ochi, şi un dor aprig îl arse la. inimă să alerge mai repede să spuie Părintelui Andreiă vestea cea dătătoare de bucurie. - a 
ME lar pe când sta în picioare gata de fugă, altă nâlucire i se făcu. 
|
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Colo; subt vişinul încărcat de frunze, par'că 

să ivea o făptură. cunoscută .ochilor şi dragă 

inimei. i Da 

Frusiniţa şedea rezemată şi căta la dinsul 

lung şi neclintit...” i 

Cu fiori fierbinţi îl. coprinse,. îşi. șterse re- 

pede ochii şi. alergâ''sub vişin. i 

— Cum? erai aicea, Frusiniţo!? . 

_— De când mă tot uitam. la dumneata, 

Mihai, dar îmi era frică să 'mE apropii ca 

să nu "ţi speriă: gândurile. | . 

— Aţi. venit! de: mult? 

—  Acumă pe seară cădurăm. 

In adevăr că amurgea: : Multă vreme. dar 

să tot bătuse el cu gândurile. 

lar după ce vorbiră, stătură sfioși, pentru 

că ochii li se întâlniseră învăpăiaţi d'un foc 

ascuns. ia - 

— Acuma n'o să mai pleci, până nu s'o 

îndrepta părintele? — glăsui Frușiniţa. 

“Incepuse a-i acoperi seara. sub. frunzişul 

vişinului. | 
— Nu, nto să mai plec d'acuma, r&spunse 

Mihaiti cătând: cu drag. la densa. | 

__ Frusiniţa înţelese ce mângăios era glasu 

lui Mihaiu, dar căutătura 'nu “i-o. putu 'deo- 

sebi. a a 

__ O să mai rămâi cu noi? — lăsă ea 
-y = 

inima făr' de veste să-i grăiască...
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— Ai dis cu noi? Da, cu voi, Frusiniţo, —  grâi Mihaiu şi-i apucă mâinile în mâinile lui care tremurai de-o pornire fierbinte cei dogoria peptu şi graiu. SE - | — Hai să vedem ce face: Părintele, dise Frusiniţa, cu glas înnecat. . | “Părintele Andreiti simţia că i se apropie. Şi căta în ochii preotesei cu milă şi cu du- rere, — şi căta în ochii feciorului s&ă c'o . licărire de nădejde... . Ea a Dar ochii feciorului. săi. se  întorceai sai s€& coborau dupE “ce întilniau pe-ai lui, — Şi nici un semn vestitor de schimbare. Atunci . Părintele înneca un oftat grei şi aţintia ochii la icoana Maicei Domnului care 'şi ţinea Pruncu. în braţe. | „De alt-fel, Mihai - da Puțin p'în casă RI nu ştii pe unde se tot ghemuia, pe unde umbla. i 5 Părintele remânea des singurel şi atunci par'că audia $optituri înfundate în tindă, p'a. fară... 
Părintele Gândilă . nu. să maj ducea, să vede, că de două, trei ori Pe :di s& arăta: lângă el. 
Şi nepoată-sa Frusiniţa, îi ridea adese ori la căpătâiu Şi-i săruta mâna cu dragoste fiească, A e i Dar Părintele, Cu grei scotea vorba, căi
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lipsia puterea ;. astfel, cu ochii doar cât 

grăia. | Bă Se 

Cu ochii căta lung la Frusiniţa şi parcă - 

aştepta de la dânsa ceva. Ea E 

Fata-i părea nu tocmai mâhnită ; nici Pă- 

rintele Gândilă n'arăta cu vro grijă; chiar 

preoteasa lui, atunci când „vedea 'de dinsu 

şi când îi sta la căpătâi, n'arăta par'că 

subt grea povară de durere: - Aa 
= 

__ Le'spusese doftoru presemne că nu e pri- 

mejdie şi c'o săi treacă? Da 

Cum aşa, „de vreme ce el simţia câ pe 

mică, pe ceas, să găteşte de ducă ? | 

- Pe la sfirşitu lui August simţi el o miş- 

care afară din obicei, prin curte: şi prin 

casă. | ice 

Intr'un târdiă, iacă Părintele Gândilă că 

intră în casă cu preoteasa lui, după care 

veniati Mihaiu şi Frusiniţa iar la urmă preo- 

teasa de gazdă. Bătrânii se aşedară la câ- 

pătâiu lui, iar tinerii r&maseră. în' 'mijlocu 

odăiei, cu căutătura în Jos; roşii la faţă, cu 

risu pe gură şi ținendu-se de mână. 

Părintele Andrei întoarse capu, cătă. la 

bătrâni, apoi la tineri,: închise ochii o clipă 

şi prinse a.zimbi. a 

—.. Ce e cu'voi? întrebă pe şoptite: 

_— Ce -să fie, Părinte "Andrei, — uite, 

să ne trăiască! Acuma “ne-am întors de la
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primărie şi înainte. de-a porni la. sfânta bi. serică întru împreunarea lor: după Pravilă, tinerii noştri cer: săj bine-cuvintezi,: ca în loc de-un fecior să. ai d'acuma şi - fecior Şi nuroră... şi. băeat şi fată... ; Da Părintele. Andrei cercă să se ridice într'o rînă, înviorat la chip... :., ANR | ar nu] iertară ' puterile -sleite! Ochii i se Painjiniră, par'că. să. întoarse . casa cu dinsu ŞI r&mase în nemişcare... dăâr cu zimbetu pe buzele-i arse, 3 E | * Preoteasa 1] socoti sfirşit şi să plecă spre el cu un țipet de spaimă, Ii. apucă - repede. mâinile : erat calde ; 1] Pipăi la inimă: bă: tea. Gura-i ridea mereu... Nu, nu.î] luase . 
Dumnedeu. 

a Diua asta de bucurie,. era să remâie în. treagă a, bucuriei, o e „In stirşit, Părintele Andreiă deschise ochii, în care să Toteai lacrimi, Bucuria. îi dă. . 
duse “suflet, Făcu. semn: să] ridice de sub. țiori... ai e Preoteasa şi cu Părintele Gândilă îl ridi. cară, 
N | Părintele . Andrei mai închise odată. ochii, 

Căci iar i se înveluia cun pic..de ameţeală. —— dar. prinsese Puţină putere par'că... şi 
Şi era altul în . această clipă : cu: ochij în
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cari se aprinsese mulțămirea inimei lui; cu: 

păru care-i cădea pe umeri, . risipit, alb, în' 

valuri; cu fruntea-i lată stăpânită de. seni- 

- nătatea sufletului, — cu barba.. care-i făcea 

peptar de colilie şi-i acoperea tot sînul. 

Intinse braţele care-i ' tremurat ; “tinerii 

s'apropiară şi plecară frunţile, iar, un fel de 

fiori de frică şi de bucurie, le str&bătea ini-, 

mele. 
ae 

——. Dumnedei Cel A-tot-puternic .să ve 

dea vieaţă lungă şi noroc, — şopti el. Le 

făcu semn să se apropie “apoi, şi-i sărută 

pe păr... lacă, vam sărutat cununiile... sfirşi 

Părintele şi s& lăsâ încet pe perinele patului 

lui de suferinţă, prefăcut în . acele clipe, în. 

pat de alinare și pe :bucurie. 

Mihaiu şi Frusiniţa îi sărutară mâinile, a- 

dânc mişcaţi, .răai, mai să plângă. Sărutarea. 

apăsată, caldă, a bătrânului, le pusese “în. 

inimi nuştiu ce simţire dulce. de mulţămire, 

de împăciuire cu cugetul lor. 

— Doamne, grăi preoteasa, cătând cu 

drag la Părintele ei; cum. de nu te poate. 

invrednici. Maica Domnului să-i cununi sfin- 

ţia-ta |.. a 

_— Să ne mulţumim cu ce să poate, preo: 

teasă... Duceţi-vă, copii, la sfinta biserică şi 

nuntiţi apoi cu veselie... Eă am înviat; eu.
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oiu fi vesel ca şi voi..., rosti mai cu putere Părintele Andreiu. o Şi se făcu nuntă, nu glumă. | „ Veselia "sătenilor nu-j mai încăpea, că au. diseră doar de însănătoşirea Părintelui şi fruntaşii . ţinură să'] vadă: Şi să tragă câte un gât din plosca nunţei în cinstea lui şi subi 

A doua qi părintelui Andrei par'că-i mai venise niţică putere. 
Intrebâ de Mihaiu. 
Numai Frusiniţa însă i se înfăţişă,. legată la cap ca o nevestică tînără, şi era ruşi- noasă, ruşinoasă, şi drăguță, Şi drăguță, — nevoe mare, [ţi venia par'că s'o mănânci, de dragă. - i —  Mihaiă s'a pornit la târg, tăicuţă, cu Părintele Gândilă ; că nuş'ce ai să facă a. mendoui p'acolo. ŞI, tocmai  poimâne să în. torc. : p | 

— Multă, multă, respunse - Frusiniţa şi clipi din och; Cu şiretenie. Către seară iar i se făcu rău Părintelui Andrei. Toată noaptea avu friguri Şi vorbi intr alurea, iar biata preoteasă nu maj ştiea in ce chip să'] caute ; da din colţ, în colţ,
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de frică mare nu cum-va să-l piardă înainte - 

de-a să fi întors Mihaiii... ae 

In zori. dădu Dumnedei. şi] vădu “mai li- 

N 

Soarele-i . dise. bună . dimineaţa. cun mă- 

nuchiă- de raze ce îl culcâ: d'a lungu pa- 

dlui 

— Mihaiă,: — întrebă -bătrânu, „cătând cu 

Ochii 

„1— O să-:vie, părinţele, o să: vie, —.res- . 

punse de la căpătâiu.preoteasa, cu glas mân- 

gâios. a m aa 

Mihaiă veni.a treia di..- a 

Părintelui. i se mai: lumină. de cum îl vedu 

şi aţinti :'ochi intrebători -la el. c'o nădejde 

tainică, a 

-. Mihaiă nui spuse. alt de căt: ca: avut 

treabă... E Dc e 

- În acea: di,: şi în toate 'cele-Valte Mihaiu 

vedu: de. Părintele, :impreună - cu Frusiniţa 

lui a drăguță, cu'iubire şi cu ; ochi: neador- 

miţi de grijă şi de nădejde. 3 

Părintele, aci mai bine, aci mai ri, se 

strecura printre dilele care  treceati dămol, 

unele după altele, —.şi aşa o duse aproape 

trei septămâni. - i 

Mihaiu. mai lipsea câte o di, două, iar se 

ivia, — iar se făcea nevădut şi se întorcea. 

Insă vestea .cea ascunsă, mult așteptată de 

39,998. Rustice, Vol. 17, _ 4
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Părintele, nu: se: ar&ta- odată: cu :întoarcerile lui Mihaiă. DEI e „Cel mai ţinea, „era, nădejdea :s'o:tot audă, în stirşit, acea veste dulce; dar puterile cu atât i se duceau maj simţitor, cu cât viaţa i se 'lungea. numai! printr'un fel de încordare sufletească în afară de firea lucrurilor. * De-aceea, iîntr'o :di.: după prânz,.. semne de stirşială deplina începură să se arate pe - chipu şi'n: ochii părintelui. „Incepuse' să se bată cu moartea. ŞI, preoteasa; cu -inima ei plină de îngrijare, ghici Şi trimise fuga după doftor şi după Părintele: Gândilă. 7. ; Mihaiă lipsea, . dus Singur. la târg! "Către seară. doftoru. putu. să-i .mai aline chinurile deslegărei. sufletului de.trup, şopti | însă: Frusiniţei că noaptea: doar. de. mai!iera SO treacă, 
ă ate i. Untdelemul. din candela i cea i pururea 'cu- rată - a:'inimei “lui, iera pe sfîrşite, arunca Pâlpâiturile :cele din: urmă, —. Şi: Mihai nu mai venea ! a 

, Pe. la mezu. nopţei. Părintele Andreiă cătă cu ochii .pe preoteasă... : ci a — : Trimite după Părintele Onufrie. de la cătun să'mi dea sfîhta grijanie, că. văd la dreapta. mea "pe sfintu: Archanghel..., — - ŞOpUi cu grei, -.. i „ Preoteasa eşi, plângând pe: înnăbuşite,. cu
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faţa. pierită, cu inima să i se rupă de bacai 
repedi. 

Care: va: să dică Părintele cerea grijanie... 
Vedea pe sfîntu Archanghel!... lera dar să 
'şi:ia rămas bun. de la părintele, .de'la pă- 
rinţelu 'ei 1... Şi nu'mai putea de. dor în su- - 
flet, : — şi-i venia să se: sfirgească şi dînsa... 
Şi Mihaiă nu mai venia!: .. 
Nu: mai”venia, dar.  Prusiniţa trimisese săi . 

vestiască. . . .-.. i vi: 

In zori de diuă, o căruţă care intrâ. cu 
sgomot în curte, făcu pe: Părintele Andreiă 
să se.mai mişte din amorţeala care : 1 cu- 
prinse: e 
— Mihaiu ! „sopli el Şi, își ascuţi au- 

dul... | 
„ Nu'era .nimenea lângă el, dar par'că putu : 
să deosibească plânsuri înnăbușite, şoapte 
grăbite, paşi repedi prin tindă şi prin curte; 
iar după o bucată de vreme, ochii îi fură 

chemaţi de-o ivire. > neașteptată la , căpătâiul 
ui 

Cată, “cât îl iertâ. painjinişul ce. i se ţe- 
suse înaintea ochilor, — şi par'că . zări ca 
prin sită, un preot, tiner par că, cu. chip 
cunoscut. 

Preotul ţinea în mână Sfintul potir; pa- 
trahirul i se aşternea pe -piept şi se lungea
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pe pat ; iar preotul .acesta; :tînăr și cu chip 
cunoscut, dicea rugăciunea grijaniei. 
„„ Soarele 'strebătu in odaie 'şi. lumină bine 
faţa. preotului tînăr. + Iar: atunci; ca întrun 
vis: frumos, Părintele Andreii zimbi cu ra: 
zele soarelui, zîimbi cu razele. unei bucuri! 
cereşti ce i se. împrăştiară pe. chipul întreg; 
şi il schimbară, aceste. mândre. raze sufle- 
„teşti,. şi il: făcură! frumos la..vedere, şi-i dă- dură înfăţişare de ceva nelumesc, .de: ceva 
Sfinti i pa, SI e 

- Părintele Andrei primi sfinta -grijanie din „mâinile. preotului tînăr şi. par'că un foc sfint 
trecu prin trupu lui şi-i aduse o vieaţă nouă de:câte-va clipe. ...:. e 

— Mulţumesc, Părinte Mihai, — şopti el.:: şi: întinse braţele . lui slabe: care. tremu- rai... Dumnedei .săi.; dea:: în: -vieaţă numai bucurii ca :cea. din: urmă pe. Care mi-ai dat-o Sinţia-ta [i i SR 
.:. Părintele : Gândilă. apucă. potiru: din mâna Părintelui Mihai, — iar acesta cădu în bra- ele - bătrânulu;, înghiţându-şi lacrimele care'] sugrumat... i; A A tai a « Iar soarele lumina. voios priveliştea acestei bucurii din urmă! 
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7 Lui AWicolae Alexiu, jude- 

& , cător de instrucţie, *-: : 

  

- Bine e când pentru binele lui 'să străduie 
rumânu, însă în niuncă cu cinste; că uite a: 

tunci şi Dumnezei 'i-ajută să: păstreze -cu 

bine ce-a pus; „de-oparte pentru bătrâneţe.. 

Da când. cu inimă haină a strîns, ba.:c'a 

picat de la ăla, ba ca înşelat pe âl-lalt, 
ba ca luat dobânzi ovreieşti de două sute la 
sută, cum s'a întâmplat: de mai multe ori să 
văd, — apoi, să ştiţi de .la mine, că bogăţia 
în' aşa chip legată nu are sfirşit bun. 

lacă măcar şi cu Tudor Băngăi, cum so: 

cotiţi că s'a întâmplat! 
-— Păi să v& povestesc, că n'o: fi fc de 

m'aţi asculta o fărimă de vreme, şi. cine
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ştie, n'ar fi minune să prindeţi vr'o pildă .din 
aşa lucru, îi . Di 

Moş Tudor ăsta, Bângăi, prin tinereţile 
lui 'ci-că: nuş'ce făcuse nu. prea de cinste. 
„Dar pentru 'că trecuse vreme multă, lucru 

se uitase de ăi bătrâni, şi la urechile mul- “tora, din tineri, mâi nici că ajunsese. 
Insă din pozna ce-o fi făcut el p'atunci, remăsese bun, cu parale ascunse şi cu pofta să facă şi mai multe din -ale puse bine. 
Iaca se aşeză Moş-Tudor ca un paianjen la colţ de casă, sub streaşină, apărat de vreme rea. a 
In satu nostru, care vine p'aproape de Slă- nicu Prahovei, sunt rumâni tot unu şi unu; da, de! ca: tot: rumânu de. peste -tot: locu, fi-te. care e cu nevoile. lui. 
Că oricât. îi munci, me frate,: uite, tot n'âjungi să'ţi :cuprinzi toate -ale casei, ba ale muierei, ba ale copiilor, ba 'ale tale singure. "Vorba: e, cu “chibzueală bună-itot înnozi căpătâiele sforei.; dar. când .chibzuiala “e în capu rumânului, ca mintea în capu greerului, apoi sau dus boii dracului. . ... pe i Ca pentru mulţi, uite, e afurisita aea de cârciumă, - care-i Prăpădeşte, : nu alt-ceva. ŞI cârciuma strică Chibzuiala la ăi, mai cu- minţi, numai cât s'or. lăsa niţel mai la vale pe pripor.. DDC i e
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La alţii, mai este sfinta. lene, că le .vine' 
mai degrabă s'alerge la împrumut, de „căt 
să -pue mâna la muncă mai cu temeii.. :: . 

- Unde mai. pui pe urmă -un obiceiăi. r&ă, 
obiceiti al dracului, care a prins rădăcină re: 
pede cum prinde buruiana fără de; folos, ca 
neghina în grâă,.ca bozu, ca: pălămida. : 

„—. Uite, s'aii .nărăvit -rumânii să '.nu :mai 
poarte, cum făceau în: vremuri, lucru . ţăsuț 
şi cusut, după: capu lor, în casa lor. 

Doamne păzeşte ! . DN 
“Acuma vezi pe muiere că năzueşte să aibă 

rochi d'alea. cu zorzoane, scurteici - d'alea. de 

atlaz şi de catifeluri, cum.le zice ; .nu se mai 
uită la broboade d'alea cum da Dumnezeu ; 
aşi ! le fuge ochii după ; barişuri» d'alea „« de 
par” că's mătase. 

Şi ia nu te potrivi muierei şi nui f& că 

mai duci 'traiti cu ea în. casă? _ ; 

Daşa! ..... , 
Până şi imucoasele de fete apucă bine 

să iasă la horă şi: — tăicuţule, pâi, aşi vrea 

şi eu să am d'alea, ca. la fata lui, Vlad Cur, 

tăriţă... “i 
„Şi uite, rumânu: aşa. făcut el, să. facă tot 

ca “altul, să se ja după altul, ştii,..ca -oaea. 

- lacă de ce.nu le mai ajung braţele; iacă 

de ce găsesc calea casei lui Moş: “Tudor Băn- 

găii. care d'ăştia aşteptă. . a
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"Că, să vedeţi d-voastră, Moş-Tudor Ban- 
-găuă, e de altmintrelea chip. blajin, care ride 

dulce 'cui trece şi-i dă: bună: dimineaţa. .. 
„Nu care cum-va 'să socotiți: că :s'a. certat 
şi el cu cine-va ;de când îl ştim! noi toți. ăş- 
ta din sat] -. e i 

Ferit-a sfintu. et a erect 
„Da nici 'să'l.fi văzut. vr'o 'dată cine-va că 
face şi el pomană cui-va,. or că .dă şi el ve. 
cinului împrumut o cană, o strachină, un ciur 

"de mălaiă ! i Si 
Nici pomeneală | a i 
"*Doar popa Năstase, — D-zeă sa'l. ierte, 
— spunea odată, ci-că "i-ar fi dato leturghie 
într'o duminecă.. SE Di 
-- Abia se tirise. în' sfinta biserică de bolnav 
ce era. | ae 
„Pe semne că d'aia. s'a îndurat să deslege Şi el un colţ de pungă : de frica morţei. 
Puteai mult şi bine să intri flămând ori în- setat în casa lui. e 
Nici la masă. nu. :l'ai - fi nemerit ca săţi zică şi el: un poftim la ea ; nici bardacă cu apă nu ţi-ar fi dat să'ţi răcoreşti sufletul. Păi Sandu Băngăi,. nepot -lui de frate, care a fost-primar la noi, om. de omenie, socotiți -c'a 'văzut de la unchiti-s&ă vre-o dată măcar un.firicel:de'aţă?.... 
Neam ! a
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“Ba lui nepotu-s&i,. m€ frate, ilie arsle 

împrumut nu "i-a dat măcar.cu. dobândă şi 

cu contract cum da ălor-l'alţi | 

Şi doar îi crăpă: măseaua- într'o vreme de 

  

pevoie. . setei IE 

Nici c'a vrut săl bage în seamă, sgârcitu 

de inoşTudor.  -. cc i 

Cum trăia în. căscidra:.lui, nimeni :nu ştia. 

„Bătea .unu la uşa. lui, pentru :vr'o nevoie, 

— de erâ vară, pe prispa casei.se, încheia 

învoiala între el şi rumân, şi d'acolo, : calea 

la: primărie! ..: II E 

- Dacă era .iarnă,. rumânu bătea la uşă: 

moş-Tudor eşea, asculta păsu, — şi pornia 

cu dânsul la cârciuma lui-:Istrate „de. peste 

drum de casa:lui Tudor. .....::-:::: NR 

Acolo făceaii învoiala şi. Moş-Tudor, care 

ştia carte bună de altmintrelea, scria . con- 

tractu pe hârtie d'alea. de. timbru şi haide 

la primărie. IER 

"Acuma, să' vedeţi d-voastră, :ca să .nui 

scoată nimenea ochii,. că ce fel .de dobândă 

pune dEnsu, — se .învoia aşa cu rumânu : 

„Deo pildă: :.:  -.:. ae 

— Uite, Moş-Tudore, ei aş. avea. nevoie 

de-o! sută de lei. Aa 

„—: Bine, taică, bine... Ţi i-oii. da. Da 

dumneata, fătu. mei, -să tragi cu degetu. la.
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hârtia care-om face-o amândoi, că ţi-am dat două sute. de:lei.. Pe „„—, Aoileo !: D'apoi: ctim: asta, : Moş-Tu- dore? Nu-i 'mult oare ?:: zicea “rumânu, cam cu ris, cam cu grijă, şi se scărpina, săracu, după ceafă. E e 
— Păi de Stane, — ori Brane,: —. cum îl chema pe bietu creştin,—dacă vrei, dacă nu... — Da” mai “lasă, Moş-Tudore,.. fii om mai cu..milă,: că :uite, am 'şi ei copii şi. e :p&cat de. Dumnezeă!: i — Hei, da e păcat şi de mine, fătu mei, că şi ei muncesc: pentru . ca: să pot înlesni nevoile altora...: Sa 

"— Da, uite,: ți-oiă da : pe: d-asupra cinci- zeci, pe jumătate, mai''cerca rumânu. | —.Nu, fătu. met, nucă :Dumnezeui - mă ştie şi'pe mine. --...... DE a „In. sfîrşit; ce era să facă rumânu? Caădea la învoială, a. | Ra Atunci Moş-Tudor cerea cârciumarului „două. coale de timbru de: câte un lei una, că pri-- măria “nu poate să întărească un. contract de împrumut, de cât până la :suma. de o Sută cinci-zeci de li. 
o Şi zicea aşa : Sa <Eu, Stan cutare, la - nevoia. ce am avut'o am: alergat cu rogu-me la: dumnealui Tudor Băngău, locuitor al comunei Bizureni, şi am



MOŞ TUDOR BĂNGĂU 59 
  

căzut. la învoială să. mE imprumute cu două 

sute de lei pentru care să'mi ia dobânda le- 

giuită de. 5: lei, la suta-de lei .pe-:an, ;care 

dobândă să i-o plătesc: înainte la. iscălirea 

contractului, iar paralele .să i le dai, o'sută 

de lei la Sf.. Gheorghe şi o sută: la Sf. Du- 

mitru, după .stirşitu muncei. lar dacă: nu-i 

le-oiii da: aşa după învoială, dumnealui Tudor 

Bângăi, e în.:drept să mă cheme a -judecată 

şi să “mi. pue secfestru pe ce-am în'casă». 

„Care va să 'zică,! Moş. Tudor. făcea pe ru- 

mân.să iscălească ca. primit - „două sute . lei, 

iar în mână „— după. ce primăria întărea actu 

şi il da,— Tudor: îi punea nouă&-zeci de lei 

numa', că zece îi oprea . dobânda de- la două 

sute pe un an, 

-In contract spunea să'i .dea: înapoi banii 

la. sf. Dumitru o sută şi lă -sf..: Gheorghe pe 

a-Valtă,.care va să zică, numa! : într'o: jum&- 

tate” de an,ori în 9 luni,—după cum cădea 

rumânu cu năzuința la el;—şi el lua: dobân- 

da toată înainte ; şi el, afurisitu, după ce că 

punea pe rumân să-i dea 'suma:! îndoită, ii 

mai lua şi. altă 'dobândă. i 

lac'aşa facea Moş-Tudor. Sa 

Fireşte, după rumân:: că: dacă era, unu 

care să bage de.seamă, şi Moş-Tudor.o su- 

cea alt-fel : “dacă nu, rumânu era, uite, ju- 

mulit. ae
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„Pe urmă altă pacoste. :Nu putea rumânu săi întoarcă 'la vreme. suta Şi alerga "la el săl roage să primească mai puţin, că-uite, avea cutare şi cutare nevoie. 
„Nici „voia s'audă... ;..: | a „Ori dacă îşi pleca “urechea mai. blajină, a- poi.;se: învoia 'cu el, pe cuvânt, să'i mai dea dobândă. atâta, ori: atâta, așa că mai ciupia încă câte un lei, duoi de pomană. | - Avea, Moş-Tudor, şi. procese. Puţine însă, că uite; rumânu e ciudat.. Lui, făcea cum fă. cea, şi "i aducea la vreme datoria, pentru că'l ştia om tare 'de suflet. i Mai multe procese de rea 'plătnicie avea arendaşu locului, ori Proprietaru. cu puţurile e păcură, | aE - 

va ani, şi uite cum: : a a e e .vr'o câtă-va vreme Moş-Tudor luase Obiceiă s'o facă şi pe geambaşu, adică să cumpere vite de la bâlciu ăl :mare din Va- leni şi. apoi. să le vindă “altora, ori pe loc tot în bâlciu, ori.să le aducă la nepotu-s&ii, Primaru, care avea coşare bune şi mari,
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Sandu Băngăi, i le ţinea pe hrană o vre- 

me, şi pe urmă Moş-Tudor.le vindea € cu un: 

preţ bun. sa 

Iar nepotului îi da şi :lui ceva: tdin- pris- 

tosu peste cât ţinea cheltuiala 'vitelor." 

Ceartă. cu Sandu nu avea ; Sandu însă nu 

odată numa” se plânsese :ba unuia,: ba altuia» 

că unchiii-s&i îl înşela: pe nemiluite; .-:::- 

1. —. Păi de ce dracu mai primeşti vitele. 

lui? îi ziseiă într'o zi. : 

Ei, de! ce să fac?. Odată tot ei. o 

sal moştenesc ; d'aia treacă,  meargâi şire- 

tenia| -.. 
Intr'o 'zi,'un rumân: din : curtea: primatului, 

intră tam-ne-sam în casă la': “Tudor, :ca să'i 

spue că s'a îmbolnăvit un boi. . 

Ti! ce se supără Moş-Tudor ăi blând, că 

ce-a căutăt să intre aşa la dânsu, şi nu la 

strigat d'afară! 

Rumânu, care n'o făcuse cu nici un cuget 

rău, că ce-l: drept ! nu: ştia. € Obiceiurile. Moşu- 

lui, plecâ uluit.. E | 

Da, văzuse ceva într” un cois şi „scosese 

vorbă. i 

„ Vezuse un fel de acră în care se ţin: 'ba- 

nii, aşa cum văzuse şi "n Ploeşti la: creditu 

ăla Agricol, când fusese pacolo de se > îm 

prumutase. 
In ăst chip se Tăţi vestea că de vreme ce
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Moş-Tudor,: are o “lăcră d'alea, :apoi şi bani cată să fi avend,-că nu. O -păstra să'i ţie de cald iarna. 
i Gura. lumei. Ştiţi cum “e: din 'ținţar: scoate armăsar: Prinse să se i şoptească . pe. ici pe colo că Moş-Tudor. are: mii 'de lei, Că unu ci-că, trăsese cu urechea într'o: noapte la: fe- reastră, şi. auzise. un zuruit de poli 'de : aur şi “pe urmă:un fel. de închizătură :-tare de uşă grea. SE Era e -- Lui Sandu când îi veniai - la: fel: ':de şoapie, par'că: "|. aud... | NI „— Ia tăceţi, mă, că n'are: atâta, zicea. La. 

t 

ureche aşa 

cu: dânsu,! A SI Ia “Tudor Băngăsu, nu, şi nu,'că să: lase să e tot ca până atunci ; că, ce-i trebue „lui 
,
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Sandu tovărăşie dreaptă? Ce? or nu 'se niul- 

țumia cu câtîl făcea el să câştige? --: : 

Sandu stărui, Tudor să îndărătnici mai 

tare, şi atunci. moşu naibei spuse lui Sandu 

să plece înainte că el o: să vie pe urmă; 

că o să se mai gândească, iar.:la-bâlcii o 

săi .spue aşa, ori aşa: „i. 

„Bine, îi grăi Sandu şi. porni, cu necaz pe 

unchiu-s&ă; iar noaptea într'un târzii-o luă 

întins la: Văleni. - i 

.. Ducea cu: dânsu, după: cum a spus el. a- 

poi,.vr'o şapte, opt sute de lei şi, să chib- 

zuia, că :de n'o''vrea şi -n'o vrea moșu, el 

să'şi facă singur geambaşlăcu.-pe socoteala. 

Îi 

"Eu Pam întâlnit la târg a. doua- zi  dimi- 

neață ; ba încă ma rugat..să- fii şi ei de 

faţă la tocmeală. - | PI 

“Gaăsirăm, ce e drept, .vr'o cinci-spre-zece 

perechi de boi d'ăia: moldovenești, ştii, tot 

unu şi unu, din care să:facă omu, boi graşi 

nu glumă: 
Dar tocmeala n'o sfirşirăm, că: moşu: nu 

se vedea în târg. - N ae 

Mai alergarăm pe. la gazdă, mai darăm 

ocol. târgului, că. poate să se fi :ferit de ne- 

potu-săii, ştiă eii, ca să şi facă el singur boii... 

"Până întrun târziu: de. geaba. tot ochirăm 

şi aşteptarăm. în. e 

i 

4
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“In sfirşit,: vânzătoru ne “îmboldi,: că ori să isprăvim,. ori nu se rai: ţine prins cu: noi la tocmeală. - i cc ml 
Dăc'am văzut așă, ne-am. sfătuit, i; | —: Ei, ce zici; m& nea::Gligore'? : mă  în- trebă 'Sându. i ci 
— Păi, ce să zic, Sandule neică, de! eu aşi zice: să faci-'singur 'târgu şi... noroc! să dea D-zeu... i i e — Da de ce dracu n'o fi: venit?! 
— Păi, -uite, de-al “dracului 'cee.: A chib- zuit în capu 'lui -că -mai bine. să nu facă boi de fel &st-timp, de :căt să-i facă în tovărăşie cum ' cereai da 
— Vezi spurcatul L-a fost frică nu cum- va să'ljoc:pe! degete; după ce.oiti vedea::boii în : coşarele“ mele... DL Re e Pai — Păi cum socoţi,,. n ct i, —— “Dacă:i aşa, noroc,-'mă&. nene: Gligore... Hai să fac'eă, după : paralele icare. le :âm. Şi facu,' mai: cu. d'ăştia: d'af noştri, mai cu d'âi. moldoveneşti, mai cu d'ăi ungureşti,:vr'o - dou&-spre-zece . perechi. bune de boi. | Seara îi trăserăm un chef .țeapăn,: după aldămaşu -negustoresc, şi cam din spre ziuă, aşa cum. furasem - luleaua. Neamţului, : porni- râm cu boii acasă: 1. 5. DONE „Care va'să zică, ăsta'.fu într'o -joi, când am făcut târgu, a doua zi vineri, .şi a treia
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zi sâmbătă, le trecurăm pe. drum, şi tocmai 
mi-te Duminecă pe la prânz, ajunserăm în 
sat şi cu gălăgie mare intrarăm! în curtea 
primarului acasă. | 

Mai cu mine, mai cu oamenii lui, Sandu 
rîndui boii toţi în: coşăre,— merse cu. mine 
apoi la cârciumă de făcu un puiă de cinste, 
şi pe urmă ce se gândi el, îmi spuse. mie: 

— Ştii ce una,, m€, nene Gligore? 'hai la 
" unchiu să'i spuiă că si eu. singur am făcut 
ispravă bună. 
__— Păi. haide, neică Sandule, haide. şi 

să'l necăjim. niţel, știi cam în gluma, cam 
într 'adins... 

— Las' pe mine juratu, „cal descânt „ei 
de gugumănie. . 

" Ajunserăm acolo. Cercăm la uşă, încuiată. 
„Cătăm: la fereastră, perdeaua lăsată. Ascul- 

„tăm, nici o vorbă. Strigăm nici un. răspuns. 
— Să ştii: ca fost şi densu. la târg, grăi 

Sandu. | 
:— He, he, lupu naibei! “Era să lase el să 

treacă vreme de chilipir. . 
— Da vezi, d-ta, furişare măeastră | Nici 

„că Pa zărit. cum-va .vr'un suflet de creștin. 

— Păi aşa, al nabei! 

Daci ei m'am dus la treburile mele şi 

Sandu a apucat spre primărie. 

30,998. Rustice. Vol, II. . , | 5
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Trimise el într'amurg pe:un rumân să mai | 
strige într'o doară la uşa lui Băngăii... Pace! 

Nu se întorsese. i 
A doua zi la nămiez iar; nici o suflare 

în casă! oc ci e 
-— ME, ce: dracu ? se întrebi Sandu. Se 

„vede ca făcut boi,:nu glumă! .  - : 
;.. Tot aşa luni, marţi, miercuri. Atunci dădu 
fuga la mine ..: _.. -. Se 

— Bine, -neică “Gligore, da. ce-o fi asta 
de nu se mai întoarce? Am rînduit în fie- 
care noapte. strajă la uşa unchiului,. că de! 
ştii ce vorbeşte lumea că e chiabur nevoe 
mare ; — dar până cârd o să tot ţiu strajă 
acolo ?—şi pe urmă, uite, .m'aă apucat nişte 

„ gânduri ciudate... Oare nu i-o fi făcut cine- 
va de petrecanie cât am, lipsit noi din sat?... 
"— Mai ştii că n'o fi şi aşa ceva?' 
— Păi na! alt-fel nu'mi intră mie în cap 

cum să întârzie : dânsu aşa multe zile. 
_— Da dacă am sparge uşa, mă Sandule? 
D-ta eşti „primar ŞI eşti în lege să faci asta. 

Lui Sandu îi cam peri niţel : faţa când îi spuseiti vorba. a | 
.— De! ştii.eu nea Gligore... .n'o fi: r&ă să sparg uşa omului? e De 

. — la ta, că nu e nici un răi, creştine. Sa fii eu primar,. nu m'aş da în lături nici o clipă.
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i: Cam “cu! frică, cam :cu “inima: -i „în dinţi, 

Sandu aduse lăcătuș; iar: satu” :se strânse 

nedumerit. :: îi i i t , 

Doamne sfinte! ce să vedeţi Dumneavoa: 

stră, după ce: lăcătuşu sparse: broasca... - 

:Las'c'o duhâre: de''stirv..ne "lovi numai 

de! cât. în faţă şi ne făcu să: încremenim; —- 

dar apoi, unu, duoi, mai cu indrăsneală; 

trară în odaia lui Tudor... iii 

Şi numai ce-i văzurăm că se întorc. fuga 

cu groază şi cu' câte un: „aoileo!de ne făcu 

păru măciucă |: e i 

— Ce e, ce e? intrebară : toţi. 

- --Lui: bietu :Sandu 'i 'se: 'tăiaseră picicarele; 

se făcuse. ca: ceara, “tremura:şi nu zicea ni- 

mic; se uita ca un: ăla tîmp şi nu  îndrăsnia 

să: se mişte. din loc. 
n “Grozăvie!. strigă: unu din rumânii cari 

intraseră... ” * 

— Lai omori! — _ gtasui atat: si: se 

trânti pe. prispă: dă 

Lui Sandu i se făcui negru înaintea. ochi- 

lor şi, de nu'l apuca. un: rumân de. spate, 

cădea cât era de lung. i i 

„—' Neică : Gligore, - “iormmăi: pietu: :Sandu 

către mine, — o să zică lumea că ei iam 

omorit !..- . 

—.Ci nu fii prost, mă. Sandule! îi ziseiti 

încet. 

IC TRE
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ii Nuiiaşa, că; m'ai văzut. la târg şi, c'am 
făcut amândoi tocmeala ?;;:i e ii 
— Da fireşte... Las” nu te teme, . şi; hai 

înlăuntru. .. j za Maui zarit i 
Până _să vorbim . noi. între noi :astea, : ru- 

mânii umpluseră odaia, —. del. cum. e iru- 
mânu,: să. vadă degrabă, să afle şi. să--aibă 
ce să spuie...:.. II II ee 

Ce să vedeţi, 6meni buni; când, trecurăm 
Pragul ce cu, 3 
„ SSăracu:i moş: Tudor. sta lungit lângă pat, 
cu gura căscată, cu ochii sticliți, învineţit 
şi cu mâinele sgârcite. -:..., pi 

- Hainele pe! dânsu: erai: numai. bucățele, — 
şi: la. fite ce: ruptură, . atârna şi; bucăţica de carne. ciopârţită . odată cu haina...:. Sa 

Capu îi iera despicat în două, de la creş- 
tet, pe de marginea urechilor, şi creerii. ver- 
saţi pe pat şi alăturea cu densu, acolo unde 
cazuse. ;:.. .:. ! 

Sandu se uit 
, 

plin de groază. Nu se pu- 
tea :apropia :de.. unchiu-s&i; ; s& uita. la el. numa',:uluit şi: nemişcat..  : Dea Ie a Rumânii vorbiaă între : ei, cete, cete, cari înlăuntru, „cari “în 'tindă,-. cari, afară,: ba că “ţiganii să'l fi ucis, “ba  niscare-va munteni d'ăia fără nici un: Dumnedei, şi unu arăta un- cuţit de măcelar,. altu o bărdiță tăioasă .
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şi altu - ţinea o ':frigare carei: eraiplină : de 

sânge ca şi cuțitul, ca “şi: bărdiţa:ti i i 

In .sfirşit îl făcuiti pe Sandu “sărmai :prinză 

suflet şi ::atunci: începu şi) el'isa caute - prin 

odae! ica..să “şi : dea--seâma dece: iera :p'a- 

COLO ii i tă ia tu 

-!Pauieră mototolit;:scauhele,::vr-o- trei ori 

patru, 'r&sturnate ;; 'masa,-'schioapă: de : felul 

ei, sta maii:'5ă. cază; cu: picioru ăl:scurt :al 

ei, rupt. mai-de'tot.: ii iii ii ir 

Care va:să zică” fusese; luptă -între hoţi 

şi: bietum6ş: Tudor! * ÎI EC ID EI: 

” Tronu:ăla „pentru bani, era închis... Caută 

el, Sandu,: cheile. Cheile.:nicăiurea.i.-: . 

"Răra-: doar! şi::poate - afurisiţii :furaseră. ce 

găsiseră : acolo" şi luaseră 'icu 'ei' şi: cheile. i. . 

- Şiera: tare în încuetori vechitura “dracului 

de tron! Pace 'să 7] „poată: deschide. - “i... 

Sandu vru s'aducă lăcătuş. Notaru- îl -sfă- 

tui să lase 'măi bine. să 7] deschidă cum. or 

vrea când or veni judecătorii din Ploeşti.:: 

“După ce'mai'trecu; niţel spaima : în. rumă- 

nii de faţă, îl apucară vr'o -câţi:va pe 'Moş- 

Tudor şi'| aşezară pe pat, apoi aruncară pe 

el. o:ghebă şi inveliră.. ae 

După aceea Sandu goli casa de 'rumâni, 

puse strajă şi porni la Ploeşti: cu căruţa lui 

PA Dia d 

să. dea! de veste; la 'tribunal: : ia 

- _î Vezi: săracu:. Moş-Tudor, -grâiiti eu: lui
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Sandu; dacă mergea cu d-ta, m&;.vere, nu 
i se întempla ce 'i;.s'a; înteimplat.. Da uite, 
vezi, îl .pândia : moartea. i ui 
1— Aşa, neică. Gligore. : Presemne "i-a fost 

scris de: tâlhari să-i; fie. moartea... -Da nu 
mE dumeresc ei, cine să fi fost afurisiţii ? 
Eu socot,, neică Gligore,! că „tot de „p'aici. de pe la noi or.fi,-. că. aci..doar:.s'a ; făcut :svon 
de bogăţia a..mare a unchiașului; și, 

— Şi pe urmă nu vezi d-ta Sandule, că trebuie. să fi; ştiut ăia; că;unchiaşu nu mai 
merge cu d-ta la târg la. Văleni,. că alt-fel de unde ar fi tăbărât pe:.el. tocmai atunci ? 

— Păi cum? :Aşa trebuie: să. fie. Ei, al dracului !... Ce.năpaste pe capu mei acuma!... Ar avea haz să: intru în! vr'o ! bănuială. cu judecătorii ăia, că sunt, ciudaţi - nevoie. mare, bănuitori, .şi te încurcă cu. vorba: de te ză- păcesc... o aa Si — Pai. tu nu te încurca Sandule, neică. Fii: om. şi spune cum a fost... .. - — Da.o 'să zici şi d-ta. neică Gligore, că 'ai :fost cu mine, la târg şi c'am cumpărat boii, amendoui? . i a IE — Adecă oii spune şi eă că te-am în- tâlnit la târg, şi cât despre .tocmeala. boilor oii jura că amândoui “i-am tocmit... :. Lăsaiă d'aci pe. Sandu, | durat; iar ei cătait ciuda 
„care porni îngân- 
t pe urma lui.



  

MOŞ TUDOR BĂNGĂU îl 

Nu-'ş cum şi nu 'ş dece, îmi intrase în 

suflet o bănuială: nu cum-va densu isprăvise 

pe unchiaş ca să vadă odată ce era:cu bo- 

găţia lu? DE 

De! rumânu e al dracului câte odată. 

Şi pe urmă nu'mi spusese să zic că am 

mers cu el la târg?... | Si: 

Cum să spuiă ei că mersese cu mine, 

dacă n'a mers? - 

Dar ăi opt, nouă sute de lei? 

Că întâi spusese că are şapte sute, pe 

urmă că are opt, şi la. tocmeală, când .s€ 

urcâ' preţu perechilor la nou€ sute, nout a 

„scos... şi a mai cheltuit şi la chef ?:: 

„Care va să zică o mai fi avut..vr'o:sută 

la el peste ce dăduse pe boi? 

Ei, de unde atâta bănet,. că. mereu să 

tot jeluia de unchiaş că nui dă nimic? 

Şi, ca să scoată aşa d'o -dată o mie de 

lei, ori cât de bogătaș, tot e greu; dar 

mi-te Sandu că nu iera tocma! cu multă dare 

de mână? N a 

Uite, aşa împovărat de bănuiala asta, mE 

duseiii acasă, şi începuiă saştept cu frică 

pentru Sandu, pe judecătorii. din Ploieşti. - 

Până. după prânz procuroru şi încă cu 

vro doui, veniră.
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Par-că'l v&d pe ăl procuror: iera un bă- iat cu mustăţi castanii la fir, smead Ja faţă şi cu nişte ochi căprui d'ăia care par'că 'să - înfig în sufletu te&u când cată la tine; trupeş apoi,. nalt, arătos, ae o Ăi-Valţi duoi, care mai năltuț,.:care mai scundicel, dar amenduoi cu ochii . vulpești care .te': fură :p'ascunsele. - e S& uitai aşa la:'noi ăştia“ de prin prejur, că :par'că, în alde noi, numa! tâlhari vedeai, Conţilii,:. notar, . Primar,. -ieraă, adunaţi în per -la primărie, când. sosiră: dumnealor. ! : — Care va să zică s'a -omorit p'aici, în- cepu cu graiu, . după ce ne mesurâ pe toţi cu ochii 'ăia căprui; . şi, să vedeţi. dumnea- Voastră, 'grăia tot ca noi ăştia, ăl procuror trupeş,.nalt'şi arătos. | Ă * — Păi, „uite, s'a omorit, r&spunse primaru cam cu tremuriciă în glas şi cam pierit: la faţă... a Ş Se 
- — Dumneata. eşti primaru? . — Ei, să trăiţi, domnule procuror. — Şi eşti rudă cu ăl omorit?. i — Păi, îmi 'era unchii, să. trăiţi domnule procuror.. - 
— Al unchiu... 

N 

zise procuroru cam nu
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ştii: cum aşa, ciudat, — şi înfipse  âi ochi 

căprui în ochii primarului. a 

Sandu numa! ce-i cobori ..fuga  pe-ai lui, 

ochi ca. de miel, cari. nu prea. dovedesc 

multă minte. - îi a 

— Ei, să mergem la casa . mortului, grăi 

procuroru. DE 

„Afară tot satu sta cu ochii sgâiţi :spre 

primărie, şi când -se ivi procuroru, cu ăi 

doi după el, — care mai de care prinse a-i 

arăta cu degetu. e 

— :Ăla-i mă, ăla-i, — începură nişte. draci 

de copii să strige şi ţop! “săriră pe gardu 

de .nuele al primăriei. Da 

Procuroru înainte, “ăi. doi când în -urma 

lui, când unu din ei -alăturea cu el, şi noi 

- după dânşii, ne coborirăm la vale către casa 

lui Băngăă. :. ee e 

 Rumânii: îşi scoteau căciulele la procuror, 

în vreme ce copiii alerga înainte. şi iar se 

opreai ca să se mai uite la ceata de norod 

care se mişca domol la vale. o 

Parc'ar fi fost vr'o sfeştanie, numai popii, 

icoanele şi cântecele dascălilor lipseati.: 

Vremea era a: moină. Pe munţi, departe 

ca şi aproape, zăpada stătea neclintită ca o 

trimbă de pînză pusă la svintat şi pe care 

n'o umflă vântul. : 

-Pe  acoperemânturi zăpada sta grămadă,
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Creaţă,. cu lustru; iar pe: de mărgini, de pe 
ciucuri de ghiață, picura a lene, mai să stea, mai să nu se lase. . ;.. :... a 
„Numai coşurile înnegreai d'asupra caselor 

şi culca alăturea umbra. lor din -ce înce mai lungueaţă, după cum :soarele s'apropia mai tare d'asfinţit. | 
„* Pân' la casa lui. Băngău pârtia era  bă- tută. cum e cu maiu, ' de: mult ce. fusese um- blată, a Se Me Din deal, de unde eram „NOI, vedeam lângă. casă altă mulţime de oameni care înnegrea locu de amendou& mărginile, iar în dreptu ușei doi inşi de : strajă, steteaii drepţi şi cu- puşca la umăr. 
"In. sfîrşit ajunserăm. E In toată astă vreme procuroru grăise pe şoptite, când cu unu din ăi doui, când cu ă-l-alt,. când cu amânduoi, . şi. aci. căta la primaru Sandu, aci la - mulţimea norodului din urmă. 2 o Aa „Cum intră în odaea mortului, se opri pe prag, par'că'l ved, şi cată. lung în odae, de Jur împrejur, pe urmă la patu pe care. moş Baângăi sta întins sub ghebă, şi apoi. în- naintă. | i a După ce se: mai uită niţel, trase repede gheba de pe mort: şi Stătu să privească la densu.. Sa
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„Uite, asta-i: cruce, dacă -am putut .zări pe 

chipu ăstui creştin a mai mică urmă. de 

scârbă,, ori de:-uimeală, —- ştii, aşa ceva,-în 

sfirşit,. ca. atunci când: vede'omu ceva "Ha 

care nu să aştepta. tag 

i: Şi încrucişă ! braţele „la ; piept ;:: cu două 

„degete 'ale dreptei ; începu ;să'şi. :munciască 

ţăcălia , şi, stătu: ica ..dusr:pe: gânduri,; cu 

ochii ţintă la..mort, ştii, par'c'ar; fi aşteptat 

să-i. spule ceva. A E a a 

...O-fi “trecut. el, ca:vr'o :icinci minute, până 

E ce. se întoarse: către noi. care umpleam tinda 

şi tăceam roiii negru. în: privazu-uşei. . .. 

„2 Ia.:vino'n-coa,.. domnule primar, rosti 

procuroru. ae 
: . Bietu Sandu, : prost.. din .fire. cum  iera, 

sapropiă drept ca un soldat:în: faţa .vr'unui 

colonel,:la inspecţie... :.-. si  - 

— Porunciţi, domnule procuror. :....: „i 

Glasu-i „ieşea :cam,, năbuşit. din; gură,. că 

par'că nuw'ş cel: înneca în gât, pi 

—: Aşa .cum văd. ei, Paţi. găsit pe mort? 

Ba nu, să trăiţi: domnule: procuror. 

L/'am .găsit colea,: jos;:-lângă pat, cu capu 

aci unde se vede: creerii..;: Uite, era şi neica 

Sandu, conţiliu nostru;.. in: i i: 

.,—: Eă,:să trăiţi,! domnule procuror: ziseiă, 

şi. trecuiti pragul... Nu'mi iera frică, dar. nuşti 

, 

usa
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de ce, şi. 'mie par că” mi-se: :oprise : o. prună 
în gât i m 

” Procuroru numai de':cât':se' uită ; la mine 
odată, şi -par'că “1 văd: repede că: grăi. cu 
Supărare. O CO ut cz 
-:— Cine 'v'a! pus, ::nerozilor, să: “ridicaţi 
trupu de :unde.: era? Aţi fâcut!o prostie „cât 
capu :vostru: de! mare... Trebuia jos să "1 lă- 
saţi, 'aşa nemișcat, inţepenit: cum aţi găsit, 
că aşa e scris la lege... i i 

— Păi. n'am Ştiuț, :v&: rugăm: de iertare, 
ziseiu : ei ;:: în: vremea - asta; Sandu . înghiţia 
mere în .sec şi-i. venia : aşa cu .tuse. .... 
— Primar eşti ::dumneata,: de nu. sti ce să faci în pricini d'astea? 
— Păi, păi. „.. uite. ; Îngăimă: Sandu si tuși 

mai. tare că”l înneca r&ă; . a 
— ME rog, n'aţi găsit lângă mort, ori 

prin casă .vr'un cuţit, vr:0» bardă,. "—. ce-va, în sfirşit,: care să arate cu ce sa. făcut omoru? — Ba am găsit, să, trăiţi, : domnule pro- curor, — adecă:. “a găsit; nişte. rumâni, cari aă intrat întâiă. în odaie, până-să. mă des- meticesc ei, că. eram : 7apăcit prostit, .să iertaţi,: când am' vedut că.. “se “făcuse de petrecanie lui bietu unchiu.: ii DDC III: —. Şi-aci 'greşală.. Trebuia: să: intri numai dumneata, Şi- toate alea să le. „lăsaţi. locului neclintite...
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= Păi de... ii i PI 

„„ —. Păi, de | păi de Ii — la 'arătaţi'mi ce- 

„Eă dăduiu: fuga în tindă; că tot eram par'- 

că mai 'desghieţat ca el, şi. aduseiti toporișca, 

cuţitu „şi frigarea. -.:, ...i a ui 

„ „Procuroru.:;mi le.luă-pe rind, :cătă la-ele 

şi apoi.la. trupu mortului. : tg 

“Unu din ăi doi se apropiă şi el atunci. 

Bă, cezici,; doctore grăi; ăstuia,. pro- 

“euro, a 

— la să desbrace pe mort vro doi din 

dumnea-vâstră.. îi, ce 

Eu şi cu nea Ivașcu, tot conţiliă, om. mai 

“cu suflet într'însu,  ne-apucarăm, : şi:cu mare 

ce, puturăm să-l .desbrăcăm.; pe: bietu moş- 

Băngăiă. nl APR 

" „Se ţinea haina, şi mai, aleș. cămaşa, de 

tăieturi, iar trupu .mirosea:urât al, dracului. 

ME mir că nu strimba din: nas al, procu: - 

ror.:.om nu, glumă, :la treburi d'astea. 

Aoileo, ce să vedeţi, dupe ce']| lăsarăm 

gol:puşcă ?: : -i..: i Ra 

i/Trupu :: găurit . de frigare, mai peste „tot 

locu ; braţele: şi. picioarele ciopărţite, tocmai - 

ca la: un. berbec :dăi, bătuți, puşi în: cinghel 

şi crestaţi aşa, de i se vede. -grăsimea: ici, 

colo ;: iar. crestăturile par'c'ar. fi „guri. buzate 

care :rînjesc la tine. iri a
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Eac' aşa sta trupu lui Bangăi, : num'atât 
că grăsime'n'avea nici :de leac; “gurile: alea 
cu buze vinete, căscate, de "lasa: vederei 
sânge! închegat: ŞI. 'loci: negru urâcios, iţi. fa cea :scârbă şi groază: Piotr Să 

Doftoru, luă şi el fi-te . „care: “din: “unelte, S'apropiâ: de! mort,:: cercetă loviturile; şi. "pe urmă vorbi în altă: linibă+ 'cu''procuroru, 
nemţeşte par'că... trib eu 
ME rogi; “grai pei. rumâneşte! procu- 

i. 

roru, care din voi cunoaşte a cui să fie aste unelte? titi DD o i 
— Pai Sandu le ştie, giseiu.- rr — Care Sandu? „i, Da a — Euisă: trăiţi, i: domnule” procuror, că astea, şi toporişcă, si 'frigare,- Şi 'cuţit;: erai ale unchiaşului, — lucruri de casa lui. _— Aşa?.i 'Vasă qică: le: cunoşti bine? — Păi! cum! nu? "Par'că::numai: -odată -le- am: vedut “aci 2: ZT ai — Şi unde le ţinea unchiaşu inu: ţi- -aduci aminte ? . otto i. — Păi de! cuţitu sta colo pe:  corlată: ve- trei, în - tindă;; frigarea aea în ai-l-altă: odaie, că 'era vreme. de când nu 'mai' umbla cu'ea, de. când “i-a “murit baba. „Toporişca, stiu eti, unde O punea? : 

*— Atunci ăia cari au făcut: fapta,; trebue ă fi ştiut locu ăstora, nu-i 'aşa? Trebue să 
Li
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f. cunoscut bine casa unchiaşului. : Cuin- gân- 

deşi, d-ta? 
—— Păi o fi, că alt-cum va fireşte, de unde 

era să le ştie rostu? i 

__— Tot aşa dic. şi ei, — de unde. era. 

să le ştie rostu? Şi nu bănueşti d-ta pe ni- 

meni? De! eşti primar şi trebue să-ţi fi 

ştiind bine oamenii. din .sat.. i 

— Păi, . să trăiţi, 'd-le procuror, -uite, nu 

ştiu .pe cine să bănuesc, că de ! care să. fie 

Ala să facă așa grozăvenii?. Eă 'şi cu neica 

Gligore am 'chibzuit ca trebue. să fie niș- 

care-vă : munteni. d'âia fără nici un: Dum- 

_nedei. Se OI ata 

—- Unchiașu: avea multe parale, . nu “i 

aşa ?...: - PO a: PE E e 

_ Trebue să fi avut. Eu .de -unde:să 

ştiti ? Si Sa 
— Dita nu “ţi dădeai socoteală: cam: cât 

„să fi' putut avea? SI a 

+ Del păi de unde să 'mi dau di că 

Doamne păzeşte, nu: mă apropiam de sufletu 

lui, de gândurile lui... de socotelile lui... * 

-"__ Da d-ta,: bade.Gligore, ce zici? : Se 

svonea prin lume: de darea de mână a. un- 

chiaşului ? e 

_ Păi.se svonea; cum nu... Ştiea lumea 

că Băngăi are şi lucră d'astea de păstratu, 

banilor. O a a
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„—. Ştiea. limea . şi: d-ta nu aflaseşi de ce 
spunea și ştiea lumea, primarule ? 

—: Păi ştieam: şi eu ca toți... 
— Adineauri spuseşi că nu. ştieai ni- 

„MIC... De 
—, Vezi că nu: ştieam 

eam;,.. Sata | 
— Ei, cum asta! Ori ştie omu ceva, ori 

nu ştie| Şi cum nu erai să ştii,” d-ta,. ne- 
potu :lui, care-i intrai în casă, care stăteai 
cu-el la masă?..: Sa a 
„— Ba să- mă: păzească. sfintu, de-am stat 

o dată: măcar la masa lui, că cine "1 ştiea 
când mănâncă, şi ce mănâncă | II „Era un (sgârcit d'ăia care roade în întu. 
neric ca şoarecii, ce poate, şi din al altuia, 
nu din a lui... ...: a 
— Da parcă aţi tăcut şi daraveri. îm- 

preună, cu boi, aşa.ceva? a 
„— Păi, fiind-că: eă: am coşare bune, del 

ca rumânu de casă, care vrea să aibă locu, că “poate vine o vreme „bună să facă şi el vite,. să mai iasă şi el. din sărăcie... 
„Unchiaşu cumpăra, că avea bani, nu glumă... - a 
— Va să dică 'ştii că avea bani mulți... — Păi cred şi eu, de vreme ce-i da mâna să facă vite în fite ce an... 
— Mergi mai departe. 

, i 

aşa, - da tot şti-
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— Nu, cam uitat şiru... 

Să scărpină niţel după ureche, :că-i :rup- 

sese şiru,; “cei: dreptu,. drăcoşii: ăia. de ochi 

căprui i it 

-.Tot! în asta bătea -procuroru, - că Sandu 

_ştiea bogăţia lui Băngău. Parcă 'mi trecu 

şi mie prin' inimă un junghii, - că:nu era â 

bine cu Sandu, şi “pare-mi-se, ăsta “era: 'şi 

gându ălui procuror isteţ. ::. 0: e 

— Ce daraveri- aveai cu unchiu?! Ăstati 

'şiru. Spune. .. e 

ui Păi, să. vezi, ' unchiaşu cumpăra vite 

de la târg 'din:.Văleni şi le: aducea” la. mine 

să “i le -ţiu. :Eu vedeam de -.hranalor,. de 

curăţenia lor,: de toate :.» unchiaşu' socotea 

“până. şi. firu de paie, până. şi .bobu de u- 

rueală ;. — şi după “vînzarea vitelor îngră- 

'şate, -eă:-m'alegeam. cu te „miri: ce şi mai 

nimic, . N E i 

 — Audi, unchiaşu! .Şi asta, trebue să te 

fiinciudat de multe ori pe:dânsu... : * 

_ Păi. mai. e vorbă? ; Ewsă: fiu argatu 

vitelor lui, şi. la socoteală, el::să:tragă tot 

folosu, iar ei să r&mâiii “cu. ponosu,' vor- 

ba aeal: N a 

-__. Fireşte:: Şi aveai cuvânt să :i porţi 

necaz în sufletu d-tale. Şi ei tot așa aş fi 

făcut, Şi nu vaţi certat. nici odată împre- 

Îi 

39,998. Rustice, Vol. ÎI. - 6
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ună, aşa, mai r&i,: mai cu pornire, mai cu 
-sup&rare? . e ui 
i: —=Nu'mi:: da :pas,.. d-le: procuror; -că ei 
tunam şi fulgeram, iar el tăcea ca un pește, 
—:şi asta mă făcea să'mi. ies din sărite. une- 
O a 
„+— Audi, al'naibei, tăcea,;hai ?:Lua, strin- 

gea'iîn fundu: pungei, te globea:şi pe urmă 

4 
i 

tăcea şi se stringea. ca un: ariciă.r:i,. 
„.—— Curat, ivorba .d-tale, să “trăiţi... 
— Ei, uite, ce săi spui, Sandule,. „ei 

'mi-aşi fi-pus în „gând: să-i-port:sâmbetele şi 
să, me. răfuesc: odată cu 'dânsu' întrun -tel.- 
„— Păi. că'mi trecea mie aşa gânduri :prin 

cap;. domnule procuror, să trăiţi, da.uite... 
De-odată Sandu .se .:opri.: Ochii ăi căprui 

se. ţintiscră -aşa de focoşi. în ochii lui Sandu, 
că: lui îi. se făcu  -frică şi tăcu repede, iar 
Căutătura i se turbură şi i se plecă în; jos. 

— : Ei ce-ai făcut, spune, del: :,. 
Ţi-a venit-;de :multe ori în gând; să te ră- fueşti: cu unchiăşu, într'un fel, hai ?. .: 
—Păiinu,: nam. dis aşa...: . Doamne. pă- zeşte, n'am dis ei aşa... A 
— Da cum ai dist... Îi „—— „Păi Dumneata. m'ai “făcut să. dic... 

d 

Procuroru tăcu, apoi strigă: dup'o . clipă tuturor : 
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:— ' Eşiţi. toţi, afară "de 'Sandu..primaru. ;: 

— Şi eu, domnule procuror ? diseiu:i 2: 

î— Şi dumneată ; însă . dumneata stai. p'a- 

proape :c'o 'să te. chiem. + :.: eat Dă 

Eşiiă atunci. e i, i i 
pl p.. .: 

I 
RI ai caca da 
pi oa 

_ IN 

„i — Al naibei; ; procuror; isteţ,::nu: glumă, 

gândiiă după ce. eșiiă: pe: prispă: ai 

.Aci, lumea, grămădită împrejuru nostru. 

al .conţiliilor, :vorbia în fel .:de».fel: 'despre 

chipu în care :procuroru ; cerceta pe Sandu. 

" Mulţi. începeaii; să» priridă „pe .;suflet :poj- 

ghiţă .-bănuelei -.că -Sandu "i-ar. fi :pus capăt 

lui Băngăiă. cr ii 

o — Păi să: ştii: că, aşa” o fi, , —.grăi-un 

unchiaş. Nu era 'să-l :moştenească el; afuri- 

situ? Si iacă, unde-l vedea că are de gând 

să 'văcuiască,. "a. scurtat: drumu „raiului şi 

“ia: curmat: gându de viaţă.! -.: -“: ii 

— Drumu raiului, rise „a: glumă un. ru- 

mân,: ţi-ai! găsit, ::că.: era 'jurat,: bietu moş 

Bângău. Rt ital 

Crăpând să te fi.vedut, şi nu s'ar fi-oprit 

din cale să te întrebe ce ai, „de frică. nu 

“ cum-va să-i ceri ceva... .Lască:are: Ucigă-l- 

crucea ce munci. PI Aa 

— Ştii c'o să! fiarbă cu poftă în: âl ca-
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zan,;' grăi: un Hăcăiandru.: ca „aşa-i în. biserică 
zugrăvit. ea 

îi —Mărey - Pa: fierbe; Ta. frige, Ta prăji, de-acuma ştii că nu:mai-are cine să ne dea parale împrumut, grăi un altu... : 
-- lacă era şi el bun la'ceva, „ r&spunse un nevoiaş. Tocmai. :era să năzuiesc şi eu la el... 

„—. Acuma. a năzui- Aghiuţă,. — 'rîse un: băieţan de vr'o”: cincispre, Şece ani, rii ”Rumânii riseră. „ii: a 
"—' Era:-el bun la: ceva; „dar. bunu ăsta ştii: că ne scotea. pEru: prin căciulă, mă, — rosti :un păţit. Bine; ca crăpat;. Poate! n'o avea: cine 'să“:n€ 'maj ceară! nici: „ dobândă, nici capete. 
— :Deară.!,.. “Socoţi, .neică. mă, câ: ' Sandu n'o-să puie ghiara „pe toate hârtiile „unchia- șului? IE aaa a ! - Ba'încă :cum. are: să: ne ia i dobângi şi ca- pete, ştii, până la para; săi unu. din::cei de mai de de:oparte.... 

_—'":Mai aşa,: oftâ un altu: şi. la: :mine do. banda vine o sută de leuţi la suta: -de lei care-am luat-o imprumut... ia 
i. — la taci ? : m a ea | —"D'apoi la mine? N az — Ei, că „la mine e: mai: creştinească . par'că!... ..; eo pe 

Ea Si 

; 

Carr
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„ — La.:mine! e: şi mai mult, m&; „pe;mine 

  

m'a fript şi mai- re afurisitu..: : ; ai 

_— Las'că bine “ia făcuticine ii-a: virit 

frigarea. în: trupu lui âl spurcat:.. pr 

„— "Bine "i-a: făcut « cine: la ciopârțit ca P "un 

berbec!... ...:.. zeta i 

„—:Bine. i-a făcut cine “i-a golit: tigva,: ca 

acolo clocea el gândurile lui: de despoeală.. SE 

— Ta tăceţi, mă: băeţi,: mă; — le: rosti .un 

unchiaş, — săinu „vaudă- ăl procuror, şi să - 

daţi de vro.belea.... . tii i 

—'- Aoileo, că bine dice unchiășu, 2— grăiră 

vr'o: câţi-y va -cu teamă —si tăcere: săsfacu. în- 

dâtă::.. EI 
„a 7: NI zisa 

„Tacă atunci că me. „chemă iolăuntru. Inima 

începu să'mi bată tare. Nas de: ce; „par "că 

mă trecu cu fiori: :.: 3 i ci 

Cum intrai, ochii mi se " indreptară la 

Sandu ; „par că era bătut de: „toți sâni < din 

ceru. ... pi Fi ' aa ae 

lacă ce se “intâmplase cât. am fost eă ia- 

fară, că'mi spuse Sandu pe urmă. i: 

Dacă. rămaseră ăia singurei, cu: Sandu, 

procuroru îl întrebase +: i 

— Mă rog, * Sandule, ia spune'n “mi: dum= 

neata acurha” cum ai: dat peste unchiaşu 

mort?: Da spune, ştii, cu rost, ca să pricep 

eii bine lucru; numai aşa om putea afla. pe 

făptuitori.
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„ Grăia, ştii, ca şi noi să-l- pricepem lămu- 
rit'pe el; par'c'ar fi fost. din sat de: la noi, al 'naibei procuror: aa 

Sandu stătu niţel] chibzuirei; şi “pe urmă 
ci-că, aşa 'ar :fi vorbit, după cuni îmi spuse: - _— Păi, domnule procuror, să .vedi d-ta. Era vorba':să fac de. astă: dată  tovărăşie dreaptă cu unchiaşu. Să. puii: şi: ei ceva pa- rale: la -cumpărătoarea : vitelor Şi -câştigu să'] împărțim pe: din. dou&.: “Unchiaşu n'a vrut nici în ruptu capului. Mai cu bine; mai: cu rei, îl făcuiă în sfirşit să .se mai: gândescă, ştii, să nu-i fie ăl din urmă cuvânt, :cuventu care '] gisese întâiă. Pe urmă unchiaşu. mă îndemn să plec ei singur: la--târg,, că el o să vie a:doua di. pe 
— ME rog, ela dis asta,. ori : d-ta lai sfătuit? .î, Iei ae "— Ba nu, el, --.;; Do Ir 
— Cu cine mergea dânsu la târg de obi- cei? :.-.. ICI a 
— Cu mine, numa”. să nu plătească: chirie vr'unui rumân:: i ., — Atunci cum de. te-a trimes :;pe d-ta înainte ?:; 'Cu. asta; pierdea. rostu- şi: trebuia pe urmă să. dea parale unuj Chirigiti ca să 1 ducă. Ei, cum :să. potriveşte asta 'cu sgâr- cenia: lui?. Dee m 

d
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„— Păi, de, sti ei „cumi : să „trăiţi die 

procuror ! 
; 

— Bine. “Mergi mai: ; departe. : ui: 

— Eu am plecat singur. PR 

n Când? ae pai pi 

„—. Pai-din spre diuă. sie 

+ — Din spre qiuă? “Ţi-aduci bine. aminte? 

„.— "E, asta-i 1... Doar nu” eram beat! : 

— De ce nu te-ai dus: cu conţiliu., ala, cu 

Gligore? . 
ÎL Pai a neica.. „.Gligore: plecase de. cu sera. 

M'aş fi dus cu el, dar: vegi că unchiaşu nu 

isprăvise învoiala cu mine. .. 

— A! bine.. Va să dică până pe seară 

nu isprăviserăți ! încă, . nu -te: îndemnase încă 

să pleci singur la trg? SR E 

— Nu. aaa 

— Mai departe. ARIE 

_— Care va: să dică mam: dus singur. 

Pân' am ajuns, sa făcut: diuă :bine. 

„_—. Câte ceasuri: faci până da Văleni?:: 

:—: Păi dacă, porneşti aşa, cam dia:spre 

divă... , 
re 

„— Adică pe la :trei. ceasuri,. aşa ceva. 

— Of. i r 

— Ajungi: când? iii i 

— Păi când: „răsare: “soarele, eşti la terg 

taman atunci. . 

„— Şi: ai ajuns pe când răsărea soarele ?
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„.—:Da: Am tras la gazda noastră, mi-am vedut de ce trebuia, şi am pornit prin târg să găsesc măcar. pe':neica. Gligore.. - 
— Şi Lai găsit?; sii. Da CR 
— L'am găsit, să trăiţi domnule procu- ror şi amândoui ne-am; sfătuit că'.ce să ac, fiind-că: unchiaşu': nu : mai: sosia, Găsisem boi buni, dar, unchiaşu: tot nu.mai-venea: Atunci am. făcut: târgu Singur. i. 
— Aveai parale aşa de multe? — Păi de; aveâm :: şi: eti :vr'o „câte-va pa- rale:adunate cu trudă... e a E — Cam cât? i. po iai „—. Păi vr'o: şapte,, opt. sute-.de lei. „— :Şi: câte -perechi: de. boi iai: făcut? — Vr'o dout&-spre:dece perechi.i:. :.. — ŞI ce ţi închipuiai duinneata ! că un- chiaşu nu mai venea ? DARE NE ae „——: Socoteam că n'a, vrut: să :: mai -facă vite, numai .ca să. nu . împărțim pe din două câştigu;.că v&duse el bine ică, ei nu era săi mai':ţi: vitele, dacă nu: se. lega la tovărăşie dreaptă. : SERI — „Acuma, . spune. cum - ai dat peste el, mort, omorit 5... 

Ia — Păi, am pornit din '-Văleni: cu'_ vitele. '— In ce di era când 'ai:pornit?: _— O fi fost Vineri, că Joi. am sfirşit tergu “şi seara . am b&ut adălmaşui.. Aşa, 

, 

sf
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Vineri. dimineaţă 'am pornit, iar Duminecă 

am. fost în sat,. că-ştii dumneata, “cu -vitele 

mergi încet... i i, 

„.— Va. să zică :cucăruţa cu..cai ai. fost 

pornit la târg şi ai mers atâta? SIRE 

„— Cu trei cai, să : trăiţi, domnule - pro- 

Curori 
_—..Ni'ai. făcut „prea năulte -dile:pe:jos, cu - 

DO 
pie 

.— Nu, că faci popas; ba'să le:dai-apă, 

ba hrană, ba: să 'le':laşi vreme de hodină. 

Mai două trei să răslațesc şi goană să le 

aduni! la ceată. Trudă. mare,. să :trăiţi, păi 

- cum |! Jar dacă am'ajuns şi le-am rinduit la 

rostu lor, m'am dus.cu: nea Gligore să ne- 

căjim pe: unchiaş,: că iacăni şi: eii singur am 

făcut treabă bună. Batem; i'strigăm,; nici un 

glas:.din casă nu ne-a r&spuas:nouă. Atunci 

ne-âim. chibzuit că unchiaşu - a: fost şi el'la 

târg, dar că sa ferit de noi şi'că' nu se 

întorsese : încă.: Luni. trimet::la. el, nu venise; 

Marţi şi Mercuri tot aşa.-. Atunci, fireşte că 

am început să cred alte alea. Pusesem strajă 

de Duminică seara. să "i: păzească. casa, că 

uite, mi-era frică .să nu *]. calce niscare-va 

hoți. | : 

— Fă, cum ţi-a: venit d-tăle în gând să 

pui strajă? Altă dată o mai făcuseşi asta ? 

- _— Nu, să trăiţi! fiind-că altă dată mer- 

?
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gea şi se întorcea cu;.mine: „Şi :pe urmă tot nu se svonise aşa-.de.: bogăţia : lui, ca în 
anu ăsta... 
— Straja a stat. va: să zică... „până Mer. curi ? 
— Merei, domnule procuror. - Atunci nea Gligore m'a îndemnat să stric ușa și dac'am stricat-o, am: dat: de grozăvia; astă | şi am şi pornit veste la tribunal la dumneavoastră. — „Toate bune, Sandule;: -Precum.. le spui, dar. până să. pleci, în: noaptea; aea, unde ai fost şi ce ai făcut? SI 

» — Păi am mai grăit cu: alde n nea Grigore cu ăla, ba cu. ă-l-alt.. - i. ' — Cum cu Gligore ? “Parca. spuseşi că Gligore. pornise: înainte... de.cu. diua. -. „1—.Că-bine: dici, nu cu. Gligore, atunci... Ştiu c'am. fost. P'în vecini; şi pe urmă m'am culcat de: vreme : ca: să. mă pot scula, dimi- neaţă tare,. :.. 
"—  Sandule,. Sandale, o cam încurei şi nu'i bine. pentru: d- ta... 
” După: vorba asta,. care ului pe Sandu, pro: curoru; m'a fost chemat pe mine. .. Dacă me văzu: în odaie mă luâ: la cerce- tare : 
„— Neică Gligore, Sandu. spune că a grăit cu d-ta seara, iar din „spre ziuă a pornit la târg. a
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-.— Seara ? :Păi. cum:aşa, vere Sandule, că 

ei am pornit de cu ziuă, la : Văleni, am r&s-. 

puns eii.cu mirare... -": e 

.— Vezi:Sandule? .;: --: E 

„— Mam uluit,: d-le Procuror. .; Sa 

— Câte parale a avut Sandu la el?- 

— “Intâiă mi-a spus că şapte sute 'de. lei, 

pe urmă .că '0pt, iar: la  tocmeala: vitelor a 

eşit „vr'o nouă: sute .şi mai bine, -că':nou€ 

sute a dat pentru boi şi a făcut şi chef: noap- 

tea 

— Vezi, Sandule, că nu':se potriveşte?. 

„—. Păi, obiceiu rumânului. așa este, să nu 

spuie nici odată: cât are la el...::: i: 

„„— Lui Gligore puteai -.să'i spui, - fiind-că 

era să fie cu d-ta la alesu şi:la: tocmeala 

a 

vitelor. .. A N: i ah 

— Păi, uite, nu i-am spus. i 

„1.—. Fie: şi: aşa..! Da ia spune, 'Gligore, are 

primaru vostru. atâta. bănet, să: poată cum- 

para singur: vite?. Ia a 

— De, aci nu prea ştii cum să. :spuiiă, 

să trăiţi, domnule procuror; da fiind-că a scos 

atâta, fireşte c'a avut.....: CI a 

Nu-i aşa; .că' daca scos acuma, pu- 

tea să scoată mai de. mult şi nu:-răbda să 

il tot înşele unchiu-s&ă... De.ce n'ai:zis mai 

de mult unchiașului, Sandule, să facă tovă- 

:



luă pe 'conţilii cu .dă 
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răşie dreaptă 'cu dumneata ! Ori de 'ce nai adunat dumneata 'Singur ivite, mai: de mult? — Păi fiind-că nu aveam: mai de - mult, Da cu puţin de ici, cu “puţin: de. colo, am strîns ; şi când:am':'văzut. căi am şi'eii.cu ce, Am vtut să mă. fâc: tovarăş.i..... 
„—: De: ce tovarăş: cun: om. care .zici că te “nedreptăţia .: tot-d'auna | Trebuia să : faci vite: singur şi să .nu mai''alergi la tovărăşie cu densu.. :. ir IRENE — Păi nu mă lăsa inima să puii în- aşa negoţ toâte :paralele câte“ le: aveam şi ei... La tovărăşie -puneam “jumă&tăteişi jumătate ; ori dacă făceam vite “maj: multe - şi. puneam toate paralele, câte-aveam, 'era să. fie şi câş- tigu mai mare... ;....: ii Dara Procuroru se gândi niţel mai mult.. Incepuse a se însera.! ci, i — Bine. :Om vedea mâine. pe cine să mai cercetăm. Du-te Sandule şi rînduieşte-ne loc de odihnă pentru la noapte; ori'i.la învăţă- tor,. ori ;la preot... si RE IN Pe” urmă” nu-ș'ce-vorbi :cu:: doftoru.. că ce să facă a doua zi mortului, „ii i Sandu. purcese cu, 

s 

1! 

grabă ; -iar; procuroru, e co: nsu, şi,: cu: toţii, ne du- serăm. la primărie. apa i Aia
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Cha 
- Dacă: ei şi: nu dormiiă tocmai : odihnit în 

noaptea aea, cum! o fi:dormit. bietu : Sandu, 

“pus pe gânduri de: grijă şi de .teamă? - 

Ca vai de el se lăsâ somnului, şi cu capu 

“grei. se deşteptă: de cu noapte. -:: i 

„—: Ce zici tu, muiere? grăi 'el: nevesti-si. 

Domnu procuror, pasă-mi-te, m'a luat re la 

ochi ; mai să zică, uite,. că:eii aş fi r&pus 

zilele unchiului. în citi te ii 

1. — Nu mai spune; glăsui muierea. lui şi ' 

îşi făcu .cruce. ei 

- — Iac'aşa 'năpaste | Şi lucru naibei, că nu 

ştii pe cine'să dai vina... . : în 

:: —. Da spune şi tu;: me omule, .că cutare, 

pe care îl ştii. şi tu: mai: dârz în toate şi mai 

aprins la ceartă! Sa 

 —' Păi care dracu să fie-ăla?. - ! 

— lacă spune pe lie Zăploiu, că nu ştii 

ce: "ţi-a făcut.mai acu: doi ani? Nu era să te 

dea gata, că . ci-că -'făceai - contrabandă :de 

sare? ce E 

__ Că bine zici; totie el arţăgos şicată 

la om.întunecat.. iii 

_— Spune pe Mirilă al. Siţei din deal care 

m'a înjurat într'o zi la un:-Paşte, : pentru că



p 

7 94 MOS TUDOR BĂNGĂU 

i-am spus că mă-sa făcea vorbă c'o femee 
primarului care a fost 'nainte de tine... : 

— Şi pe Mirilă o'să'l spuiă, că e şi da- 
tor de vr'o trei ani unchiului... 
—:Vezi ? Păi..na |: ai .doi.: Ce mai cauţi! 

Fii-:mai inimos,:ce 'năiba ! -; i 
lac'aşa muierea . învăţa: pe::prostul ei . de 

bărbat, în N: 
Iar după ce "să: lumină. bine :de: ziuă, pro- 

curoru. trimise:la; tine; la Sandui, şi : numa! 
cu :noi amândoi şi -cu ai lui, porni:la Băngăi. 
„Ce mai dimineaţă |. i i | 

Era frig, dar senin, şi soarele se - ivise ŞI "se înâlţase „de-o suliță vesel:că: n'o să'se mai r&zboiască cu nori ningăreţi a Cum 'intrarăm. în-, casa: mortului; -doftorul 
să şi apucă să taie la:elcu tot felu: de. cu- ţite :şi bricege,: care. mai ' mari;: care 'mai-mi- titele, toc de ilucioase:;şi; ascuţite. mai abitir ca bricele. | aa Pa 

In vremeă. asta: procurori luase iar la cer. - cetat pe. bietu “Sandui'care o încurcă. de tot, Tocma'. după o vreme îşi aduse aminte să pârască pe. Mirilă, şi .pe Ilie. Zăploiu. - 
— Ei, după ce-i bănueşti şi de ce.miii Spui tocmai acuma ?... PE a 
— Vezi-că... m'am gândit astă-noapte, şi... . de! am. mai cercetat Şi.eă printre rumâni... ——: Aveai: ei .vr'o încurcătură cu unchiaşu 

LI
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şi pismă pe el?...- Ai. bănuit vre-o: dată. la 

„dânşii gând de răzbunare? / „tza 

.—" Păi or -fi: avut, să trăiţi, :domnule pro- 

curor, că Mirilă-îi: datora parale de vr'o trei 

ani... ga cazi 

— Ştii bine? n o. i 

— Păi. cum';să .nu ştiu: Numai 0. dată 

mi-a spus mie unchiaşu cine'i r&mânea me- 

ei datori? în 

—. Dar. par'că . ziceai. ieri !că- nici o: dată 

nu te-apropia..unchiaşu de sufletu lui, de so- 

cotelile lui... E Ia 
- 

a Pe a 

po 

— Păiioiă fi zis: it 

„In.. vremea. asta... procuroru ; să ' tot : uitase 

mereu prin casă. e Paza 

_-. Soarele :intrase! după noi,—el'pe fereastră, 

noi pe uşă ;— odaia era luminoasă acuma, 

veselă,  'şi: numai. hoitu: unchiaşului :făcea taţă 

vurită: 2. Ie DEI Daia 

_— la ascultă, primarule,:din toate respun- 

surile :d-tale, :din: grija. d-tale d'a pune strajă 

la: uşa ăluia: care era mort, din :uluiala d-tale, 

ese ceva nu tocmai a bine pentru d-ta...:.. 

"__- Domnule. procuror, “să trăiţi, da nu 

grăiți cu dreptate să am iertare... 

“Atunci 'văz pe procuror că se “pleacă. jos 

repede, şi de lângă picioru patului din 'spre 

perete ridică.ceva.i-... * Soia 

__ Ce-i asta? grăeşte el întorcend între
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degete un. nu Ştii « ce, care. „nul „VEzuii de-o 
dată. at 
“Doftoru se opri; ă- aL alte care” tot s scria. me- 

reu de când! venise, se; apropiă ; veniiă ŞI - 
ei lângă dumnealui. 
— Parc'ar fi o cheutoare :d'alea de la 

mintene cum „poartă unii rumâni de la mun- 
te? zise procuroru. - ;ș..: pi 

— Păi chiar aşa şi este, am zis eă. . 
„ La: capătu: cheutoarei 'ăleea. negre era şi o > bucăţică ruptă din : mintean,. „care;. să: ve- 

dea să fi fost cafeniti. ă | — Şi minteanu trebuie..sa fi fost «maro» 
— auziiă: pe: procuror : că :zice, — adică aşa, cafeniu mai zise el. DIR E „ — Cafeniu, să. trăiţi, , domnule . procuror, am grăit şi eu. -. 
-— Buni lacă o: “urmă, ia: ascultă San- dule, Mirilă ăla şi cu lie cum le ziseși poartă mintene d'astea)... „i. 
i Aşi, nu: poartă, dotanule procuror... — Nimeni prin sat „pe: la” voi nu poartă d'astea 3 DE i ci 
—- Numai vr'o.- duci “rumâni - „poartă, ne- gre, nu cafenii.. 
i— N'or.- A având şi. cafenii. primarule ? De! că nu le prea. ştii ale rumânilor din satu dumitale, după cum. „ved 

EI 

pi 
Li
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+: — :Ză&ă nu, domnule procuror; nu. poartă... 

„că astea le ştiă ei bine... E 

.::Doftoru întorcea atunci hoitu' unchiaşului... 

_—. Uite şi alt-ceva, domnule “procuror, — 

-grăi el; luâ din pat un :nasture „mare negru 

“şi dădu procurorului... ci. 

.— Ăsta trebuie să 'se fi 'rupt odată cu 

cheutoarea... Va să zică- bătrânu s'a . luptat 

cu tâlharii. Vezi primarule ? Dacă Paţi filă. 

sat: jos pe unchiaș, aşa cum. laţi: găsit că- 

zut şi îngheţat, am fi bănuit că „s'a fost lup- 

tat şi am fi căutat prin casă cu d'amăruntul... 

„„— Păi nu m'am priceput : ce să fac, să 

„trăiţi, domnule procuror, şi. ve rog. de, ier- 

„tare... . - i a 

__— O.să-te iert dacă. mi-i afla care oa- 

meni poartă mintene cafenii prin. sat pe la 

voi... | : Ra E : 

„— Păi 'oiă afla, răspunse Sandu şi începu 

să se scarpine după ureche ;. vedea el că era 

grei. i Re 

” Afară se strinseseră  rumânii gloată ca la 

Procuroru eşi pe prispă... Doamne. isteţ 

mai era, bată! cucu, că uite ce scorni : - 

"_— Oameni buni, grăi el -rumânilor, am 

aflat pe hoţii cari au r&pus. viaţa lui. bietu 

unchiaş ăsta...: Da acuma. nu'i aci, lucru; 

altceva voii să aflu eă. Am găsit în hâr- 

39,998. Rustice. Vol, II E 7 

.
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-tiile: unchiaşului. că -el vrea -să. fie îngropat 
cu mintean cafeniti,':ştiţi, d'alea cu încheetori 
-groase de şiret negru... Ei, ce vreţi, rumânu 
"e ciudat, şi cum 'lasă,:-aşa . trebuie să i se 
'facă.la moarte. Iar ăluia,: care O .avea şi o 
da minteanu, scrie să-i: dăm două sute 'de lei 

“bătuţi 'pe muche:..: Că. mintean: „purtat. vrea 
'el,: nu :noii,'care să fie cumpărat acuma... 
 —: Păi de: unde: mintean. cafenită, boierule, 
„că la-noi 'nu: poartă oamenii: de cât negre, 
“ori suret::. grăi'un unchiaş....? .. ; p 
—la lasă,:unchiaşe, “că! ştii eă-de” unde 

“să găsesc mintean cafenii: purtat 'de om, şi 
“de ce om încă 1... De puii de lele'nu glumă!... 

— De unde? de unde? întrebară mai toţi. 1 —EI, 'asta-i, de unde ! :Asta-i treaba mea. 
“Lasă, boerule; că până'n seară:iai mintean 
cafenii d'alea cu încheeturi negre de .şiret gros... „Ştii eă :cum sunt; alea: 
“d-ta, grăi. un rumân,i:: tt NE 
_— Aşa?... bine... Ia vin atunci niţeluş co- 

“lea în odae, 'că. te „vEd: băiat: isteţ şi inimos, 
grăi procuroru, şi intră cu e] şi cu noi, a “poi închise uşa, îi 

Ce: dracu: îi plesnise. prin cap" ăstui tărgo- 'veţ al'-naibei? Dei 
Păi, -uitei ce. i iri 
= Ai 

“flăcăului : 
. 

şi: cum spui 

„două sute 'de: lei, prietene, grăi el 
ăla chipos. şi voinic, dacă mi-i spune 

o



MOŞ TUDOR BĂNGAU 99 

* 

în care sat poartă rumânii “mintene: d'astea 

cafenii. 
„—: Par: în satu Gluga,: mai la munte; sunt 

p'acolo nişte d'ăia .cari-au fost : “pin puşcărie 

şi cari au “scăpat că: “i-au iertat. Şi afară 

d'ăia, şi ăi-l'alţi : poartă tot d'alea : cafeniile. 

„2 Hai, “mergi. cu mine. până la" Gluga? 

— Păi merg, că am căruţă bună, cu duoi 

căişori, ştii, mănâncă :foc, nu! gură. Dai îmi 

dai. ăi.două sute de'lei?.. .. : ii 

a ŢiĂ dat. ; Nu. ţi- -ani fagăduit o: “dată? 

Hai, pleacă, găteşte'căruţa şi” vino :de'' mă 

ia. -Da “nici cuvinţel să sufli : cui-va,: “că- nu 

"pupi ale două sute de lei, auzi: tu 

Nici” cuvinţel,: 'să trăiţi: boierule... Uite 

acuma ; cât .oiă -da - 'cailor-o' mână. de. buru- 

iană şi... gata. 
Flăcăul eşi ; 'nu: răspunse! la nebirie ni- 

:mărui şi o tuli da fuga.: 

Vr'o câţi-va se luară de geaba după: el. 

i Si voi, ne :zise- mie: şi lui Sandu, tot 

aşa, nici o vorbă! Spuneţi că plec la Ploeşti 

cu căruţa şi că me „întorc mâine... 

— Las că- nu spunem, domnule procurori, + 

igrăbi. Sandu cu respunsu.: * --“ 

li mai venise “sufletu: la: loc,-că poate: pro- 

-curoru. 0 afla pe: vinovat și o scăpa. el din 

„bocluc.: : 

Atunci 'mi- aduse aminte că. în satu. "Glu-
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ga erai duoi fraţi, neam afurisit de pungâşii, 
de hoți. a 
„.:— Domnule procuror,. să; trăiţi, îi spuseii, eii "cunosc! pe duoi fraţi, . Nătângu le zice, nişte ăia primejdioşi; nevoie mare... Ati mai păţit-o ei într'o vreme: pentru nu'ş care tâl- hărie “cu, omor,. şi iar nuş' cum s'a făcut scăpaţi la târg... Da IEN  — Hai, şi d-ta cu mine: atunci. lar d-ta, primarule, îngrijeşte. d'ale înmormântărei, că de-oii dovedi. pe tâlhari, -apoi.:o să'ţi.. dai voie să îngropi pe bietu. unchiaş. . .. „. Apoi, aşa cum sta, de-odată :porni spre lacra de bani... - RR 
"— Trebue „şi: 'asta deschisă, . Să "cați lă- cătuş, -primarule, ca s'o deschid.după ce mvoii întoarce. a. Ia 

: —. Bine, să. trăiţi, . d-le. procuror. E Nu trecu mult şi Neacşu lui nea Vasile „Veni, Cu căruţă. . N Ia PE '/: Pornirăm, eă, procuroru, şi ăl care scria. 

Satu -Gluga e la depărtare de vr'o două ceasuri bune, mai.la. deal, în munţi. S& odihneşte pe-o coastă .şi bea apă din- trun pârâiaş care nu îngheaţă nici. odată, fiind-că-i sărat. a



MOŞ 1UDOR BĂNGĂU 101. 

:- Dacă: zăpadă mare: îl acoperă: cum-va 

vrodată, numai niţel sapă rumânii! în -albia 

lui şi el îşi face drum de 'nici: prinzi :de 

veste cum. | „ii at 

"Ai mai cu dare de mână. s'ati cocoţat” pe 

coastă mai sus; ăi mai nevoiaşi. ai remas 

pe vale. -: mă 

Ne întrebase: mult domnu procuror, pe 

mine şi pe Neacşu, ştiţi, ca:să cunoască 

bine firea -şi apucăturile: Natângilor; iar 'pe 

urmă ne învăţi cum să "i. vestim :că- e-un 

cumpărător : de cai la "primărie şi că primaru 

comunei pe dânşii i-â ar&tat -ca buni: geam: 

başi, cari: ştii unde să afle lucru bun. -: 

Cum am sosit la primărie, -procuroru grăi 

în chestie cu primaru din Gluga işi rindui 

aşa treaba: aa pa n 

"Să trimeată la amândoui “Nătângii, cari 

stăteau în case'vecine,''unu însurat, cu ne- 

vastă. şi cu copil; ă-l-alt flăcăii tomnatec: 

In vreme ce ei'or veni pe-un drum, pro- 

_curoru să se urce pe alt drum cu” primaru 

şi cu noi amendoui, la casele Nătângilor. 

- Aşa: s& şi întâmplâ. Când văzurăm pe 

ăi doui fraţi că intră în primărie, procuroru 

se şi strecură în curtea ălui neînsurat ; apoi 

primaru, apoi ei, şi la urmă Neacșu. -- - 
A 

Primaru se urcâ 'în pod ca să caute; eu
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şi - Neacşu într'una' din „odăi, -procuroru în a-l'altă,: Die a „ - 1 După o “bucată de. vreme procuroru ne " -chemâ, NI - e „„— Ia daţi “voi, „băeţi, patu. ăsta într'o parte, că aci:e ceva, . E i: Il dădurăm cât te ştergi la ochi. . 
La. locu unde, ne-ară&tase . procuroru era un fel de căpăcel,: care .abia 'se vedea. „Da vezi dumneata, : ochii ăi căprui îl ză- riseră, ai naibei | IE E » Trăseii ei de capac..., iar .procuroru vii. mâna şi după ce dibui' niţel scoase o pungă. Ce să vezi ?. Plină cu poli de:aur d'âi ca pe vremea muscalilor, când cu r&sboiu, Mai viri mâna, şi scoase, un pacheţel de hârtie. Când îl desfăcu, numai bilete d'alea de. bancă de-o sută şi de dou&-zeci. de lei, care. de care mai nouşoare-nouleţe. | — A-ha! — zise :procuroru când ise uită la hârtia în care ieraă înveliți banii, “i-am prins pe: tâlhari... So e Atunci intrâ şi primaru.. ..:,.. — Dita ai găsit ceva prin pod?. » — Nimica, să: trăiţi, d-le procuror. „— Acum, du-te d-ta,- Neacșule. băiete, la ă-V'alt Nătâng acasă Şi spune -muierii că o chiamă bărbatu-seui la primărie, — şi. te du cu ea pânacolo. M'ai înţeles?
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„— Inţeles, să trăiţi. o 

Neacşu porni, întrâ la Nătângu ă-l'alt, şi; - 

după ce. trecu ..niţică vreme, îi vEăzurăm pe 

drum spre primărie, pe Neacşu şi pe muiere. 

- Fuga şi noi în casă la ea.î... .. > 

"lacă dădurăm de-un copil, .o“fetică 'de vr'o 

cinci ani, nu cred .să fi avut mai mult, că. 

nici marăta. oo 

— Căutaţi, ne grăi nouă. procuroru; şi 

chemâ :pe fetică în una din odăi. 

Noi intrarăm în a-l-altă. Pe 

“Caută ?n dreapta, caută. în stânga, .vr'o 

tainiţă- cu câpac ca. dincolo.: Neam |. =. 

„Ei, ce te faci Gligore? ;.. a 

Ce 'mi veni atunci în minte să. încep a 

bate salteaua de pe pat. AR 

Bate şi bate, — până ce: zîng! întrun loc. 

Aha, aici e. dracu, că, ţipă. Aţine-te, pri- 

“marule nică! . îi 

- Taie sfoara cu 'cuţitu, dărăceşte lâna cu 

degetele... lacă şi punguliţa!. . - 

2_ Ja vezi ce e înăuntru; îmi grăi primaru 

din Gluga.. aa Da 

— Nu să mănâncă, neică. 'E treaba:dom- 

nului ăluia .cu ochii căprui..». trăi-"i-ar mă-si, 

că bun. ăla mai puse. pe lume.!: Ş 

". Trecurăm dincolo... - +... | 

-..Fetica se făcu ghem. în. colţ când ne 

vEzu. 
e
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— Nuţi fie frică, îi: grăi procuroru, că 
sînt oameni! buni; -mititico.. i * — Da'o' să mă bată mama c'am spus... 
„— Te scap et, „uite, — dac'ăi spune. şi 

de faţă cu mumă-ta' şi cu' taică-teii ce "mi-ai „Spus mie pân'acuma. Auzi? şi iaca întreabă 
şi pe dumnealor ăştia, "şi. o' să'ţi spuie că doamne fereşte n'o să te poată . bate dacă nu oii lăsa ei... i - 
— Păi aşaii; mititico; aşa-i, ziseiă eu şi primaru. | ina 2) Sat 
— Acuma hai: cu: mine. şi, lasă, n'o să păţeşti nimic. lar 'pe urmă .o să'ți dai: o rochiţă şi o scurteicuţă nou& 'şi frumoasă... _—:De-la târgu ăl mare? | — Da, de la târgu ăl mare, 
— Dacă spui drept, "merg, grăi fata. 

_—- Fireşte că spuiti drept. Nu vezi tu. câte parale am eu; Numai să spui şi tu drept. e 
„_—.Ba da. Dar nu sînt ale d-tale. — Da ale cup 
_— Sînt alea aduse de taica,. nu: ţi-am spus ? aa DI a —: Da, însă sînt ale mele d'acuma. Haide, mititico, şi uite, : să remâi niţel. cu. primaru ăsta din sat de la voi, . şi când te-oită chema, 

să spui, auzit-ai, . şi faţă cu ai tăi, ce mi-ai spus... O sâ spui?,,. 5
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— Da, o să spuiu, „Pentru rochiţa - şi 

scurteica âle nouă. Da | 

Primaru - rămase mai în: urmă, iar eu şi cu 

domnu procuror, o luarăm către primărie.: 

Casele, ăstor.: duoi Nătângi ierati. case de 

om cu:dare de mână,.nu. glumă. ta 

Le clădiseră cu piatră, le -acoperiseră. cu 

tablă, ca -la târg ; :le făcuseră şi ferestre -cu 

ochiuri: măricele. de. geam, — ştii; ceva deo- 

sebit d'ale. ălor-lalţi rumâni. | 

Ei, da nu. semăna -a case de muncitor 

şi pace! | 

„Şi nu ştiai care. fel de - meșteșug să zici 

că aveati ăşti duoi fraţi.. :.::  - - : 

Că une ori, ci-că, nu'i vedeai: cu săptă- 

mânele, şi iar r&săriaă, chefuiati la cârciurhi, 

să lăudaă că făcuseră. cutare treabă bună, 

bănoasă ; — și iaca tot -aşa mersese cu 

dânşii. 
Acuma, pasă- -mi- te, li se cam infandasc. 

"Dacă intrarăm în .primărie, văzurăm pe 

ăia cu pricina. 
“lerati doui zăplani d'ăia nalţi, tăiaţi par "că 

din brazi.. 
lar de- altmintrelea. nici de cum- fioroşi să 

zici, „după chip şi dupe ochi... ! IE 

La unii: oameni, mai. vezi ceva, ştii, ori 

în căutătură, : „ori. în, faţa: lor; : din. faptura 
4
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lor întreagă: par'că pornește ceva şi'ţi spune 
„că ar fi oameni rei. a aa ' La Nătângii nu ţi! să părea că vezi -de „cât bunătate 'şi omenie. De 

„— Bună “vremea, le. zise. procuroru. 
— Mulţumim. d-tale, domnule. Da cu ce treabă pe la .noi? ti a i „i— Păi am: de vindut: nişte cai şi de cumperat alţii. -Şi:.fiind-că- am atizit că'pe - la d-voastră se află cunoscători. buni, geam- başi buni; — am: năzuit: la d-voastră amân- duoi. 

.,  — Şi unde's caii d-tale?. întrebâ ăl care . se vedea a fi mai vârstnic... . . — La înveţător în curte. .O să mergem săi vedeţi, e se | | : 
Eu mă uitam să ved pe muiere. O zărit pe fereastră stând. de. vorbă. în drum c'o nevastă. . . . 
— Damă: mir cum de-ai venit: tocmai pe la noi, domnule, ca paria fi de prin Ploieşti? ADR 

“— Din Ploieşti: viu, . n'ai greşit, dar eu stau în Slănic, şi .pentru că am .: aflat. de d-voastră m'am abătut din: drum. ..: — În Slănic?  Mare..:minune. Nu mi-ai bătut la ochi p'acolo, grăi :ăl dal! doilea. „— Ei; uite; arve Ştii, “ei. vam v&zut. într'o zi... Aveaţi pe d-voastră niște mintene
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cafenii d'alea cu: cheutori de: şiret -negru.., 

şi când am întrebat că cine sînteţi; mi-a 

răspuns nu'ş cine, că din Gliga... „Vedeţi! 

„Ea ţii minte. : 

— Aşa o fi, că purtăm mintene | cafenii, 

rise ăl mai -mare, şi numa” după rîs vedeai 

că era un fel de viclean .ascuns.: .. - i 

Pe urmă procuroru şopti nu ştii ce, aju- 

torului de primar, şi ăsta se duse. mi 

— FĂ, da-nu mergem. să vedem ăi. cai? 

întrebă Al mic. e, 

— “Uite-acuşica. Tocmai de asta . am: tri- 

mes pe d-nu ajutor. „Da. frumuşele case: aveţi 

amenduoi! grăi procuroru: .. Vedeam: că nu. 

_maâi veniţi şi am fost la deal... „Şi "nlăuntru 

foarte curat 'şi 'multe lucruri bune... „VE 

merge bine negustoria.. geambaşlăcului 1... 

— Păi aşa şi-aşa, zise ălimare. 

— Am auzit apoi că şi pin. Bizureni ar 

fi cai: buni de: schimbat... nu'ş .la cine... 

— P'in Bizureni? grăi: -ăl- mic, -şi. cam 

schimbă faţa. O fi. Atunci de ce:nu,iei 

d'acolo şi .te, osteneșşti. până - la noi?... Ba, 

încă din Ploieşti să vii până acilea !... 

„ —, Cată: omu pe unde. poate... “Asta-i! 

Par'că voi nu pricepeţi ce fel de cai: caut 

eu?... Parcă nu ştii eu ce fel de cai vin- 

deţi, voi?
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-. Şi procuroru făcu: cu ochiu, că adecă vrea 
cai de: furat, tu a 
— AA pricepend d-ta, domnule, da vezi că nu pricepem noi... zise ăl mare.. Nu sin: tem pentru. d-ta. ii _ 
„— Da de ce-nu? Par'c'o să ve spuiă cui-va ? Sintem numai noi. Ăsta, şi m'arătă pe mine, . e vizitiu. mei, omu mei... Ăști- Dalţi, şi arătă la doftoru “şi la ăl care sta la. masa primarului, - gata să scrie, sînt prie- tenii mei. Mie 'mi trebuie cai: de furat ! aia !:: să -v'o Spuiii. pe 'romârieşte,. şi la voi mi-i nădejdea... a ENE 
„— Ia lasă.:m&'n pace, domnule, că noi nu sintem d'ăia... zise ăl mic. _ "— Vorbă să fie! Dar -lui Tudoraşcu din Slănic, cine me Tog,. "i-a. vendut „caii ăia, hai ?... Nătângii: din Gluga. „Pe :viaţa mea nu vE spuiă. Şi uite, pot s& 'v&-daui de pe acuma arvună, : cum că. aveţi: crezământ la mine. Vorba Voastră. ştii că.e vorbă |. „Al mic se Scărpina după ceafă, mai să zică ;. da; ăl mare căta aiurea, mai gân- dindu-se. Dai 

„_—— Păi. las” c'om. maj vorbi, : zise apoi âl mare. e Aa 
— Ei, vorba luj Ghică, om - mai vorbi, zise şi ă] mic, 

- — Ori-cum, uite, eu tot v& dai arvună.
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/ . 

Şi procuroru, numa! ce'l. vez: că. scoate 

o pungă d'alea dale Nătângilor, .. şi . începe 

să” scoaţă până la gura pungei. mai -mulţi 

poli. ă A 

Nătângu ăl mic sgâi -o pereche .de ochi 

mari cât nişte nuci şi rămase locului încre- 

menit. Parcă năucise. . : Sa 

„:Ghică, ăl mare, întinse .gâtu să vază “bine 

şi începu să se frece la:ochi. - Ai 

Procuroru cătâ la.ei drept, după ce că- 

tase .pe furiş. De aa 

— Da ce-aveţi .de-aţi înlemnit aşa, mei 

băeţi? Cunoaşteţi punga, hai? He! He! şi 

mai am.una. Uite-o.  . i 

Şi scoase şi p'a-laltă. - i 

- Acuma, amenduoi - rămaseră de lemn,. iar. 

pe frunţi începu să le iasă sudori. : 

„— Bune parale, nu-i aşa? rînji procuroru 

băgend : mâna în pungi „şi. “zuruind: polii. 

* D'apoi hârtiile de-o sută şi. de. două&-zeci de 

lei, hai?... Avea în casă, nu. glumă;. Tudor 

Băngăă din Bizureni? DE RE 

Par'că'l vEd atunci pe Ghică, p'ăl mare, 

că scutură niţel capu şi grăieşte: i: 

— Nu ştii ce spuneţi. .d-v,, domnule... 

Pe noi. ne-a uluit c'am văzut atâta aurărime, 

atâta :bănet!... a. a 

__ Va luat văzu, hai?... Ei,.păi aşa e 

auru, bată-l Dumnezei!... la văzu: şi fură 

a
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minţile... Daia “aţi ' furat şi : voi . zilele - lui bietu Băngăă.i. e 
îi. — Noi?! Presemne. grăieşti: aievea... Șa- poi cine ești d-ta m& rog să ne spui drăcii d'asteâ.? Dea e paie. 
i — Cine. sînt? apoi; pare-mi-se că sînt procuroru din Ploiești. şi: cu :voiă d-voastră, v&...poftesc: să:: reşpundeţi...la. tot ce. voii întreba, căci, „în: numele. legei, sînteţi a- restaţi |. e ti De cum auzi numele de procuror, Nătân- -gului ălui: mic -îi peri faţa! şi: balamalele i se slăbiră. : Numă” -afurisitu al mare.: clipi doar mai des de câte-va ori ŞI “şi încruntă . odată sprincenile. i 

Atunci să "|. fi: vEzut |: Nu: mai. ziceai că: era ăl d'adineauri.. ! .. ta 
i: —. Sînteţi: învinovăţiţ „că. s&ptămâna tre- -CUtă aţi : omorit Şi furat :pe Tudor Băngăi - din” Bizureni, grăi procuroru, ştii, apăsat.: —— Săptămâna trecută. am fost. la . 'târgu din Văleni, r&spunse : scurt şi tot : apăsat, „Nătângu al.:mare. - Ca 
— In ce seară; : . i -: 

»— oi. seara... E a aa e — Iar în; noaptea. de miercuri, . după ce ați v&zut că nepotu lui Băngăă,. primaru 
“din. Bizureni,' a. Pornit :la: târg, ! voi. aţi fAp- -tuit omoru,., .-: i DI Ai 

ii 

i
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; —; Da de-unde?.. Astea * s vorbe de: clacă... 

zise Ghică. apa 

_.— Da dumneata, Nătângu iale, :cum te 

chiamă? - 1 - fi, 

= Nică,” : răspunse, el, căutând; î în. pământ. 

Ei, uite-te, la mine; drept şi răspunde 

unde aţi fost Miercuri noaptea,: că noi -a- 

vem om care. va.!văzut. de. cu „seară pin 

Bizureni... 
— Păi oi e seară am fost, pin, “Bizureni, 

nu .:Miercuri..; 

Ghică se uită ursuz “la Nică; „Nică pomi 

ochii; în'altă- parte. ; ,... o re _ 

1— Va să. dică. Joi seara: aţi făcut. omoru, 

nu-Miercuri:. Şi :la târg .v'aţi, dus, sâni. 

„Nici unu nu r&punse. .-:, Ă 

—: N'audi! Nică ?. întrebă, procuroru răstit. 

— Ia lasă-l. pe el,. domnule, „nu "|. mai 

întreba, că 'eă. sunti:frate mai; mare; şi. pe 

“urmă, «el e. prost, .săracu,: nu ştie, cum să 

spuie'. lucru, că. grăieşte şi cu: grei după 

toate: alea... ..u:ui pt a 

Procuror : rise pe: "sub. mustăţi. n 

— Atunci deschide tu gura cum să cade. 

Va să zică Joi. aţi intrat. în casa lui Băngăii? 

„i — Ba n'am întrat, - „domnule, .nici - Mier- 

curi, . nici: Luni, nici: Joi,: nici în -altă noapte 

lăsată de Dumnedeui. pe lume.. Noi nu facem 

meserie d'asta, că doar ne e frică de ochii 

j:
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lui” Dumnedeiă, care vede” toate, grăi Ghică rar şi apăsat. | i : — Atunci, dacă voi sinteţi aşa oâmeni ai lui Dumnedet, cum? de unde v'a căzut pun- gile 'astea în casă, -la d-ta. în tainița de subt picioru patului: şi: la “Nică în salteaua de lână de pe pat? Aud?. i : — Pungile astea nu le cunosc. 
— Da d-ta, Nică ? 
— Păi, nici -eă. - i - — Nici p'a care a -fost în saltea la d-ta? — „Nici p'aea... : a: 
—— Ei, care atunci e din astea două? Nică împrostit, era S'arate chiar, că ridi- case mâna; Ghică 'se: uită la“el urît şi Nică lăsâ mâna 'n Jos. E e _— Va să zică nu vreţi; să le cunoaşteţi ? Eu însă le-am găsit la: voi în- casă. | — Păi ştiu: ei ce-i fi: făcut d-ta la „noi a- casă, în lipsă:ne ?.:Nu ne priveşte pe noi. „— Ascultă, Ghică, “dovedi avem 'destule ca să vE înfundăm ; spune mai bine de voie, că numa” aşa S'or : mai milostivi judecătorii către voi... E 
—: Hei, asta-i: poveste veche, boerule, şi are cătare la ăi care nu se pricep. în vicle- nie.: Noi, care sintem: curaţi ca lumina zilei, navem de ce-ne teme.
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— Grigore, . ia vedi, venit-a ajutoru' pri- 
marului? îmi zise mie: procuroru. , 
1 — Am 'eşit. „atunci şi: m'am întors „repede 
săi spun că'nu. 
„— Lasă vorbă să intre numai de cât ati 

cu ce:a aduce, și chiamă garda, 
Făcuiti "după. poruncă. A ae 
— Băieți, grăi procuroru. către ardă, ţI- 

neţi- -mi d'aproape pe Ghică * și să, mil „adu- 
ceţi cănd vtoiă trimite vorbă. Mă 
— "Da să meargă şi, Nică, deșătise: gura 

Ghică.. a 
o — leşi!" “Asta nu-i treaba: ta; „răcni,.pro- 
curoru. 

" REmase! Nică, cu " ochii: țintă, „galben, ne 
stiind ce să-şi facă” mâinelor. care-i tremiuraii 
hițel. i Diiaiie i 
— “Cată la - mine, Nică! zise procuroru., E 

Uite, una. din pungi, care: era a ta, ţie. ţia 
rămânea, dacăi spune. cum aţi tăcut omoru. 

Nică puse. ochii în, pămtnt, Și, tăcu., 
— M'auzişi, Nică? Da 
= Auziii, respunse.. el mai! “fară glas. 
-— Spune de voie; ori. puii să'ţi tragă o 
bătaie: ca la fasole..: -Uite- -acuşica, na! 
„Nică înicepu' să tremure,. tot cu „căutătuia, 

în jos." 
— la spune, Grigore, la vro trei din garda 

să caute nişte nuiele bune şi să vie încoa. 

39,998. Rustice. Vol. ŢI. 8 

)
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Ea mă făcuiă că ies. | 
— Domnule „judecător... „boierule.. „strigă 

cu glas năbușit, Nică... Iartă-mă&, că. eu fără. 
voie am fost la Bangăii.. “Ghica, m'a_virit 
în pecat... - , 

— Ei, spune | cuim,, “şi te iert. Rămii, 
Grigore. Haide, spune, repede, Nică! 

„. Nică se codi niţel şi, începu: -, 
R Ghică m'a îndempat,, " boerule,; “Ghică 
m'a momit, că ei, de!'cai furasem | cu'-el, 
da. de omorât,  pecatele mele,. nu „omorâsem 
pe nimenea... Da Ghică-a aflat de Baângăi 
din Bizureni că are parale multe.şi i-a pus 
gându 'ăl 'r&u,. . şi dacă am văzut 'că nu mă 
scap, de el, iacă, m'am, dus cu. dânsu. Joi de 
cu. seară Ma. Bizureni, Acolo, „tot Ghică a 
aflat că primaru "plecase la - târg" şi că un- Chiaşu | nu. -Şi fin-că. unchiaşu - n'avea nici 
măcar .un sufiet de dobitoc „pe lângă, el, iacă am, intrat la. el. 

— Cum? pe unde?" 1 ae 
— Păi Ta strigat Gniei.! Upchiiai a în- trebat că cinei ?.... 

„ «Iaca. ei, a. zis Ghică,. “aşa, imai. “arorțit. 
— Care eu? — „Uite. eu, Sandu. „— Da ce vrei acuma la vremea asta? Nu, te-ai dus la târg ? — M'am dus” şi m'am întors să "ţi spuiti ceva bun „Pentru, „d-ta. „Pesehide. 

= . N ij , „1 Di i. în sai 

. ci 

ia 
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— M&,: da -par'că nu-i! glasu 'lui:, Sandu, 

mă... — Ba: Sandu sînt, unchiule...:i::/. i 

+ Unchiaşu ridicâ atunci perdeaua” şi „cătâ- 

la întuneric... Da până să se: uite şi' să -cu- 

noască, Ghică se propti în uşă şi: o: făcu. să. 

sară cât colo. ii n nu: i! 

Apoi: năvălirăm -în : casă .:la:: “unchiaş. | „Ei, 

fireşte că unchiașului ! i:se făcu: inima. cât un - 

purice şi nică -crâcni. când ie văzu. Pe'-urmă 

Ghică W-a cerut paralele . şi: el n'a. vrut: să: 

'dea.: Atunci fireşte; Ghică l'a. spâlţâit niţel. 

Da vezi :că; afurisitu : avea şi, el: putere, cât 

era de bătrân. :. Ei :zărisem. un- icuţit--pei cor-. 

lata . vetrei.: şi toporişca, —.laca:, nişte „jucării; 

pentru unchiaşu, „ziseii,::şi fereşte, :.ca! să scap: 

pe frate-meii, + că-l încleştase îir&ti.; unchiaşu, 

"îi crestaiă ; niţel : carnea - la braţe. . Unchiaşu.- 

Il lăsă -'atundi:: — :Bani!: îiiceru.::Ghică. 

—. Nam... — Dă-mi . cheile! de. la, casă, ori, 

te omor. — Nu :ştiă unde's...:: SI 

„—. Nu ştii unde's cheile | — Nică, îmi “arăi 

Ghică, ia aprinde: niţeluş 'focu pe 'vatră, că 

e lrig. al dracului: aci': la sgripţoru asta, şi. 

să-i înicălzim niţel trupul! E 

Bă. mă 'duseiti în tindă, 'd! 'acolo;- în. ar altă 

odaie, unde: „găsiii : nişte vreascuri ; și fri-! 

garea..... - e Sia: 

— Ăsta, era obiceiu vostru. la. toate, .0mo;: 

rurile, hai? a
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1— Păi” obiceiu' lui: Ghică,. boierule... 
— Adineauri.: ziceai -.că: nu -mai: făcuseşi 

alte omoruri... +: i. 
- —.Păi ami zis. - i 
-— Spune înainte. i sn: i 
— In vremea asta Ghică îl- mai cresta, 

până ce :făcuiă: focu. şi :arseiti: bine frigarea. 
—! Ai găsit şi 'aia, grăi Ghică:! Bravo, frate. 
"Ia: dă:o'ncoa: Când "i-oi.vitt-o. dată la un 
braţ. de” sfârâi,.. ştii, :carnea; —- unchiaşu în- 
cepu . să urle. — Nu 'chiălălăi; spurcatule ! 
—:N'am parale, şi n'am! 'asta:grăia: unchiaşu, 
— “şi după 'fi-te care "n'am, şi-o “sfârâială cu 
frigăruea | Până ce leşinâ, . nu :spuse. . Atunci 
eu 'şi -Ghică. începurăm să "căutăm, fireşte. 
"— ME nor fi în sîn la el, cheile, ori de gât? 

grăi: Ghică, -—— Păi, or fi.: Avea: o:chee. numa, 
spurcatu,: la gât; în loc. de sfânta: cruce, cum 
poartă unii... : Deschise . Ghică - tronu.: ăla şi 
ce să vezi, maică!...., Aurărie, nu glumă | Umflă. Ghică; umAă' et, — ia: hârtii, . ia -tot, 
sI gata! Dar când să! eşim,! unchiaşu prinse putere şi limbă;: Se anină: de “Ghică, 'şi gură! 
— Trage: la mir, Nică!:-— La mir, Ghică! 
ŞI 'cu toporişca”. îi desfăcuit tidva: şi] lăsarăm lungit. lângă “pat cu faţa 'n. sus. Pe utmă 
Ghică a încuiat tronu; a încuiat uşa. casei 
unchiaşului, am luat cheile! cu noi şi pe drum acasă ! | i E
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— Dar. la târg. fost-aţi ?-.: ii 
— Î-hîl tot în noaptea aia ! | 
Me! fără 'păsare mai povestise, “afurisitu ! 

Par'c'ar: fi.spus un basm, iar nu':ceva de 
groază, făcut de 'dânsu.: a au Sua 

  

Şi dup& chip ce Gameni se pareaă A 
dracului mai e lumea! ::::: ie ue cui 

— Gata? : se: întoarse: procurorul: către  ăl 
care scria mere. :: : ci ti 

— Da. a a oa oa 

— Ştii să scrii, Nică? ::.: fa 

— Păi ştiu şi 'eă niţeluș:: 
'— “la iscăleşte, colo.:: 
— Da adecă de ce? 
— Iscăleşte tu şi “ţi oii spune. 
Nică iscăli.  -..-:. 

»— Dute acuma cu "Gligore, şi! fa să. vie 

Ghică. tn 

— Bine, da punga? i: tt 
—.Pe urmă, pe. urmă, i tt 

Nică se scărpină dupe ceafă cu. „nemulț 

mire. şi veni „după mine. 

  

” = . 
! ; . N 

tit ag 

Ghica intră inchis la faţă, grei dar: cu 

mutră, "obraznică. i 

ĂI : care : scrisese, grefieru, cum . îi .zicea
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procuroru, — ceti „ce spusese Nică, ca s'audă Ghică. i 
„.— "AI auzit ce-a spus frate-teă ? ..- 
— Păi-oit fi auzit: ei, :da :vezi: că-eu nu ştii nimic. Ce'mi pasă: mie: de -ce "1, apucă pe. frate-meu să spuie ?, Nu'i prost el, şi pă cătos de nare cum?'..... ,,u Rae Atunci intrâ ajutoru:: de: primar care adu- cea două cămăşi, dou& mintene . cafenii şi două perechi de iţari, PR 
Cămăşile erau pline. de sânge pe poale, iar iţarii murdăriţi ici, colo. -. î.. — lacă ce am ăsit,. domnule procuror, să trăiţi. : EI De E — Unde? ...;...: i i — Păi erau înghesuite întrun colţ. în -celar şi. peste : dânsele -. sta trântiţi nişte co- ceni. a Sprâcenile lui Ghică „Srăiră "ceva atunci... — Ei, ce zici de astea,. Ghică ? :Nu sînt -ale:voastre?... . RR a — L'eţi fi pus d-voastră p'acolo, că vreți să fim vinovaţi şi pace! Nuș' ce'ţi fi având cu noi! | a | — Ia dă mintenele încoace... Uite, la unul, la ăsta, lipsește-o _cheutoare şi cheutoarea uite-o, am :: găsit-o” în' câsa. „unchiâşului. Un nasture-i lipseşte, şi nasturele. uite-l, -l'am “găsit în pat, sărit: acolo -când s'a: rupt.
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-— Multe mai găsiţi d-voastră. Eu. nu cu- 

nosc nimica, zise Ghică. i i iii 

Grăia cu dinţi strânşi, - cu: ochii olioi: de 

mânie, — şi par'că, par "că! sta'să“ iasă, din 

el. cine ştie ce furie, că” v pieptu i: se umfla 

une ori. d zur 

i— Zi: primarul să. vie, rosti procuror 

atunci. PR ea > Dia e sa 

» Alergaiii cu: ajutoru odată. IRI aaa 

Găsiiă pe primaru. în :sală cu feticai;! iar 

muierea lui Nică, păzită, „par că 'sta pe 

ghimpi. 
Când văzu Ghică pe fara tu tate: s&ii se 

vită cruciş la densa.. m 

„— la spune, “fetico, ce-ai: auzit şi ce-ai 

văzut în : noaptea aia în: casă! la tată-tei? 

Fata se uită: sperioasă la. unchiu- său. "şi 

puse apoi ochii în păment.. Da 

:— Haide, spune, nu "ti fie pica; dacă 3 vrei E 

rochiţă şi scurteică nouă... 

“Fetiţa se mai codi, apoi deschise gura şi 

cătă la procuror. Se 

„—: In inoaptea aia nu adormisen, încă. 

Ghică se făcu. că tugeşte tare. Fata tre- 

sări. a. ; e . 

— ME rog, ata pai nici să mişti, mai 

auzit ?.. Alt-fel puii det te e trânteşte| spune, 

fetico, spune. 

_—-:In noaptea.aia a: venit unchiu la tata 

4
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şi. a:.vorbit. cu;:el. şi: cu; mama; şi!.zicea un. chiu lui tata că s& meargă .]a.:Bizureni, că e vremea să. isprăvească; o socoteală, pi 
= Aşa. e Ghică?,, iai d - „1: Ghică tăcu - şi :nici-clipi.. + tt —— Spune înainte, fetico, ti — Eu am -adormit,.. da,: pe; urmă. m'am deşteptat iar... Tata, cu unchiu şi cu mama, erai în odae ŞI: numărau mulţi bani şi da Şi lui tata de i. punea 'într'o..pungă.;: "— -Asta'o fi? şi “% arătâ: una, — Aşa parcă, i 

»- — “Spune “nainte... | Ea ARI Ie aaa — Pe urmă mama le-a. zis i ci; daţi dra- "cului de pe voi: cămăşile.. şi iţarii. că-:nu_ve- ” deţi;că „sînt pline. de sânge ?, Şi. pe mâini. ia uitaţi-ve... —, Păi hai. de ne dă-'să ne spălăm, a zis unchiu, şi au. eşit, iar:eă am început să plâng subt plapomă, că. nu 'Ş de. ce, 'mi era frică. Şi pe urmă am adormit iar. -.:-. i. —. Ei-ce mai :Zici acuma; Ghică ș. Copila nu poate spune minciuni, a a Ghică. se repezi. şi. trânti. un pumn. fetei, Fata căzu. jos şi începu să. ţipe. d Eu, cu ajutoru' şi cu primaru puserăm mâna pe Ghica. e — Năpârca dracului !, atât grăi, şi ne privi pe toţi ca lupu prins în capcană. ... „.— Va'să zică, mărturiseşti, grăi procuroru. 
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. Ghică se uită urit la el şi: tăcuș dar: sufla 

grei 'de TO, 

i Aduccţi: pe: muiere.. pi șa 

Primaru '0.'făcu'să vie. i: i: Sie 

— A cui: sînt. camăşle; iar și, “mintea- 

nurile, femeie? intii n i i 

— Pâiacui te are, răspunse îngepată şi 

densa. ori 

— Vorbeşte ! cu: omenie, 'că. puii acu de 

“ţi drege fălcile... Ale” cui- sunt: Si 

i Păi:nu stiu: : i DE 

„: =": Ale: cui sunt! astea, mititico 2 aa 

„ Fetica 'tăcuse: când-'v&zuse: pe: mă-sa: i 

— Ale lui taica și unchiu, zise -ea cu su- 

ghiţuri de: plâns ;. şi''se frecâ,: biata, la umăr, 

undei „o lovise! aturisitu.: iii 

2—''Asta ne-a 'mâncat capu; strigă Ghică. 

—:0O fi mâncat pe-al. tăă; Ghică, că. ei 

şi Nică inu -ştim de ce:e: vorba... IRI! 

_ Tai că! ştii, muierea: dracului, strigă 

Ghică. Şi doar iţi spusesem, afurisit-o 0, :să 

speli cămăşile şi iţarii.. pa 

— lacă nu le-am spălat, că. “nu se: "spală, 

aşa sa le vadă lumea, grăi ea. Dar ei nu's 

vinovată 'de nimic, boerule, Că nu:m'am ame- 

stecat în ce-au făcut ei... E 

—: Da va'să zică ştii c'ai omorit: pe Bân- 

găuă :din Bizureni ?.. Ai: stat : la” impărgeală, 

după ce-ati făcut ei omoru, hai? 

7
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1. Muierea:tăcu ;. -; : ai — Re&spunde, ori te'nhaţă ăştia acuma. — Păi am stat, — r&spunse :ea cu. arţag. — Şi d-ta, ai făptuit. omoru,. Ghică?. "— Păi acum ce. me&::mai'întrebi dacă ştii că'i aşa? Adecă să mai lungeșşti :vorba ; de- geaba ?. : ECE e IN POI I AE Pa 
— Iscăleşte colo, Ghică. 
— Ba-o iscăli tata, că eu nu. 
— Asta-i îndărătnicie zadarnică, ama — Nu iscălese iaca, de: m'ai omori chiar. Procuroru se. ridicâ,- trase. de-o. parte pe primar, nu'ş ce-i spuse, “iar primaru eși după ce chemâ -şi pajutor. î. CE „„—— Sunteţi arestaţi, le, grăi procuroru „Nă- tângilor. Să nu faceţi: cea,: mai mică încer- care ca să scăpaţi,; c'o să fie şi mai r&ă de voi. „ti — Da las că. le :ştim noi astea, răspunse Ghică. Doar. nu le auzim. acuma :'ntâiă.. — Va:să 'zică ai: mai avut. aşa fel de în- templări ?..,.. SI | — Păi oi fi avut,. rosti Ghică. . :.- Atunci iaca “primaru.. Ia „îi — E gata; să, trăiţi, d-le procuror. | -- Lăsară pe Ghica în. odaia. primarului şi la ușă puseră strajă, .... .. a ea :.. Pe Nică cu muierea „îi. închiseră dincolo, iar pe .tetica lor. procuroru -0 dete primaru- lui, până lă altă “poruncă, : | 
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Pe vrmă, după ce îmbucâ: ceva“la.:înve- 

ător, iar noi ăi-l'alţi la cârciumă; pornirăm 

la Bizureni unde ajunserăm - către: seară şi 

unde - aflarăm jandarmi” veniţi.:din Ploeşti.;-"; 
it aa siliă 

pf a... ; a... tr 

Pe. drum 'nuş'ce zise doftoru. şi.. din” asta 

începură .să grăiască multe .despre hoţi 'şi 

despre: închisori. a 

Nu prea pricepeam tot, că vorba :le :era 

ca la oraş, după carte, — da.. tot: ajunseiii să 

ştii ceva la. urmă. taiat 

— Văzurăţi ce soii de tâlhar?: Blând pe 

din afară, îndărătnic şi sălbatec la suflet: 

__ Nici căii. învaţă . puşcăria,” pe" ăi :cari 

scapă, să fie oameni mai de:: omenie;;: zise 

4] care scriea, grefieru... .: îi” E 

„— Iatrun fel, la drept vorbind, cum o . 

să'i facă mai. buni? grăi doftoru:iar. De cine . 

“dai ei prin închisori? Nu tot de tâlhari ?. Nu 

tot de ucigaşi? :Ce aud. ei .ca vorbă? Nu 

tot isprăvi de hoţii şi de ucideri ? Ce învaţă 

alt, de cât cum să le facă mai cu'luare a- 

minte, ca .stăpânirea să nule poată da: de 

urmă | Par'că închisoarea e şcoală la care 'se 

învaţă cuminţenie? Cum se uită ;la denşii, 

crezi, ăi d'acolo, de la  Directorie ? Ca::la 

dracu ! Să ia cu binişoru' pe lângă denşii ca
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să-i :aducă::să se: nişineze de faptele lor ?— 
Pune de-oparte..pe hoţii cari: ai furat te-miri- 
ce î.:Aşi ! La .un loc p'ăl carea omorit, p'ăl 
care a făcut: doar.o' „pungăşie, p'ăl::care:a 
mai dat pe la puşcărie şi s'a întors iaraco- 
lo! Cum să se cuminţească? Pe mulţi îi 
bate ; pe mulţi îi socoteşte mai rău ca pe vite !;/Unde pui: mâncarea â de'ţi: e: scârbă 
s'o:pui în:gură | Şi câte! “ŞI. câte !.;.. lacă de ce, âi cari scapă, ies mai hoţi; mai : şireţi, 
mai cu ştiinţă de cum să. facă. pe viitor. 
n Măre,: capu : nu'mi e-de om'cu carte, da ştii, vorbele astea. ale doftorului îmi părură cu mare rosti. i ie 

Care.va să zică, aşa .mergea vorba, că închisorile; cum : Sunt azi,- rele -sunt 'şi c'ar trebui -prefăcute. ei Ca 
„Păi cred şi eu. N'am fost p'acolo;,— Dum- nezeiă.. să: mă ferească, — dar. după fel 'şi chip, cum: :grăia “ăl: doftor,. dacă:i face pe toţi hoţii tot o: ciorbă, la. un loc, apoi şi ăl mai: prost pungaș, se face tâlhar; de frunte, “că : învaţă de la âi-Valţi. - Sie a : Pe..urmă auziam pe procuror spunând că şi. judecătorii fac de „multe ori. greşeli . şi că trimet. oameni nevinovaţi la pedeapsă... > „Păi ce-o să facă un: biet ălă care n'are nimic pe: suflet, între “hoţomani” d'ăia care
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doar pe sfântu Petre numa” nu: l'a. pus. la: 

'regulă 2. a: i tu 

„Da. să zic că ăi nevinovaţi'şi pe nedrept 

puși la pedeapsă, sînt puţini... RE 

Cu :ăi-l'alţi chiar, vinovaţi;. ar:trebui, 

după cum - auziam pe. procuror,; alt-fel r.de 

regulă. ÎN i Es ut 

Să fie de aproape luaţi în seamă, săirli 

se vorbească .cu binişoru,. să li. se dea. de 

mâncare bună ; să aibă om care. să le spuie, 

ca popa :Dumineca la biserică, cum .să ::se 

poarte în lume un-rumăn cum se cade.;;:: să 

caute adecă :să deştepte.în. ei „firea a...bună 

lăsată de la Dumnezeu, —. că tot omu, : ci- 

că,-are şi bun în. el când aduce : măsa:: pe 

lume. Oe 

Pentru asta, zicea ăl-l'alt,: ar trebui direc-. 

tori de penitenciare, — aşa ;le „spuse pâr'că, 

_—— anume învăţaţi,: cari: să'şi dea seama de 

treaba ce ai să.facă ; să fie oameni, împă- 

ciuitori, ne-lacomi, tari de. fire,. dar. şi miloşi 

unde trebue şi când cere lucru. ::..- .. -.- 

Şi mai zicea, ăl 'procuror isteţ, că pricina 

a mare de se. îndeamnă rumânii:la fapte d'a- 

stea grozave, e că învăţătura la -noi p'în: €o- 

muni, nu e cu temei... si i 

Şi parcă cu dreptate zicea 'aşaii iii. i 

- Că învăţătoru .nu'și “vede cum. se:câde 'de 
sr . : EIN IA Ia i 

[i i 

; 
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treaba. lui, “pentru . că: n'are. casă. bună . în care să fie şcoala; pentru că nare plată. bună .ca să nu'j mai fie : gându la grija că n'are cu. ce trăi.i;: aaa a a „ Pe':urmă stăpânirea nu : îngrijeşte de ru- mân 'să'şi. trimiţă : cu 'dragoste odraslele la şcoală, şi după şcoală tot la coarnele  plu- Sului să::r&mâie. a 
„Nu; nu face asta... ii; TIE “ Inveţătoru,; “primaru, : notaru, : popa. chiar, sunt: ci-că mai mult pentru . alegeri : când Stăpânirea :vrea': să : schimbe dipotaţii şi: se- natorii, dacă vede -că nu mai 'merge;cu ăi vechi... » RI Se „e aaa „iz Stăpânirea, “auziam pe ăl-Talt, nu caută să facă pe rumân să şi are şi 'să'şi semene locurile, după nu ştii care regulă nouă, bună nevoie mare; ca. din'. puţin: să facă mult, cum fac p'in alte. ţări străine, Cică, Păi cănd auzi pe ăi” cărturari. grăind. aşa, aşa. trebuie 'să fie... .. E a e __Ci-că s'au învechit apucăturile lumei şi tre- bue altele care: să curețe :pe. rumân şi 'să'] facă alt-fel, aşa! cum s'ar :cădea să fie.. - „Hei,. bine-ar fi:să . fie aşa, că multe mai 

pi IN 

avem pe cap şi la 'nimic -nu eşim . cu .spor bine-cuvântat |... . 0 a : Dac'ajunserăm la Bizureni, procuroru puse sub paza Jandarmilor, în primărie, pe vino- 
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vaţi,- ca să stea :pân'adoua 'zi : dimineaţa, . ŞI. 

-apoi să'i pornească la Ploeşti. iat 
A 

Bietu moş Băngău fu: îngropat: atunci, "ex 

toate erati gata, şi: nu: mai.era nevoie să pue 

pe vinovaţi faţă “cu iunchiaşu iii ee, 

Procuror , pe! urmă;:: spârse;; lacra :de: 

bani şi se cufundâ“să :facă : socotelile: bătrâ-: 

nului. 2 i ere n tii ra b A 

"Ei; ştiţi care! era: toată! bogăţia. de care. nu: 

“se putea “despărţi: 'sgârcitu, ica.s'o ducă: şi el 

“ unde-va în târg;'la .vr'o: bancă -d'alea?i.:: +. 

„lise:urea toată” bogăţia 'la.: două-zeci “de 

mii'de lei.i :::: i: iai aa pt 

Lipsia atâta doar. cât'cheltuiseră: Nătângii: 

la târg, pe 'nişte 'lucruri pentru ei'și muiere : 

la vro sută 'şi:ceva:de leii: ::; rii: i, 

Pe bune parale: puseseră: ei mână, da inu 

vrusese' D-zeu:'să'se bucure: nişte tâlhari, de 

agoniseala. sgârcitului, :deşi tot::un fel de tâl-: 

hărie” era... ii a i 

“Jacaltea era. să se bucure un: om'icinstit, 

Sandu primaru. i a bi, 

-“Puse peceţi procuroru, mai făcu... ni iştiă. 

câte forme acolo, şi::pe-.urmă a: doua:zi, 

după! ce” porniră cu';hoţii între” jandarmi, por- 

niră! şi dumnealui, :doftoru .şi grefieru;- rii: 

Dar fiind-că -şi: Sandu» primaru''trebuia.; să: 

meargă nu ştii pentru care regulă - în ..che- 
Fi 

stia“ banilor, —'mă&: luă şi pe "mine, — vorba
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aea : Marte din :post: să “nu „lipsească-până la 
sfîrşit. ete zi E „„“Trecu câtă-va -vrenmie ;după:asta,. |. 
":Intr'o bună dimineaţă. neica Sandu Băn- 
găă puse mâna- pe ce-i ; lăsase unchiu-săi, 
fără voce, că. d'ar mai fi trăit, doamne. fe- 
reşte: testament n'ar fi făcut a 

Mai de grabă i-ar fi mâncat, cum spunea. 
o-.poveste a: mamei, c'a; mai. făcut un. sgâr- 
cit d'ăştiă, nebuni după paraua. lor strinsă,. 
la care: se 'nchinau: ca'.la D-zei., | a 
„ Sandu Bângău „e:.astă-zi. om de, omenie, 

cu moşioară bunicică, tot cam prost “câte 
odată; .dar. bun: la::suflet,.,. -. a 
„Că: mulţi! ziceau :: He... He |. ia: numai. să pue mâna pe paralele :unchiaşului,:.şi să ve- deţi de l'&ţi ajunge cu;prăjina. .. . „lacă n'a eşit aşa, că sunt şi, oameni. buni 

pe lume. printre rumânii. noştri, şi, slavă Domnului, ăi buni, sînt ăi mai mulţi. pp „Iar după ce. i-am. .spus într'o, zi :povaţa ălui procuror. isteţ, că după ce. copiii rumâ.. nului învaţă carte, la. plug să. cate să -r&- mâie,— aşa făcu Sandu. i III 
- Ionel -şi:. Vasile, băieţii lui, „la. coarnele plugului: rămaseră, „înveţaţi;să ştie a munci! mai. bine pămentul de, cât tatăl lor;:şi de cât bunicu lor... ..... EEE II E ': Cine ştie! Poate:c'or avea. noroc copiii. 

4
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copiilor noştri să vadă împlinit ceea ce ni-i 

dor nouă şi nu putem vedea astă-zi: 

Vremuri mândre! Vremuri de spor şi de 

dreptate ! “Trebuie să veniţi şi voi odată, 

că par'că aşa ar fi lege: şi ce-i bun să vie 

la rînd ! 

29.998. Rustice. Vol. II. | 9



  

  

  

  

"6. AUGUST PE CEAHLAU? 
„i o . 

i . PI , 

ci ai Ţ oa 
: . 

i e, uuui-Şi iaca; măre, că prind a purcede 

de prin sațe: c'o di ori cu: două înnainte de 

Pobrâjeni.-. Cu toţii socotesc așa, „ca în r&- 

"vărsat de -ziuă să. poată -fi- pe Ceahlău; că 

-aşa-i hazu, să-i apuce, ci-că,: r&săritu soarelui 

pe: tăpşanu de:pe.virfu muntelui ca adică 

să-i lumineze, ştii, “ca 'pe. domnu Christos 

cănd s'o schimbat la faţă..»- 

.- Aşa ne tălmăcia un. puiti de flăcăi obiceiu 

rumânilor de-a porni cu: mic cu „mare, - cine 

ştie! de "pe unde, numai :să ajungă pe vîrful 

Ceahlăului în dimineaţa Schimbărei la faţă, 

-praznicul “de -la .şease ale. lunei lui August. 

"Şi aşa -şi este. “Cei: mâi :de departe. să 

gătesc de ducă cam cu două zile ;înainte :de
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sfânta sărbătoare; îşi umplu bine desagii cu 
„ce dă Dumnedei, şi mi-o ia la sănătoasa 
spre. Ceahlău, care pe.jos, care pe sus în 
cărucioare cu câte una ori două gloabe, care 
călări pe câte-un haram de cal, ia, după 
cum poate omul. 

Să stai atunci şi să te uiţi, numai a mi- 
nune, de pe o colină de-a Ceahlăului, — 
zeu dacă nu deschizi, ochii mari cât pumnul, 
de mult ce i s'arată mândră priveliștea. 
Şuieri de mirare, ba te şi loveşti peste că- 
ciulă şi te tot baţi cu gândul cum de poate 
să fie pe lume aşa bunătăţi de lucruri mi- 
nunate. | 
"-“ Uite, caţi' în jos ca într'o. strachină : _Ici 
dealuri, : colo. coline, .. împrejuru-ţi. munţi, şi mai mari şi mai mărunţei şi printre toate 
aistea, . văi cu : părâuri cari. ţi se par şerpi “de argint vii.: Iar. toate cele, -la un loc, fac ceva aşa, impestriţat,. ca un lăicer ţesut la 'r&sboiii cu fel de fel de.lână... î.- 

__ Măre, Doamne. hă;, tare-i nuştiă cum, aşa ştii, mândru dei tot, — Simţeşti colea, la inimă, o mare: mulțămire de toate: cele. care le Vezi, da uite, nu le poţi tălmăci aidoma ID VIU gran 
«lar pe cărări, cât cuprindi cu ochii în. toate : părţile, zăreşti furnicând ceva aşa ca farni- “cile la '-un : muşuroiă.. i
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Sint flăcăii şi fetele, bărbaţii şi. nevestele, 

b&trânii şi copiii. Vin cu grămada să aștepte 

răsăritul: soarelui pe :verful: Ceahlăului. -. : 

Şi suie, creșştinii,. care: dei cu ziua, care 

mai pe înserat, care înnoptat; dupe cura dă 

Dumnedet “să ajungă: de degrabă ori- de 

târziă la "poalele 'uriaşului. ca 

Care se cunosc îşi zic: plecăciune. ei înde- 

ei, încet de tot, şi să împrăştie pe. tăpşanul 

cel: mare! de: pe: vârful Ceahlăului. | 

- - Aici aerul îi curat şi tare. In sus, stelele 

clipesc pe cer ca nişte rubiele puse în. faţa 

und lumâriări; în jos, ceața încinge: mijlocul 

verfului, cum încinge briul mijlocul .rumâ- 

nului. o „: i 

Şi este: o linişte, bre, ca în intirim. ŞI 

ză, cătând cu ochii aşa, mai * de: departe, 

chiar într'un ţintirim te-ai putea socoti; ; iar 

"pe oameni "i-ai putea lua' drept nişte stâlpi 

de gropi cari să .mişcă de colo, colo. '.-. 

"-Si .cu 'cât. vremea trece, : stelele bat: mai 

mult în alb de cât în galben şi .strelucesc 

mai tare; iar zorile prind a miji la r&sărit 

ca o pânză subțire alburie. - o 

- Când zarea bate în 'roş ca obrajii: unei 

fetişcane prinsă 'în. vorbă cun flăcăi la za- 

plazul ogrăzii, — lumea începe să se facă 

mai vioaie, să se plimbe. de colo până colo.. 

Atunci să ridică în văzduh ceva aşa ca
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bâzăitul: unui “roi. de albine | imprejurul 
stupului.. 

Incetul cu încetul, roşu să - face ca focul, 
apoi prinde a: bate: în galben ca aurul şi a 
polei. toate, culmile. ... 
"Cu faţa la răsărit, toţi aşteaptă: cu nerăb- 

dare să zărească cinstita - faţă a.-soarelui şi, 
care. mai de care.st 'tot ridică în „vârful: de- 
getelor, să "1 zărească - mai degrabă. | 

In sfârşit, iacă'l ieşind în “mijlocul unei 
coroane de raze „ca aceea. „ d'imprejurul ca- 
ului sfinţilor. 
Ama priveliştea e mândră de tot + şi pară, 

ştii, te înfioară. - 
Feţele tuturora rid de bucurie şi i strălucesc 

de lumina soarelui... | . | 
Unii s& închină zicând : mare eşti. tu Doamne; — aşa te-ai schimbat, la faţă pe 

muntele Taborului | | Să 
Alţii mai sglobii,. strigă : : ara | sar în. loc 

şi 'şi asv&rle căciulele. în sus până” hât! cine 
ştie unde. | -. 

Băieţii le trântesc de pământ, iar căciulele scot un sunet de socoţi că loveşte cine-va într'o tobă şi atunci îşi. grăiesc rigend : “« Vezi mă, cum. sună? s& cunoaşte că'i s&r- bătoare la 
"Când soarele se ridică de-o suliță, unii .
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purced pe şăguit,. alţii pe jucat hora şi brâul, 

alţii pe colindat locurile. ae 

Când soarele să ridică la amiază, şi oame- 

nilor li.s& pune drept inimă, toţi se strâng - 

grămedi, împrejurul: „mahramelor. aşternute 

pe iarbă şi aşează o mulţime - de-ale gurei.. 

Pe urmă, - înghite şi bea .voiniceşte, băiete.!, 

“Unii din. cei: cu dare de mână, : de-alde 

boieri şi cuconași, ai cu “dEnşii lăutari, ştii, 

lucru subţire, — vorba ceea: cântă îmbucă- 

turei ca să meargă: jucând, :pe gât... 

.. Aşa merge treaba o bucată: bună de vreme. 

Pe urmă apoi, să vezi jocuri, hori mari, mai 

cât ţine tăpşanul ;; briuri şi câte celea toate 

de-ale hârjoanei. . Veselie cu chila şi grijuri . 

doamne fereşte. Dragă doamne "i s&rbătoare, - 

şi doar sint cu toţii aşa de departe de pă-. 

mânt,.cu toate că sînt tot pe pământ. 

II. 

La una din grămedi. iera! o .hanţuşcă: de 

fată, pe cât.de nantă şi. de voinică, pe atât 

şi de: frumoasă, da ştii, frumoasă-coz, nu 

"“ Avea o .păreche de ochi, m&,. negri cum 

ii cărbunele cu lustru şi mari cât” icosarul. 

Când 'să .uita la om,. ştii colea, galeş, cum 

s'ar prinde, îţi venea 'săii. săruţi cu, foc şi
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rob'să le. fii ; iar':când: se: uita. cu străşnicie, "ţi venea să intri de vit”. în păment :ori te făcea să rămâi locului: mut şi: uluit, Si „ Avea:o feţişoară : grăsulie : şi rătundă ca m&rul domnesc; .şi:cu: doui. bujori de-o parte și de alta; 'un sîn! plin care s'ar&ta tare dră- găstos şi. chipeş: prin: cămăşuţa :'cea subțire de .borangic,—şi era cu atâta mai de rimnit la el, :cu: cât 'inijlocelul. fetei era :de-o subţirime ne mai pomenită, .-, | ie Flăcăii. şoptiaă înde-ei :: £ fata :popei, mă, — şi să dădea în-.vint. după: ea:. D'apoi şi _fetica. ştii că nu: să. da în lături :când unul mai chipos îi făcea cu: ochiul ; ridea-.şi: şă- “guia'cu el:din toată inima, par'că Var fi cu- noscut:de când lumea; -ori par'că "i-ar fi fost frate. .:: E MESE e Dup'o' bucată de: vreme, aşa-i obiceiul, prind flăcăii a se lua la trîntă. “ Cei mai vinjoşi, care de care, se întreceati „să se r&puie unii pe -alţii, ca să s'arate mai viteaz în. 'ochii fetei popei... i „lacă atunci. că unul dintr'înşii, nant şi spă- tos, începu să se laude că pe el nu'l. triri- teşte nici dracul. Mai mulţi inşi să îndărjiră de .cerbicia - flăcăului Şi să luară :cu el. la trântă. Ce-i drept că. fapta “să. potrivi. cu vorba.: toți care "şi cercară VErtutea, mâncară câte-o păpară bună de tot. ai 

 



6 AUGUST PE CEAHLĂU 137 

După ce 'nu.mai cuteză nici unul să :se 

puie cu el, flăcăul se: întoarse la fata: popei 

şi-i. grăi tot cu cerbice :: » : SEI 
> 

-. — Ei, vedi surată, că toţi 's mămăligă ? Pă- 

cat de tinereţea lor, pe legea mea... 

„_— Văd, bădică, — răspunse. fata.. c'un fel 

de rîs poznaş. Da dacă 'te-oiu birui. e; ce-o 

să zici? pes
 

— Apoi că m'ai biruit - de “mult;. surato, 

cu ochişorii matale cei:: mândri :şi' focoşi...; 

răspunse flăcăul clipind din ochi cu şiretenie. 

— A! nu aşa, -bădică, cum socoţi d-ta. 

Eu zic altmintrelea. Hai. că. de ne-om lua la 

trântă, eu te-oii birui, ştii, fără multă trudă... 

_— Măi 'taci? Aşa vertoasă eşti, — „strigă 

flăcăul,. şi făcu .haz. Mai: că'mi vine să cerc, 

— numa', teamă 'mi-e să nwţi rup mijloce- 

lu... e 

— Cât despre asta, mută-ţi gândul, ” bă- 

dică. Şi, iacă, numa a minune, hai, cearcă, 

— grăi fata popei,. şi prinse a sufleca mâne- 

cele cămeşei. Se înţepeni.:apoi sdravăn în 

picioare, : întinse nişte braţe albe şi.cu nişte 

muşchi, care vădeaii, ce-i drept, multă ver- 

toşie, şi poiti, pe: flăcăi, cu. ochii.. 

2 Cum vrei, surato, luptă dreaptă? în- 

trebă flăcăul, şi par'că-l înfioră de 'mulţămi- 

rea c'o să cuprindă în braţe :aşa: puişor de 

fată.
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„EI socotea: că fata şăguia, :ori. că, . cine 
ştie, să prinsese cu cine:va-:r&măşag c'o s'o ia un flăcăi în braţe faţă cu toată lumea — ori. poate că'l îndrăgise pe el; —şi câte ce- lea toate i clocoteai în gând. .. o „—. Luptă dreaptă, că-i de'la D-zeu lăsată, — grăi fata popei cu. hotărâre. Hai, fă-te în- coace şi... ţine-mi-te bine că nui şagă.... : Grăi şi mi-l încleştâ ca între două pene. „ O mulţime de oameni se 'făcu . roată . im- prejurul lor... e | „ Ileana, fata popei,: şi. Gheorghe a Mandei ' începură a se lupta... Să Smuceau, cătaui să se ridice unul pe altul, să se înduoaie de mijloc,—işi cercau puterile cum s'ar prinde. “De o dată mi se opinti voiniceşte, Ileana tica badiţii, mi'l ridică. pe Gheorghe, şi mi-l şi puse în genunchi, “ştii cât ai zice o vorbă, intro. clipă... A a „— Ura! strigară Aacaăii, 
— ME, da are putere, nu -şagă ! — Văzu:şi măre ?. îi comedie, vrăjitorie! „_— Ei, ce mai socoteşti, vericule ? Te mai! Şi ţanțoş ca un Păun ? Ptiu ală:! să te trân- tească o. fată | — îi grăiai mai mulţi, lui Gheorghe. : | | a RE „> Mam lăsat eă,. bre; ce, adică era.să Mi putu ei mintea cu densa ? răspundea flă-
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căul, şi se ştergea de sudori .pe la timple, 

roş la față ca sfecla. . - Sa - 

— Ză&u ? e-ai lăsat? grăi Ileana, şi rise 

cu poftă,. de. i. se vedeai dinţii.albi ca. lăcră- 

mioarele. Nu mai cerci odată? Re 
*— Da 'cum; dracul-.nu, surat'o Amu însă 

să te ţii bine, că.nu mă mai las... 

Să gătiră, să .încordară şi se încleştară 

iar. Să ţinea vârtos Gheorghe. ......::: 

Il vedeai bine că nu se'da. :. 

_: Numai vezi-că muierea de fată avea bra- 

țele ca două căngi de fier şi. picioarele. --ca 

stâlpii de poduri, aşa păreaii de înfipţi şi 

de puternici. Se făcuse roșie ; ochii, ei as- 

verliaă scântei,. ştii, ca fierul ars. în foc .şi 

bătut. cu .ciocanul. Pe legea 'mea, era mân- 

dră de tot. lţi. venea: un dor..:nebun să 

fii în locul lui Gheorghe, numai să simţi si- 

nul cel plin al Ilenei, lipit de sînul: t&i, și 

focul ochilor ei cum îţi viră fiori calzi în tot 

trupul. e SI a 

După multă trudă, văzând şi văzând că 

cu lupta dreaptă nu era. chip. nici so ur- 

nească din loc, dar încă să "mi-o culce gios 

— Gheorghe "i puse piedică. Se 

_ Ileana se clătină, cât pe ce să cadă. Prinse 

de veste. însă planului lui Gheorghe, făcu o 

săritură şi cu un fulger” de mânie în. ochi 

că nu era cinstit făcăul, mil ridică în braţe
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şi mi'l trânti cât:colo ca pe: un. buştean, de i sună spinarea. Sa 
“Toţi prinseră a ride cu! hohot şi a -face un “haz de nu'l puteai: stâmpăra cu una cu două. a o E + Gheorghe să “-sculă -ruşinos şi umilit şi grăi Ilenei, cu tremuricii în glas: Se 
— Sint robul d-tale, sarate ;.. fă ce „vrei cu mine... Sa a —— Aşa? r&spunse Ileana. Bine: să'mi cu- treeri tăpșanul ista, “cât. îi el “de mare, de două ori, în fugă: de cal. i „— Aşa! Aşa! strigară flăcăii... Bravo | — ME supuii, grăi Gheorghe, — da pe urmă... mi-i da ce 'ţi-oii cere Şi eu? — Îţi dau chiar ami... ce vrei ? — Apoi... să'mi dai... floarea ceea care o porţi în păr. ca s'o usue colea... pe inimă... Ileana se roşi ca bujoru ; desprinse floa.-. rea şi '"i-o dădu. Gheorghe o sărută, o viri în sîn şi se" puse pe goană ca un mânz. Lumea numai tăcea Jăudând voinicia Ile- nei, minunânduise şi mai mult de mândreţea ŞI de ruşinea ei, care o făcea şi 'mai dră- guţă. Si e 

- Cei ce nu .văzuseră lupta alergară şi ei, că se svonise pe tot tapşanul de Ileana, fata popa. -....: i
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Flacăii să tot îndemna să'şi .cerce şi ei 

norocul. Mai .cercară câţi-va, dar de geaba. 

_:. Atunci, iacă să închină înaintea fetei un 

cuconaş, nu ştiii de. pe. unde, voinic şi : chi- 

peş, nant şi spătos. Ş 

_— Ce? vrei sălţi cerci norocul cucoane?' 

Pintrebă fata, şi prinse a-i ride cam în batjo- 

cură. Nu ţi-i teamă că ţi s'or mânji straiele 

istea aşa de mândre? .. :.. 

— Nu, frumuşica mea, nu .miii teamă ; şi 

ca să te încredinţez, hai să cercăm... 

— Hai, dacă pofteşti numai de cât... 

- Cuconaşul Gligore Taur să găti şi 'mi-o 

apucă, Se 

De la cea dintâi cercare, văzu Ileana bine 

cu cine are a face. .  -: e 

_- Cuconaşul era mlădios şi meşter la luptă. 

Când el o sălta pe Ileana, când lIleana..pe 

dânsul, fără 'să se: poată. birui. : a 

- Merse aşa o bună bucată de vreme până 

ce fata isbuti să'l îndoiască.o leacă şi mai 

'să'l toarne Jos. De-odată : însă,.nuş'cum face, 

nuş'cum drege, .blestematu de boier, şi 'mi-o 

răsuceşte aşa. că mai o doboară. . 

]leana prinde de veste că-i aproape să fie. 

piruită, fiind-că. boerul o apucase bine şi cu 

meşteşug, —- îşi. stringe puterile şi.să opinteşte 

voiniceşte. Da şi coconașul îi ghicise năzu- 

înţa, şi tot în aceeaşi vreme să opinti şi el.
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Ciocnirea lor unul::de' altul, a fost aşa de 
tare, că, amândoui- îşi pierdură. cumpătul şi se rostogoliră. pe iarbă ;. iar până să. se ri- dice de 'jos,- boerul: găsi” prilej s'o. sărute pe 
furiş.. Si e Si . : Roşi amândoui,: dar mai ales 'lleana, să -depărtară : o: leâcă unul. de altul, în vreme ice lumea: grăia îi. e e 
— "Şi-a găsit lelea: bărbat,.. .. 
;— Dece ?:cum îi. fata::şi “boerul... tot de-o putere... :- i.: Îi a a 
—. la aşa. trântă, înţelegem Şi .noi...- - „i Conu Grigore “Taur “s'apropiă : de: Ileana şi grăi: - Re Ei, ce'mi dai. acuma? i — Mătincă ţi-ai luat . plata, r&spunse ea -Şi cătâ la dânsul galeş,.roşie ca. para focu- “lui. Să :vedem . d-ta ice'mi dai'mie?! : 2 — Ce vrei, drăguţă,. cere. Şi "ţi-oit da, că ţi se cuvine “un. dar, ce-i drept. Ai'o putere, “Pe viaţa: mea,. care. me: uimeşte. : Si i Bunătatea - d-tale, cucoane. Amu, dacă-i "vorba să'mi! faci "un: dar, . dă'mi :inelui..' cela care "| porţi. în 'degetul din: mijloc de .la “mâna dreaptă. . ..- Se 

î. '— Ai ochit r&u, drăguță. Il am şi.eă. de „la mama, r&spiinse. conu. Gligore:- Dar ţi-l - dăruesc pe.ist-l'alt.... ;.. îi. Pe
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= Altul nu: vrea, ;cucoane.: Dă'mi- însă 

pe “cela! verde numai să mă uit la el... 

— Aşa se poate, lacăl. -.: n 

. —-Amiy—grăi Ileana după ce se uită la 

inel, poftim de ţi-l'ia.: Şi 'grăind,puse inelul 

“în palmă şi făcu mâna pumn. î.. 

S& nă&căji boerul, 'pe:-urmă alți: flăcăi, “ca 

la:iun ceas: şi mai:: mult; — degeaba. :Peste 

poate să-i: desfacă mâna!: ..:: i: i. 

— Dacăi aşa ;cucoane, 'că::nul poţi':lua 

ami singur, inelul :r&mâne:' la i mine; —îi zise 

fata: şi prinse a ride: dulce,. dulce de: tot. 

“lar mâine, poftim la tata: acasă, în satul 

-cela care să 'zăreşte de aici, şi ţi Loit da ei, 

acolo, dacă 'd-ta: n'ai -fost “vredaic: să: ţiliei 

ii 

„singur aici: - Size 

„Şi 'învoiala rămase aşa. "! : 
„ri . 

pă 

TI 

N'apucâ. bine să se lămurească locul îm- 

prejuruli Ilenei, că ea se strecură frumușel 

şi porni acasă. : - ...: Mie 

Pe 'cale 'nu grăi nici o vorbă; par'că-i 

-pierise daru cuvântului. O cs: 

Ba une-ori era aşa de îngândurată,.că nici 

“lua: seama unde punea piciorul, “şi de câte 

'ori ar.fi călcat răi dacă: n'ar fi apucat'o de 

braţ ceia .cu .cari pornise la drum. . :-.+
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— Da ce iii, Ileano, de te-ai “prăpădit aşa cu firea ?—o. întreba când o fată, când 
vr'o nevastă. DN e o 
— Eă, doamne fereşte, — zicea Ileana şi să punea să îngâne. un: cântec. e lar apoi, nu făcea dout-zeci de paşi, şi iar se pornea pe gânduri. . . 
Din când in când ochii i să opreai pe ine- lul lui conu Gligore. Atunci par'că o înfiora, parcă-i ardeai obrajii . şi un oftat îi venea fără ştirea lui  Dumnezeti, aa Aşa, măhnită,. fără voea ei, ajunse acasă. ii. Părintele să minună' de cele ce-i povesti o rubedenie a lor, dar apoi iar nu'şi putea tăl- :măci! de ce-i pierise fie-si veselia, -.. . — Da oare-ce naiba am că, de par'că'mi fuge gândul, uite aşa, ca apa... 'se întrebă Ileana, când era Sata să se culce... Vai.de- mine, da oare ce-am făcut inelul cuconaşului celuia ? Câtâ la mână, v&zu inelul şi după ce'l scoase din deget, privi lung :la el... „i.—. Oare. o să vie să'] ia înapoi? Da dacă n'o veni?,.. Ce-o să fac ei cu el?: O să socoată poate că i lam luat cu de-asila? — Ia să”] string ca să 'nu'] prăpă: : desc... ae RI 1. Aşeză inelul. în sertarul mesei şi apoi să culcă. : Oftări peste. oftări, îi ridica sînul, des- vălit şi aşa de ispititor la: lumina candelei. 

,
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. Adormi într'un. târzii. Toată noaptea "i tre- 

sări trupul. Visa pesemne că să luptă cu 

conu Gligore care-o săruta pe furiș. De vr'o 

câte-va ori sări chiar din somn, pe jum&tate 

adormită, şi să frecâ pe obrazul, pe care, i 

să părea.că era sărutată. .. RI 

A doua zi, la ceasul: obicinuit al sculărei 

de toate zilele, Ileana făcu ochi. Işi. simțea 

capul cam uluit. Să uită mult în jurul ei fără 

să ştie de ce şi la ce se uită. 
Glasul părintelui care 'şi striga pe Grivei, 

paznicul ogrăzei, o făcu să se desmeticească, 

să sară din pat şi să se frece la ochii, ei 

tuvburi şi cam umflaţi o leacă. N 

Işi -petrecu fusta, rochia şi alergă la isvor 

unde se spălâ. mult pe faţă. Apa, rece ca 

ghiaţa, îi mai limpezi mintea, dar simţea un 

grei la inimă şi pe acela nu'l putu alunga 

multe zile dea rindul... Ma 

Cuconaşul nu se mai ivise şi asta o făcea 

să fie măhnită că avea un lucru care nu era 

al ei... N E o 

Aşa 'şi tălmăcea, biata Ileana, nepriceputa 

“amărăciune. ce-o covârşea. a 

„Fiindcă nu să arătă nici pe la biserică, 

pe nicăiurea, două dumineci de-a rindul, ba 

încă şi în ziua de sfinta Mărie, — lumea se 

puse a întreba pe părintele că ce are Ilea- 

na? Ori a căzut bolnavă? a 

39,998. Pustice, Vol. II. 10
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- “Bietul Popa nu. ştia nici el ce să. zică ; 
șpunea numai că :nu vrea să iasă, nici să 
se ducă pe unde-va._ A 

„_: Atunci purceseră - nevestele şi suratele să 
vie la Ileana. Ii DI a 

O iscodiră, o suciră, o învirtiră : pace! Nu 
puteau să afle pricina, pentru că Ileana le 
primea - rizând: şi: şăguia toată vremea cu ele. 
„Atâta luară: seama, cu: toatele, -că fata se 
mai. îngălbinise şi că. veselia "i era prefăcută 
şi. şaga silită, - . . 

* Când îşi luă nădejdea. săl mai vadă ve- 
„nind, Ileana se: suia în grădină,' pe. coasta dealului, se aşeza subit: un copac -de unde se vedea toate “drumurile, şi cătănd când pe unele, când pe. altele, sta. ceasuri fără să'și schimbe locul. ate Se 
"Uneori, lacrimile “i curgeai pe neştiute, şi când începea s'o cuprindă frigu,—să scula, 
'şi le ştergea cu mânecele "cămășei, şi por- nea: in jos grăind 'şi oftând : . 
— Nu mai vine... O să'mi r&mâe. mie inelul... a i, 

„Ileana avusese ciudă întâfti pe conu Gli- Sore, că nu'l putuse birui, Pe-urmă începu să” se gândească la el -fără ciudă, şi atunci Îşi grăia : e 
„— Nici el pe mine, nici eti pe el... Avea putere, cuconaşul... Şi nu obosia mai mult
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de cât mine... şi ce mâini avea... şi era nant 

şi mândru la faţă... şi apoi ce bine îl prin- 

dea. mustăţile celea gălbui, ochii: ceia -alba- 

ştri şi părul cela care bătea în negru... 

D'apoi straile celea... Fireşte, dacă-i boier... 

Atunci ofta şi căta la inel... 

— De ce n'o fi venit să'şi ia inelul îna- 

poi dacă zicea că'l are în dariă de la măsa? O 

* 

„fi uitat de el; m'o fi uitat şi pe mine... Nu- 

mai ei nu'l uit pe densul... De ce nu loii 

fi uitând oare? | 

Câte. odată inelul. par'că 'i-ardea degetul. 

„ÎL scotea atunci şi'l punea în :sertar: Dar nu 

trecea bine două clipe, şi] scotea, îl săruta 

cu foc şil punea iar în deget. : . 
Peste o lună Ceahlăul: era: acoperit cu 

om&t, frigul începuse cum se cade, copacii 

se desfrunziseră, şi numai bradii şedeau verzi 

pe coastele munţilor. | | 

Imbrăcată cu cojocelul ei cel frumos, Ileana 

tot se ducea: să mai cerceteze cărările şi 

“drumurile... 

Eşia cun fir de nădejde, subţire ca aţa, 

să întorcea în casă cu capul în jos şi mai 

galbenă la faţă -de cum pornise. . 
Pierea văzând cu ochii. Pe obraz i se fă- 

cuseră două gropi şi umerii feţei îi eşiseră 

afară. Mânca te miri ce şi mai nimic. Ochii 

îşi pierduseră vioiciunea lor şi să cufunda-
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seră înlăuntru, iar împrejurul. lor par'că o 
boise cine-va cu. vînăt. Si 
— Ce ai, taică, de te - ofileşti aşa? o în- 

treba bietul popa, - măhnit şi prăpădit de 
grijă. a. 

— Nimic, tată, — respundea Ileana ; iar 
ochii i se umpleaă de lacrimi şi pe urmă nu 
mai r&spundea nimic. --: . - 

Câte . leacuri, câte descântături!.. Par'că 
erati :făcute . unei stane de piatră, aşa .nuii 
priiati nici leacuri, nici descântături. 

Baba Muşata pomeni să fie . dragoste, dar 
fata “i picâ în genuchi şi-o rugă ca pe Maica- 
Precista, cu lacrimi fierbinţi, să nu spue ni: 
menui, nici măcar părintelui... | 

Baba clătină din cap, oftâ şi giurui, apoi 
porni tare măhnită, ca pe r&ii drum apucase 
săraca Ileana. o 

Aşa trecu un an întreg de zile. Era în ajunul Pobrejenilor. Lumea trecea de. două 
zile prin satul Ilenei ducendu-se-pe Ceahlău. 

Vru atunci să pornească şi ea, biata fată. 
. Dar socoţi că putu ? N'o mai ţineau picioa- 
reie de slabă ce era. Un vânt o clătina. Te str&vedeai printr'Ensa, Era numai umbra «i, "umbră care-ţi. făcea mila ; n'o mai cunoşteai, 
so fi văzut. . - | | | A doua zi de Pobr&jeni să tîrii în grădină
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şi prinse-a căta pe drumurile care porneau 

de la Ceahlăă spre satul ei. : . i 

Ce frumoasă era vremea. Inima Ilenei bă-: 

tea mai tare şi faţa i se mai îmbujorase; 

par'că-i era şi ei mai bine. Aştepta ceva, şi 

nuş'ce: glas tainic îi şoptea c'o să vie ce aş- 

tepta. : 
De odată să ridică în picioare cât era de . 

nantă. - 

Ce deşirată se făcuse. Abia se ţinea ro- 

chia pe dânsa. Par'că era o trestie. 

Puterea cu care să sculase în sus era de 

uimit. Câta ami, lung, pe cărarea ce venea . 

până la ograda lor şi pe care suiau trei INŞĂ... 

trei cuconaşi... | 

Din ochii Ilenei eşiati nişte văpăi, carețţi 

da însă fiori reci; obrajii ei să făcuseră sta- 

cojii — roşiaţă bolnăvicioasă ca de friguri ; 

buzele, tot vinete și arse, se mişcat ca şi 

cum. rostiati o rugăciune... Avea un zimbet 

"ciudat... | i - 

Cei trei. inşi intrară -pe' poartă. Atunci îi 

se păru Ilenei că cunoaşte pe unul dintr'En- 

şii şi dădu fuga în ogradă. e | 

Străinii se aflau pe prispă grăind cu pă- 

rintele, când Ileana sosi gâfâind şi clătinân- 

du-se. Apucă în braţe un stâlp al prispei, 

fără să se poată sui acolo și grăi, cât
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putu de tare, privind duios şi dulce la Gli- "gore Taur: i | — Cât te-am aşteptat ca să'ţi dat inelul ! Lacrimile o podidiră Şi să împletici.. Era. să cadă; Gligore, care abia o cunoscu, dădu fuga şi-o cuprinse cu braţele, ca odinioară. „Atunci cuprinsese viaţa, puterea; —acum cuprindea rămăşiţele lor, aproape d'a se stinge cu totul. | 
Ileana se simţi. în braţele lui, își aţinti „Ochii în ochii lui, zimbi dulce. de astă-dată, căci era mulțumită şi-i grăi, uşor ca o su: flare de vânt de primăvară: Ia — Ia'mi inelul din deget... Bine c'ai ve- nit să'l iei mai degrabă, pentru c'o să mor... Ce tare 'mi era dor să te. văd... ca să'ţi dau inelul... 
Lacrimile o podidiră iar. Gligore o aşeză pe prispă; şi tare mai era înduioşat! Inţe- legea că fata "] îndrăgise şi că. muria din „pricina. lui, înţelegea ami şi părintele de ce nici un descântec nu priise Ilenei. | Gligore citise pe faţa fetei chinu, în ochii “ei mulţumirea că'] V&zuse şi dragostea-i cea mare pentru el, — şi începură şi lui să'i curgă. lacrimile. a | — Nu, inelul o să'ţi r&mâie d-tale... grăi a el, şi cercâ să'și stăpânească mişcarea sufle- tului. Am venit să te vEd, nu ca să ţi'l iai...
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— Z&ă? mil laşi mie ? 

- “Şi cu pornire de mare bucurie aduse mâna 

la gură, sărută inelul, privi lung la Gligore, 

„pe urmă la părintele... Tresări de odată, apoi. 

închise ochii. Pe faţa Ilenei să împrăştiase o. 

mulţumire: cerească : murise. - 

.. «. . . . . . . ". . 

A treia-zi Ileana, voinica munţilor, era în- 

gropată c'un inel de smaragd în degetul cel 

mic de la mâna dreaptă. 

După o lună, la capul ei era o cruce 

mândră de marmoră c'o coroană de flori. 

Puseseră trimise de conu Gligore Taur. 

ze



  

  

  

    

 MĂRIUCA. 

D-şârel Ecaterina Missir. 

Il . 

Pe malu  Bistricioarei îi moara Măriucăi. 

Harnică-i moara, harnică Măriuca. a 

Abia prind a miji 'zorii şi Măriuca. o şi 

facut. ochi, o şi dat fuga la moară să scoale 

pe morar. 
i 

In bătătura morii poposăsc patru, cinci 

cară, cu câte doui ori trei saci plini cu po- 

puşoii ; boii dorm, tolăniţi de-oparte şi de 

alta a oiştei; rumânii dorm, cari 'n car de- 

asupra sacilor, cari subt car pe câte-o mână 

de nutreţ. | E 

Nu %-a putut ajunge rându ieri şi ami 

Măriuca dă zor morarului să deschidă la ieză- 

tură... 
- E
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Moara-i nou, nouţă, cu două pietre, _ri- „dicată de om meşter, că ţi-l drag să te uiţi la dânsa. 
„Si Pătru Muşat, care-o fost Măriucăi băr- bat numai vr'o şase luni, fusese bun meşter, săracu ; muncise din: plin şi bine, ca pentru lucru lui, şi cu milă de paraua care-o dase: pe scânduri și pe lemne. | De când o lăsase Pătru Muşat, Măriuca se făcuse 'n patru. şi uite S'apropia anu de v&duvie şi ea se trudia tot singură, numa” cu moșnegăria de morar, care trăgea mai mult a-lene. | 
Şi făcea bună treabă Măriuca, 
Las'că nu era moară, ca moara ei, pe- aproape, da vorba dulce -rhult aduce, ci-că, şi vorba Măriucăi. era dulce ca faguru. -: D'apoi ochişorii. ceia. albaştri cari săgetau drept la inimă când se uitai numa” o clipă la om! 

| Incai de isteaţă, nici: mai era. vorbă: să! fi poftit la sagă cu densa, şi numa” să te ținut pe urmă s'o asculţi : Ja una "ți r&spun- dea.: două şi la două, nouă... a Când rideai cu densa, ştiai că rizi încai cu toată inima, că aveai cu cine ride - Flăcăii se dădeaă în vent după Măriuca Şi:nu numa” unu ori doui, o aşteptau s'a- leagă...
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Şi tot aşteptând şi poftind la Măriuca; să 

'ndemnati la moară cu câte te miri-ce. de 

multe.ori, numa” de dor s'o vadă şi s'as- 

culte la ea. | - a 

Mariuca şăguia cu toată lumea, da cu nici 

unu nu'şi da cot, pe: nici unu nul lăsa :s'0 - 

pişte... | e 

Şi numa! să se fi făcut vr'unu, ştii, olecuţă. 

mai năzuitor, şi hâtra de Măriucă mi] . fri- 

gea la vămuială de-i mergea peticile | .. 

Mulţi din flăcăii satului să puseseră să 

pândească pe Măriuca de n'avea cum-va ibov- 

nic pe-ascuns. o 

De unde! Nici urmă nu dovediră. 

Şi se cruciau că ce fel de muiere era şi 

ce gânduri avea de nu da pas: nimenui, de 

n'alegea pe nimeni! e 

Numa” Moş-Trohin ştia taina Măriucăi, 

numa. el, ghiduşu! . 

-Şi iacă, după ce Măriuca porni moara şi 

se -înfipse 'n prag, cu mâinile în şolduri şi 

cu răzătoarea într'o mână, iaca-i zăriră ochii, 

venind şi venind spre moară, pe ghiduşu de 

Moş-Trohin. 
| 

Şi cum îl zări, nuş' cei trecu prin inimă, 

aşa: ca o împunsătură, şi par-căi riseră ochii 

şi par'că-i rise gura mai cu drag. 

Şi-i arătos la chip, moşnegăria ! 

Ochii, tot vioi şi isteţi, îi strălucesc subt
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stuhăria de sprîncene sure; dinţii îi are cu- 
nună ; peru şi mustăţile ninse, ninse, de te 
socoteşti în toiu iernei, când i le vezi. 

Şi calcă drept şi voiniceşte, Moş-Trohin ; 
nu-i pasă că duce'n spinare opt-zeci şi trei 
'de ani, par'c'ar fi opt-zeci şi trei de nuci! 

Numa' dacă Măriuca se făcuse voioasă câ 
vezuse pe Moş-Trohin venind, parcă i-se 
cam întunecâ înaintea ochilor când moşneagu 
se apropiâ. | 

— Bună dimineaţa, Măriuco, îi grăi. 
— Să dee Dumnezeu a bine să fie, moş- 

Trohine ; numa! par'că-ţi plou& ami, în r&- 
sărit de soare... . 

— Ba îmi ninge, fa Măriuco, îmi ninge 
în apus de viaţă și iacă am alergat să mă 
încălzesc olecuţă la focu. ochilor tăi, săruta- 
i-aşi | grăi Trohin, dar par'că nu tocma vo- 
ios cum îl arăta şaga. 

— Apoi Moş-Trohine, n'o să'ţi cam ţie 
de cald, rise Măriuca. De!. n'&i fi vrând să 
te socoţi tot muguraş... o 
— Ei, las'că ştiă “ei, fa Măriuco, ştii 

cam ajuns o biată cioată care şin foc fu- megă, iar flacără paci să scoată !... Numa” 
dacă mă ved lângă tine, uite, tot înverzese 
parcă şi mi s&'ncarcă inima: de muguri... | — Albi ca ometu, Moş-Trohine, mai zise nevasta,
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— Apoi s'o bată pustia de bătrâneţe, că 

mare crezămiînt... lar dacă “ţi-am grăit de 

muguri, era de mugurii nădejdei c'o să'mi 

fii într'o zi Noră... 

Măriuca nu mai rise... 

lar moara s&nvirtea şi apa clocotea la 

scoc... 
Faţa Măriucăi se inourâ ; ochii i se rou- 

rară ; par'c'o înecâ un oftat lung şi ape&sat; 

iar gândurile o furară. | 

— Măre, Vlad al d-tale, Moş-Trohine, 

grăi Măriuca dup'o clipă, două,—nu se mai 

gândeşte. el la o morăreasă ca mine... He- 

hei |... la târg sunt duducuţi de celea gătite 

frumos care i-or fi sucit, de mult minţile. Da 

cum socoteşti |: Altmintrelea. "şi-ar mai aduce 

aminte că' trăim şi noi pe eastă lume, colea, 

pe ist mal al Bistricioarei... 

__ Ia: taci, Măriuco bre, câ se gândeşte 

el, nai grijă; da ştii tu, omu-i din fire în- 

dărătnic şi une-ori il ia apa făr de veste... 

lar când îi vine oleacă de minte şi stă şi să 

gândeşte, vede co r&mas, din toate cele tre- 

cute, cu urletu morii şi cu bâtaia ventului... 

Vorba-i, fa Mâăriuco, eu nu Vaşi vrea pe Vlad 

să se lovească cu capi de toate şi să r&- 

mâie multă vreme ameţit... Dacam iscodi 

ceva, măre, care să-i aducă mintea la cap" 

mai din vreme? Hai? cum dai cu gându, Mă-
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riuco ? Tu eşti isteață foc şi pe urmă ești 
muiere... :Dac'ai: stîrni: tu ceva ? a vezi, bre, 
-Măriuco, ia vezi... - a 

— Apoi m'oiu gândi, Moş-Trohine... 
— Da ia spune drept, bre Măriuco, ţii drag Vlad? ţi-i dor de el da 
Măriuca prinse-a căuta în Jos pe . Bistri- :cioară şi iar'i se rourară ochii..: 
Doui trandafiri îi înfloriră pe obraz; şi par'că înghiţi în silă.un nod care i se pu- sese în gât. | a | — Nul nw'mi mai este drag, că nici ei nu-i -mai sunt: lui dragă... Lasă!.... 
Apoi, se aşezâ pe prag şi'şi ascunse capu în poală. a | „lar moara 's&nvirtea și apa clocotea la scoc... 

| — Măre, ia lasa fa Măriuco, şi nu te cu- prindă măhnirea, că dragă 'i-ai fost şi dra- „Să-i eşti... Numa” ia vezi de născoceşte ceva „ca să/l :rupem de tirg..: , - — Haide Maăriuco la vămuială !.... îi strigă atunci „un flăcăi care Sfirşise măcinatu unei - chile de Păpuşoiiă, E 
— Iacă te-oiu vămui, bădică,---numa” nu striga ca 'la surzi.,., E a , Şi moraru începu să umple baniţile: încet, „ncet, ca să nu se prea bata făina tare, că
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de s'aşeza mai afânată, eşeaui mai multe ba- 

niţi şi era şi partea de vămuială :mai mare. 

“Tar suveica de Mâriuca, numa” cât ridica 

odată răzătoarea, o potrivea din fuga la mij- 

locu baniţei; da. odată în dreapta, odată în 

stinga şi baniţa eşea rasă ochii... 

Si iacă cum din două . merţei) de popu- 

puşoiu, moraru şi cu Măriuca scoteau de 

“multe ori, din măsurătoare şi din. răsătură, 

două merţe. şi o jumătate pe de-asupra.. 

— Da straşnic mai razi fa Măriuco, îi 

grăi flăcău, dându-i un brâncişor. . - 

— Apoi şezi bine că rad şi mai şi... 

_— Da las că "mi-ai ras şi mintea, fa Ma- 

riucă... DE 

— Apoi să şi cunoaşte, badeo, că n'o:mai 

ai ; alt-fel n'ai face ce faci... | a 

Măriuca "i 'mai spunea, Măriuca "i tot rî- 

dea, iar. moraru turna afânat, afânat.... 

Apa' clocotea la scoc; moara s&nvirtea ; 

făina. curgea pic, pic... în sacu:pus la teică... 

Era alt rumân la rînd... 

III 

'Moş-Trohin fusese cel mai straşnic plutaş 

pe vremea lui. 

  

'1) In Moldova, o merţă cuprinde 10 baniţi, două merţe, fac 

o chilă. :
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Din sus de Hangu, cine ştie de pe unde, 
-pornia cu dou€ plute care eraă ale lui, şi 
hai, hai, da în Siretiti iar de-acolo în mân: 
dra de Dunăre... DE ăi 

Că mult îi mai fusese dragă : vezi că a- 
vea rumânu unde să se învârtească cu pluta 
lui, când cobora la Galaţi spre locu de che- 
-restea.., Sa | 

Când intra de pe Siretiu în Dunăre, mare 
poftă | cuprindea pe Moş-Trohin, să se po: 
trivească a trece vr'un vapor de celea cu 
roate, care stirneşte valuri... ! | 

Cum îi leg&na pluta | iar pe Moş-Trohin 
“par'că-l: lua cu fiori... : 

He-he ! se pricepea el să povestească 'de 
-umbletele lui din vreme de cinci-zeci şi mai 
bine de ani, pe apă.şi numai pe apă! 

Se lăsase : odihnei, ia, numai! de vr'o câţi- 
va ani, de când îşi pusese, în gând să'şi dee 

"pe prâslea de Vlad în şcolile din “Piatră. 
Se cuprinsese bine, Moş-Trohin, vladise 

casă de om casnic, nu şagă, o iîmbelşugase 
cu toate, şi amu, de la r&masu bun ce zi: sese Siretiului şi Dunărei, pEscuia, îngrijea 
de trebuinţele bisericei la “care era ctitor; când nu se putea scăpa de rumâni, se mai 
făcea conţiliă la primărie ori primar, şi atunci 
grija lui cea mare era să pietruească uliţile “satului şi. drumurile comunale. :



MĂRLUCA a 161 

Baba "i murise; ficioru-săi era ami la 

carte în şcolile « din laşi, la care trecuse din 

Piatra. - N 

Ca să nu i se urască singur, iacă tot mun- 

cia moşneagu, pentru sat şi “pentru nevoile. 

a-lor lui, cari ascultai de cuvîntu lui, cu mic, 

cu mare. 
Un lucru nu-i odihnea 'sufletu, în toată 

odihna b&trâneţilor lui. 

Se : potrivise .popei Mateiu. şi dascălului 

Lisandru lonescu şi nu se mulțămise cu car- 

tea ce învățase Vlad în sat. 
Popa :. dă] la: târg mă creştine; - 

Dascălu: dă'l la târg, Moş-Trohine, că bă- 

ietu îi ager la minte'şi să cade să ştie, mai 

multe ca mine.. 
lacă ce-i tot toca unu şi-i tot cânta -cel- 

alt merei, mereii, până cel plecară pe Moş- 

Trohin. 
Da vezi-că dacă sfirşi Vlad. şcoala din Pia- 

tra, diavolu nu mai vru s'asculte de -tat'su 

şi, mort-copt, Moş-Trohin trebui să'] lase să 

se ducă la şcolile din Iaşi. 

Popa Mateii îl sfatuia « să. intre la semina- 

riu Socolii; 
Dascălu Lisandru: nu, să intre la liceu 

cela,. cum îi zice, şi pe urmă ci-că să -do: 

bândească nușce hârtie care-o dobândesc cei 

dobă de carte. .. e 

39.998. Rustice. Vol, II. „- 1]
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Vlad alesese liceu şi ami, după şapte ani, 
dacă sfirşise şi cea școală, nu mai voia flă- 
cău să se'ntoarcă în sat, că ci-că tot se mai 
îndemna. şi pentru altă şcoală. 

Ei vezi, iacă, lucru ista nu-i venea la s0- 
coteală moşneagului,. că uite ce-i trecuse prin 
minte : i 

"Dascălu Lisandru îmb&trânise, carte nu mai 
arăta băeţilor aşa ci-că, cum era vremea, că 
de! toate's la vremea lor şi după vreme. 
„. Nevoile: pururea 's. nevoi, numa” nu sunt 
pururea tot la un fel cu cele din..vremuri. 

Auzia pe. zapciă :grăind aşa,. mai. pe câte- 
un proprietar megieş, mai pe unu şi pe altu, 
şi. zicea şi el amin, că aşa să cadea să fie. 

Şi fiind-că om cu alt-feliti. de carte trebuia 
satului pentru înv&ţătura băeţilor, apoi mai . 

"cărturar ca Vlad? DR e 
Ar veni ficioru-su aici, s'ar pune să fie sa- 

tului ajutor, -s'ar însura cu Măriuca şi traiti 
Vlade pe urmă, să se uite şi Dumnezeii cu 
drag laşa traii, e 

Da unde asculta diavolu de. Vlad!. 
„- Şi tare era'cu. mirare lui Moş-Trohin, 
cum să nu tragă Vlad la satu. lui. şi mai 
ales cum să uite pe Măriuca? e 

Ce? par'că nu-se dase 'n. vânt după ea 
când venise într'o vară acasă? - 

Să'şi piardă minţile, nu alt-ceva.!... 

.
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Da vezi-că Măriuca nu era din cele care. 

se uită şi la alţii. : a o 

“li dase Dumnezei pe Pătru Muşat,. cu 

dânsu se încinsese la traiă, cu densu era s'o 

ducă. în cinste,: dacă nu şi cu dragoste. : 

Nu mai putea şi Măriuca după Vlad, că. 

era chipos, mândru îmbrăcat, că grăia fru- 

mos ca.un boerii, nu alt-ceva; ei, da vezi 

că nu se cădeal . A: 

Vlad era să pornească la laşi; se ducea 

cu folosu, vorba ceea, şi Măriuca remânea 

cu ponosu. . .-.. Si IE 

Le ştia toate aistea, :Moş-Trohin-; şi toc- 

ma de-aceea uite, se mira, tare se mai mira 

cum de nu se mai gândeşte Vlad la Mă- 

riuca după care muria cu zile în fie-care zi? 

Se făcuse atunci ca o scoabă de doru Mă-. 

riucăi; bolia, de pusese pe gânduri de grijă 

pe Moş-Trohin; pe urmă îi scrisese din laşi 

mere. şi'l tot întrebase de.Măriuca ; iar amu 

să tacă chitic? Mare minune. - . . 

La un crăciun, după ce murise Pătru Mu- 

şat, socotiți că n'alergase Vlad întrun su- 

fet, cu tot timpu protivnic? Ba încă cum! 

- Şi nu, şi nu, să iee pe Măriuca la. laşi 

cu el... oc 

Da vezi-că Măriuca fusese femee cuminte... 

În satu ei vrusese să rE&mâie şi rămăsese, 

iar ecuconaşu: Vlad, — cum îi zicea ea în
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-ris,—se întorsese buzat la Iaşi, foc de mâ- 
nios pe Măriuca, dar şi foc de îndrăgostit 
după densa. ec 

" Cum'să facă şi-cum: să dreagă ami ca 
să'] hotărască pe Vlad să vie.in sat? 

lacă cel muncia pe Moş-Trobin. 
„De aceea, lăsase. pe Măriuca să vămu- 

iască şi pornise înapoi acasă, cu -sufletu în 
mare turburare. a 

Vezuse cât era de .mare doru. Măriucăi 
după. Vlad al lui, câtă jale era. pe sufletu 

„ei că Vlad s'arăta nepăsător şi uituc de cele 
trecute, —şi asta,. vezi, îi încărcase inima de 
obidă. Sa e 

„ lacă ajunse pe cale pe Dascălu Lisandru 
care sfătuia cu Popa Mateii. 
-— Bine că ne-ai eşit în drum, Moş-Tro- 

hine, îi grăi Lisandru, .că tocma la dumneata 
veniam. o. 
—. Apoi. bine,..dâscăle, că sto nimerit, r&s- 

punse Moş-Trohin, cu. chipu nu tocma senin. 
Şi la'ce vă îndemna cugetu. către mine? 

—.S'o făcut că n'ai vrut să mai fii pri- 
mar est-timp, taică, —luâ cuvânt “popa Ma- 
teii ; da vorba d-tale când. îi pune-o, se 
ţine în seamă, că toată lumea de bun şi 
drept .te cunoaşte... Eă şi cu dascălu Lisan- 
dru ne-am sfătuit, taică, să facem: ce-om face 
şi uite,: să clădim şcoală nouă, ca să fie spre 
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mândrie satului şi spre cinste... Grăeşte dum: 

neata,. Moş-Trohine, cu primaru, osteneşte-te | 

până. la Piatra de grăeşte cu boerii din .cel 

comitet judeţean, cum îi. zice; grăeşte cu 

prefectu, cu toţi, Moş-Trohine, cu toţi, şi 

hai să. ne vedem visu “cu -ochii... IE 

— Apoi, 'Sfinţia-ta, .bine-ai plănuit şi spre 

laudă îţi este, iar'mie mare cinste mi se face 

şi bucuros face-m'oiă şi ei luntre ; şi. punte 

pentră isbânda lucrului. i Na 

__— Ba încă dascălu Lisandru. s'o gândit 

şi la o şcoală pentru fete, că de | Moş-Tro- 

hine, adecă de ce nu .sar lumina şi. săra- 

cele fetele satului ? Ei am auzit că sunt şcoli 

pentru “fete în: multe, sate... Adecă de ce 

mar fi şi la noid... ta 

-—_ Doamne că bine-ar fi, Sfinţia-ta... lacă - 

m'oiti porni săptămâna easta la târg, că tare 

mi-i dor de faptă bună... ae 

__ Cuconu Nicu Salbă, pe urmă, aud căi 

în Piatră o venit, ca tot omu, acasă,:de 

sfintele Paşti. SE i 

— Aşa? Atunci amandea la dânsu, pă- 

inte... Cuconu Nicu m€ cunoaște de sunt 

ani de zile... Tot îi şi senator de ceia la 

stăpânire... Socot că ne-o asculta nevoea şi 

ne-o fi sprijin strădaniei, grăi Moş-Trohin.... 

— Si iacă ce 'mi-o mai „venit în gând, 

Moş-Trohine, luâ cuvent dascălu. Ei n'o mai
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pot duce cu dascălia, că "mi-am făcut. veacu. 
De ce n'ai aduce pe Vlad,:măre, să fie das. 
câl, nu şagă, cu ştiinţă de carte nouă... 
„— Iacă vezi, la aeasta m'am gândit şi ei... 

Da unde-i chip să'l plec pe îndărătnicu, as- 
cultărei mele ?.... Nu vrea să mai audă nici 
de mine, nici de satu lui, nici de. Măriuca ; 
— şi mai hanţușcă de muiere ca Măriuca, 
unde se mai află? Şi doar îi sfiriia inima 
după dânsa !... Uite de ce sunt măhnit că 
nici văd pe unde umblu... Cum nu mi-ar fi 
voea 'săl văd aici lânga sufletu mei, cu casă, 
cu „copii, dascăl luminat, să fie drag tuturor 
cum am fost et? Dumnezeă nu "mi-ar ţine 
'n seamă 'vorba,.da pesemne, multă carte 
nu-i a bine, că uite cum schimbă sufletu' omu: 
lui: de nu. mai zici căiiel... | 

— Nu grăi aşa, taică, luâ cuvânt popa 
Mateiu. Nu cartea rătăceşte . cugetu, ci alte 
celea din târgurile mari... la mi te îndrumă 
mai bine colo, la Iaşi, după ce t'ei duce în 
Piatră, şi vezi cum şi ce fel trăeşte pe-acolo 
de 'nu'se'ndură de laşi să'l lase. | 
„— Nui cu cale să se ducă Moş-Trobhin. 

da uite, m'oii duce ei, că tot îmi pusesem 
în gând să m& duc să fac Paştele la soră- 
mea în Sculeni, grăi dascălu Lisandru. 

— Z&i? te-ai duce şi pe la laşi, dascăle? 
întrebâ cu bucurie Moş-Trohin. | 
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_— Da cum să nu m& duc, Moş-Trohine > 

Cată să facem unii pentru alţii, spre folosu 

şi al nostru şi al obştiei. i 

— Să'ţi dee Dumnezeu sănătate, dascăle 

şi să ai parte de toate cele vrute... 

_— Apoi că pentru mine Moş-Trohine, de 

ami sapa şi lopata..;: Mulţămesc lui  Dum- 

nezeă 'de ce-am putut face pân'amu. | 

_— Atunci ne-am înţeles cu toţii, grăi 

Moş-Trohin. Oii ruga pe Părintele Matei 

să'mi scrie scrisoare lui Vlad şi ţi-oiii da-o 

să “i-o duci. Apoi m'oiii porni la Piatră... 

mai vesel, măre, -c'o nădejde în suflet. 

„ — Apoi, cu plecăciune, Moş-Trobhine, grăi 

Popa Mateiii şi-om mai sfătui "nainte de ple- 

care. Da a 

— Om sfătui, fereşte. Cu pace bună. Pă- 

rinte şi dascăle frate... | | 

Moş-Trohin ajunse acasă uşurat: par'că de 

cine ştie câtă greutate care i se pusese pe 

inimă. 
Poate că era să facă Dumnezei minune 

ca dascălu' Lisandru să întoarcă pe Vlad de 

la apucăturile lui îndărătnice ! 

Când 'era soarele de-o suliță, iacă un bă- 

eţel de vr'o opt, noue ani, că intră în ograda 

cea. mare şi curată alui Moş-Trohin şi-i a- 

duse vorbă de la Măriuca dela moară, ca 

să se repeadă Moş-Trohin pân” la densa.
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bine. o o 
Oare nu plănuise Măriuca .ceva ? 
“Ba z&ă plănuise, şi încă ce lucru isteţ şi - Plin de şireclic! 

„ Moş-Trobhin : rise - cu dragă inimă, 'mi-o sărută de trei ori în şir pe obrăjiorii ceiă buni de muşcat, şi porni, pe când amurgia, în. inima.lui cu soarele unei nădejdi nespus de mândră. | | | In seara aceea cu dascălu Lisandru şi cu părintele Mateii,. alcătuiră scrisoare lui Vlad, povăţuiră pe dascălu potrivit cu planu Mă- riucăi şi riseră cu poftă de: ce-avea să se în- tîmple. . Si 
A doua zi Moş-Trohin se porni la Piatră şi dascălu Lisandru la laşi. 
Popa rămase să stringă mână de la mână pentru şcoală, ca să vadă cei din târg cât dor aveai rumânii să aibă o clădire cum se cade... 
lar Măriuca măcina toată ziulica.... Apa clocotea. la Scoc... moara se'nvirtea mereii... 

III | 
Vlad a lui Moş-Trohin se afla în gazdă la o. cucoană veduvă, pe lângă biserica Vulpe. i 

Şi purcese "moşneagu că-i spunea gându a
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„ Nuş': cum” făcuse, nuş'. cum dresese că a- 

- colo descălecase la venirea lui în. laşi. ..> 

_ Cucoana. Frăsina il :v&zuse.cu ochii; cres- 

când şi făcendu-se mare, uri» bujor de flăcăii 

ştii, să se tot uite fetele la -dinsu ; ba: încă 

şi vădanele... Ce? par'că ele n'aveai. adecă. 

inimă pentru dat în dragoste.? Ba bine că nu. 

„Şi. cucoana  Frăsiniţa,. măre, unde mi : s'a- 

prinse într'o bună dimineaţă şi unde: începu 

să-i bată inima pentru Vlăduleţ cu p&ru creţ, 

__ cum îl demierda bătrânica de :dinsa!. . - 

Ca. făcuse cucoana. Frăsiniţa.; pătru-zeci de 

noduri: la: .curmeiu vieţei ;; d'apoi. cum l 

Nu şi se fâcea,tocma urit - s'0 vezi, :da 

pici tocma drag să-i dai toată ziua bună 

ziua... i 
m tă 

„Bietu Vlad nici nu visa. la „gazda. lui. care 

nul mai. scotea din Vlădulică.. în sus; Vlă- 

dulică în jos!...: .: a 

El'era muncit de gânduri de dragoste ;în. 

altă parte şi de gândul să se vadă. ajuns:om 

învăţat, om. înare..: a ae 

1 se făcea foarte adese-ori : inaintea ochi- 

lor priveliştea de pe Bistricioară, cu satu în- 

tr'o parte, mare şi mândru ca 0 grădină, cu 

călciile stufoase care se plecati d'asupra apei 

pururea în drăgostire cu vălurelele limpezi 

în boiul pietrei de smaragd.. 1 se făcea apoi 

la un cotişor al pirâului, nişte plopi nanţi,
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nanți, ale cărora frunze tremurat pururea a cine ştie .ce dragoste ascunsă ; “i se ivea între: denşii iezătura unei mori ; apoi moara nou€ şi curată de strălucea: la soare; iacă şi podişca de scânduri învechite care. lega „Dătătura morei -cu celă-l'alt :mal, .şi un zăvo- iaş în fața morii: de unde Bistricioara: se por- nia pe alt braţ, mititică şi subţire,. ca o cor- deluţă. albăstrie cu sclipiri de argint.. Şi tare-i mai plăcea: flăcăului.să se uite cu ochii: minţii la aşa mândră privelişte... : ar cu fiori îl cuprindea 'când i: se închi- puia o casă văruită aşa de frumos, că . soa- rele, zilnic ţintuia în păreţii ei stele. sclipi- toare care'ţi luati ochii... | : Şi când Măriuca morăriţa, cu cămeşuţa cu arniciă, roasă în dreptul a dou cireşe furate din grădina zînelor şi ascunse ?n sîn, — se ivia vioae şi cu gând de muncă; — bietu Vlad. îşi Ştergea - fruntea, că'] năpădiai. :su- dorile, 
25 "Şi par'c'o vedea pe prispa: morii dusă pe gânduri... : cu cugetu la el care i grăise de dragoste: şi o. robise lui... m "ŞI. mustra 'atunci un glas tainic că nu lăsa târgu ista: mare în carele avea multe. de înfruntat pe toată ziua! 

Norocirea era. acolo Şi nu putea s'o pri- |
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ceapă, căci îl momia'o năzuinţă.. stăruitoare 

de strălucire în lume... ae 

Era în clasa a VIl-a... N 

Mai avea olecuţă încă şi școala cea mare, 

Universitatea, era să-i: deschidă porţile... 

Şi visu lui se într'aripa şi'l ducea departe, 

departe, în lumi -ascunse altor minţi, şi 'clă- 

dea pe-acolo palate: de feţi-frumoşi şi de zîne 

cu vieaţă fără asemenare de. mândră... 

Şi iar i se întorcea mintea apoi pe malul 

Bistricioarei şi-i arăta pe Măriuca în sbegu- 

ială parcă: cu nişte flăcăi... i 

Atunci îl muşca de inimă nuştiii ce diha- 

nie, în ochi.i “s'aprindeaii focuri de mânie 

şi: par'că ar fi purces în clipa aceea, pentru 

vecie, din Iaşi. SEE i 

„Să se sbeguiască cu alţii; şi: pe dinsu nu 

voise nici în ruptu capului să'l lase s'o des- 

mierde! -  - - - - 

" Apoi ce fel de îndrăgostire era !. | 

- Ei, da la densu, ce fel de îndrăgostire 

era adecă, de vreme ce nu se îndura să jert- 

fească Măriucăi năzuinţele lui deşerte? 

Vezi-că el o judeca numâă' pe densa şi 

până în fundu inimei lui nu cuteza să se 

pogoare, de frică să nu se găsească vinovat. 

Şi zile "ntregi. îl chinuia zulia ; şi zile 'n- 

tregi era, bietu Vlad, între dou€ patimi : 

dragostea şi năzuinţa s'ajungă om mare.
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" Şin fel defel de chipuri i se năluceai şi 
una şi alta în. ceasurile când 'nu'] îndemna 
cugetu să facă alt-ceva. | DE a: 

De geaba cucoana Frăsiniţa îi grăia des- 
chis de tot, vorba ceea: cu ochii .bazaochii, 
cu enile sprîncenile, cu gura .ştirbătura, că - muria, că se topia de doru lui, Vlad nu lua 
în seamă, cum lumina lunei nu ia în seamă „lumina unei stele afundată în “cine ştie: ce depărtare a Întunericului -nopţei.. Se 

Dar. iacă. -pe vară, după ce Vlad : sfirşi 
şcoala, de bucurie. că. dăduse bun examen, vru să:se pornească unde-va din Iaşi numa” vro patru, :cinci zile; câ. să mai. resufle, — că pe urmă era să des examenu “cel” mare de bacalaureat, cum îi zice. Sar fi “repezit la Măriuca în sat la el, dar era prea de- parte, vezi... .. . n Sa Numa” cât află -cucoana Frăsiniţa şi i. se Ccutremură inimioara, la un gând năprasnic - ce-i scăpărâ prin minte. a 
Fuga la el în. odae într'o dimineaţă, ca să'l prindă-acasă: şi'] pofti, cu glasu cel mai dulce, la vie la: dumneaei. i m 
— Că: Doamne, Vlădulică, mare fruniosu-i acolo şi-o să ai „mâncărică bună, aşternut bun: şi: moale ca pufu, tot ce-i vrea, Vlădu- leţ cu pe&ru cre. : .
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—  Mulţămesc cucoană .Frăsiniţă, merg, 

de ce nu!... A | 

Să-i vie leşin: de bucurie, cucoanei Frăsi- 

niţei; ba încă 'şi mai r&i, Doamne fereşte 

de fire iute! De | 

Jacă'l pe Vlăduleţ la vie, dincolo de 'Ru- 

ginoasa, pe-un deluleţ, aşternut cu cea :mai 

mândră .cergă de verdeață. | 

Incai viea era îngrădită c'o perdea.de co- 

paci stufoşi, de nu. se mai. vedea dintr'însa 

de cât ceru, sus, butucii de viţă, jos, şi de- 

parte în colo, spre apus, un virf tare nalt 

de. deal, tot, numa! păduri. . i 

In pustietatea aeasta frumoasă, cucoana 

- Frăsiniţa i se păru alta lui Vlad şi cucoana 

Frăsiniţa asta aşteptase. IE 

„Şi nu se mai gândi Vlad la - nimica ;vr'o 

câte-va zile ; cucoana Frăsiniţa erâ zîna viei 

şi via din care "şi: culegea el roadele inimei. 

Nuş' cum se făcu, că întro seară Vlad 

işi deschise cugetu cucoanei Frăsiniţei, şi-i 

spuse de Măriuca, şi-i spuse de ! visurile lui 

mândre de mărire. a 

„Şi cucoana Frăsiniţa s'a putut face şi mai 

stăpână de-acolo înainte pe Vlad, căci îi mă- 

gulia. visurile şi i le arăta şi 'mai mândre, şi 

cu cât îi le arăta mai mândre, îi smulgea 

floare cu floare întregul mănuchii de amin- 

tiri despre Măriuca... :
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— Ce? îi grăia cucoana cea vicleană, so- 
coteşti că o ţ&rancă o să poată face față ?n 
lume alăturea cu tine, puiule, când îi. fi om 
mare, cu vază ? Da de unde! Nici prin gând 
să'ţi treacă. Ai avut o dragoste cum ati toţi 
copiii... şi azi tu începi să te faci om în tot 
locu. He! pentru ce viitor frumos te preur- 
seşte însuşirile mândre care îţi înfloresc .în 
suflet ! i e 

Şi fără să se pue: pe -dinsa cât de puţin- 
tel măcar în iveală, pentru viitor, mergea 
înainte cu patima. ei, care târziu - isbucnise, 
dar care se ţinea .focoasă. şi foarte stărui- 
toare. 

Iar în sufletu ei, puţin îi păsa de înv&ţă- 
tura lui Vlad! Trecuse vremea bacalaurea- 
tului şin Iunie şi'n “Septembrie, şi nici că se. 
îndura să'şi lase ibovnicu. . 

In laşi dacă se'ntoarseră după cules, făcu 
ce făcu cucoana Frăsiniţa şi găsi o slujbă lui Vlad la. Creditu cela, că de alt-felii avea trecere pe la cei mari, muerea ! 

Şi-i găsi slujbă, numa” ca. să] mai ţie pe loc cu învăţătura şi aşa să poată să'] aibă tot sub mâna €! părintească. E Vlad nu mai vedea amh de cât cu ochii 
ci, şi se învățase. a grăi. cu. cugetu ei. 

Pe urmă, lucru ciudat, mai să-i zici mi-
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nune: cucoana Frăsiniţa 'par'că nu mai era 

cea dinainte. i 

Intinerise ; prinsese faţă; de unde era ne- 

mâncată şi nebăută par'că, ami mai pusese 

carne pe dinsa, şi... mai, mai să-i. zici  fru- 

moasă amil:- e . e 

Lui Vlad i se părea straşnic de mândră; 

__ iar la: Măriuca nu se mai gândea o clipă: 

toată vremea "i-o prindea. slujba şi cucoana 

Frăsiniţa, cucoana Frăsiniţa şi' slujba. 

Şi iacă, măre, aşa mersese lucru cu bietu 

Vlad, până ce se făcu înţelegerea ceea între 

Moş-Trohin, Popa Mateiii şi dascălu Lisandru. 

IV. 

Cucoana Frăsiniţa, cu. floare: la ureche, 

numa” în capot, veselă nevoe mare, 'sta la 

o fereastră. care da în ogradă. Cosea lui 

Vladuleţ cu p&ru creţ O -cămeşă cu brodărie 

şi cânta, ca.0 păsăruică pe-o cracă, întrun 

crâng. 
i E 

lacă atunci pe poartă un rumân : bărbos, 

nant, cam adus. de umeri. Vezi-că stăteaii 

călare pe ei şaizeci şi: mai bine -de ani.. Era 

dascălu Lisandru. Sa 

Cum se uită la dinsu cucoana Frăsiniţa, 

parc'o. înfioră şi” întrebă cam răstit: 

 _— Da ce vrei, omule?
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„.. Dascălu Lisandru îşi luă pălăria. 
— Apoi, cucoană, caut pe: Vlad a lui 

Moş-Trohin care învaţă carte aici în laşi... 
Şi par'caici îi num&ru de casă la care lăcu- 
eşte Vlad... a | 

Cucoana Frăsiniţa se cam înfioră iar... Pen- 
tru ce adecă 'l:căuta omu-ista tocma din 
sat. de-acolo? Nu-i mirosi ei a bine şi prinse 
a descoase pe dascăl. | 

— Da cine eşti. dumneata? 
— Ei sunt înv&ţătoru şcoalei din satu 

cela şi fiind-că tot era să trec prin Iaşi, m'o 
rugat: Moş-Trohin să viă pe. la Vlad săi a. 
duc scrisoare... , 

— Al aduci cu 'dita o scrisoare? Apoi 
f4 bine şi 'mi-o dă mie, că domnu Bistricio- 
reanu. nu-i acasă.... De 

— Cine, .cucoană? Aa 
„— Domnu Vlad .Bistricioreanu. 
"— Iaca bre |. nu se .putu stăpâni dascălu 
să nu se. mire.:Da pesemne so cuconăşit 
r&i ficioru lui Moş-Trobhin ! Să 
— Domnu Vlad e om mare pe-aici pe la 

noi, aşa să ştii dumneata, Moş-dascăle... Da 
fiind-c'ai venit, ia poftim în casă... . 

Cucoana Frăsiniţa eşi, î] ;pofti pe dascăl 
în odaea cea.mare şi'l rugă să şadă. Tare-i 
cerea inima să pue mâna pe scrisoarea ceea.
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Nuş de ce, îi intrase în sufleţel o frică tai- 

nică. 
— Bre, da în frumoasă odae şăde ficioru 

lui Moş-Trohin... S'o boerit r&iă, cucoană... 
grăi dascălu. Da matale cine eşti, fie'mi cu 

jertăciune ? 
— Ei, dascăle sunt cucoana de gazdă. .. 
Domnu Bistricioreanu şăde la mine de multă 

vreme... 
Dascălului incepu a-i trece prin minte alte 

celea. Nu prea i se arâta a lucru curat la 

mijloc... Măre, câtă carte șă'nveţe un om, 

tot nu uită peai lui aşa de tare, cum.ii 

uitase Vlad, până nu-s papuci muiereşti în 

cale... 
De! văzuse şi dascălu multe: în cele ti- 

nereţi ale lui. 
Cucoana iasta i sarăta o mehenche şi ju: 

mătate, după ochi şi după glasu cela mior- 

lait... Nu! lucru curat nu era la mijloc. Şi 

când te-apucă "n ghiare jupinese de soiu ca 

cucoana. easta, apoi te. farmecă reci i “cu 

gre scapi de densele. | 

Aistea le gândi dascălu Lisandru într'o 

clipă, în' care cucoana Frăsiniţa zisese unei 

slugi să-i aducă lui dulceţi. 

„— Mare cinste 'mi face, muerea.  Astaii 

ca să mă descoase... Culce-se pe cea ureche... 

— Şi aşa, dascăle, —- da me rog matale, 

39.998. Rustice, Vol. ZI. | 12
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cum te cheamă ?—începu cucoana, ştii dul- 
ceag de tot, cum îi oţetu făcut cu miere.. 

— Apoi, 'cu iertăciune, Lisandru, chip, 
-m&- cheamă. 

— Care vra să zică, dascăle Lisandre, 
vii cu r&vaş de la vr'o ibovnică de pe-acolo? 
N'o fi de la. Măriuca?... grăi cam cu batjo- 

“cură adecă. o 
_— Care Măriucă, cucoană? se făcu das- 

călu a nu pricepe, şi bănuiala lui prinse ră- 
dăcini,.. Nu-i nici o Măriucă pe-acolo care 

“să fi fost ibovnica lui Vlad. Cuconaşii gă- 
“sesc ei ibovnice,. pe la târg, destule, că la 
“târg îi lumea a dracului... 

Cucoana Frăsiniţa îi aruncă o păreche de 
ochi crucişi... fără să răspundă. „. 

— Aduc lui Vlad scrisoare. de la. bietu 
tată-su care doreşte după el ; iacă de la cine 

"aduc scrisoare. 
— Bine dascăle; o să-i pare bine d-lui 

Bistricioreanu. Da fiind-că nu ştii când o să 
vie acasă, că-n 'are ceas anume, lasă'mi scri- 
soarea mie, să “i-o pun pe masă, în odaea 

“în care doarme, şi o ceti-o el atunci. 
— Nu cucoană, fie'mi cu iertăciune. Am 

poruncă să “i-o dai în mână. 
« Cucoana. Frăsiniţa prinse-a încrunta din 

“sprîncene şi a.se mânia.
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—-:Ce? oare ţi-i frică dascăle să n'o ci- 

tească om.str&in ?... 
— Ba nu, cucoană, da tare-aşi vra să'l 

văd, că-i multă vreme de când nam dat 

ochi cu dinsu, şi. de! poate că'mi dă şi el 

mie r&vaş la mână pentru tatsu. . - 
Nu era chip să.descoase pe blestematu 

de dascăl; şi frica o cuprindea mai cu pu- 

tere. Sia 

—. Vezi-că nu ştii când o să vie... r&s- 

punse cucoana. . | 
— ME rog, da tot îi fi ştiind matale, 

unde se duce el'de învaţă..;  .. 
"— Apoi nu ştii că-i s&rbătoare azi, şi nu-i : 

şcoală ? i | 

_— Bre, a dracului muiere !... gândi dascălu, 

vra să nu'l văd, vra să mi'l ascundă. Atunci 

oii mai veni, cucoană, grăi dascălu tare. Ma- 

tale "i-&i spune multă sănătate. | 

— Bine, bine... las căi spuiu, nuţți fie 

„frică, | „ Se 
:— D'apoi de m'aşi lăsa pe grija ta! — 

gândi dascălu, —şi porni. 
In ogradă văzu pe slujnică cum întindea, 

tocma lângă poartă, nişte albituri spălate. : 

li tună prin cap una şi bună dascălului. 

Dacă ajunse în dreptu fetei, îi dădu bună 

ziua, şi pe urmă se opri şi se lovi repede 

peste pălărie: 

4
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- — Na! cam uitat unde "'mi-o' spus cu- 
coana să găsesc pe domnu. Vlad... . 

— La Credit, creștine... acolo. are slujbă 
cuconaşu nostru. . SI | 

— Aşa, bine zici. Mulţămesc, fetica mo- 
şului. Ei, vezi, cutra, se gândi dascălu, îl 
teme de mine pe Vlad... Şi are slujbă, cu- 
conașu dumnealui ? Săracu Moş:Trohin, tei 
mira săl mai vadă adus în sat de-ami.. 
“Bre! ce ţiii cu târgurile istea mari... 

Intreb el, dascălu, ba pe unu, ba pe altu, 
până ce dădu Dumnezeu să găsească Cre- 
ditu cela, şi, în sfîrşit, să dee ochi cu Vlad. 

Când îl v&zu ficioru' lui Moş-Trohin, se 
făcu la faţă în floarea macului, şi'] duse re- 
pede pe dascăl într'o odae în' care sta de 
pază. uşierii, cum le zic. Ra 
„Ce de mai întrebări, ce de mai una, mai 

alta, — şi: nu mai putea Vlad de bucurie că 
;vedea pe dascăl, că 'dascălu-i grăia de tat” 
su... Şil tot întreba mere de Moş-Trohin 
şi iar de Moş-Trohin... Ba veni încă şi rindu: 
Măriucăi, — şi par'că i se încălzi sufletu, lui 
bietu Vlad, când auzi de la dascălu că M&- 
riuca-i tot coz de frumoasă. 

— Te-aşteaptă, măre Vlade, şi Moş-Tro- 
hin și Măriuca cu doru pururea: deştept... 
Fi, da .vezi-că dumneata, fătu mei, te-ai fă- 
cut-târgoveţ, de nu te mai cunoaşte nime,
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şi... fie'mi. cu iertăciune... te-ai prins cu dra- 

gostea pe la târg... pe-aici... a 
Vlad pricepu şi plecâ ochii în jos... Par' 

că'] arsese ceva la inimă de ruşine; iar în 

minte 'î se iviră 'de-odată toate aducerile 

aminte de lucrurile care! făceau să fie foarte - 

mulţămit odinioară. | A 

Dascălu prinse-a'i spune ce planuri mân- 

dre avea Moş-Trohin cu şcoala; prinse-ai 

spune că satu îl aştepta pe dinsu ca să le 

fie luminător copiilor ; prinse-ai spune că el 

îşi făcuse vacu de-ami Şi că ar închide ochii 

mulțămit dacă el, Vlad al “lui Moş-Trohin, 

iar lua locu în satu lui şi-ar fi dascăl după 

ştiinţa de astăzi. | 

Vlad asculta şi par'că'i venia să plângă; 

că avea bun suflet, băetu, numa” nemintoşia 

vârstei şi ispitele târgului, uite, îl rătăciseră. 

Ami, la” vorbele cuminţi şi calde ale das- 

călului Lisandru par'că se înviora și se 'în- 

trupa un alt'om-şi drag i se făcea planu 

lui Moş-Trohin, doritu de tat'su. ” 

"Dascălu nu-i pomenise nimica însă de cu- 

nunie cu Măriuca. Era şiret dascălu, și ştia 

două şi el, pe lume; că, să vedeţi, după 

ce-i grăi de toate cele de pân'amă, îi dădu 

scrisoarea. E | - 

Cu mâinile tremurând apucă Vlad r&vaşu



182 MĂRIUCUA 

de la b&trânu de-acasă şi se'cam trudi o- 
leacă până să'l desfacă.. .. 

Era lipit cu miez de pâine, "şi 'se ţinea şi 
aluatu şi hârtia. | 

lacă, în sfîrşit, ce ceti; 
« Vlade tată, 

«Mai întâiă de toate ii trimet blagos- 
lovenia Sfinţiei- Sale părintelui Mateii şi a 
mea, tâtâni-tei,—că mult mi-i dornic sufletu 
să afle despre: sănătatea ta.. 

«Din mila Domnului, fătu-meă, sunt pre: 
cum mai lăsat; că de la pornirea ta nici 
am mai primit. vro slovuşoară de la mâna: 
ta, ca să mi se bucure sufletu; de-aceea, 
văznd şi vă&zend că fătu met Vlăducu s'o 
uitat pe el în cel hăă de târg depărtat, iar 
la satu lui nici: că mai gândeşte ; şi dac'am 
vezut apoi, cainicu de mine, c'o să r&mâit 
la . "vreme de bătrâneţe tot singur ca un cuc, 
eacă 'mi-am.pus în gând să nu mor până 
ce n'oiii avea cui să las mult puţincelu ce-am 
strîns şi eu. 
„«M'o uitat Vlad pe mine, —ia să'l uit, 

măre, şi ei pe dînsu, că mult mi so amă- 
rât sufletu. 

«Aşa m'am sfătuit cu gându şi iacă'ţi tri- 
met scrisoare cu dascălu “Lisandru, ca săţi 
vestesc fie fătu mei, că mE însor cu. Mă- 
riuca >..
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„— Cu Măriuca ? strigă . Vlad şi se făc 

numa” sudori... şăgueşte tata? E 

— Măre, ceteşte până la capt&t, Vlade 

fătu-meii, ceteşte şi t'ei dumeri, îi rosti das- 

călu; iar pe sub mustăţi ridea, ghiduşu | 

eu uu'că mă însor cu Măriuca»... mai: 

ceti Vlad şi înghiţi cu noduri, apoi - începu - 

mai departe: - | e 

«Bătrân sunt, 'Vlade «tată, mă văd căi aşa ; 

da ce să'mi fac pustietăţei. care mă . ucide 

nainte de vreme? a 

«Şi: pe urmă, Măriuca, par'că "mi-o făcut 

cu ulcica, aşa's de 'fermecat, ztii, Vlade tată, . 

fermecat de-al binelea. Pas de mai scapă din: 

mreajă ! Măre, lasă, face-m'oiă şi eă un clean 

de Bistriţă. de n'o să aibă să se plângă Mă- 

riuca fetica moşului. a Mi 

«D'apoi: cum .socoteşti 1... Că văd eu, măre 

băete ; sunt mai dârz eu în iarna betrâne- 

ţelor mele, de cât tine în primăvara tinere- 

ţelor tale... ae 

«Era să hu'ţi dati ştiinţă de ist pas al meu; 

dar apoi m'o mlădiat părintele şi cu dascălu. 

«Ami, dacă-i pofti să'mi „cari apă.cu ciuru 

la nuntă, iacă vin-o şi cară'mi, fătu mei; 

iar de nu, pace bună între noi. Poate o vra 

Dumnezeii să'mi. dee. roade ami la bătră- 

neţe, ca să fie cine să'mi închidă ochii când 

m'o chema' Domnu la el...
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“Eu şi părintele Mateiă: te blagoslovim şi: 
te sărutăm cu părintească dragoste. 

«Tatâni-tăă .- | 
e ___ «“Trohin sin Agapie». 

lar dacă ceti Vlad, n'avu: glas să vor- 
bească. Par'că-i pierise daru graiului. In-min- 
tea lui se făcuse întunerec de noapte adâncă. 

Prinse-a plânge ca un copil, cu ochii ţin- 
tuiţi pe scrisoarea ale'căreea slove “mari cât 
talpa gâştei, par'că erau de foc în multe 
feţe. o e 
“a Dascălu se uita la densu cu bucurie as- 

cunsă : plânsu lui Vlad il dovedia cu inimă 
bună şi cu dor de.cele de-acasă. 

Doamne, ce noroc mare pe toţi, să'l poată 
mâna spre casă r&vaşu care cuprindea izvo- 
direa Măriucăi. | e 

" Avea minte isteaţă, nevăstuica ! 
„Trecură aşa câte-va clipe. 

" De-odată Vlad se sculă în picioare şi a- 
pucă de-o -mână pe dascălu Lisandru.. 
— Dascăle, îi grăi, ştii, cu hotărire, — 

pornim acasă chiar astăzi, Haidem... 
„Se şterse la ochi, se- duse în odaea în 
care scriea la slujbă, îşi luă pălăria fără să 
spuie cui-va o vorbă, s&ntoarse de : lu pe 
dascăl şi, pe ici ţi-i drumul 

Tot în acea ameţeală a gândurilor care'l 
hotăriseră să lase lașii, să lase ibovnica, să
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- lase “cartea, legată la gard. de-o bucată de 

eme,—Vlad se porni întru căutarea unei 

căruţi, se tocmi, se învoi cu jupânti Moise 

al harabalei, — şi până nu se găti jupânu, 

nu'] slăbi cu dragostea. a 

La poarta. cucoanei Frăsiniţei când . se o- 

pri, şi Dumnezei- să fi vrut să'l împiedice, 

nu ar fi isbutit. E 

Par'că era prins de friguri ; şi, el, blându 

şi supusu Vlad, ar fi fost în stare să s'a- 

puce la trânteală cu cine nu Var fi lăsat să 
plece. aa DE , îi 

Hei ! vezi-că-sunt clipe de deşteptare "şi 

de întoarcere, la ce se părea uitat, în clipe 

de rătăcire, — că stavilă nu se poate pune 

pornirei, tocma. ca şi pornirei - unui - pîrâu, 

când plouă mult la munte. 

„Şi plouase, la Vlad: plouase - aduceri a- 

minte dulci şi dragi sufletului ; şi ploaea spă- 

lase cu şiroaiele ei glodu vieţei de-ami ; iar 

locu sufletului r&măsese curat, bun de răsadu 

unei: dragoste” trainice şi unei vieţi: folosi- 

toare. . n „i . ie 

Ce plânse, ce e văicări cucoana Frăsiniţa ; 

ce prinse-a ţipa slujnica” şi-a lătra cânele Fi- 

deluş, speriat de-atăta văicăreală şi de-atâta 

filfoteală prin casă! | 

Vlad. nici. măcar lua seama. 

lar dascălu prinsese la: putere, ştii, ca de.
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flăcău în toiu tinereţei: îţi ridica uşor, ca 
pe nişte pene, lucrurile lui Vlad. şi le aşeza- 
în haraba. 

După o jum&tate de ceas, în casa cu pă&- 
catu, r&măsese cucoana Frăsiniţa leşinată, 
slujnica s'o stropească cu oţet şi. coteiu Fi- 
deluş să latre pe. de-lături. 

V . 

Moara se hodinea... Apa curgea pe subt 
capacu iezăturei, ciur | ciur!.. . încetișor. Era 
duminecă, şi încă a Floriilor. 

Bătătura morii era măturată .şi curată ca 
în palmă. 

lacă Popa Mateiu, călare, se opri în dreptu 
căscioarei Măriucăi. 
-— Măriucă, Măriucă tată, strigă el. 
Măriuca se ivi gătită, foc de găâtită.. 

„— Sărut mâna Mos Părinte, Sinţia- ta m'ai 
strigat. 

— Eu, Măriucă tată, ca. să! ă spuiii veste 
| imbucurătoare, azi, de sfânta duminecă a Stil- 
părilor. Ia ghici ce-i? SE 

— Apoi, de | ştii ei, Moş- Părinte ? 
Prin inimă îi trecu însă un fior cald: ; iar 

în obraji îi r&săriră bujori: gându-i sbură 
într'o clipă la Vlad; care altă veste de bu- 
curie putea să fie?
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— Las căi trecu. prin gând, Măriucă 

tată... Ei, ce să-i faci tinereţei, bat-o norocu: 

apoi, aşa-i,: Măriucă, o venit ficioru lui Moş- 

Trohin. Eu m'am dus de cu -noapte de-am 

împărtăşit pe bietu Moş-Toader din: cătună 

şi-amă mă&'ntorc, că am slujbă la biserică 

pentru sfinta zi de azi. a 

__ “Sărut mâna Moş-Părinte. Mateiu de 

veste bună, Apoi o 'să viă şi eii la biserică. 

— Vino sănătoasă. | i 

Părintele porni în buestru calului. 

Doamne, ce bucurie pe .sufletu Măriucăi ! 

Care. vra să zică, dacă venise şi venise 

Vlad,. cum auzise că moşneagu de tat'su era 

s'o ia' pe dânsa, — apoi tot o mai avea la 

inimă, flăcău... | 

"Si nu'şi mai găsia loc, sărăcuţa, şi nu ştia, 

să plângă, ori să cânte ? 's'alerge la Moş- 

Trohin, ori să lase să se întâlnească cu din- 

şii la biserică ?... | Si 

Cum o să se uite Vlad la dinsa? 

Ce-o :să-i zică? 

Pentru ce adecă n'alergase de-cuseară la 

ea, la moară? Ce plan învirtea moşneagu ?: 

Câte şi mai câte gândia nevăstuica şi se 

pârpolia ca o mreană scăpată'n jăratec. 

Par'că. se vedea hărnicind la moară ca şi 

mai "nainte, ami însă îndrăgită, măritată cu 

Vlad care-i era: drag ca lumina ochilor... ŞII
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vedea pe-el învăţător în sat, fruntaşu frun- 
taşilor, om cu carte, cum se întorcea seara 
acasă 'ostenit, ca să se hodinească cu drag, 
pe prispa mori... a 
„Sil vedea stăpânu morii şi stăpânu ei, și 
tare mai era veselă şi mândră! | | 

Când ajunse la biserică, frământată de 
gânduri de-aistea, nime nu venise încă ; nu- 
ma' dascălu nuş'ce bodogănia la strană _ră- 
pide şi ne'nţeles. Ei 
"O lumînărică ardea. în faţa icoanei Maicei 
Domnului şi una în altar, | | 

La icoana Maicei Domnului se duse de 
bătu metănii şi începu să se închine. . 

Prinse-a toca în vremea aeasta. şi pe urmă, 
unu, după altu, lumea a se stringe. 

lacă şi Moș-Trohin ras şi întinerit la faţă 
de par'că s&'ntorsese rostu vremei şi anii 
moşneagului intraseră în primăvară. 

Cu drept zăi,—era primăvara unei bucu: 
rii sufleteşti, fără asemănare de dulce ; pier- 
dut fusese ficioru-său şi era aflat; rătăcit 
fusese, şi căit se întorsese la casa . părin- 
"tească, o SE 

După dinsu venea Vlad, cam posomorât; 
faţă «cu veselia. lui tat'su el era ca un nour 
care trece p'in dreptu soarelui şi lasă pată 
de umbră într'un loc luminos. | 
„Vezi-că grăiseră doar, de-cuseară, Moş-
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Trohin' şi ficioru, după ce se 'vezuscră şi 

după ce trecuse clipa cea dintâi a bucuriei 

şi-a înduioșărei. 

— Şi zi, te însori, tătucă, — luase cuvent 

Vlad, cu înnec în glas. a 

— După pravilă, fâtu meu, şi cu tot rostu, 

_r&spunsese. moşneagu, şi clipise din ochi cu 

veselie. d 

— Să'ţi dee Dumnezei noroc... 

2 Adecă să ne dee la amândoui, fătu 

mei, “că şi pentru tine-i bucurie, bucuria 

mea... De! tu o să r&mâi veci de veci târ- 

goveţ; tu o să trăeşti pe-acolo boereşte, o 

să iei vr'o duducuţă di cele care când le 

iei sunt zîne şi pe urmă se fac: vai de băr- 

bat! Tu, în sfîrşit, vrei să fii cuprins de 

tăte năravurile târgurilor... Dumnezei să te 

„povăţuiască a bine, tătucă... Ei, de! ce'era 

să fac, la vreme de bătrâneţe? Măriuca "mi 

cra dragă pentru tine; dacă tu n'ai mai 

vrut-o, mi so făcut dragă pentru mine; şi 

iacă de ce ne luăm ami... a 

_— Măre, ştii una tătucă, grăise Vlad, 

păcat că nui în sat. dascălu Lisandru, că n'o 

venit cu mine, şi “ţi-ar spune cum şi ce fel 

m& hotărâsem... Dar dacă dumneata ţii nu- 

îna' de cât la Măriuca... eii ce-o să fac alta 

de cât să pornesc înnapoi la: aşi?... | 

— Măre, fătu mei, de! ştiu ei? Cuminey
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o fi el lucru, cum o fi, da cu Măriuca nu 
ştii z&i de t'ei putea împăciui, că-i foc de 
superată nevasta,—şi mătincă-i cu drept su. 
perată, fătu mei. Din dragostea .cea mare 
să 'mi-o uiţi, biata, de parcă nu mai era pe 
lume? lan socoteşte bine, tu, care eşti căr- 
turar... In sfirşit, Vlade tată, mâni îi cerca 
singur tu. Eă nu m'oii amesteca, ei nici 
n'oiă şti-măcar... | e 

—. Oiă cerca, tătucă... şi pe urmă oii 
“videa... | . 

lacă de ce era Vlad aşa de :posomorât. 
"Nu închisese ochii toată noaptea ; fel de tel 
de vedenii îl chinuiseră în toate chipurile. 

I-se ţintuise apoi :în. gând 'că 'Moș-Trohin 
nu prea era bucuros de venirea lui şi că 
prea s'arăta îndrăgostit de Măriuca. 

Oare dac'ar fi. fost bucuros că i se întor- 
sese ficioru, gata să se lepede de viaţa ce 
dusese, nu sar fi dus el întâi la Măriuca s'o 
îmbuneze? | 

Dar pentru că inima ']. indemna să nu se 
lese umilit de moşneag, şil mâna către Mă- 
riuca cu pornire de adevărată dragoste, — 
se cădea să se ducă el la Măriuca şi s'o 
îmbuneze. . 

In biserică o. văzu şi se făcu roş: până'n 
albul ochilor ; îi dădu bună dimineaţă şi ca îi respunse... cu bucurie par'că...
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Cum ar fi început atunci chiar să vor- 

bească cu dânsa !... Dar în biserică nu se 

„cădea. 
ăi 

Vorba-i că pentru Vlad slujba din ziua 

aceea n'o mai fost slujbă... | 

N'avea ochi de cât pentru. Măriuca,. şi 

auz, de cât pentru şoaptele unei nădejdi ne- 

grăit de dulce. . 

Şi tare se mai sbuciuma, că par'că nu se 

potrivia de fel povestea că Măriuca era să 

iee pe Moş-Trohin, cu părechile de ochi plini 

de dragoste care i le trimitea mereii nevasta, 

Doamne, lungă slujbă bisericească !... 

In stirşit, Popa Matei blagoslovi din mij- 

locu dverei... şi trecu .lăngâ sfântu prestol 

să miruiască... a a 

Câte-va clipe încă, şi era să dee Dumne- 

zeu.să se poată apropia de Măriuca... 

Da o fost chip, socotiți, şi'după mirueală ? 

Că unde o început a se stringe toţi. ru- 

mânii din sat. împrejuru lui şi a-i ura bună 

venire, şi a-i arăta bucuria şi dragostea cea 

mai curată că venise în satu lor de sărbă- 

tori... Si | 

Ar fi fost mândru, un împerat, de-aşa în- 

tâmpinare. E 

— E hei, feţii mei, le grăi Moş-Trohin, 

ba de-amă, mătincă, Vlăducu meii o să. fie 

a] nostru a tuturor, că între noi o să r&mâie...
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— .lacă-auzi | D'apoi bine |! Ii cinste pen- 
tru sat. . ME 

Şi iacă ce ziceati toţi—şi se ţineau gâjă 
după el, şi vorbea .în-de ei arătându'şi mul: 
țumirea pentru aşa veste, şi 'şi'l arătau unu 
altuia. cu mândrie. 3 N 

Vlad sar fi vrut cu aripi să poată sbura 
de-odată pe malu Bistricioarei, că pe .M&- 
riuca n'o mai vedea... 

„ Satu'l petrecu.pân'acasă ; şi numa” după 
ce se lămuri drumu tot din faţa casei, Vlad 
lăsă pe moşneag, —a-casă chip, aşa soco- 
tea el, — şi prinse-a sbura către moară. 
“Cum coti drumu, hop şi Moş-Trohin, cât 
pe ici, cât pe colea, după Vlad. 

In inima lui se strinsese par'că toată bu: 
curia din lume, ca toată lumina soarelui pe 
pământ. | 

. Ă 
N 

Moara se hodinea... apa curgea pe subt 
capacu iezăturei, ciur | ciur... încetişor, a 
lene... 3 Ş . 

Moraru o gătise pe ici, pe colo, cu ramuri 
de salcie înflorită... par'c'ar fi împodobit-o 

„pentru nuntă. .. | i 
Şi la poarta casei, și de-asupra . pragului 

uşei ramurile de salcie se făcuseră ghirlandă 
de mireasă. o 

Şi mândră zi mai era...



MĂRIUCA , 193 

__Numa' soare, numa” linişte !... Doar gân- 

guritu apei şi ciripeala vrăbiilor care'şi fă- 

ceai seamă pe lângă moară, cât. s'auziai, ca 

să dee par'că şi mai mult farmec liniştei. 

Pe prispa morii Măriuca sta şi aştepta ;. 

iar chipu i se oglindea în apa pe care-i fu- 

geaă ochii... : E 

Şi cum i se mai sălta sînu strîns în că- 

meşa mândru cusută cu arniciii-negru şi roş, 

“şi numa” fluturi, “numa! . fluturi, furaţi de la 

soare. o | | 

Era să vie Viad.la dânsa... | 

" Planu ei isbutise... Norocireari bătea la ușă. 

Apa curgea merei, ușor, a-lene... 

Merei curgea şi gândurile. ei 'de bucurie 

şi de dragoste, în calea lui Vlad care... iacă!], 

prinsese-a se ivi... e | 

Şi curgea mereii şi paşii lui... curgeau 

răpide însă, alergau ca și gândurile lui. de 

bucurie şi de dragoste... a 

- Şi se prefăcu. Măriuca, vicleana, că nu'l 

„vede, că nu simte ; şi sta plecată d'asupra 

apei în care'şi vedea chipu roş,, roş, ca o 

piatră de rubin în -una de smaragd. 

“Vlad se opri, când să calce pe prispa mo- 

“rii... Par'că era să i se rupă inima, aşa-i bă- 

tea, sărăcuţa; par'că-i venia să se răpeadă. 

la Măriuca şi s'o stringă în braţe şi parcă 

nuş'ce sfieală îl ţintuia locului. 

39.998. Rustice, ' Vol, II. 13
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Apa curgea merei... ciur | ciur !... uşor... 
a lene... . - 
"— Măriuco |! şopti Vlad... - 
Şi par-că era o suflare de vînt purtătoare 

de vrajă... 
Măriuca se întoarse... 
Clipă care n'o poate povesti grai ome- 

nesc ! | 
Nici ei nu'şi putură grăi. | 
Numa' doar Moş-Trohin, care s'apropiase 

ca un motan, de moară, îi vezu că se string 
în braţe şi că pică amendoui pe pragu morii... 

— Noroc să-i dee Dumnezeu | le strigă 
moşneagu şi li se ivi ochilor. Care -vra să 
zică v'aţi îmbunat, băeţi?... Bine că me lă- 
saţi vă&duoiu pe mine! 

— Şi adecă ai crezut, Vlade, că era să 
iati pe Moş-Trohin? grăi Măriuca dându-se 
olecuţă mai de-oparte. 

— Ce? nu.era adevărat? Eu crezusem; 
căci. multe minuni” de-aistea se văd pe la 
târg. DN e 
„— O fost planu Măriucăi, fătu mei, ca 

să vadă,-să 'mai nădăjduiască la dragostea . 
ta, ori ba? a 
— Măre, fa Măriuco, rosti Vlad, dragă 

"mi-ai fost de când te ştiu şi dragă 'mi-eşti... 
Ami că te vEd aşa de isteață, sunt şi mai 
bucuros c'o să facem casă amEndoui...
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— Numa” nu 'ţi-i teamă, cuconașule, că o 

să'ţi mânjești bunătate de straie nemţeşti cu- 

faina mea de la moară? rise a şagă Mă- 

riuca. 
— Las'că m'am tămăduit, Măriuco, de 

târgoveţie... Rămâii ţăran, cum m'o făcut 

mama, şi cartea ce-am învăţat oii face-o fo- 

lositoare nevoilor satului... 
— Iacă ami zic şi eu că am ficior!!... 

strigă Moş-Trohin. | | | 

* — Apoi, aşa ar fi şi cu cale, tătucă, să - 

înveţăm, să ştim toţi carte şi să r&mânem 

în breasla noastră. Atunci toate felurile de 

meşteşuguri ar merge departe şi ale vieţei 

S'ar câştiga mai cu uşurinţă. la să vezi tu, 

Măriuco, ce-o să facem noi amânduoi cu 

moara ta... O să-i meargă vestea !... 

— Măre, meargă vestea de moară, mear- 

gă însă vestea şi de dragostea voastră, grâi 

Moş-Trohin. Dragostea cată să stea temelie 

casei rumânului... Şi ca să vE fie cu noroc, 

băeţi, hai să. bem aldămaşu târgului, că uite 

mi s'o uscat gâtiţa ca în luna lui Cuptior. 

Şi-apoi, vorba ceea, feţii mei : vinu înviorează 

sufletu şi pecetlueşte bucuria rumânului... 

Jar apa curgea merei... ciur ! ciur !... uşor 

a lene...



  
  

  

  

  

      
  

SAPA ŞI LOPATA 
„Lul Joan Cornoiil. 

l 

— Scoală fa Catrino co răsărit soarele 
„de - mult, — grăi Sandu Lungu către ne- 
vastă şi. prinse-a o hâţâna. 

Catrina cercâ să'şi ridice capu. Da' unde 

era chip? Capu-i trăgea grei. ca plumbu 
şi.'n ceafă par'că'i înfigea cine-va nişte cu- 

ţite. Ochii îi erati “umflaţi cât nuca. 
— Nu pot, omule, nu-şce pustia am.. 

Capu miii grei ca o piatră de moară, şi 

ochii m€& dor. aşa de straşnic de nici mă pot 

uita la tine... 

— Dar aist păcat! Eaca ce 'mi-o mai 

trimes "D-zeu... Nu'mi era de ajuns adică 

ticioru la miliţie şi groaza ticălosului celuia 

de frecector..., începu să se văicărească bietu 

creştin:
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Catrina prinse-a s& boci cu -hohot, că'i a- 
dusese aminte de Neculaiă pe care i] lua- 
seră la oaste cu cinci zile înainte. 

— Na, asta'i acu, ai început. să. mi te 
boceşti, — strigă Sandu mânios. Nu ţii 
destul că ţi s'o umfat ochii, de te ia 
groază... 

—. Of! nu mai pot, Sandule, o să mor, 
— grăi Catrina... O s& mor, că uite îmi 
huiesc urechile şi par'că trag tote clopotele 
bisericei în capu met... Aleargă la baba 
Maria de-o chiamă, doar 'mi-o descânta st- 
"mi treacă... doar oi apuca s& mai vedo- 
dată pe Neculaii al nostru... Neculai, Ne- 
culaiă, de ce 'mi te-o - luat, lua-le-ar d-zeă 
sufletu... că mari câni mai siînt!... | 

„ Sandu o lăsă să-şi verse tot focu pe care 
boala i] făcea şi mai mare, şi-porni la baba 
Maria, i 

Căscioara Catrinei şi a lui Sandu e fă- 
cută din paiente şi cu lut. Are o tindă și 
odaea aiasta în care 'şi odihnesc trupu di- 
hocat de muncă. Neculai când era acasă, 
dormea în tindă pe un aşternut de hlu- 
jeni. 

E învelită cu stuh şi. fără hornă ; fumul 
iese printr'o crăpătură de de-asupra uşii. Lu- 
mina zilei abia pătrunde printr'o ferestruie, 

„mare cât ai putea viri capu prin ea. Dou€
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bețe puse cruciş întocmesc ochiurile. fere- 

struiei ; în loc de geam, bieţii 6meni. ai |i- 

pit câte-o bucată de hârtie. muiată în untură 

de porc. . | Me | 

Inuntru, calicie goală. Două -paturi făcute 

din câte două capre pe care sunt. puse în 

„lung vr'o patru scânduri. Pe densele sînt 

aşternuţi hlujeni de popuşoi, şi de-asupra 

lor, puse nişte lăicere vechi. cusute unu de 

altu, ca să se poată ţine de paturi. Oghia- 

lurilor şi pernelor, bune odată, acuma le 

curg sdrenţele cu toată petecăria cu care 

sunt cârpite. , Se e 

Intr'un colţ al. odăiei, -este o icoană. cu 

chipu sfântului Neculaiii,. aşa de urât zugră- : 

vită, în cât sfântu seamănă cun lipovean 

beat. : Dou& perdeluţe de cit în feţe, aco- 

peră câte-o margine a icoanei. o E 

Fecioru proprietarului, ca să'şi bată joc 

de ei, le dase:şi o cadră făcută de densu. 

Era o feştelitură de plumb ros şi albastru 

care înfățișa chip, un turc călare. Bieţii creş- 

uni o primiseră minunându-se de-un; aşa 

Paşă mândru cu așa: haram de calcare mă- 

nâncă foc.:. -şi o pusese în perete ca să'şi 

împodobească sărăcia. In tindă, unde era - 

vatra, odihnea pe brohodnă .vr'o. doui-trei 

pipăruşi roşii ca focu şi iuți nevoie mare.. 

Un castravete murat, aproape mucegăit,
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întrun taler de: lenin cu margini ştirbite. O 
bucată de mămăligă rece şi negricioasă, 
pentru că era amestecată cu pământ. Pă- 
puşoi nu s€ făcuseră nici cât să fie păscuţi 
de vite; şi făina ce: le da proprietaru era 
aprinsă ; şi aceea, aşa de. puţină, că numai 
îndoită cu jeiîna le ajungea, ca să'şi poată. 
ţine sufietu... 

Intr'un uiti, odihnea 'o oală de lut ce nu 
fusese pusă la foc de nu se ţine minte. 
Pirosteiele numai, stăteai dovadă că ele tot 
„mai fâceau treabă pe vatră, cu ceaunu pe 
ele, la dou&-trei zile odată. . 

Catrina şi Sandu făceau ochi de cum mi- 
. jeaă zorii şi după ce 'şi ămăgeati pântecele 

cu «ti-meri-ce» şi: mai nimic, o porniai la 
câmp. cu “coasa, cu secerea ori pentru 
„praşă, — după cui era şi. vremea muncei, 
de secerat, de. cosit! ori de prăşit. Pe vremea 
treeratului munceati la maşină, pe vremea 
culesului, la culesul popuşoilor şi al viilor. 
„Erau între cei d'intâii muncitori, harnici, 
cinstiţi şi de felul “lor blajini. Numai, vezi 
că nu'i lăsa. încolo pustia de calicie. 

Pe de-o parte, îi topeă îavoielile cu pro- 
prietaru, prea din cale-afară sgârcit, cârti- 
tor şi răpaciti; datoriile li s& sporeai, ca 
ciupercile după ploaie, — aşa că munca lor 
era mai mult de geaba.
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Pe de altă parte, perceptorii îi globeai şi 

cu vreme şi fără vreme, că mereii se po- 

runcea de la stăpânire * «e Conzuna cutare e 

îndrepluită să primească 0: zecime - de pe 

cutare»... Şi pentru o zecime de ici, pentru 

-o zecime de colo, şi pentru alta de dincolo, 

perceptorul le punea sula "m: coaste fără 

milă, şi une-ori, chiar în afară de pravilă. 

Şi azi aşa, mâine aşa; -azi : vita, : mâine 

pătura, poimâine oala. şi ceaunul, săraci de 

dânşii, se pomeneaii din gol cu pielea. 

Apoi, încă: o pacoste: Câ'să'şi uite ru- 

mânu. n&cazurile, amandea la jupân Ițic, la 

„Kir ani, ori la crâşma lui: conu Costachi, 

de pildă. | ” | 

Stăpânirea "| stoarce până 1. desnădăj- 

duieşte, — crâşma '] stoarce până! neghio- 

beşte... Vinu'i :poşircă,: »ţet.... Te oţăreşti 

când îl-bei, parcă ai bea -paharu morţei ; 

rachiu-i curat vitriol: îndouit cu apă, ori 

rachiti de pâne care arde, mistuie, înnebu- 

neşte, ucide. Stăpânirea "] vinde, crăşmaru ?] 

omoară, 'proprietaru ”l -cump&ră. Eacă, măre, 

cum trăieşte stracu ţe&ran. 

II. 

Cu capu 'n jos, îngândurat, prăpădit de 

obidă, Sandu' umbla .prin sat cătând casa
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babei Maria. O ştia unde-i, ba trecuse încă, 
de vr'o două ori, pe de'nnaintea cocioabei 
doftordicei satului, — şi n'o văzuse: că tare 
uluit mai iera|. | 

Muiere bolnavă, fecior la oaste. Da' acu, 
la oaste ca la oaste; doar nu era. săil 
omoare acolo. Diavolu de perceptor însă, 
era să-i vie musafir a doua-zi.... N'avea nici 

„ce să'i mai iee... Şi oamenii iștia ai stăpă- 
nirei sînt foc şi pară! 

Eacă la de-aistea. să gândea Sandu. 
„_— Da ce-ai păţit, Sandule, de eşti aşa 
plouat? îl intrebâ Neagu al Mandei, care 
tocmai trecea cu caru la căratu popuşoilor . 
boiereşti. 

Sandu ridicâ capu, par 'că'| sp&riease cine- 
va din somn. | 

— Iaca, tu eşti Neagule?... Da' „und'te 
duci cu caru? Azi. doar e Duminică. 

— Apoi o venit vătavu . şi m'o luat pe 
sus, că ci-că o să se strice vremea degrabă 
şi s€ nu r&ămâie popuşoiu pe câmp... la, pă- 
cate, vere Sandule.... Da: pe la d-ta, ce? 
n'o venit vătafu?.,. » 

— D'apoi că şi dac'o veni, n'am chip 
de mers, m& Neagule, că uite, mi-i muerea 
prăpădită de bolnavă, şi acu, alerg la baba 
Maria s'o duc s&'i. descânte... 

— Apoi încotro o cauţi pe baba Maria,
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bre omule? Nu vezi că ai trecut de co- 

cioaba ei? | 

.— Că bine zici... Ptiii! bată-me crucea, 

că uluit mai sunt!..... of! Doamne... of]... 

— Ei, lasă, nu mai fii așa mâhnit, frate 

Sandule,... că bun e Dumnezei.... Sănătate 

multă la nevastă-ta.... Ş 

— Să te-audă Dumnezei.... 

Neagu porni înainte scârţai-scârțai cu caru 

şi Sandu întrâ la baba Maria. o 

De peo prispă îngustă şi pe-o uşă stremtă 

şi joasă, calci pragu de-a dreptu în căscioara 

babei. . | Aa 

O odaie numai, şi atâta tot. Vatra prinde 

jumătate de loc, patu o bucată bună, şi în- 

colo, abia poți să te învârtești. de mare ce 

rămâne locu cel-lalt. 

Ghiemuită în colțu patului, uscată şi sbâr= 

cită, cu ochii stinşi de necazuri şi de mân- 

care proastă, baba Maria s& încălzeşte su- 

flându-şi în palme. | 

Şi fiind-că, puţin foc mai are, că doar a 

trecut prin greutăţile a "optzeci de ani, suflă 

de geaba 'n mâni şi: de geaba să tot gră- 

mădeşte şi să stringe supt caţaveica  în- 

blănită, 
De alt-fel, alăturea cu căscioara lui Sandu, 

cocioaba babei e mai chipoasă o leacă. Vezi 

lăicere bune pe pat, aşternut bun, mahrame
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albe pe masă şi pe stivă, oale de schijă şi 
de lut, solniţă pe brohodnă, şiruri de chi- 
păruşi şi întrun colţ, o 'putină cu murături 
şi: vr'o doui săcuşori -cu fasole şi cu linte. . 

Și cu toate aistea, baba mănâncă prost . 
pentru că e sgârcită foc. Ţine-un lucru 
până s€ strică ; îl leapădă, dar nici îl dă 
la altu. 

Ba unii spun că baba Maria trebue să fi 
avend unde-va vr'o comoară ascunsă, că de 
multă vreme descântă, îndreaptă scrântituri, 
ba încă şi moşeşte. | | 

Numai, când o auzi văicărindu-se că n'are 
nici ce' mânca, atunci îţi vine să crezi că e 
amarnic de calică. | 

— Bună vremea, mamă Mario, — îi grăi 
Sandu cu glasu lui de om n€căjit. 

— Bună vremea, da' cine eşti d-ta? — 
r&spunse baba şi repede 'şi puse palmele 
de-o parte şi de âlta a timplelor ca lumina 
să fie mai mare la cel venit, de cât la densa. 
Hei... eşti Sandu Lungu... Bună vremea, 
mămucă.... Da' ce vânt te-aduce pe la noi? 

- Baba Maria, de bătrână ce era, grăia cu 
două glasuri şi cu tremuriciii. | 

— Apoi, ce să fie, man Mario, de cât 
că mi-i Catrina re&i bolnavă, şi ne am gân- 
dit la d-ta peiitru leac, că de! d-tale “ţi-o
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dat D-zeu bun dar ca s& fii spre folos unor 
oameni ca noi.... - 

— Hei.... Hei! prinse-a geme baba, — 

aşa-i fâtu mei, da vezi, că nu mai pot să 

mE urnesc uşor ca'în vremea mea.... Uite,. 

abia mai suflu, fetu met.... ” 

— Da cum îi putea, mam” Mario, că 

mult s& mai chinueşte, biata Catrina. [i 

plângi de milă... ME rog la d-ta cala Dzeu 

să'ți faci pomană şi să mergi, şi de! oameni 

suntem... vorba ceea: Munte: cu munte sa- 

junge, da' om cu om.... 
— Hei... Heil.... gemu iar baba... se 

cerc... numai să:mE cam. ţii de - subsuori.... 

— Da' te-oiu ţine, păcatele mele, nu- 

mai hai. e 
Incet-încet, baba se puse pe drum. Avea 

de alt-fel mers sdravăn, însă ştii, se flecuia, 

că doar s'o căpăta cu mai mult. - 

7 

III 

N'apucâ Sandu sE treacă bine . pragul şi 

hop! auzi tocănind în uşă de credeai! c'o 

năvălit Turcii ori Tătarii. 

Lăsă pe babă lângă Catrina care să svir- 

colea de durere ca în gura şarpelui, iar el 

alergă afară. |
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Vetafu curței, un  pipernicit,  subţiratec, 
slab, cu căutătura când vicleană, când înfri- 
coşată, năsos şi bărbos_ de te lua groază, 
se oprise călăre în ograda lui Sandu, şi de 
pe cal, pocnea în uşă cun par pe care'| 
găsise la îndemână: | 

— Cucoane, mai. încet mă rog, că-i Ca- 
trina pe moarte... întâmpină Sandu, rugân- 
du-se cu lacrimi în ochi. 

— Subţiri urechi: mai aveţi şi tu şi mu- 
ierea ta! la să'ţi iei caru şi să porneşti la 

cărat păpuşoi la hambarele de pe şesu mo- 
Hai, fuga... şi nici cârcl| să nu zici. 

-— Da bine, cucoane, să'mi las pe: Ca- 
trina mea să'şi dee sufletu? şi ei... Şi-apoi 
azi e duminică !... 
— De mai zici o' vorbă, te croiese cu 

biciu ista de'ţi merg petecile ; auzitu-m'ai? 
La parale ştiţi să alergaţi în toate sâmbe- 
tele, şi la lucru, când vă chiamă în vr'o du- 
minică, nu?... Hai, fuga | ori mE& dau gios 
de pe cal şi fac un tărăboiă în cocioaba ta 
să meargă pomina. -. ' 

Lui Sandu prinseră a-i curge lacrămile 
mari cât lintea. Il durea inima să lase pe 
Catrina lui pe moarte... 

N'avea însă încotro... că doar iuase parale 
în săptămâna care trecuse. Le dase pe toate, 
nu-i vorbă, la crâşmă unde era plin de da
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torii, — dar boeru, ce vrea el să ştie de pă-' 

surile lui?.. - e e 

Plecă capu ca 'un bătut de D-zei ce era, 

şi grăi oftând lung şi greii de ţi se încreţea 

carnea când îl auziai : Da Si 

__.— Bine, cucoane—uite că îngiug, numai 

să „dati o leacă ochii cu Catrina. Uite că 

viu : când zic o'dată, îi bun zis. - 

—. Apoi, ia numai 'să, incerci să întârzii 

că te ia naiba, strigă vătafu şi porni după 

ce asvârli. paru. i 

Sandu intrâ în -casă. 

Baba Maria descânta de gălbinare... că 

gălbinare era. ci-că... | 

__ Las” c'o îndrept, nepoate Sandule, — 

ii zise baba cu încredinţare,—du-te cu D-zei 

şiți cată de cărat. o 

Sandu par'că se mai uşură şi ieşi, după 

ce aruncă o căutătură - de mulțămire şi de 

dragoste spre nevastă-sa care par'că nu mai 

gemea. aşa. - Si _ 

Alergă la pătulul boilor, singura avere 

cei 'mai rămăsese,—i scoase, îi înjugă la car 

şi apoi porni la fugă. e 

Cu credinţă: cea mare 'care-o ai rumânii 

în descântec, Catrina se vedea parcă mai 

uşurată, că este doar o: vorbă: care zice: Cre- 

dinţa ta te-a mântui. . | 

Boala e boală însă. Nu trecu ca la un
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ceas de când plecase Sandu, şi pe Catrina 
începu a o lua cu frig „ apoi cu cald. Incepu 
pe urmă să bâiguiască. şi să ardă ca focu. 

Baba Maria se îngrozi. Nu era, gălbinare... 
— Sunt friguri cu troahnă, — se gândi 

baba. Las” că-i dai ei de băut vin cu sare 
şi-o să puii pe omu ei s'o -tragă bine cu 
oţet. 

În vreme ce baba î îşi alcătuia î în minte dof- 
toriile ei, —iacă nuş'cine înpinse uşa cu har- 
pg. 

Trei oameni întrară. Unu. purta la sub: 
"sugară o condică, unu era vătășelu şi cel 
„de-al treilea, un ţ&ran. 

— Da unde-i Sandu Lungu ?: întrebă cel 
cu condica. 

— L'o chemat vătafu curţii la „cărat po- 
puşoi, r&spunse baba Maria. 

— Am venit să'l împlinesc pentru bir,— 
mai grăi cel cu condica. Blestemaţii dracu- 
lui,—că până nu le vinzi ce ai, nu vin să 
plătească, doamne fereşte... | 

— Da n'au nimic, cucoane, —— grăi baba. 
Maria... Uite ce-i în casa lor şi dă cu gându. 
Numai ceaunu şi cu pirosteele. - 

— Le vend boii, nu ştii eu ce au, ce nau 
şi cu ce r&mân... Ia ascultă lele, grăi apoi 
Catrinei, — ia nu te mai face” bolnavă şi
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spune dacă are omu t&ă ori nu, paralele ce'mi 

trebuie. . a Da . 

— Da-i prăpădită -de'- bolnavă, săraca... 

N'o auzi cum bâiguieşte?... Geabaţi mai 

baţi gura... Aa 

— Blestemaţii, după ce-nu plătesc ce-ai 

de plătit, se mai şi bolnăvesc... strigă d-nu 

perceptor foarte mânios. Ascultă babo, — 

să spui lui Sandu că de n'o veni deseară 

să-mi aducă paralele, mâine-i vind boii. Da” 

să-i spui, că n'am vreme de aşteptat; o să 

pornesc poimâne dimineaţă în alt sat...- Au- 

zitu-m'ai ?... Su o a. 

— Bine, coane, îi-oii spune... Numai, vezi 

Dita... E a pi 

— Nici-o vorbă mai mult, -babo... 

— Bine, coane, nici o vorbă... iaca tac... 

Perceptoru ieşi cu! vătăşelu. Țăranu re&- 

mase, mâhnit, că şi lui îi vinduse. co zi 

inainte o biată vacă cu viţelu ei cu tot, şi 

numai pe un galben şi jumetate. . 

__ Ardă-i-ar focu, că duşmănoși mai sunt... 

mormăi baba şi cătâ urit pe urma. lor. 

- — Să-i ardă,: mamă Mario, că şi mie'mi 

vendură bunătate: de văcuţă şi vițel... Îs mari 

păcate pe capu nostru... da pesemne așa ni-i 

scris.., şi oftâ lung... i 

Se apropiâ apoi de pat şi: mai zise: 

— Săraca lelea Catrina! Am auzit de 

39.998. Rustice. Vol. ZI. 
14
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Val de Călin că ai :trecut cu Sandu acasă 
la el şi muierea 'şi-o închipuit că'i bolnavă 
Catrina, de-acea m'o mânat într'a coace... 

— Uite, îi bolnavă de de-abia suflă, fătu 
meu... 
„— Ştii una, -mamă Mario, — grăi omu 
dup'o clipă, am să dai o fugă la doftoru că. 
lam văzut trecând la primărie. EL 'mi-o în- 

“ dreptat muierea mai acu: duoi ani... 
Nu-i tot acela, nu-i vorbă, da o dată cei 

doftor, o fi ştiind şi el se îndrepte . lumea... 
—..Ba dă-i la naiba, Toadere, că nu ştii 

ei cât ştii ei cu descânticele mele... 
Toader nu. mai zise nimic, dar în sufletu 

lui avea asta: că doftoru e mare lucru pen: 
tru cei bolnavi,—pentru că văzuse cu ochii 
lui, pentru .că avusese pildă cu muierea. lui. 
„Eşi, şi pe drum se gândi aşa: 
„„— Măre, ia să fac .un bine. Hai să chiem 
pe doftoru la lelea Catrina şi 'mi-o . ţine 'n 
seamă D-zeu. - . - 
„Alergă la primărie şi întrebâ. de doftoru. 
—.L'o chiemat la Curte la masă, — îi 

răspunse cel câre păzea acolo de rând. 
Toader se scărpinâ--după ceafă... Oare se 

potrivea să meargă la: Curte? - 
Intr'un noroc,- hai să .cerce. Nu-i” doftoru 

lor? Nu trebue să alerge undei primejdia, 
odată ce stăpânirea-i plăteşte osteneala ?
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Aşa gândindu-se, Toader porni şi intrâ în 

Curtea boerului Bortea.  . : 

IV. 

Conu Costache Bortea era un om “nalt, 

bărdănos, mândru, sgârcit, răpacii şi hărţă- 

gos. Să fi avut cinci-zeci de ani; părea mai 

îmbetrânit, numai de răi ce era. . 

Mânca aşa de mult, că după masă sufla 

“ca un buhaiă ; îi plăceaii numai lucruri scumpe 

şi cu meşteşug prefăcute în bucate. 

_Era în stare să bată dou&-zeci de ţărani 

şi să: sărute-un bucătar care i-ar fi făcut, 

cum îi plăcea lui, felurile de bucate. 

In sfârşit era cum era; dar de când în- 

v&ţătoru satului îşi adusese pe :nepoată-sa, 

fată numai de vr'o şai-spre zece ani, Conu 

Costache, se cam schimbase întru cât-va. . 

Şi ori pe unde i-ar fi fost: drumul pe mo: 

şie, numai. pe dinaintea casei înv&ţătorului 

trecea ; ba îl şi poftea la masă, iar când nul! 

poftea, îi trimitea câte-celea toate. 

Invăţătoru se tot minuna. de-atâta 'dărni- 

cie, dar într'o bună dimineaţă, socoti că sa 

lămurit pe deplin, când boeru îi. zise : 

— ţi trimet de toate, numai vezi să în- 

veţi bine pe finu-mei. |
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„Boeru era şiret. Intindea laţu cu meşte- 
Şug, ca să nu sperie păsărica şi pe hoţu de 
profesoru care-o păzea. : | | 
„Dar ia numa! vr'un'ţ&ran să fi cerut săi 

se plângă lui de păţaniile de la vătafi ori de 
la administrator,—şi să fi v&zut cum începea 
să strige, de'ți lua urechile: «Să fugă hoţu 
de țăran, -că..puiu de'l bate la falangă !» 

Şi iacă, nimenea nu mai îndrâsnea să'l su- 
pere. - Se . 

La masă, în. ziua asta, .era profesoru cu 
nevasta şi cu nepoată-sa, doftoru şi primaru 
comunei... a e | 
„"Odaea era, mare şi luminoasă. Masa. în- 

tinsă şi cu  muşama | de-asupra. Cadre. prin 
păreţi care arătau fel de fel de vinaturi mân- 
dre,.fel de fel de roade, aşezate aşa de fru- 
mos şi aşa de bine zugrăvite,-că par'că ți ve- 
nea să te repezi şi sâ..pui gura pe dânsele. 

Pe masă, toate-cele trebuincioase, de ar- gint. Vinul din pahare par'că era rubin topit. 
"Un mănuchiii de. raze de la soare se stre- 

cura în odaie pe:o parte de sus-a unei fe- restre, întâlnea din argintărie şi din sticlărie 
şi le făcea. să'ţi ia ochii. Bucatele înprăştiati 
un miros care "ţi aducea: apă la” gură şi te făcea să le :mănânci ŞI cu ochii, aşa fru- moasă faţă ce aveau! .. n Conu Costache mânca de să rupea şi nu
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mai curma cu uitături, lungi şi poznaşe la 

nepoata dascălului, iar dânsa, când -îi prin- 
dea de veste, se roşea cu urechi cu tot. 

Nevasta înveţătorului începu să. priceapă, 
vrând nevrând, de-a ce să joacă. boieru cu 
ei şi cu fata, când le tot trimite atâtea lu- 
cruri şi-i tot pofteşte de-atâtea ori la masă! 

In vremea aceasta, doftorul, lăuda vinul, 
bucatele, —-tot. Lauda nu'l ţinea parale. 

Primaru, cu nasu'mn talger, se mulțămea să 
dea din cap: nu înv&ţase carte la . oraş ca 

să ştie să grăiască. frumos. ca. doftorul. 
Profesorul, vorbea, — însă numai când so- 

cotea că-i vremea, — de felu cum se invaţă 
acuma băeţii: şi: fetele... 

Boierul moţăia -cu «da» sai «ba» fâră 

să'] asculte ; — doftorul înghiţea ; : primarul 

“nu pricepea. Fata şedea ca pe ghimpi..Cău- 

tăturile conului Costache o. neodihneai şi de 

câte ori îl vedea, par'că vedea pe naiba. 

Tocmai se aduseseră - prepeliţe. fripte -şi 

muşchii fript, când iacă intră un argat. 

— Cucoane, o venit. un ţăran: caută ci- 

că pe d-nu doftor ca să meargă la muierea 

lui Sandu Lungu, că-i pe moarte... 

—_Ieşi afară, dobitocule 1—Cine “ţi-o zis 

să vii să'mi turburi masa I— şi ţ&ranu ?... cum 

de-o îndrăsnit să vie pân'aici după doftor?...
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Afară |... strigă “boieru şi'l “apucă: cu 'tusă. 
Inghiţise strîimb ; sluga ieşi. 

— Auzi obrăznicie !: mai zise boeru, după 
ce'şi drese glasu c'un- pahar mare de vin. 

— Fireşte, — îndreptăţi doftoru. Par'că 
n'ași avea vreme destulă până în seară... 

„ — Hei; las” că'l dăscălese ei, —se rosti 
primaru. O să cercetez cine-o fost măgaru 
care-o venit să supere pe boieru, şi o să! 
închid... .. Sa E 

— Da ia poftim duduie dragă de scoate 
o prepeliţă ; -uite,. asta care ţi-o -daii ei... 
vezi ce rumenă e şi frumoasă? grăi conu 
Costache fetei, care nu mai mânca, sperietă 
de arțagu moşneagului. Să trudia să -afle 
care era obrăsnicia ţ&ranului,. şi. nu găsia. 

— Mulţămesc, —r&spunse fata, nam să: 
turat... i : 

— Aşa de grabă? Uite de-aceea sunteți 
aşa de slăbuțe pentru că numai cât atingeţi 
bucatele...: şi ce mai bucate... Ce mai pre- 
peliţe !.., pt 
“lar de multă poftă 'îşi plesni limba de 

ceru gurei.. | 

V 

„Soarele se. cobora după dealuri, încet, ca un om care merge pe gânduri.
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Nişte nuori negri începeau să se ridice de 

ceea parte a cerului, şi cele de pe urmă .raze 

ale apusului bătând într'Enșii,. îi făcea să .ia 

o faţă vinătă-sângerie. DR a 

Copacii, aproape desgoliţi de frunze, un 

stol de ciori ce se tot învârtea ciriind, toate 

aceste prevestiri de vreme rea, împreună cu 

frigul ce .se lăsa odată cu noaptea, mai umed 

şi mai pătrunzător — întocmea o privelişte 

mâhnitoare. | | 
Sandu Lungu venea spre casă cât puteai 

boii osteniţi să umble.mai răpide. Toata ziua 

il muncise grija. Mâncase în silă la amează 

şi acu n'avea poftă de fel... Cel aştepta oare 

în biata lui căscioară, în care dacă tot-de- 

auna a fost lipsa, dar. încai nimeni nu s'a 

plâns de sănătate... 
Desjugă boii în fuga, le-aruncă o mână 

de hlujeni şi intră în casă mort de oboseală 

şi de grijă. DE aa 

Baba Maria sta .la căpătâiul Catrinel şi 

moţăia. Catrina nu'şi mai venise în fire. . 

— Cum îi mai este? întrebă Sandu.: 

Baba tresări... . 
— Vai de mine că mai spăriet,— strigă 

ea şi prinse-a'şi stupi în sin... Da cum naiba 

n'am prins de veste .când ai intrat ? Intrebai 

cum îi este Catrinei? Rei, f&tu .meu; rei; 

o băiguir toată ziua. Uite, mai adinioare o
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fost doftoru şi 'mio spus s'o duci la spitalu 
din Floreşti, că alt-fel moare. Da mâni, auzi, 
so duci fără zăbavă. . 

— Aşa cum îi de bolnavă? 
„— Uite-aşa... Iacă hărtiuța care-o lăsat-o 

'doftoru. Ci-că s'o arâţi celora de-acolo din 
Floreşti ca s'o primească pe Catrina. 

— Bine, mâni de cu noapte am s'o por: 
nesc.., - aa | 
— O mai fost apoi fercectoru cela, cum 

îl chiamă; —ci-că de nu “i-ei plăti ce ai săi 
plăteşti, îţi vinde boii... 

— Săracu de mine, da nu '-am plătit 
mai acu v'o lună? Doamne, ce să m& mai 
fac eu cu-atâtea ticăloşii pe capu meu?! 
Zăi de nu'mi vine să'mi leg o piatră de gât 
şi să m'arunc în iaz. | 
— laca vorbă! „strigă baba  şi'şi fâcu 

cruce. Ptiă! ucigă'l toaca, dacă n'are de lu- „Cru; vezi ce'ţi dădu în gând?! 
„— Să'mi iee şi. boii?... Incai .nu'mi ia şi sufletu. din mine?.;. Maica Domnului! da: nu mai au saţ oamenii iştia ? 

„__ Trecu aşa o bucată bună devreme. De-o dată Sandu se scul în sus... : — Dacă-i aşa, stăi că :'ngiug. boii şi por- nesc chiar acu cu Catrina... Mi-i frică să nu vie. ticălosu de fercector. cu noaptea 'n cap
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să'mi iee boii şi să n'am cu ce'mi duce ne.-. 

vasta la spital... .. | 

Pe când înjuga, îi veni. o lihneală la ini- 

mă, că mai că era săl dee jos. . 'Şi-aduse 

aminte că nu pusese nimic în gură, nici mă- 

car să'şi olejească foamea. N | 

Opri .caru în dreptu uşei, scociorâ pe bro- 

dohnă până dădu de mămaliga ceea rece Şi 

de castravetele mucigăit şi se puse pe prispă 

să înghiță. -. a 

Ji era foame de nu vedea bine cu ochii 

şi cu toate aistea, înghiţitura ii mergea în 

silă. Mămâăliga îi părea amară nevoie mare. 

Altă. dată, tot aşa de r&ce şi de rea fu- 

sese, dar mergea, pentru că o mânca în două 

cu Catrina, pentru că erat sănătoși. | 

Acu nu mai avea nici mulțămirea asta. 

Unde 'l podidi atunci un plâns, şi unde a- 

runcă cât colo halca de mămăligă: şi castra- 

vetele. Şi stătu aşa, multă vreme. | 

Boala Catrinei îl prăpădea. —Erai aproape 

bătrâni acuma; o bătuse „de multe ori în 

traiu lor când ea ."] lua la trei parale pentru 

băutură ; — dar îi fusese. dragă în tinereţe şi 

tot:Vauna de-ajutor cu hărnicia ei. 

Cântarea cocoşilor îl făcu pe Sandu să 

sară spăriet. Întrâ în casă şi, trezi.pe baba 

Maria care.tot muţăia la căpătâiu Catrinei.
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— Ei, ce e, tâlharii? strigă baba... N'am 
parale, ce vreţi. cu mine?... | 
„_— Da nu's tâlhari!... Ce naiba... ador 
miseşi cum: s& cade pesemne... Am venit să 
pornesc pe Catrina la Floreşti. 
_— A-ha... să. luminează de ziuă... Bine, 

fătu mei... Vai de mine, da frigu-i... 
In vremea asta; Sandu luase în braţe pe 

Catrina tot dusă cum era. O aşeză în car, pe fen, şi o învăli mai întâtă cu antereu lui, apoi, cu oghealu şi cu lăicerele de pe pat. —.Hai, suie şi d-ta, mamă Mario, ca să te lăs acasă... | 
— Bine, f&tu mei. Tocmai asta era săi zic şi- eă. E 
Porniră. 
Când ajunse în Floreşti, la. poarta : spita- lului, se luminase bine. Poate să fi fost şi mai târzii, căci soarele nu se ivise din pri- cina norilor vineţi-cenuşii ce se goneai în toată întinderea. cerului, 
"Merei se tot uitase la Catrina pe când venea pe drum. Dormea săraca, însă som- nul îi era grei şi fruntea îi ardea. 
In sfirşit, cu Cchiă cu vai, “îi primiră ne- „Yasta, şi, cam pe după amează, Sandu se întoarse înapoi,—cu carul gol. 
Se opri oleacă la baba Maria. — AI lăsat-o? întrebă baba.
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— Lăsat. Da' multe celea, regule, cum 

le zic, mai sunt şi pe-acolo. Cât pe ce.să 

nu mi-o iee, că ziceau: spitalu-i-plin. Doftoru 

cel mare, dădu D-zeu să fie mai cu suflet 

şi porunci so puie întrun pat. După ce-o 

pipăit-o şi-o căutat-o când. ici, când colo, s'o 

uitat la mine cam cu. milă, cam.cu ciudă. 

_— Ce "mi-ai adus'o aşa târzii bade? — 

îmi zise el cu aşa blândeţe că mam uluit: 

— Apoi, de! coane, sărutăm mâna, — 

am grăit, ieri dimineaţă nu so mai putut 

scula şi doftoru de pe la noi tocmai sara o 

vinit s'o vadă, că o'stat la masă la boieru 

nostru la curte... a 
Doftoru cel mare cam zîmbi a ride, a- 

poi s'o mai uitat la Catrina şi pe urmă "mi-o 

„zis: Poţi să porneşti: Eu nădăjduiesc să "ţi-o 

scap... | 
— Sărutăm mâna, coane; fâtți mila şi 

pomana iasta... i-am grăit ei şi am pornit. . 

Am vrut să'i sărut mâna şi nu m'o lăsat... 

Zeu, mam” Mario, par-că's mai buni oameni 

pe-acolo... | LL 
— Or fi, mămucă, or fi, iar nu ca pe la 

noi, urgia cerului. Da 

Sandu o lăsă şi'şi căutâ de drum spre 

casă. Si |
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VI 

Cum intrâ în ogradă, rEmase mut locului 
ca o stană de piatră. Pe uşa lui erati puse 
peceţi şi un ţ&ran, cu puşca la umăr, păzea, 
umblând în lungu prispei. Ş Ma 
— Da bine, mă Luungule, îmi - făcuşi ru- 

şinea, m&... îi grăi tcranu-paznic. | 
— Ce ruşine, vere Dragomire ? Ruşine 

faceţi voi satului că puneţi peceţi pe casa 
creştinilor . par'c'am fi în ţara turcească... 
Ptiu, bată-ve norocu, bre, da mari, nuş'cum 
să v& mai zic, v'o făcut Dumnezeiă... grăi 
Lungu cu ciudă şi cu. amărăciune. | 

— Apoi, să vezi, mă Lungule, cum o fost 
lucrul... D-nu: Prececloru o crezut c'ai spălat putina din sat de frica birului... o 
— Să spăl putina, ei! şi să'mi las căs- „cioara mea şi ce bruma am într'Ensa.?. Doar 

nam mâncat cucută, bre !. am fost de "mi-am dus la spitalu din Floreşti pe biata Catrina... Doftoru poate să spue asta ori-cui, că el 'mi-o dat hărtiuţă s'o duc acolo. Şi care vra să zică : aşa merge treaba acu, să mă culc la noapte: cu boii la .unloc... | — Ba nu, vere, la noapte o să te culci la arest, că aşa o poruncit Primaru nostru după porunca lui d.nu percectoru...
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— La arest? Fereşte : nu,mâi lipsea de cât 

asta... mormâăi Sandu posomorât ca şi vre- 

mea. , 

„— Desgiugă-ţi boii, vere, şi hai, că am 

porunca 'să te duc pe sus de cum te-oi 

prinde... 

„— lacă-i desgiug... Du-mă, vere, du-mE... 

__ Desgiugâ boii, şi-i duse în pătul, cătâ la 

dânşii lung şi duios, iar lacrimile prinseră a 

i se roti în ochi. Parcă'i spunea gându că 

o să se despartă de dânşii, că no să-i mai 

vadă... Le dădu câte-o mână de hlujeni, 

“strânşi dintr'un colț al ogrăzei, şi pe urmă 

se întoarse uimit lângă ţeranu care'l aștepta. 

Parcă era osândit la moarte, aşa nuşi 

mai da socoteala de nimic. 

— Ei, mergi? îl întrebă ţ&ranu-paznic. 

Sandu ridicâ: ochii la: el şi.cu glas de om 

timpit r&spunse scurt: . 
— Merg... 
Apoi, „purcese cu paznicu după el. | 

La primărie, perceptoru, primaru şi no- 

taru stăteau la sfat împrejuru unei mese şi 

să cinsteaă, şi jucaii cărţi. 

Era pe înserat. Incepuse un vânt aşa de 

rece că par'că vrea s'aducă omct în noaptea 

aceea. 
— Aha! 'mneata îmi eşti, jupâne Lun- 

gule, strigă perceptoru şi vise cu risu unui
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om trecut cu de „deochiu... O luaseşi la să- 
nătoasa ca să nu plătești biru stăpânirei? 
Mâni o să ne răfuim noi cum se cade... ÎIn-. 
cai te-ai întors cu boii? că cu muierea ta 
n'avem ce face... Nu-i bună nici de dracu... 
Dacă ar fi fost tentră calea-valea... Străjar, 
toarnă”l la dubă pe 'mnealui şi să nu care 
cum-va să'i daţi ceva de crăpat. Auzitu-m'aţi?... 

"Hai, faşol... 
„ Str&jăru îl lu în brânci. Sandu Lungu 
parcă nu mai avea viaţă 'n el... Auzise că” 
spune ceva d-7z74 precector, dar ce anume, 
nu pricepuse. 
„ Str&jăru îl imbrâncea, şi el, săracu, mer- 
gea din îmbrâncitură în îmbrâncitură. : 

Oamenii «stăpânirei» cinstiră înainte până 
pe la cântatu cucoşilor ; pe urmă, apucară 
spre casele lor, iar perceptoru, se duse la 
conacu lui umblând pe două cărări şi su- 
duind pe cei care alcătuiseră satul, că-i f4- 
cuseră ulițele prea strimte!... 

VII 

Conu Costache era foarte voios a doua- 
zi, Marţi, pentru. că „chemase pe învăţător 
ŞI-l spusese-o mare taină. E 

Cam r&măsese uluit, .bietu dascăl, când 
auzise pe ghiuju mărturisindu-i-se că nepo-
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ţica lui îi picase cu tronc: la inimă ; şi nu-i'pu- 
tuse zice nici-o vorbă. Par'că'şi uitase daru 
graiului. - a - 

— Ei, ce socoţi frate dascăle ? sfirşi vorba 
boieru. O să.mă vrea mititica? Să se gân- 
dească, bre! că o să ducă un traiii de Dom- 
niță şi că după moartea mea o să-i rămâie 
avere, nu şagă. . 
— De! cucoane, păcatele mele, ştiii eu 

dac'o vrea, că-i cam îndărătnică.... Dacă 'i-aşi 

fi ei tată, 'i-aşi pune sula'n coastă numai de 
cât; dar îi sunt moş, cucoane, şi... -.. 

— Ia nu tot îngăima, dascăle. Moş, ne- 

moş, fă pe nevastă-ta s'o supuie... Altfel, 
uite, îţi spuiă curat că nu. mai aveţi traiti 

bun cu mine... D-ta eşti profesor de-atâţia 

ani pe-aici şi ştii cine sunt şi cât pot... Prin | 

urmare, ne-am. înţeles... Azi cei? Marţi? 

Ei, uite, joi să am r&spunsu. Cum mi. |&i 
da, o plec la leşi şi'i aduc atâtea daruri, să 

rEmâie fărmecată... De nu mi-i .aduce res- 

puns bun... peste-o săptămână te pornesc 

de-aici cu nevastă şi cu nepoată cu tot... 

Multă plecăciune. | 
Invăţătorul porni mâhnit... Dracul pusese 

S'aducă pe fată, acolo? Dar de unde săi 

dea în gând că unui ghiuj ca conu Costa. 

che, era să i se aprindă călcâiele după densa?
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Cum îl v&zu nevasta, îl întrebă îngriju- 
rată : o 5 | „__— Da ce-ai păţit, suflete, de "mi-eşti aşa 
de posomorât ? - a 
_— Apoi, năpastea când să năpusteşte pe 
capu omului, socoţi că e-a bine? respunse 
dascălu cu amărăciune. ie 

Şi uite şi uite,—ii spuse tot. 
— “Vai de mine, iaca ce foc 'ne arde, se 

Văicăria biata femee. Şi-acu, nu mai e chip 
s'o trimitem, că ne aprindem şi 'mai tare 
pae în cap.... i Di 

— Aşaii, nevastă, nuii chip, da” ştii, de fel ; că de-om porni fata de la: noi, -ori de „om face să nu "i-o dăm, urgia ticălosului de mosneag ne poate lăsa pe drumuri. Ne-om pomeni că nu mai găsim sat unde să fim dascăli... nici: tu;. nici ei... a | — D'apoi aşă'i; caută să ne-aşteptăm la una ca asta. Ei, încotro s'o dăm s'o scoa- tem la medean? la să me. duc să-i grăiesc 
bietei fete... ...: -. 

Mărica, nepoata învățătorului, -fusese' mai până c'o lună 'n urmă, în casă la o cucoană mare din târgu. Berladului, Inv&ţase acolo să cetească şi să scrie şi trăia bine, că, cu- coana, ţinea la dânsa. Da: de când 'şi-adu- sese din fanszou pe fiică-sa, fată ca de vro 

.
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şeapte-spre-zece. ani; cucoana nu. se mai în- 
grijea de Mărica. 

Pe urmă, duduca cea învățată, era . foc de 
molturoasă și se purta prea r&i cu, Mărica,.- 
par'că ar fi fost o slujnică.. 

Atunci Mărica: scrise moşului săi, „ Dascălu, 
şi aista, o, primi cu braţele deschise că aveai 
bune suflete şi el şi nevasta lui... 

Acu, Mărica, arăta lecţia fetiţei mătuşă-si, 
când, aiasta, intrâ la densa. 

— Mărico, lasă pe Nataliţa, . şi vin-o'n 
coace că o să vorbim ceva asnândouă. 

Fata şi mătuşa trecură. în. şcoală. 

—. Uite .ce-i, drăguţa mea, o. mare paco- 

ste pe capu nostru a tuturora... - 

Şi începu să'i înşire. . .. 
Marica se făcu cum e sulfina, de la cele 

d'ântâii vorbe. şi începu să tremure: “iar. la 

urmă, o podidi plânsu... 
— Nu plânge aşa,. Măricuţo, că 'mi rupi 

inima... Ce să facem? E chip de scăpare? 

Gândeşte-te c'o să'ţi r&mâie toată averea lui 

după ce-o crăpa ghiuju.. dracului... Atunci. o 

“să-te măriţi cu cine-i vrea tu, că toţi o să 

umble 'după “tine ca dup'o . 'cucoană mare.. 

— Aşa'i i, mătuşică, răspunse fata, înecân- 

du-se în plâns, aşai, nu zic ba... Da când 

mă gândesc la pânticost de. boier şi cât îi 

"39.995. Rustice. Vol. IÎ.: 15:
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de dușmănos' cu ţeranii, 'uite, par'că me 'n- 
fioară moartea... Să 
„— Of! Maăricuţă dragă, da pe mine ? Insă 

chip nu-i de scăpare de cât aşa, fata mea... 
şi ticălosu cere r&spuns Joi acu. . 
—-O să primesc, mătuşică, -pentru d-ta 

Şi pentru moşu... Numai, . lasă-m& să plâng 
şi să'mi potolesc: focu singură, până mâni di- 
mineaţă... Uite, nu mai pot... 
„Si porni întrun plâns cu hohot. Mătuşă- 

sa eşi lăsând-o să -se 'bocească în voia ei. 
—:S'o învoit,- mititica, —vesti ea cu mâh- 

nire: lui bărbatu-s&ă. e | 
— So învoit?—îngână şi el oftând, ME 

„duc să-i spuiă ghiujului. î 
„.— Mai lasă până joi, bărbate, că aşa 
vrea Măricuţa. | 

— Lasă şi pe joi... Ce păcate, Doamne! 

VIII 

„Vătafu curţei se făcuse catran de ciudă că 
Sandu Lungu' fugise. Când auzi că s'a în- 
tors, că e pus la dubă şi că d-nu Bercector 
o să-i vindă boii, să lumină la față şi grăi: 

— Las că-i păstrez şi ei o sfântă de 
chielfăneală, s'o “ţie minte cât o văcui. 

— Da de ce'să'l chielfănească bre? se întrebară vr'o câţi-va ţărani... o.
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— De 1... știi ei, şi tot ei dădură din 
umere. ia 

Ploua m&runţel şi des când. scoaseră pe 
Lungu de la arest. 

De jur împrejur, par'că pusese cine-va cu 
mâna o perdea mare de ceaţă. Era un frig de 
cele care te pătrund la os şi te fac să 
mocneşti în casă, lângă vatră. 

Mai ales, de dă Dumnezeă -să ai şi veun 
necaz, ori să fii: de felu t&i morocănos, a- 
poi o ast-fel de vreme te face şi mai mult 

să nu'ţi intre nimenea în voie. 
Bietu Sandu se mai liniştise o leacă, chi- 

purile, dar faţa-i era prăpădită. Păşea înco- 
voiat, că nu pusese, nimic în gură din ziua 
care trecuse. | 

Str&jeru mergea dupe al, tot cu puşca, 
par'că Sandu ar fi făptuit . cine ştie ce tâl- 
hărie ori omor. 

Cum îl duiseră acasă, îl ajunse din urmă. 
perceptoru, primaru şi notaru. lar pe de altă 
parte se ar&tâ şi vătafu curţii. 

Rupseră peceţile. Aa 
la ascultă Lungule, îi grăi primaru. 

Am aflat că n'ai. fugit, ci, că “. -ai dus muie- 
rea la Floreşti. Bine, pentru aiasta te ier-.. 
tăm. Acu, spune “dacă ai.cu ce plăti zeci- 
mea iasta nouă care s'a „pus pe comuna. 

noastră.
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— Nam nici-o l&scaie, de m'&ţi spânzura 
măcar. lacă, chimiru-i colea... Da dacă mai 
aşteaptă d:nu fercector până sâmbătă când 
oii lua parale de la curte... bucuros, îi dai 
ce am de dat... a a 

— Bade Lungule, stăpânirea -nu poate 
S'aştepte. Şi apoi, d-nu vătaf de' la curte, 
care uite'l de faţă, 'mi-a spus că.nu mai ai 
ce lua... 

—: Aşa-i de asta. Că tot : parale cereţi, 
pecătoşii dracului, şi. treabă nu faceţi nici 
de-o lescaie. Parale, hai? Da Luni: şi Marţi 
şi azi, "mi-ai muncit, mă rog? 
— Apoi "mi-am dus” pe Catrina, cucoane 

şi pe urmă m'o închis... o 
— Tacăţi fleoanca ! Ce'mi pasă mie de 

muierea ta şi de închisu t&u!... N'ai cărat, 
şi uite, azi e ploaie;—nu te intâlnești sâm- bătă cu nici-o para chioară.., o 

— Bine, cucoane, dacă nu mai este drep- tate pe aicea pe la noi, făceţi'mi ce vreţi... 
Ei tac mâle de-acuma. 

— Vătafe, cât ziceai că dai pe boii lui Sandu î... o 
— Apoi del d-le perceptor, acu vitele n'âi câtare mai de fel... La iarmarocu de ist an, la Berlad, n'avea mai mare preţ de 30 de lei părechea... zise vătafu şi făcu cu ochiu.
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— 30 de leil. mormăi Sandu, clătinând 
* din cap... Mare batjocură !... “ 

— Ei, fiind-că nu mai e altu care să deie 
mai mult, scoate 30 de lei, vătafe, şi noroc : 
să dee D-zeu!... Cine da aldămaşu ? 

— Doar nu Loită da tot ei, — mormăi 
Sandu, „i 
_— IL dau eu,—r&spunse vătafu riznd şi: 
scoase o hârtie de 20 lei, soită şi sdren: 
ţoasă- 

"— Dă-i boii, Lungule, şi hai la primărie 

să sfirşim treaba şi să'ţi iei restu paralelor. 
— Hai, şi D-zeu să „ve plătească după 

faptă... 
— laţi seama gurii, :m€!... strigă v&tafu, 

c'apoi... uite biciu... 
— Atâta ar mai trebui, să mă şi croieşti... 

îngână Lungu, şi lăcrimând, merse . de des- 
legă boii... 

— le-i şi du-i la mine acasă, zise vătafu. 
strej&rului. a 

Str&jăru "i luâ şi porni ; iar Lungu se puse 
pe prispă şi căutâ 'pe.urma boişorilor, cari 
de azi nu mai erau ai lui... | 
“Tocmai într'un târziu îşi veni în fire şi 
“porni după primar şi perceptor, ca să ia ce 
“i.or .mai da din paralele de pe boi. 

De 'la primărie porni. la crâşmă, şi tocmai
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_înoptat de tot, se întoarse acasă beat mort 
şi numai cu cinci lei în chimir. 

VI 

Dimineaţa, o brumă groasi poleia acope- Tişu caselor, hlujenii de pe ogoare şi copa- cii pe cari mai remăseseră câte-va: frunze galbene şi. uscate. Sa | Soarele se arătă voios şi făcu strelucitoare Pojshiţa de. brumă ; o topi apoi şi o pre- făcu în boabe care se păreau pietre neste- mate. 
a 

Buimăcit, Sandu Lungu se sculă după be- ţie împleticindu-se. Mâncase mult seara, băuse mult, uitase.de necazuri, | a leşi la pătulul -boilor... Atunci se desme- tici. Boii nu mai erau, 'Şi-aduse bine aminte de ce să întâmplase şi porni fuga la ' curte grăindu'şi : | a | — Săi ia dracu. Să vedem ce-or să'mi mai vinză de-acu 'nainte... 
Ajunse la: curte. şi'şi luâ căciula înaintea d-nului administrator. o | — Sărutam mâna, coane. Am venit să me rog să'mi dai o păreche de boi de la curte, şi să car cu caru meu, că boişorii mei mi "i-o vindut ieri. PBrecectoru. ă ” — Da de ce ţi “i-o vendut, mE&? întrebă
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conu, administrator căscând a lene . şi : întin- 
A A - v x . «a N 

zendu-se până ce-i trăsni .peptu. la r&scruce. 
— Apoi ci-că pentru bir... Că n'o „vrut 

să m'aştepte până sâmbătă. sara când era să 
ieii parale de la curte. | a 
— Apoi, bine vă face, că sunteţi leneşi, 

mai r&i ca sobolii, iarna. Bine v& face. 
Gheorghe mă, strigă apoi în. gura mare : la 
dă ticălosului istuia o păreche “de boi., boie- 
reşti şi. vezi să nu-i aducă sara dihocaţi... 
Auzi, mă, cum te chiamă? să caţi bine de 
denşii c'apoi îţi găseşti beleaua. cu mine. . : 
— Bine, cucoane... oiă câtă, sărutăm 

mâinele... 
“ Lungu luă boii boiereşti, graşi şi tari, mari 

şi frumoşi, şi porni acasă, îi înjugă la caru 
lui şi se. duse la. ogor să care. 

Era ca la 9 ceasuri. 
Conu Costache işi trăgea ciubucu. cu că- 

feaua neagră de'nnainte. | 

— Dascălu. e aici, „cucoane,, îi zise fecioru 
din casă.. ae ” 
_— B-aici? Bine zici, că azi e joi. Să vie 

fuga.. Dute de-i fă o cafea „şi adă-i .dulceţi... 

Auzitu. :m'ai? - a 

Dascălu întră, arătându-se voios nevoie 

mare. | a i 

Conu Costache îi întinse: amendouE mâ-
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nile, i le strînse tare şi 'l aşeză lângă dinsu.. 
Apoi aşteptă cu zîmbetu pe buzele lui căr- 
noase. a 
— Veste bună, cucoane,—începu dascălu. 
— Apoi nici să putea alt-fel, grăi boieru 

cu ifos.. -: a 
— "'Şi-o cam udat ea oleacă ochişorii, ştii, 

lapte pentru .mâţă, cum se zice, da'-pe urmă 
s'o învoit... 
„— Bravo, să trăieşti dascăle, eşti un om 

de treabă. O să ai de la mine dou& chile 
de orz, patru ' de popuşoi şi vin bun, ori 
când îi pofti... e 
— Bunătatea d-tale, cucoane Costache... 

"Conu Costachi începuse să umble prin 
casă, cu ciubicu "n gură şi cu pântecele 'na- 
inte. Era plin de bucurie şi se umfla ca un 
curcan. E a. a 
„— Azi ce-i ? Joi. Aşa. Duminică pornesc 

la laşi să'i cumpăr fetiţei noastre daruri de 
logodnă. Sâmbătă sara chef, coane dascăle. 
Să vie şi puicuţa noastră, să vie şi nevasta 
d-tale. O să chiem apoi pe primaru, pe no- 
taru,—pe cine s'o mai găsi în sfârşit, că voiii 
să se veselească şi cei mai mititei... Azi, viă 
să ved pe Măricuţa...- acasă la d-ta... 
_— Poftim, cucoane Costachi, cum nu, r&s- 

punse dascălu cam cu jum&tate de glas, şi 
pe urmă porni. . :
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X 

In mijlocu satului se află un han al boe-' 

rului, ţinut de un. jidan... Odaea crâșmei e 

mare şi mai mult largă de cât lată. De-a 

lungu păreţilor sunt trei mese făcute din 

câte-o scândură lată pusă pe dou€ capre de 

lemn negre şi groase. Bănci de lemn netrase 

la rîndea sunt aşezate una .lângă alta şi de 

amândouă părţile meselor. In fie-care părete 

câte-o lampă cu sticlele înnegrite de fum şi 

neşterse cu s&ptămânile - împrăştie o lumină 

slabă şi o.duhoare înecăcioasă. : | 

In fund, în stânga, e tejghiaua care co- 

prinde două părţi din. lărgimea odăiei, tej-. 

„ghia înegrită, soioasă, plină de căni de ose- 

bite mărimi şi de pahare, amestecăte unele 

cu altele în nici-o rînduială. | 

Jupân Şloim, cu perciunii de-un cot, cu 

barba lunguiaţă roşie şi. despicată la mar- 

gine; cu 'halatu lui -jidovesc“ lung până la 

glesne, cu călțuni care-i trec de genuchi şi 

cu papuci în picioare, nu 'se mişcă de pe 

scăunu lui de după tejghia. Ochii îi fug. în 

toate părţile: ca să nu poată fi tras pe sfoară 

de hoţii: de ţărani. Balabusta legată . la :cap, 

stă “pe-un sac cu făină şi împleteşte.. Un puii 

de jidan nespălat şi urit, cu cămeşa atirnen-
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du-i dennapoi, se joacă c'un motan bătrân care toarce la picioarele balabustei, | Câţi-va pui, furişaţi. în crâşmă, ciupesc pe ici-colo ce găsesc şi ei printre crăpături... La fereastră, Sunt . înşirate mai multe ȘI raguri cu. covrigi subţiri, - tari ca piatra şi pestriţaţi de muştele ce toată . vara: odihni- seră pe dânşii. | a 
Subt şiraguri stai vro dou&-spre-zece sticle cu rachiuri verzi, galbene, roşii şi albe. “In colţul 'tejghelei, din. spre părete, încă vr'o cinci sticle cu : rachiiă. 
Pe păretele din fund, după. tejghea, zac bucăţile lungi de slănină afumată, vr'o două salamuri ce. se "Împietriseră,. Şiraguri . de pi- „„PEruşi verzi şi 'roşi, lumînări de seu, păpuşi lungi de: funie Şi păpuşi de sfoară. | Doui jidani,  băiețandri încă, slujesc mul- ţimea de rumâni ce dă .năvală,. sâmbetele sara mai ales. a, 

„Litra curge. după litră şi. fuge pe gât de DICI: nu-i. prinzi de veste ; iar la catastivu ju- Pânului datoria sporeşte . cu -dou& litre la Oca : aiestea intră . în obiceiu crâşmei, face cinstea firmei, “câştigu jupânului şi bucuria balabustei. | DRE
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Când intri în crăşmă, par! că socoteșşti c'ai 
intrat într'o vermărie, întrun furnicar, în- - 
trun roiu de albine. ” 

Huet de te asurzeşte: unii rid, alţii cântă, 
alţii trântesc paharele de le sună doaâgele, 
alţii grăiesc ei între ei, alţii suduie pe pro- 
prietar ori pe administrator. şi pe vătaf. Unii 
chiar. pe jupănu Şloim îl.cinstesc cu câte-o 
sudalmă, că le prea: încarcă socotelile. Ju- 
pânu se face căi fudul de urechi şi înghite 
grăindu'şi : 
— Arihădna-tatără:. “Sudui chit vrei... lu 

fac treb .a me... 
Şi ce'i drept c'o face, nu se 'ncurcă, târtanu! 

Sandu Lungu stă la o masă cu faţa în 
mâni şi' cu coatele pe marginea ei. Are-o 
cană plină de rachiu dinaintea. lui, o bucată 
de pâne neagră şi una de. brânză, Nu vor- 
beşte: cu nimeni, ci numai cât îi trage câte-o 

înghiţitură de rachită şi iar îşi viră capu: 
tre palme. 

Ca la o' jumătate) de ceas trece aşa. Pe 

"urmă, Sandu cere vin şi începe a se e indopa 
cu lăcomie. 

Ochii . prind a i-se tulbura ; ; umerii obra- 

jilor a i se înroșşi şi a'i arde. Se 'amestecă . 

apoi cu cei-lalţi şi începe să cânte: 

-Toarnă vin, peste pelin, 

“Toarnă Neago, toarnă...
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în vreme ce vr'o trei flăcăi cântau la o-l'altă: 
Arde-ar rochița pe tine, ” 

| Cum arde inima 'n mine.., | 
Fumul de tutun din lulele facea duhoarea şi mai mare şi: lăsa un fel de ceață care plutea printre mese, pături, pături... 
“Căldura era mare şi ferestrele asudaseră. Din când în când, câte unu, mai cum îi şade bine. rumânului, (adecă cum nu-i șade, la drept Srâind), trântea câte un pumn în „tichia unuia din cei doui jidănaşi,. şi aiştia, fugeai strigând : ghewalt!... | Atunci ţeranii, rideai cu hohote. . Căţi-va dintr'ânşii puseră pe nişte ţigănuşi trenţăroşi şi urâţi, să le scârţâie din cobză şi din scrip- că,—şi se apucară cu neveste cu tot, săi tragă horă şi briu. . 

* In vreme ce «ei chiuiai, juca şi beaă vir- 
tos, — la curte, era masă mare cu lăutari: aleşi. e 

XI 

Tot în odaia măndră de care-a mai fost. vorba odată, masa se află întinsă şi cu bel- -Şug inpodobită. de argintării, cristaluri şi bu- cate. 
o Eraă la praznic: primaru, notaru, doftoru care se întorsese, administratoru boerului, sub-
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prefectu,- popa, judecătoru de pace din tir- 
guleţu de pe aproape, câţi-va proprietari, mai 
tineri şi mai bătrâni, profesoru cu nevasta 
şi cu Măricuţa. a 

Şi mâncau, bre! de le scăpăra fălcile, în 
vreme ce lăutarii aduşi din Bârlad cântat la 
cântece din cele din vreme, cum era chefu 

boerului. 
Dascălu şi . nevastă-sa se obicinuiseră acu 

cu ceea ce-aştepta pe Măricuţa. Ba încă în- 
cepuse să le pară bine de norocu ce dase 
peste ei...: 

Măricuţa plânsese mult în ziua i când mă- 
tuşă-sa îi vorbise de. năpastea ce-i. lovise. 
Plânsese şi a doua-zi ;- dar a treia-zi s€ gâu- 
dise că degeaba plânge. 
— Aşa 'mi-o fost scris, — îşi zicea în 

gând; lasă că oiu sătura ei pe moșneag de 

dragoste dacă "i-a abătut să m€ ia de ne-. 

vastă... Şi bine zice mătuşica : ce ? o să tră- 

iască un veac? :Mai bine, ia să mă fac ve- 

“selă şi bucuroasă la dragostea moşneagului 
ca să mi'l prind şi mai mult şi săl înebu- 
nesc cum se cade. 

De aceea, acuma, la masă, era voioasă, se 

pusese lângă moşneag şi îi rîdea când el î 

scotea mâncare şii turna vin.. 
Ghiuju par'că era ridicat în “slava cerului 

de mulţămire că fata îi aşa de bună cu dinsu.
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„După ce fecioru aduse plăcinta din care 
se împrăștia un miros nevoie mare de ispi- 
titor pentru nas 'şi pentru pântece, — şi după 
ce toată gloata dădu iama la dânsa, — boieru 
s& ridică în picioare, cu pâharu: în mână, şi 
după ce'şi drese glasu, tuşind de vr'o două 
ori în şir, grăi: 

— Boeri d-v., mare bucurie umple sufletu mei şi ţin să v& fac părtaşi „la dânsa, pe unii ca prietini, pe cei-lalți ca mai mici ai mei cari trebue să se bucure de bucuria mai marelui lor. Vestesc tuturora logodna mea cu Măricuţa, nepoata dascălului. din sat, care “mi-o furat inima cu totu,—și beau în sănă- tatea ei cu trup şi cu'sufiet!... Sa — Amin! Noroc să dee D-zeu, — stri- gară toți. a a 
Măricuţa se făcu roşie ca .cireaşa şi porni „Ochii în Jos -ciocnind paharu de paharu bo- ierului. - a 

" Conu Costache care mâncase căt opt, adică mai mult ca altă-dată, sufa grei şi abia se urnea. | 
Asta nu'l oprea! ca să şoptească din vreme 'n vreme câte-o vorbuliță dulce drăcuşorului . de fată care se apuca să facă haz. 
Pe la miezu nopței, fata. porni cu dascălu : şi cu nevasta lui. | 
Cei-lalţi r&maseră.
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Pân'acu mâncaseră cu b&utură; acu, venia 

rindu să bea fără mâncare ; boieru, vrea să 

se turtească cu ori-ce chip. - 
Ba în sănătatea celuia, ba in sănătatea 

celui-l'alt, vinu gâlgâia pe gâturile lor ca.pe 
nişte pâlnii în: poloboace fără :fund... - 

Aproape de ziuă, popa bea:vin din pot: 
cap -şi jura că nici sfânta împărtăşanie nu era 
aşa de. bună; subprefectu - vorbea de. dra- 

goste judecătorului de pace, spuindu'i . căii 

cea: mai: frumoasă .femee ce v&zuse ; doftoru 

vrea să ia sânge boerului încredințându'l că'i 
bolnav de dalac... şi boeru ridea, ca.un ne- 
bun, spunend tuturor. c'o. să se facă -Domn 
în ţara românească peste un an, când o fi 
tată... a | 

- Când .se .iviră. zorile, .toţi dormeau duşi, 

sforăiai pe toate glasurile ; — boieru, trântit 

întrun 'colţ, popa: supt masă, judecătoru lun- 

„git pe scânduri, subprefectu pe. un jilţ; care 

cum apucase şi unde apucase. | 

Notaru, administratoru' şi primaru, avuse- 

seră puterea să pornească, dar căzuseră în 

ogradă şi slugile ?i duseseră pe sus în odăile 

de la: poartă în care era cancelaria.
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XII. 

A doua zi pe la amiază, slugile din ogradă 
alergai buimăcite în toate părţile, că puii 
de potărniche: i 
_— Doftoru, unde'i doftoru ?.;. moare. bo- 
ieru,.. strigat de. ridicaseră satu în picioare. 

Deoftoru, cu durere de cap de beţie şi de 
nesomn, abia se sculase, O slugă intrâ la el. 

— Degrabă cucoane că i s'o legat limba 
boierului, i s'o luat o mână şi un picior, şi 
moare... tă a 
— Cum să poate ?—strigâ doftoru sărind; 

şi îmbrăcându-se repede o şi porni la fugă 
spre curte. . 

Boieru, - şedea lungit. Limba'i atârna afară din gură ca ceva mort,—o mână şi un pi- cior îi stau ţintuite de pat; iar el, icnea 
grei de tot... E e 

— Dambla... grăi doftoru, către admini- "Strator şi primar, care alergaseră şi ei. lar pe când 'acestea se petreceati la curte, Sandu Lungu prinse veste de la Spital că nevasta lui închisese ochii de veci. - | Plin de duhoarea rachiului Şi vinului ce b&use toată noaptea Ja crâşmă, ameţit şi cu ochii sângeraţi de nesomn şi de oboseală,—
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luă un cal şi. o căruță de la un vecin şi 
“ porni la Floreşti. 

În drum se oprea însă la fie-care crâşmă şi 
trăgea de duşcă când litra, când jumătatea, ca 
să prindă virtute şisă poată birui amărăciunea... 

La toate 'n lume, tot sapa şi lopata e ca- 
p&tul, măre |... 

. 
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UN PRIMAR ŞI JUMETATE. 

1 

  

Cam de pe la amurg se. vedea el c'o să 
se schimbe vremea. Ciorile, blestemul . grâu- 
lui abia încolțit, se ridicau pâlcuri, pâlcuri, 
şi se făceaii şir lung, fuior - nesfârşit, aci ne- 

gru, aci cenuşiă, după cum se suceai în sbo- 
rul lor. Toată ziua: prăpădiseră prin ţarini, 

ciuguliseră la grâă atunci răsărit, şi acuma - 

către noapte, o porneai înapoi la pădure 

unde 'şi aveati culcuşurile. 
Afurisit' neam de lighioană ! dar şi rumânu 

nostru, lasă | Nici că pune mâna pe-o pușcă 

să dea în ele, să le mai sperie. Şi cât reu 

mai fac, doamne ! Negru 1] vezi pămentul, 

unde s'aşează puzderie ; iar după ce se-ri- 

dică, par'c'ar fi căzut: pe câmp nor de grindină.
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Incepuse să bată un vântuleţ care cam ur- 
zica, iar pe zare norii să se . îngroaşe. 

Era a ninsoare, - e 
Rumânii cari mai avuseseră de arat până 

să nu-i apuce vr'o vreme rea, se întorceau de la câmp: cu plugul după căruță, cu boii 
osteniţi, osteniţi şi ci, că doar toată ziua se 
siliseră din r&sputeri, 

Pe-atâtea şi-atâtea drumuri intrau în sat; dar cei mai mulţi pe şoseaua judeţului care 
tăia satu în două. ” 

Pe urmă şi cârciumele, bată-le pustia, la drum mare îşi fac rostul ; şi'n satul Drago- mira erai nu mai puţine de vr'o dou&-zeci şi cinci pentru cele cinci Sute: de suflete de creştini. i - ÎN 
Intre toate, cea aleasă între. alese, era cârciuma lui Neculai Tote, căruia toţi ii spu- neaă Neculai Serbu,. | a Ştiea să'şi vadă. Serbu de daraveri; că « Prăvălia era a lui, încăpătoare, curată, plină “cu. de-ale: băcăniei, 'cu -vin bun. de cinci bani ocaua nouă, de basamac, minune ştii, nu glumă 3 Si apoi, jupân Neculai, avea şi ni- ţică inimă bună, că da pe datorie ori când. Lua însă dobândă, ba găini, ba ou&, ba ceva porumb, —ia o nimica toată... 
Şi le părea: muşteriilor o nimica toată, în adevăr, să dea . porumb, ou€, găini, numai
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să-i mai aştepte; Serbului îi venea bine însă, 
că mult strângea cu felul ăsta: de dobândă 
şi bun dever făcea cu precupeţii de prin 

Neculai Serbu, dacă poftiţi să'l cunoaşteţi, 
e un om marunţel. slab şi uscat ca un co- 
cean de porumb după cules, cu ochii miti- 
tei de tătar; şiret, dar fricos nevoe mare. 

Asta'] strica : frica. N'ar fi pornit noaptea 
la drum; să'l fi tăiat în bucățele ; n'ar fi dor- 
mit cu uşa descuiată odată cu .capul; nar 
fi închis noaptea prăvaălia, doamne fereşte, 
până n'ar fi căutat. prin toate colţurile cu 
lumânarea şi cu. câte ăi trei :băeţi ai 'lui din 

prăvălie. . - i Aa Da 

"Era strângător ca o furnică; dar şi sgâr- 
cit, ştii, un fel de sgârcenie murdară care 

de multe ori îi pricinuia neajunsuri. - 

„Nu culca nici. un băiat, în prăvălie, de 
frică să nu-i mănânce din ale „băcăniei, ori 

să-i bea din vin .în vremea nopței'; iar el, 

'singur, dormea în fundul prăvăliei : într'o :0- 

dăiţă în care n'avea de cât o rogojină pe 

patul de scânduri, o masă de brad rotundă, 

un scaun şi o perină umplută cu pae de, 

grâu, drept căpătâi. - . o 
Fugea de ceartă şi-gâlceavă ca dracu de 

tămâăe ;. iar când avea: de socoteală cu vr'un 

rumân mai arţăgos, încărcat din condei la
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catastiv, — da dosu repede și lăsa pe teşghe- taru lui să se răfuiască. i 
“Câte spaime nu “i-a tras: sufletu de la mulţi din muşteriii lui care'l încercaă cu gluma ba c'o să'i. faca aea, ba c'o să'i facă aea-l'altă... Sa 

“ Rumânu rîdea apoi, iar S&rbu S'alegea cu frica trasă şi trecută repede: 
La el se opriaă de obiceit rumânii când se întorceau de la câmp ca să se cinstească cu câte-o litră.. . - Sa Cârciuma asta venea cam la: mijlocul sa- tului, în faţă cu şoseaua, în coastă c'un mai- dan pe care poposeaui de. multe orj căruţi la trecerea . la terg, cu curtea casei în fund şi c'o uliţă: lăturaşă în cea-l'altă coastă. - Era la bun loc, nu-i vorbă, . dar numai cât să-şi fi pus în "gând vr'un 'hoţoman să uşureze teșgheaua Serbului în vr'o noapte, şi lesne o. făcea, că avea pe unde : ori din spre maidan, ori din spre „uliţa lăturaşă. i gându ăsta aveau vro doui cumătri. 

II 

Se astâmpă&rase tot satu. 
Vremea fiind-ca. purcesese către schimbare, nimeni nu trecea la terg, nimeni nu întâr- ziase pe la vr'o cârciumă,
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In depărtare s'auzeau urlete de lupi şi lor 
le r&spundeai câinii din sat, pururea cu ure- 
chea neadormită. - 

laca două mogâldeţe că începură să se 
mişce în întunericul maidanului... sia 

Un câine lătrâ o dată lung şia lene, mo- 
gâldeţele se opriră ; câinele mormăi încă ni- 

ţel, pe urmă tăcu ; mogâldeţele se apropiară 
de cârciumă. 
Erau doui oameni, unul scurt şi. bine le- 

gat, ăl-l'alt, nalt, subţiratec ca o trestie. 

Ce neam de oameni or fi fost, nu ştii, că 

obrazu le ieşea de subt căciuli. negru ca p&- 

catu, 

— Ei, ce zici, mă naşule, neapucam 

grăi încet, ăl scurt şi legat. a 

„— Păi, să ne-apucăm.. Fă numai de. ve- 

steşte pe nea Gheorghe să s'apropie cu „că- 

ruţa, Se a 

Scurtu făcu -un pas. 
— la stai, mE& fine... Unseră-ţi încaltea 

bine a căruţă, să nu ne dea de belea, dac'o 

scârțăi : ? | 

—" Uns, naşule; uns,.. O oca de păcură 

i-am turnat, fi-r-ar a dracului... să'i fie pen- 

tr'un an.... | 

— Atunci... „dă fuga... Da încet, me fine... 

— Lasă, naşule, că doar nu's acuma de 

botezat.
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--ĂI scurt se depărtă ca. O ar&tare ; iar pa-. șul se apropiâ ca un lup, de cârciumă. Scoase de subt cojoc o bardă, şi fără multă codire, începu să dărâme. lipitura coș- covită a peretelui. : | Peretele era. în paiente, gaura fu repede făcută. Ic 
Când sosi /zza/, iar căruţa se opri în drep- tul cârciumei, 77aşul putea să se strecoare prin gaură în bună voe. 
— Gata, naşule ? întrebă finul.. 
— "Gata, că fu peretele - mămăligă... Ai felinaru cu tine? 

Si — Uite-l ici... subt sarică, aprins! gata. — Ascultă, m& Neagule, ei intru, rosti nașul, tu'mi dai felinarul şi pe urmă aştepţi la gaură... Ii aduc și tu cari... | _— Păi o sajungi singur naşule? Ei zic să intru şi eu, că e şi naşa în căruţă... — Şi densa? Da cine dracu o. aduse? „— Ci-că n'a răbdat-o inima. să stea acasă Cu mâinile în sîn.. o. 
7 A dracului muiere... Sa — Las' căii bine, naş Marine.; nea Gheor- ghe o să stea. la gaură şi o să. care, noio săi dăm, şi nașa o să le aşeze în - căruţă... "— Bine şi-aşa... Acuma numai de n'o în- cepe să ningă pân'om sfirși noi...
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„ Si după ce rosti, se strecură ca un sarpe, 
în prăvălie. : 

Se auzi ceva aşa cao , căzătură de scaun... 
Fu linişte o. clipă, apoi naşu ceru. feli- - 

narul... , 
Nea Gheorghe, un coş-cogea zăplan de 

om voinic, negru şi el: la fă ca un drac,— 
se apropiâ. Sa 

Finul Neagu îi spuse ce-avea să facă şi 
"se plecâ jos “către gaură. 

Lumina. felinărului licărea în "dreptul -« ei, 
roşatecă. şi ascunsă, şi da spărturei. o înfă- 
țişare ciudată. 

—. Hade, vino Neagule... şopti glasul lui 
Marin, din lăuntru. 
— Viu. 
Şi cu greutate, putu să se strecoare; iar 

Gheorghe rămase la gaură. 
In opinci cum eraii,. şi cu toate că um- 

blai încet de tot, scândurile . trosneai subt 
greutatea trapului lor. 

De desubt era pimniţă ; trosniturile răsu- 
nai tare; şi noaptea apoi, o sgăriitură, un 
ronţăit de şoarece, ţi se pare cine ştie ce. 

Nici Marin, nici Neagu, nu erai din ăi 

fricoşi. ' Avuseseră a face cu alte multe feluri 

de tâlhării şin locuri primejdioase cu ade- 
v&rat, nu ca aici la Serbu, care chiar de-ar 

fi prins de veste, ar fi murit de frică...
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Ei chiar se şi bizuiseră pe firea Serbului. 
Şi însă tot par'că le trecea câte-un fior 

la fi-te ce scârţâitură. a afurisitei de duşu- 
mele. 

Cel dintâiă lucru la care năzuiră fu la: 
stâmburi; lânuri, ghete şi alte comedii d'astea. - 

Infierbintaţi apoi, nu mai luară nimic în 
seamă, nici trosnituri, nici scaunele lovite de 
ei, nici paşii lor une-ori grei, nici săriturile 
cu sgomot când dădea lucrurile de prin 
rafturi, e 

Căpăţini de zahăr, cutii cu “sardele, pa- 
chete cu scrobeală, lumînări de ceară şi de seii, un butoiaş cu măsline şi unul 'cu sar- 
dele pe care abia le putură scoate prin spăr- tură şi pe .care Gheorghe nu le putu duce 
la căruţă de. cât cu Neagu; atâtea şi atâ- tea lucruri, umplură bine căruţa... 

Incepuse să ningă.... | — Ajungă-ne, naşule, îi. şopti Neagu de 
la o vreme, că nu mai. încape, şi apoi... ştii, a început cu -viscol,.. .. a 

Marin încercă teșgheaua... dar nu: fu chip... Atunci 'cătâ- lung spre odaea Sârbului în care nici o- suflare măcar nu s'auzia, — se gândi. dacă să năzuiască şi la parale, — apoi se r&s- gândi şi ieşi prin spărtură... 
— Noroc să dea Dumnezeu ! -şopti el după ce ieşi.
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— Să dea. Dumnezeu sfântu, mă naș Ma- 
rine, să ne ajute. 

Apoi îşi făcu cruce şi, mai grăi: 
— Las că naşa o să dea Duminică o le- 

:turghie popei. Andrei. 
Cum plecară_ şi prăvălia r&mase . iarăşi în 

Întuneric, se auzi un fel de gemet in, odaea 

Serbului. | 
Săracu bietu Serbu.! 
Socotiţi că dormise somnul morţei . şi că 

n'auzise nimic? 
Ba cum mai sărise de repede, şi cum mai 

simţise ce foc il ardea |... 
Inima i se bătea amarnic, picioarele îi tre- 

muraă ca varga şi se făcuse galben ca floa- 
rea dovleacului. . o 

Aşa cum tremura, spăimântat ca vai de 
el, se apropiase de uşa care da în prăvălie, 
ridicase încet un colț al perdelei de stambă 
şi avusese atâta inimă să privească până la - 
sfârşit cum îl jefuiaă... negrii ăia ca dracii. 

Țigani erai bată-i crucea, spoitori fără 
doar şi poate, —şi ţiganii sunt râi... 

Când văzu pe ăl mai nalt că sgâlțâe şi 
teşgheaua în care. avea..peste o mie de 
franci, — se muiă.. de .tot şi lacrimile îl podi- 

diră... 
„ Căzu jos în genuchi şi începu să zică 'n 
gând: «gosfodz Bomziut...»



252 UN PRIMAR ȘI JUMETATE 

Fie-care sgâlţâitură dată teşghelei, îi stră- 
pungea inima... 

Nu mai. auzi apoi nimic. 
__— Hait! s'a. dus şi miişoara...' îşi grăi; 

îşi apucâ cu amândouă mânile. capul şi în- cepu să se hâţâie! prăpădit de inimă rea. 
După câte-va clipe, ne mai auzind nimic, 

se ridicâ... se uitâ... întuneric... 
Alergâ la fereastra. care, din odaia lui, da pe maidan... aa 
Ningea strașnic... iar o căruţă se depărta spre: câmp... 
Bietu Serbu se aruncă în pat, se ghemui şi acolo boli până dimineaţa când veniră bă- eţii să'l scoale, miraţi că nu i-a sculat el pe „dânşii, ca de obicei, 

II. 
Viscolul ţinuse patru zile. Acuma, cam la O scptămână după furtişagul de la Neculaii Serbu, vremea trăgea a bine. ” 
Gerul a îngheţat zăpada ; pe drumuri sunt pârtii bune ; soarele 'şi vede de drumul zil- nic pe cerul senin... Arendaşul bate porum- bul vîndut cu preţ bun... toate bune... Numai bietul Sârbu stă cu buzele atărnând în jos... “A chemat el primăria a doua zi. A “dat el primarului o teacă de cuţit găsită pe Jos,
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teacă străină de prăvălia lui, — dar hoţi nu - 
se dovediau. 

Viscolul fusese: un bine pentru denşii; ză- 
pada astupase .ori-ce urmă. 

Câţi-va bănuiţi şi atât. 
În curtea arendaşului, gălăgie mare, - lume 

multă care-şi dă în coate. de multă treabă. 
Intre pătule vaporul mugeşte, batoza sbâr- 

niie ; vintul alungă pleava şi fumul; batoza 
înghite şi varsă porumbul portocalii, mândru 
la vedere, şi cocenii desbrăcaţi de boabe, 
sfărimaţi de dinţii tobei. 
Din pătul, porumbul curge prin  spărturi 

întradins făcute, pe zăblae întinse jos ; flăcăi 
şi fete, copii şi neveste, betrâni :Şi tineri, 

umplu coşurile de răchită împletită, :le _ri- 
dică pe umerii lor deprinşi cu greutăţi, şin 
fuga-i duc la batoză. 
“Călare pe coşul: ei, un flăcăii: o tot în- 

doapă mere, şi când pare sătulă şi: că nu 

vrea să mai primească, îi îndeasă bucătura 

cun băț gros.. a 
Sus pe “podul batozei,. doi trei inşi primesc 

coşurile, le aşează unul peste altul, le toarnă 

pe gura ei, le aruncă pe cele: golite,. ca!iar 

să se încarce şi primesc pe cele pline ca iar 
să se golească. 

Un dute-vino necurmat, hărnicie silită une- 

ori, căci logofătul e cu ochii pe. dinşii ; căci
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isprăvniceii îi zoresc şi, pe de-asupra, mai „dă şi foeru câte-o raită ca să ia seama și muncitorilor şi priveghiătorilor lor. 
Şi curg, curg boabele portocalii, mândre 

la vedere în bătaia soarelui ; curg în saci și de-acolo, purtate pe umere de flăcăi şi fete, se rostogolesc în ochiurile de magazie unde le-aşteaptă lopata, dublu-decalitrul, şi iarăși sacul. | | 
In magazie, om lângă om, care mai de care s€ încarce pentru transportat la' gară. Unii ţin sacul; altul măsoară cu dibăcie ; pleacă baniţa, trage cu braţele. uşor .de tot porumbul şi umple! baniţa, apoi rade cu ră- Zătoarea ; unul de lângă el o ia, o toarnă în sac şi numără... i 
Când s'a făcut cinci dubli-decalitri, cei ce ţin sacul îl trag la o. parte, îl leagă cu laţ, îl duc de'l aşează teanc ;.şi acelaşi lucru se urmează,. în gălăgia ce-o fac tropotele picioa- relor, gurile rumânilor ce se ceartă, ori se „aleg de se fac ceati. „i | „lar pe de-asupra tuturor se ridică şi le covărşeşte pe toate gura celui care, :regulat şi fără greş, numără mereă : una la mână, două, trei, patru, cinci, — umflă-l |... Şi sacul e umflat pe sus ca să fie dus lângă tovarăși, 

"La ușa magaziei carele se urmează unul
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după altul, încarcă şi trec de. se aşează la 
rind în curtea largă. 

lar când o :ceată de zece ori cinci-spre- 
zece rumâni, 'şi-aui sfîrşit încărcatul, vestesc 
pe logofăt; acesta îi trece - pe lista” şi le dă 
voe să plece. 

Ce .de zarvă, ce de strigăte: scârțăituri 
de cară, guri date boilor, sunetul boabelor 

date la lopată ; bubuitul vaporului, al bato- 
zei ; alergături în .toate părţile cu coşuri 
pline, 'cu coşuri goale, cu saci plini,---înjură- 
turile isprăvniceilor cari ci-că fac treabă mai 
multă . dacă-şi însoțesc 'cu câte-o înjurătură 
îndemnul la muncă... toate astea s'aud şi să 
ved într'o zi de bătaie a. porumbului... 

Braţ cu braţ, unii la un fel de muncă, al- 
ţii la altul,: unelte par'că ale unei şi ace- 
leeaşi maşini pentru unul şi acelaşi scop, se 

- mişcă cât -e ziua, îşi scot pâinea pentru. 
gură, câştigă în mic. şi ajută la câştigul în 
mare al acelor ce pun capitalul lor în ţa- 
rini... la voea firei cu năbădăile climei sale. 

In fânăria care venea la spatele curţii şi 
da în câmp, loc închis cu gard de nuiele pe 
de-asupra cu mărăcinij, —vr'o patru car& se 
găteaii să încarce fân ca să ducă. proprieta- 
rului în târg. 

Logofătul plânuia care. , copită s'o înceapă
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şi cum s'o taie ca să nu se poată strica fâ- 
nul de-o da moină, ploaie. , 

Curăţiră zăpada de pe vr'o trei-patru şi 
ajunseră lângă gard: unde: era o. copită. pu- 
ţin mai mică par'că decât cele-Valte. - 

— Ce dracul grăi deodată un rumân 
după ce dede jos zăpada de pe copită... 
Par'c'ar fi umblat om la copita asta... Ia ui- 
tă-te, domnule logofăt;..: Vezi dumneata? 
Par'c'ar fi făcută. acuma... i 
„Logofătul se uită şi-i păru şi lui ciudat. 
— Aşa-i... E afânată al dracului şi toate 

copitele, uite măcar: şi alea la care ne-am 
uitat, sunt făcute pe vară... Ce dracu să fie? 
la încărcaţi din asta, băeţi, şi om vedea noi. 

„ce-o fi... porunci logofătul; | 
Un rumân se urcă pe copită; un car fu 

tras alăturea şi cel: de sus începu cu furca. 
„— Afânat, domnule logofete... afânat... 
-— Mare minune! la urcă-te şi tu 'Tânase 

şi desveliţi-o mai repede. | 
Umplură o'-căruţă şi încă nu se domiriră. 
Traseră pe a. doua. m 
Era pe jumătate umplută, când Tănase în- 

fipse furca şi dede de ce-va tare... 
— Ha! Hal îa aici e minunea... Nuș'ce 

dracu e colea tare ca piatra. 
— la te pleacă, Gligore neică, şi tu... 

„Se plecară amândoui şi scormoniră...
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— Piei drace! strigă de-odată Gligore... 

o bucată de madipolon... e 

— “la fugi încolo | grăi logof&tul.. 

— Ba nu ză, domnule logofete; şi stai 

că ţi-o scoatem noi acuşica: | 

După. niţică strădanie, amendoi scoaseră 

bucata şi o aruncară la picioarele. logof&- 

tului a 

D'aci apoi merseră din mirare în mirare, 

că scoaseră pe' rînd -stâmburi, bumbac, fla- 

nelă de fuste; iar. după ce sfirşiră de încăr- 

cat cartle,—dederă de pachete cu scrobeală ; 

dederă peste 2 butoiaşe, unul cu masline și 

altul cu peşti; peste luminări de ceară şi 

de seă. 
De-odată logofătul se lovi “peste frunte... 

_— Astea's de la Neculai Sârbu... Dar cum 

dracu, le-ati virit aici, mE& oameni buni! Ei, 

comedie... şi iar comedie!... . 

„— Puul da ai dracului tâlhari, neică, grăi 

un rumân... la vezi d-ta neiculiţă, unde le 

trăsni. lor prin cap să-şi” ascundă furtişagul... 

„— Da când dracu au găurit ei copita ? 

Că au furat pe Serbu în noaptea când a în- 

ceput viscolul..: | 

— lacă ai regulato ei copita - în alte 

nopţi, domnule logofete ; şi după ce-ati pus 

bine pe bietu Serbu, ai adus acilea toate 

39.998. Rustice. Vol. ZI. | „11
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boclucurile şi ai astupat copita... Zăpada a 
căzut apoi... şi iacă tot... la-le urma de! 

— Numai uite că „nu le-a ajutat Dumne- 
zei să se şi bucure de furtişag, mă. neicu- 
liţă,—că vezi dumneata, uite să întîmplă să 
umblăm tocmai la copita cu pricina. 

“Vestea purcese ca glonţul și peste un ceas, 
—ce fusese plină pân'atunci curtea, —acu era 
şi mai şi: nu mai încăpea satul tot, muieri, 
bătrâni, copii... ba şi copii de țiţă. 
„- Vezi că era şi ceva 'ne mai auzit. Ştii, să 
vezi şi tot să nu crezi... 

IV 

Niţă,—dom' Niţă, — primarul -din Drago- mira, era un primar cum rar se nemereşte. 
Tat'su fusese ţeran, ca toată lumea. Dase pe fiu-s&ă la carte, îl învețase patru clase, îl deşteptase bine şi] dase apoi la curte pe procopseală. o E a . Niţă moșştenise de la tat'su deşteptăciunea ; cu puţină carte. şi-o mai ascuţise şi, cu vic- lenia firească a ţăranului, se făcuse “acuma omp—ii da lui tat'su şapte-zeci şi cinci la sută. | 
Nu-i mai plăcuse lui Niţă încă din şcoală să poarte coarnele plugului şi să “fie ce-a fost tat'su ; ochii lui fugiati ţintă pe urma
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logofătului moşiei, pe. urma contabilului. şi 
un gând ascuns îl-sfâtuia să fie.ca: dânşii. : 

Il tot muşca ceva la inimă şi-i..da -ghiez 
să nu:stea pe loc cum stătuse itat'su... Se 

simţia el în sfirşit în putere să ajungă: de- 
parte. : DE 

Une-ori, în gândurile lui de :copil'.copt-la - 

minte de vreme, .se vedea cu. cinci-zeci, - şai- 

zeci de pogoane luate .de pela. ţărani, -cu 

arendă ; cu oi, cu cârciumă; pe urmă se în- . 

tindea, văzând cu ochii,.şi se cuprindea din 

ce în ce mai mult până ce-şi făcea proprie- . 

tate ; satu îl alegea primar, se însura c'o - 

fată, bunăoară „ca: Anca lui, nea “Tudor. care 

avea o -sută de: pogoane : numai ale lui... 

dare de mână nu glumă !— şi....da dracului 

încolo sărăcia, sora de lapte a muncitorului. 

La curte Niţă fu băiat harnic: întâi cu 

paza vitelor ; în vremea ariei cu scrisu zile: 

lor ajuta pe logofăt; în vremea semenatu- 

lui'.ţinea seama sEmânţei de grâu şi de .po- 

rumb ; astea le făcu el până pe la vr'o 19 

ani. o 3 a 

Arendaşii se schimbau, el r&mânea :şi îna- 

întâ la isprăvnicel, la contabil...: şi într'o 

bună dimineaţă la logofer. 

Ca contabil înveţase cum să înșele pe 

stăpân; ca :logofăt înveţă cum să înceapă 

să stringă şi pentru el..: 

4 

«
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“Cănd împărţia: locuri pentru porumb, ori 
pentru grâi în parte, avea pe-ai lui care-i 
„.dedeaui mită, şi cărora el, în schimb; le da 
locurile bune, ochite... e 

„“ Işi făcea parte din paiele: de - grîu şi de 
ovăs, din porumb, din griă, din ovăs, din lemnele! pădurei ; avea în: catastih. zile scrise 
ca făcute, mai multe decât erat făcute în „drept, şi prisosul, după plată, trecea în bu- 
zunarul lui ; de la oi, mai lână, mai brânză, 
— dijmuia în sfirşit, cu meşteşug, din toate 
-ale moşiei. - - ca " Alt arendaş 'se schimbă şi acesta-l mirosi... 

„Pân' să'l prindă însă, dom” Niţă dede dos la faţă... iar sătenii lui îl aleseră primar. 
Tat'su murise ; ca fii 'de vEduvă şi cel mai mare, scăpase de miliţie; —cu bănişori 

“de-o parte, şi primar... iată-i visul împlinit. 
Ca primar 'fu însă adevărat 'primar,— om «de gospodărie şi de rinduială. | 
Avea cârciuma lui la care ținea pe frate- seu al douilea ; făcea pe geambaşul de cai şi boi; avea pămenturi cu arendă de la ţi- Sani; da bani cu dobindă şi specula pe-ai lui cum îi plăcea; făcea comerţ cu lemne prin frate-săi mai- mic pe care'l pusese lo- gol&t la o pădure megieşă. | In daraverile sătenilor cu arendaşul, era prea plecatul arendaşului pe faţă, dar pe as- 

.



; 

UN PRIMAR SI JUMETATE 261 
  

cuns le da sfaturi, în vederea d'a putea: şi 
el să-i speculeze la vreme, o dată ce le do-: 
bândea încrederea ; se avea bine cu sub.pre-. 
fecţii care veniaă şi să duceaii tot aşa 'de 
uşor, în timp ce dânsul sta. pururea primar 
ca stânca în coasta unui munte. 

In vreme de alegeri, candidatul colegiului 
al treilea era birnicul .lui: Ştiea să-i stoarcă 

" ceva parale pentru el şi delegaţi ; .el'.da a-: 

jutor ori-cărui: guvern, din meserie ;: dar în 

sufletul s&ii avea aplecare “nesilită către: li- 
berali, taină ce.n'o- spunea nimenui, ca să 

nu supere pe nimenea. 

Satul Dragomira, mulţămită lui, avea eu. 

muri comunale foarte curate şi bune ; ; ptimă- 

ria avea un venit bun, „pe: care îl administra. 

părinteşte. 

Ba chiar, întrun an, “sfatui pe consilierii 

săi să “i! învoiască a clădi o moară pe.un 

loc al comunei de pe marginea satului. 

Comuna avea banii trebuincioşi; ce. venit 

şi-ar putea face c'o moară, la care ar. alerga 

să macine toate satele de prin: prejur, : care 

să duceati cine ştie pe unde. să-şi facă. mă-. 

lait ! 
Şi pe urmă, făcendui - venit mare, atât 

primarul cât - şi ajutorul ar putea, nădăjdui 

leafă mai mare, iar consilierii şi-a -ar. linge si. 

ei degeele + cu. câte ceva.
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„Şi moara se făcuse, aducea venit bun, iar 
primarul îi purta de grijă, căci morar făcuse 
pe un nepot al lui. o Se întîmplă: să se facă: şi' drum de fer pa. proape, iar' lângă 'sat chiar să cadă o stație. 

Dom” Niţă se: legâ : s'o: clădească el, să aducă nisip şi pietriş pentru linie p'o întin- dere de 100 chilometri, ceea ce-i aduse un folos bun. 
„Se împărţia pretutindeni ; era neobosit. Numai unui lucru nui da: de capăt. De o bucată de vreme încoace nişte hoţomani foarte dibaci furau în dreapta şi, în stânga 

şi. rămânea muţi. ca pământul. , i doar nu pe puţini aflase el în 15 ani de când primărea mereu. 
Ei, dar acuma afurisiţii ăştia să păziată ca întunerecul de lumină. 
Nici o şoaptă, nici o mişcare, nici ceva aşa care să-i dea de gol. 
SE găsise şi o: fată omorită. mai acum vr'un an... 
Pace, nici o urmă. Par'că'] înghiţise pă- mentul pe ucigaş. Di “Cai furați, pluguri, de pe la oameni ; chiar de la curtea proprietăreuscă, paseri şi o tră- Sură : chiar curelele maşinelor de la aren- daş... furate... - 
Şi nici o urmă...
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Ştraşnică ceată de tălhari ! 
Cine să fi fost? Fără doar si poate oa- 

meni d'aci din sat, că prea le stiai la toate 
rostul, 

Acuma, ceva şi. mai ciudat, “lucrurile. fu- 
rate de la Sârbu ascunse în fânăria . arenda: . 
şului într'o copită de: fân! 

Indrăzneală, plan, nu glumă. Asta le. în- 
trecea pe toate din câte văzuse. 

Dar în sfirşit avea un ceva care'l făcea să 

* nădăjduiască descoperirea afurisiţilor. . 

Neculai Sârbu îi dăduse o. teacă de cuţit. 

Unul 'din tâlhari, ca să. taie sforile. de. care 

erau agăţate. căpăţinele de zahăr, -a, întrebu- 

ințat cuțitul lui. de la briîti şi la pornire -nu 

şi-a luat și teaca cuţitului.... 

V. 

— Ei, ce zici, dom! Niţă, il întrebâ lo-. 

gofătul când îl văzu că 'vine. 

„Niţă se -uitâ, întrebă, suci, învirti, dar ni- 

“mic nu spuse nimeEnui, de teacă. 

— Ce să zic, logofete dragul mei, r&s- 

punse el, să le ducă toate. astea la primărie 

de-o cam dată şi apoi om vedea... 

— Nu-i aşa că avem tâlhari nu glumă! 

zise logofătul... 
— Îa vin niţel încoa cu mine, îi şopti



264 UN PRIMAR ȘI JUMETATE 

primarul, 'şi tare grăi: tâlhari buni de sfinta 
ocnă... păi cum! o | 

Logofătul lăsâ. un isprăvnicel cu oamenii 
şi porni cu Niţă. De 

— Ei, ce e? întrebâ Iancu logofătul... Ai pus mâna pe: vr'o urmă ?: a 
— Mi să pare că da, neică lancule. Ia spune'mi nu cum-va îi fi. cunoscând a cui e. teculița” asta de cuţit? E 
Şi atunci scoase din buzunarul din lăun- tru al paltonului o teacă tare de piele roşie cu flori -arse negre aproape de mâner - în tot lungul ei, la muchi cu câte-o, linie. arsă 

carei mergea până la vîrf, teacă "veche, 
dar bine păstrată, de lungimea unei palme. 

După teacă cuțitul se vedea că'are o lun- 
gime bunicică... Era un cuţit sdravăn,. - 

— Teaca asta, grăi Iancu logofătul întor- cend-o pe amândouă părţile, mă, par'că am 
-Vezuto ei la -nu-ştiii cine. Acuma, nu e vorba, câte teci d'astea n'or fl 

— Aşi! în sat la n0i, zise primarul, nu are nimeni, pe cât ştii... Ce dracu, doar îmi cunosc pe toţi rumâni... Pe cari nu “i-am avut la pietriş, la nisip !...: Şi vezi d-ta nene, cată bine la teaca asta... E voinică;.. Ascul- tă-mă, ce'ți spun, nu-i de pe la noi... 
— Şi eă îţi Spun, primarule, că am ve- zut aşa ceva, poate nu pe asta, dar aşi jura
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că una la fel; numai nu'mi aduc aminte.la 
cine dracu am văzut-o... Ştii că eram la 
pluguri... Un rumân îşi rupsese r&steiul. de la 
jug... Atunci iacă trecu călare... asta-i vezi, 
că numi aduc aminte cine... ME prietene, 
nai un cuţit la d-ta, că uite 'şi-a rupt. ăsta 
un ră&steiii şi vrea să şi potrivească alt resteiă 
din prăjina asta... Aveam o prăjină de. stinjen 

cu mine pentru .mesurat şirele de pae... Ru- 

mânu ăla scoase cuţitu: cu teaca... o teacă.... 

tocmai aşa, şi mi'l dete, iar teaca “şi-o opri 

în mână... Când 'i-am dat înapoi cuţitu, nene 

primarule, m'am uitat şi la teacă... Uite... 

de n'o fi asta, pot să jur că era ca asta... 
Niţă stătu pe gânduri. 

— Rumânu era străin, ori din sat? Ţi- 

-n&r, ori b&trân ? 

— Eram venit atunci logofăt şi nu-i cu- 

noşteam pe toţi. Par'că era din sat de la. 

noi, nu însă din ăi care se învoesc pe .mo- 

şie, că "mi-aşi fi adus poate aminte de el... 

De tînăr, o fi: fost: aşa cam între: două 

verste... 
- Cine dracu să: fe? mormoi Niza cau 

tând în mintea lui. 
" Atunci veni isprăvnicelul Radu Pârvu pe 

„care'l lăsase logof&tul lângă copita cu fân. 

— Am isprăvit cu carele domnule Iancu. 

— Aşa? bine.
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Şi fiind-că: ţinea în mână teaca, o arătâ de-o dată isprăvnicelului. 
— Ia ascultă Radule, cunoşti tu a cui să fie teculița asta? 
— laca! strigă Radu mirat... Da de unde o ai? Asta-i teaca lui moş Gavrilă care a cumperat-o acu doui ani de la bâlcii de la Riureni... 
— Teaca 'lui Gavrilă Stanciă, b&trînu care stă colo în marginea satului pe linia cin- cea 2... strigâ primaru. | — Păi, a lui, fireşte. Uite'] e aici chiar, a încărcat şi el porumb ;. se vede că "i-a că- zut... ori a pierdut-o... cu cuţit cu tot. D-ta ai găsit-o, d-le Iancu ? | 

- —:Da, eu... Du-te, Radule... 
— Să pornească carele cu fân? 
— Da. Du-te şi spune contabilului să le dea adresa, plata barierei şi rumânilor de cheltuială... o 
Radu se depărtâ... 
— Ei, ce gândești, Niţă ?. întrebâ Iancu. — Nu. cred să fie Moş-Gavrilă... Da cine dracu poate şti ce-i în inima omului? la să cerc. Lasă-m& pe mine singur şi 'dă'mi teaca... . 
— Să'ţi trimet 'alea la primărie ? , „— Da; fă bine, te rog... chiamă întâi pe - ajutorul meti.
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Logofătul. s& duse să rînduiască trimiterea 
la primărie a celor găsite, iar Niţă primaru 
o: porni spre magazie. 

Intrâ înnăuntru.. Care cum îl vedea işi. lua: 
căciula şi-i zicea: dund-oremea, foarte cu 
voie bună şi cu prietenie.: - 

După ce căutâ cu. ochii pe Moş- Gavrilă 
Stanciă în vreme ce se prefăcea că să uită 
la porumb şi cum umplea oamenii sacii, 
iăcă'l zări stând la vorbă cu alţi doui moş- 
negi ca 'dânsu. | 

Gavrilă. Stanciii e; icoana ţăranului bun, 
blând, cu dragoste de rude şi de: biserică ; 

om de omenie şi de cuvânt. 

'Aşa'l apucaseră tinerii, azi bătrâni aproape, 
aşa '] apucară fiii lor şi toţi. îl cinstea ca 
pe un fruntaş din alte vremuri; moş- -Gavrilă 
avea opt-zeci şi cinci de ani.şi i-i dădeai. 

După ce s'apropiă Niţă de densul, cei- 

lalţi doui b&trâni mai tineri, se depărtară, 

iar primarul se puse pe îndrugate. cu el, ba 
de una, ba de mai-multe.. 

De-o dată: se plecă. şi se făcu că ridică 

de jos teaca. 
— Da ce'i asta? întrebă el şi o suci în- 

tre degete... 

— Iaca ! ! teaca lui Andrei...a lui finu- mei... 

Andrei Negoit...
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— Teaca lui Andreii Negoiu ? Ce? are el: 
aşa teacă? | Sa 

— Da, are, că "i-o dăruisem ei „anu tre- 
cut... L'am tot întrebat ei ce făcuse cuțitul 
cu teacă cu tot, și spunea că nu ştii cui îl 
dăduse şi el... dacă nu cum-va I'o fi vîndut, 
că-i cam mână spartă şi calie fudul, vai de 
capu lui... Da cum pustia să zăpăci p'aici, 
şi numai teaca. a 

— Da n'o fi puate teaca lui, moş-Ga- 
vrilă. Ce? numai un câine e scurt de coadă? 

— Aşi! astai, domnule primar... O cu- 
nosc bine-că eii doar am cumperat-o cu cu- 
ţit cu tot de la Riureni, or fi vr'o doui ani... 
Ti! ce mai cuțit, fătul met... Ia hai să cău- 
tăm pe Andrei... 
„— Las că'l caut ei, că tot aveam ceva 

de vorbă cu el... o] | 
Şi Niţă se porni întru căutarea, lui Andrei, 
Hai, hai... cu încetu, cu încetu trebuia să dea de urmă, că începutul se făcuse. 

„Andrei Negoiu îşi trăgea căruţa, între că- ruțele din ceata lui, aflate lângă poartă. 
Niţă primarul. s'apropiă de câţi-va rumâni 

cari aşteptaii pe logofăt să le facă revizia sacilor şi să le dea: drumul să plece. 
Legâ vorbă cu dânşii până să ajungă An- drei cu căruţa şi până să sfirşească cu rân- duitul ei între cele.l'alte. -
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— Da bine, dom” Niţă, nu mai dai o- 
dată de 'rostul tâlharilor ăstora cari ne ai vi: 
rât spaima'n oase? grăi un. bătrân. 

— Păi bine, grăiră câţi-va. . . 
— St... r&spunse primaru, nu'i. departe 

ziua socotelei, băeţi.... O să li se'nfunde lor 
odată... e i 

— D'apoi cor fi vr'o câţi-va ani, dom! 
Niţă, de când tot aşa tragem nădejdea ur- 
sului.... ştii d-ta, vorba aea vechea... . 

Atunci veni şi Andreiă Negoii. 
— Da ce e c/estza dom” Niţă, întrebă el. 
— Uite ce să fie mE& Andrei, caut pe stă- 

pânu ăstei teci şi moş-Gavrilă mEndreptă 
la dumneata... Ci-c'a dumitale să fie... O 

„cunoşti ? | . 

— Da cum dracu,.dom' Niţă, să n'ocu- 

nosc, dac'a fost a mea?.. sa tot ţinut însă 
de capu meii un rumân şi 'i-am vîndut'o în- 
tr'o zi cu cuţit cu tot... Da cum de-ai. gă- 

'sit-o, şi aşa singură ? | | 

— Uite p'aci prin curte am dat de ea... 

— Iaca istorie! Păi 'nu cred să fi fost 

Marin p'aici, că el "nu încarcă. Marin nu 

prea face treabă pe la ciocoii nostru... 

— Care Marin, mE Andreii, întrebă un 

rumân din cei de faţă... N'o fi al ţigăncii? 

Că ăla e giambaş afurisit de îndămânatec...
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— la, ăla, naș Gligore... răspunse An- 
dreiă, Marin al ţigăncii... 

— Marin Sofroni? grăi Niţă... Şi zi, lui 
i-ai vîndut cuţitu ? i 
— Lui, dom” Niţă... a 
— Şi n'o fi altul cum-va care să semene 

cu ăla care l'ai.avut dumneata? 
__— Doamne păzeşte. "Mi-aşi pune mâna 
"n foc. Da cum de s'a rătăcit teaca p'aci!... 
„— Păi lam vEzut eu mai adineauri par 

că, respunșe Niţă, ca să potolească curiozi- 
tatea rumânilor ; l'o fi dat cui-va Şi... uite 
că teaca sa zăpăcit pe jos... Ce? puţină 
vălmăşeală e p'aci? - - | 

— Păi cum, ziseră rumânii. 
Atunci veni logofătul... 
— Ei, primarule, întrebă dânsul, | 
Niţă îi făcu semn să tacă şi se depărtă, 

lăsând pe logofăt să'şi facă revizia. | 
— Marin Sofroni. gândi Niţă... Şi mai 

om aşezat ce s& părea, .afurisitu dracului! 
„De no fi ajuns pân'la dânsul vestea că s'aă 
aflat lucrurile! Ori cum, hai la el în pripă. 

VI 

Pe linia a şaptea îşi făcuse cuibul Marin 
Sofroni. | 

Casa era cu spatele către drum, lungă,
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“încăpătoare, acoperită cu şiţă; o fereastră 
numai avea spre şosea, şi aea: mică c'un 
ochiii de geam .cât un sfert.de hârtie.: 

Faţă 'n faţă cu casa, Marin aşternuse pă- 
tulul împletit din nuele des şi-cu meșteșug. 

După pătul avea un loc ca de vr'un po: 
gon unde punea tutun, iar în aripa dreaptă 
a pătulului o bucăţică -de grădină în care 
s&mena fel de fel de zarzavat şi unde făcea 

In aripa:stângă avea un celar de scân- 
duri, la care înădise. cu nuele .şi .cu lipitură 
un loc pentru boi şi pentru vaci. 

Avea gospodărie Marin, nu -glumă:. 
Incaltea în casă la el când :puneâi 'picio- 

rul, nici mai încăpea cuvânt: r&mâneai cu 
gura proțăpită. | i 

Câtea alea nu vedeai! 
Să socoteșşti, z&u, că intrai în casă de om 

de omenie, arendaş ori proprietar cu dare 
de mână. . . | o. 

Că avea odaie de musafiri, păi cum crezi, 

în care primia pe cumetri, pe naşu-scu şi 
mai nu ştii pe cine: cu velinţe mândre pe 

jos, ca să nu să strice lustruiala scânduri- 

lor duşumelei ; cu scaune d'alea de paie îm- 

pletite, cu masă la mijloc rotundă, ca la ierg; 

cu perdele boereşti roşii şi cu alte .perdele 

„alea albe de par'că's împletite la maşină;
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şi ce cadre d'alea puse în pervazuri cu po- 
leală ; şi ce icoane suflate cu aur.-şi cu ar- 
gint ;. şi ce -şervete de borangic cu alesă- 
tură de fir şi: de ibrişin; şi pat de alea ca 
la arendaș, cu tăblii zugrăvite ; şi. ce mai aş- 
ternut numai în atlaz roşu. şi: albastru detţi 
-fura. ochii, nu alt-ceva. Ia 

Păi vezi că-i şi da mâna lui Marin So- 
froni, că muncia, bată'l 'sfîntu... atât -numai 
că nimenea nu'l vedea cu ochii ce munceşte. 

Era numai pe drumuri, că ci-că făcea pe 
geambaşu, iar treburile îi mergeau strună. 

In altă odaie dormiaii el, :nevasta şi ăi 
doui copii, o fată şi.un -băiat, drăguți. ştii, 
de par'că nu erati făcuţi de dânşii, aşa de 
albi ce erai la faţă. îi De 

Şi Sultana, ţiganca lui Marin, vedea de 
ei cum nu vedea de sufletu ei. Nevasta lui 
Marin .e o muiere chipoasă. și trupeşă cam! 
„de vr'o trei-zeci de ani trecuţi, cu nişte ochi 
negri cari par'că te săgeată când să uită la 
tine. : | e DI 

Deşteaptă încaltea şi harnică 'de nu: mai 
are cum; iar Sofroni nimica nu face până 
să nu se sfătuiască mai 'mainte cu densa.. 
Mai rar aşa duh de muiere. 
La spargerea prăvăliei Sârbului, cine era 

în căruţă să aşeze toate şi să le îndese cu 
„rost, dacă nu Sultana ? -
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Acuma; acasă la. ei,- “Marin: şi'- cu: - Suitana 
stati la: sfat; veseli: iievoie” mare, 00 pă 

—: Vezi,: m& Marine; grăiește mierea) 
dacă mă: lăsai pe''mine să 'fa& alt-fel, nu „pier: 
deam: atâtea “lucruri de :geaba..; Da: te-ai: îm-. 
potrivit tu, le. ai' pus în''copita! de fen'! şi-a! 
cuma: na !...1:0'- să: le; dia:. “primăria! înăpoi 
Serbului: 0 e ii pi te mii 0 pb nai 

— Lasă, fă, că nu-i mare prăpăd, r&spuiise 
Marin, cu' luleauă: între “dinţi. “Ce-a” fost “mai” 
bun şi partea noastră e: bun ialenostru'și as- 
cuns lângă, NO îi E ai irita fii 
— O “f; 'm&: Marine, da: vezi că: tot':mai 

puteam să ne facem parte. şi 'din: partea. fi- 
nului Neagu şi-a. lui: Gheorghe: îi: rii: 

—: Acuma ce-a! fost, a fost,-fă; capu: “Ii 
finu Neagu -a stricat. Vorba'ie; bine, că o'să 
scăpăm cu obraz curat şi. din asta. ii 

—i Cât despre asta, 'așa-i ;: nici. nasu “no. 
să ne doară; că nu Pam făcut noi „marş! pe. 
dom” Niţă : numai 'o: dată !:: - | 
— Al dracului primar, | fa Sultan, d apoi şi 

NOI - ăştia... î ia 
— Hă, Ha: şi înc'o : să: mai! “vadă; rise 

muierea cu poftă. e Su 
— Numa un lucru,:fă; ştii : “tu ?.: grăi: Ma- 

rin .dup'o clipă. Da: dacă: Neagu şi!: -Gheor- 
ghe or crâcni ceva,: că! partea: Flor: aşa și pe 
dincolo, s'a pierdut... 

39,998. Rustice, Vol. II. 
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su Nail-,să. aibă.să ia, . răspunse ; muierea 
c'o pereche, de..ochi straşnici.şi arătând: cotu. 
Cine ::i-a pus .să' şi ascundă partea. în' copita 
arendaşului 3; Că „eu, mairales, :le-am, spus.să 
o;puie;cu-a noastră ; . şi lor, pasă-mi-te.. le-ă 
fost frică să. nu:ciupim din. ea.- Aşa cap. au 
avut, iaşa.„le„meargă pe gât cu,noduri. Ia mai 
bine dă o fugă păn'la curte de vezi: ce. mai 
vorbeşte lumea. p'acolo..;;. .. i si 
;:.—: laca; tocmai, la ce; mă. gândiam şi eu, 
grăi, Marin,:şi porni. ., i: nn 

Niţă primaru, îl 'zări, dar i nui, . dadu: chiot; 
işi. închipuia s'o, scoată mai: repede la capat 
cu muierea,.lui Marin.! pisi piei 

Cum îl v&zu. „pe. primar, : Sultana; care 
zicea;.din gură -un cântec de „dragoste, se în- 
necă Şi tacu repede, că, par că'i „trecu un for 
prin inimă, sa - 
,—.:laca,; dori! Ni, grăi ea, ieginai în uşă 

cu: mutră de glumit... iti 
o — Bună. vremea,.. „Sultanico -. „neică, ! zise 
Niţă „și-i, cam. :ciupi.bărbia,. sit ii | 

— Mulţămim- "tale, dom! Niţă, rîse.ea făcând 
însă pe, ruşinoasa. Da. ce vreme rea te- aduse 
pe la noi? i 
„—:laca,! aveani o: treabă: c cu: “Marin al tu, 

că'mi muri bunătate de cal ast': “noapte... 
„— Iaca. - păcat, Şi: ce. pustia avu? 

„-
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=. Naiba; şție.:, Uite”! „găsi. lungi şi. um.- 
flat ca cu ţeava... De rrnratier ci doaeib unit 
i Auzi,:mneata frate... .,; pu 0 a 
— Şi dăduiu cu gându să mă învoiesc. cu 

Marin,/să'mi cate; unu,-ştii,; ;negustoresc, bun 
Şi.. ieftin rrica,! pentru .om- nevpiaş. atei ee 

  

o fila cârciumă ; a. „Stanciu. , eu ai cl 
— Dei'aşa... mai: bine, fa: „Sultano;;rică 

tot ţi-am pus 'eți-ţie. „gând ; re. —, grăi, Niţă 
inhăţând-o de mijloc şi intrând „cu „ea, În 
tindă. ca e eu aia (7 

1 —, laca. comedie';. da. şezi.. „naibei, „dom! 
Niţă, că m'&i ;face ;de: vorbă, satului, is : aril 
—, Ba z&u,, ia,:Vino.. n: oae fă: 'Sultane 

  

că avem de. grăit “amânduoi... ca cat) ph 
ŞI fară s'aştepte.: r&spuns; intră, „în; odaia a .. 

bună. a ţiganului. tz ta ia 
Ba, căi rasă, 'ba. că-i. tunșă,, “ba aea;, “ba 

ae-l'altă .se. puseră pe, glumit, — că doar a- 
vea : limbă dom” Niţă!; iar Șultana făcea haz, 
nevoie mare, şi.pace să-i treacă..prin.. , gând 

 şiretenia primarului. 
Dom' Niţă grăia,.de, grăit,, da, „își "juca 

ochii. prin -toate colţurile. „Ce vedea. în casa 
lui Marin îl. cam, „punea. pe gânduri ; .dar cu- 
ţitu.. tecei nu'l “vedea şi asta avea el pe inimă.. 

Acu â l-altă: odae::cum ş'o vadă ?..Scoase 
tabacherea, înverti o ţigară şi ceru foc.
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 Sultana ' dede . fugâ::în tindă ; focu stins. 
Trecu dincolo ;. primaru după: ea. 
— Da ce te mai “ostenişi pân aci, dom' 

Niţă? ti : . 

= Ca. să nu''te'ostenesc: pe tine;  drăcoă- 
so, respunse : „Niţă euprinzend de: mijloc pe 
Sultana. ii i 

Iar. în timp ce. prindea disara, îi plimba 
DE 

   

ochii: prin”! odaie... Sei 
Copiii - dormeati,. stingă, unul în „altul, ca 
doui căţei. ie ereu 

De alt-fel, curat în casă; răsboiu: întins 
lânga fereastră" cu urzeala' începută ; "oalele 
bine rînduite pe: corlata: vetrei.:. “ŞI... un- Cu- 
ţit lâng'o' oală : cu: gură: în! „Sus, plină cu 
gheme de aţă albă.: i: 
"L-ajurise '-lui! Niţă: o: aruncătură “de ochi 

ca să facă proba cuţitului şi! să: băriuiască î în 
el, după mâner, :pe stăpânul tecei cu pricina. 
= “Mulţumim; leică,' grăi: primaru şi apoi 

şezu“pe: un ''scaun 'de lâpgă r&sboiu.;. - Hm, 
da bună urzeală; din. tergi ai luat-o, ori de 
p'aci ? 
_— Ba:din târg chip... 
—: Se” cunoaşte: că îşti muiere harnică. 

Sultano.! Nu de geaba: Marin se laudă cu 
tine. i: 
i Za? So: “a i udănd, afarisitu:.
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—. Ba nu.z&ă, :da primarii : adică. i -o 
fi placenă, fă Sultano, ia spune ur. i: 
— De, dom': Niţă, ştii eu;. „Dac! ar; fi, mai 

tinerei, nași zice ba... iii -i : 

— Cum star prinde, me făcuşi odorog be- 
trân... hai ?... Da cei i dracu are ţigareta asta 
a mea? 

Grăind, scoase ţigara, .:suiflă. în'; țigareta:de 
chihlibar. şi..o ; puse .în dreptuli:ochilor..; sii: 

— Astupată afurisita. la dă'mi;o, bucăţică 
de lemn, Sultano, şi ăl cuţit... iat 
— laca: numai de, cât, grăi, Sultana,: mi- 

rată. că, de:ani..de.zile.. primaru.. „nu. se: :mâi 
gândise ; la densa. za „Bio id 

Prefăcendu-se.. că, ciopleşte. șiță, de.lemn; 
se uită înfipt la cuţit; mâneru era după cum 
auzise pe :moş.;Gavrilă :spuind,, cui/ flori arse 
şi c'o_linie care ;trebuiasă.;se îmbuce. cu. li- 
nia arsă. ce mergea: până: la-.virful tecei.. 
Nu mai era. de. îndoit, Marin: Sotroni t tre: 

buia să fie. hoţu şi ;tartoru atâtor: tâlhării se&- 
verşite de-o vreme încoa. ini: : DS DIEE 

Se făcu că! şi isprăveşte; daravera şi se: ri- 

dică 'să plece... i: tit ul bei i îs 

— Păi. spune-i, Sultano : neică,. lui „Marin 
al tău de vorba noastră şi să'mi dea de ştire 

până'n. seară ; bachiar, să .vie;dânsu pe! la 

mine p'acasă. Jaritu,. fi mai, milostivă,;; auzi 

tu, că: nuf'ți-o;.fi.de; geaba....: -+ ur 
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i De; dom "Niţă, om. vedea, rGspunse 
ea cu ruşine.: Etzel i 

„Niţă: porni, pus: pe socotite: 'cum'! să- dea 
peste cap pe Marin. .-pif Sos toni ou 

DO ZI Cara, mt DP Do 
Pe ocs îi 7 zi fl! Sg! zii Di BD) Su OVI Pi ci 

  

Neagu Mirică, finu. lui: Marin, saă mai: i drepe 
finu tatălui: lui: Marin, -să :încumetrisa“ la ho- 
ţit cu naşu:săui,, făra: “multă: socoteală între 
denşii.. tr Îi „ini iti 

: Destul. să! aibă. omu: aşa pornire! “pătimaşă 
şi repede:'!şi:: găseşte : tovarăşi; “numai” doar 
cât o căta la altu ca el şi- înţelegere.:s'a şi pus între ei, că: “la: 'rele: degrabă: se: înțeleg 
cei răi. i pre jet Sti si zilei [EI State 
> Neagu: Mirică. era; fioros: la! căutătură, lesne 
punendu-se .:la : pricină“! cu: “lumea, dușemânos 
la suflet,: viclean: Şi: ascuns, îti i zi 
+ Nmai. cât..să:i: fi. :zis: ceva: cam într 'adias, 
cam': în: glumă,. şi ti! purta sâmbetele de, nici 
te- e-aşteptai când, iii Iei ie 
„Se potrivi la: un: gând. “cu naşu-săti Mărin intr'o zi când le bătu se nduror: la ochi“ o 

pereche: de. cai “buni .:de: tot; unui „moş: 
nean.: îi iq dia Peer -: . 

„No oaptea „făcură . hoţia,-Neagu : furânduă ŞI Marin dându-i. dosu ;'iar: după o s&ptămână 
amândoui se duseră la: târg :şi'i-.vihdură:: Un 
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alt -tovarăş;: dintr'un sat: d” 'aproape ::de - terg 
le făcea. bilete în: reguli cai: de 'la: primărie, 
şi d'aci- ţine-te - tovărâşie 'bună'ți a 
„De câţi” va: ani. le + mergea: riegustoria'” “de” 

a [sc pape tea 
„aie minune. tii, ii ati tai 

. Ghegrghe,. pe: „car€ :l'am ''v&zut: că! le--da 
mână de: ajutor! in noaptea hoţiei-de: la Serbu, 
era-un om cinstit. de: alt-fel:: "Eli nui:s'ame- 
steca la” furat ;: cumetrii - atâta doar că-i! :plă- 
tea bine chiriile“ căruţei ; Gheorghe” se: mul 
țumia” cu „puţin. SI a iai 

În: seara. zilei: când: primarul fusese pe“lă 
Marin, de cum amurgi: bine! Neagu: purcese 
impreună 'cii: Gheorghe. la: ţigan . acasă, - 

Il frământaă” gânduri! de:  pisniă: pe 'Neagui 
că de ce ţiganu:să“aibă parte: 'deiihoţia “de 

la Neculai. Serbu şi el nu: sic ash 

„AL lui fusese :gându'“ săi pue! lucratile “în 

copita- de” fAn'fiind-că nu'ieră așa: departe 

casa lui şi ar:fi“ putut “uşor să scoată d! acolo 

ce'i trebuia-"pentru.! desfacere ;: dar i fiind-că 

treaba “se -brodise altmintrelea, 'nu'l lăsa inima 

să ştie pe naşu-s că.:se: » bucură “tihnit! de 

partea, Ju e i a ” 

- lacă insă că pe! “când: intra; pe: poartă la 

Maria: un nu ştii: cine: scoase! capu de după 

- colţu ulucelor şi iicătâ bine la denșiiy apoi 
e ai nat 

„se făcu: nevăzut e iarăşi. aa îsi a 

ir
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| . 
„„— Seara. bună dumilor-voastre, „grăi. Nea- 

'gu: cam „posomorit; cum. păşi pragu.;..- 
— Hei, bine-ai venit,;.. fine...., Bine-ai venit 

neică : Gheorghe... Ia poftim, „că. bine . făcu- 
răţi, ca să nu mai me duc la cârciumă. .. 
-i.—: Da ce ai, me fine Neagule, „ori. ninge de 
te-ai' posomorit.:aşa..ca, un ciuf?,. rîse Sultana. 
„—:Ba_ oii 'ride ca. d-ta, -naşo, că. ei mă 
bucur. al dracului de :partea de. la; Sârbu. . 
 — Iaca vorbă]... . răspunse :Sultana fără 
să mai ridă... Ba oii plânge ei că tu ai fost 
prost să n'o laşi.la..noi “pe-a; ta.[.... Par'câ 
era să ţi-o mâncăm... .,. > ei 
— Ja las” că nu :merge-aşa, naşo,. să -.mă 

ierţi... Nici . d-ta n'&i'plânge, nici eu. n'oiă ride, dar nici treaba..n'o să „remâie aşa. .Mie: îmi place vorbă dreaptă şi 'socoteala: rotundă ; iaca d'aia am venit şi am adus..şi pe moş- Gheorghe cu mine.. Cată: să'mi.: daţi .şi.: mie ceva din :partea dumneavoastră, . că ştiţi - că eu. n'am luat. nimic să duc! acasă.;.. :... 
s— Ba. aea-i, vorbă, fine... “strigă .Sultana 

cu, mâinele .în..şolduri..,.. . eg 
— Stii una, fine, prinse grai Marin, fite 

care cum se păstrează, -aşa se are. Ne-am impărţit, ori. nu, drept. trățeşte ?.Ba încă, ce 

cps 

7 

"ţi-ai ales. tu, cu drag "ţi-am lăsat eu Şi na- : Şă-ta, iar noi luam alt-ceva; cu -Învoiala ta. Dacă-i aşa, ce mai ţii acuma cu -vorbe de 
in
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clacă ?, Ba nu ză; "MOŞ -Gheorghe, dumneata 
eşti om bătrân cu frica. lui Dumnezeii.... 
Spune, nu-i. cu: drept ce. zic eu? » î2 

"— Păi; mă neică . Marine,:şi ;:mneavoastră 

aveţi dreptate, dar şi Neagu are. dreptatea. 

lui. Eu aşi ziceisă'i daţi.ceva: acolo!, şi. nu 

mai fie vorbă de pricină - între: „tovarăşi buni 

ca 'mneavoastră... .;::: i „i âl= 

— :la las'.moş: Gheorghe, “eră, Sultana, 

că nu merge. aşa.. a Ta ” 

— Stii una, măsfine, Neagule, începu naşu 

cu glas. 'domol;î în ,vremei-ce-făcu repede. cu 

ochiu un semn. muierei,..las".că -o:să -cădem 

la învoială. Ce .dracu,: doar; nu. ne-om strica. 

tocmai acuma cumetria pentru:un lucru.--de 

nimic. -laca;: "i-om da, „fă. :Sultâno, ceva. că 

nici Neagu. 'n'o.să . ceară; cine: ştie: ce. Nu-i 

aşa, mă: Neagule. Du 50 tm 

Neagu ”i “ascultase pe. toţi. până atunci. 

cătând ; ursuz într'o..parte: şi răsucindu-şimu- 

stăţile, iar cu capul plămadind, cine. ştie: .ce 

gânduri rele... arii totu) oi 

Când îl întrebă Marin, “dede.; doar:; din. cap 

şi pe. urmă .se .sculâ; cătând tot rasna ; 

„Hai, moş-Gheorghe....:: „Pâi.cu: noapte 

buna, -naş-Marine..: „Stauzim, de; bine ; năşică..: 

După ce. eşiră:. Neagu. si Gheorghe, Marin 

grăi rizend : cu : Îi 
i, că, 9 s'avem



282 UN PRIMAR SI JUMETATA a DĂ 

  

vorbă 'cu Neagu ; “par” că" mi: dadu, 'mie “prin gând-una: ca asta ii: ie ie a — Şi o să-i faci chefa, ădicate p.. —" Ba: nici: me&: doare : 'capu fasa « ceva. Sa aibă :să'ia.: a a due Aia „dori: moş- Ghesrghe: “se: vEzu „che: mat! la” 'Primar -acasă:: e — Iaca, da la ce m'o fu chemând dom' | Niţă, se gândi el, trecând. pragul, o fi având nevoe iar de vr'o clacă,... 2 ar ai "Niţă 'primaru: îl: pofti: în-. odaia: lui; “în care avea: o..masă de stejar, birou! cum îi zice, şi un dulap cu.nişte- numere.de Aonitop şi de gazete. „0 — Ia: şezi, “moş. Gheorghe..; sli i —" Da las că” şi'n Picioare: e:.bine,: 'dom Niţă. Ei, ce e pricina .de im'aj chemat Ai de trimes; ori :de: luat: ceva .derla: târg. — Mare, ia şezi, că: nu-i pici “una, nici alta:'ca pricină; 'şezi. uniti: i 1 aca: “sez. “Şi Gheorge: saseză, po. ju m&tate -de 'scaun . “ Rt: — Moş: Gheorghe, începu primaru,: “e” “te cunosc: :pe dumneata”. “om- de: 'omenie::şi -nu prost. Cum de' teai. „prins prieten - cu “alde Marin Sofroni, iun. ăla - bun! de! spunzurat, şi cu Neagu -- Mirică, 'la:'care nu-:se. prea uită lumea cu ochi: buni. Ba nu-z&ă . Moş. “Gheorghe cam. îngălbeni. : i i, '— Dumineată nu ştii: că: cine: dă! mână
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de ajutor: unor“tâlhari, e'itot:ica “un. tâlhar, 

şi uite: colea. in iarticelicdin: lege,: (Niţă: cătâ. 

intr'o carte .groscioară :de' pei'biutoăi), ri care 

spune asta. “ămurit:de'totii vi io 

» Moş Gheorghe: văzul 'stele! vezi Pf. 

— Ri, 'apoi,! cuceinste-e! din! "partea! du: 

mitale să te încumetreşti cu alde Marin“ “şi 

Neagu, la: tâlhăriileo!lor ? :Oare'cuni ţi: -ar-veni 

să''te. vezi : “aocnăfiditaj: o, “cil! păru-ialb; 

tocmai. acuma:'când: toți! îi ciiistâse : b&trâne- 

„ţele ? „tată i oi 

-Moş- Gheorghe. începu 'să”! treiiiure) îşi- din 

galben se: făcu'-vinăt ; “iar 'glasu par'cătil 

proţăpise - "m: gât inu'ş-ce ferbinţeala: cărei: se 

urca: pe: pepi." iii Fo „oiraii: ui în 5 ia. „rose 

Niţă ghici pe omu slab de “Angertiişi câtă 

sal mai: “nfricoşezeiiriiii2 ienorii A ial 

„Uite, moş: :Gheorghe,: “inde'2ai” ajuns” 

că. am :în mână: :toate? dovezile hoţiei--de “la 

Neculaiti: Sârbu şi:ralte : “multe, ică nu degeaba 

de când tot pândesc“ “şiv 'apropiti, de: ghiara 

mea.: Ce ?: socotiți adicăte i c'o 'să. vE “jucaţi 

cu' mine-'o“viaţă-. de. oii? ! De''când! ve:'miro- 

sisem “eîi » băeţi,: da. aşteptam să'vă ipzind! în 

laţ, ca:'nici':o': vorbuliţă ” să iîndrăsniţi!i să zi- 

ceţi... -:| îi „io parti HD 00 io | e 

— De dom” Ni; fă ce vrei cuie: 

“putu'să rostească :/moŞ- Gheorghe: “cu: glasu 
. : .. ea ci DRINA i 

îndecat.: îi ti n
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„.—— :D'aea „ascultă - bine ;ce-am ; să 'ţi. spuiti Şi dacă „vrei, să; scapi! cu:-obraz „Curat, uite, stă. în puterea. mea: să te scap... — Ce-i cere îţi; dau, dom”; Niţă... . Şi — "Nu aşa, ;moş-Gheorghe; „nu „aşa, nu cu datu,, cu, ;făcutu, moş Gheorghe., Fă ce ţi-oiti 
zice. şi.:.: ir, eu a, ate n —. Fac, „păcatele : mele, :; fac:: ce „mi-i po: runci, că. uite, m'am „rătăcit, .dom'; Niţă, nici ei nu. ştiă cum; şi'mi: crapă. sufletu de. inimă rea şi de ruşine... ea — Păi, uite ce-o să faci... Să'mi spui nu: mai un lucru.:. Tot :ce Sa: găsit :în fânărie la arendaş,, era partea şi. a' lui Marin, -şi „a lui Neagu, şi a dumitale, ori numai. a. lui. Neagu Şi. a dumitale ?..;  ; tr 
— Aşi! ferească sfântu, don. Niţă, „uite asta-i, cruce,;.z&ă „Du luam :nimie din ! ce. fu- rau ei..:. Vai de pecatele, mele, că doar. nu sunt. ca. ei, dom, Niţă...:[„nu' Sunt, z&iă,.. aşa . să - trăeşti...;, Eu e. duceam 'doar ce: furau ei, ba -acasă, ba la, terg, :ba pe. la bâlciuri, şi mie 'mi - plăteau - Chirie. Atâta,:.zău, da . în- colo unde. focu să mă; fi atins. de: ceva; zeu nu, don: Niţă,, că uite, e Dumnezei: în cer...: Da vezi ce-i cu năpastea când cade pe capu creștinului? DI a — Bine, bine, te cred, câ asta . socotiam. şi eu. Da atunci a cui era partea din fânărie? . 

ă 

e
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— Numa'a lui Neagu,: dom”: Niţă, că 'din 
pricina: aea, s'a: cam. certat - “şi “supărat Neagu. 
— Aşa ?- Atunci i uite 'ce':să : faci * d-ta, 

moş-Gheorghe'; 'purie pe: Neagu. să ceară lui 
Marin altă parte. . ar , Mi ag 

— Păi a şi -cerut el: aseară. it i 

— Ştiu, că aseară rai fost cui “Neagu! la 

Marin. „ft 

— Păi am fost. 
„— Hei, moş-Gheorghe, ei le ved toate,. 

— Vezi, că primar ca d-ta, :dom' Niţă... 

i. Uite, stai ciocan» pe: capu''lui: Neagu 

şi pe de altă parte indârjeşte pe. Marin, So- 

froni:să nu-i dea fărâmă.: 

_ ==: Care: va să“zică! să-i fac să ajuingă la 

păruială,' grăi : moş- Gheorghe. ia 

— Să pui vrajba a mai mare între: ei, 

moş- -Gheorghe, iar "când! o- fi lă adică, ştii, 

ca“ 'să: puiu mâna 'pe.ei, te vestesc ei pe 

d-ta ca- să te: faci: nevăzut” câtă- Va” “vreme şi 

ţi-oiii şi spune unde:să' te duci; -i 

— Las pe mine, . dom' Niţă, că-i puii, e eu 

la cuțite, n'âi' 'grije... Numa... „stii « d-ta, 

care cum-va să'mi' faci i! pocinogu... 

1— Ei, asta. “Edi ani: o: vorbă: şi-e -o- fapta, 

moş- Gheorghe... DE 

„— Bine, dom” Nisa: -bine.. pi iti | 

Şi moş- -Gheorghe! porni îngândurat.! Nu- i: 

venea de loc la îndemână să fie ştiut cu 

  

z- 
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musca „pe; căciulă. ,Da ,-dacă ar.da;:dosu şi 
Tar. lăsa;pe. Niţă . primaru.;.să.. facă. cum:il 
tăia, capu? Aşi,.nu.;Nu :da::mult: crezământ 
lui dom! „Niţă, însă „îi era şi frică.de:el.. Mai nemerit să facă pe voea primarului, |iar-gata de fugă să fie în, toată clipa. ;, ii 
:! Cu astea, în gând,,;se. duse drept;laNeagu acasă. | Da 1 

îi 

- er Zi pre zi Moe zu ze! 
e ot ca VIII Si A ra all 

  

   

  

ta i Bo „Neagu. Mirică stă cam.-în capu satului din- 
spre..pădure.. sectei De e Căsuţa lui e pă&cătoasă, ;mititică, r&ă. în: grijită ;. şi nici. a lui. nu, este, la dreptu. vor: bind, ci a bunei, lui, Stanca. lui: Sandu Năs- drăvanu. si. pp 
„Neagu a r&mas de. mititel fără -tată; ; fără mamă; buna. lui, pe: atunci. femee :în putere, Ta luat.să'l crească, şi, pe „lângă văcuţa ei Ta crescuț, lângă .boişorii ei, lângă plugu ei a înveţat: munca: m Atâta. numa că cu grei îl. urnia la toate; Neagu era hain. din fire; lenos,. cu drag nu- mai de :hoinărit,,, şi .. multe mai. -păţi biata bună-sa până'l vezu flăcăă. pi IE Când să zică. Doamne-ajuţă, 'iâca. i] scrise la. sorţi şi:i']: luă la: miliţie... 2, ; 

- 

OR a a i
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-. După. toate.;alea, săi: mai şi poarte» grija 
vreme de trei anii: oi ii si ij 

Neagu . Mirică:;se!haini: şi, mai r&ă,, în? ca- 

zarmă. unde: învăţă ;0 ;'mulţime - de. năravuri, 

să bea, să fure, să pârască.s-.:i er a uite 

Bătut.:tot-d'auna pentru nepricepere.işi:pus 

la cele mai iale :naibei;:munci,;:ca pedeapsă; 

de câte ori;nu,:se bătea cu gândul :să:; fugă 

şi să 'se facă .nevăzut. cine ştie pe;:unde lun 

„„Şi.poate car fi::făcut-o, şi asta! dacă inu 

cădea, îndrăgostit.:de:o: lucrătoare :: de; la: pi- 

rotechnie.i-. -.::: tii: potir ua gi ij 

. Dragostea... 1 .„ţinu ::pe +. loc: dragostea.."l 

viră apoi şin 'spital, :că-.dădu peste alte alea. 

care mai, mai. sâ'l facă: neomi;; «i sii 

Şi. era. plin :spitalul ; de,. soldaţi. -N apuca 

unul să 'se 'scoale: şi să plece, i că .douiuve: 

nea să'şi.ispăşească . în “fel : de. fel..de--chi- : 

nuri păcatele -afurisitei: de dragoste. îi-i-: 

Cu mare nevoe ce.scăpâ şi de asta;.Nea- 

gu Mirică, iar apoi, după cei.împlini ăi-trei 

ani ai focului, se. întoarse: ?n sat. la: bună-sa,. 

înzestrat cu bune, apucături şi “cu „boala în 

sânge. vii: gi ii 

Mai munci, mai, boli,;.până „ce.începu.; să 

se însdrăvenească. i: si i e i 

- În casă mai nimic n'aveaă, că bună-sa vîn- 

duse vacă, vînduse poi, ca, să-i: mai: facă. lui. 

pri ş e ., eta ri 
[iii pa pie i a, o 

m pita 

e 

. i... / i) , : : pa
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câte. ceva: şi să'i. dea şi parale „finea. la el prea afară din „cale, săracaii: î::: 
“EL: după ce se: dădu. la: meșteșug cu alde naşu-sei, cumperă. boii :şi vaca. „la loc; dar în casă nu făcea. nimic, „i. Ie  Stringea- parale cât; îl lăsa : năravu. “Duta: rei,: iar prisosu. îl punea în''rachiă' şi vin. ”Nărăvit: în: toate, iaca-i pică :cu tronc fată unui : moşnean: bogătaș, : care: avea!'două. pe- rechi de boi: moldoveneşti,. mari şi frumoşi, de nu numai. unu, 'doui, rîmneai la. denşii. Dragostea cu Anica nu] zăpăci-: însă. de tot, 'că' intr'o noapte: după ce să. drăgosti. cu. fata, S'aruncă. în ţarc- să. fure boii. 
Fata care nu-i pricepea -gândul, şi care nu , închisese încă uşa, ca să se furişeze. în casă, il vede ieşind cu boii. şi: alergă: la densul.: —: Ce faci,: mă: Neagule, und" teci cu boii noştri ? îl întrebă, tăinduii calea..: 
Neagu se “posomorâ,- remănend : „Ioeuli, Ce să:i respundă ? .. e — „Ori. le-ai pus: gând: read. mai rosti. fata cam în: ris, cam cu neodihnă.:.: :; "Neagu atunci, nici una nici, două, sare la Anica: o':âpucă de. gât şi-o: strânge „asa: de tare că o lasă jos lată. mi “A :doua “zi în. zori, părinţii işi ăsiră „fata moartă ! şi “boii nicăirea... SEE 

“Neagu desmeticit, se căi în sufezul lui + şi
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plânse după Anica ; iar d'atunci pururea par”- 
că îl muncea. un; gând: urât „carei „repusese 
veselia şi. pacea. : î. sii: Sia 
“Hoţul ucigas nu. mai i fusese. aflat. cu toate 

cercetările lui ;dom „Niţă... III IE 
: D'atunci - Neagu :nu:mai.-putu să: se uite 

cu ochi pofiitori la nici. o fată ;-iar când vre 
una îl ispitea cu ochi,; dulci,: alerga. în . câr- 
ciumă să se potolească. cu. focul rachiului.: 
-Bună-sa îl. îndemna la însurătoare; cutare 

şi cutărică dintre prietenii bune-si ' şi ai lui 
„îl cicăliau mereiă...: Nu, şi nu, — că: par'că'] 
trecea cu rece şi cu cald ; par'că vedea - pe 
Anica-:cum îi ridea, par” că: „se .vedea: pe. el 
în drăgostire .cu. dinsa. și dor- de altă. femee 
nu. mai avea..- : : ai Ia 

: Cum de 7] îndemnase- ucigă”l + „crucea - să 
fure boii tocmai în noaptea aceea? Cum de'şi 
pusese ochii, ':nașu-s&uă, tocmai. pe :boii cari 
erai să fie ai lui,: - dacă luă pe Anica? | 
„De :câte; ori. nui -venea . un. fel de: turbare 

că: vedea roşu înaintea, ochilor? : î 
: Atunci alerga. iarâşi la Sârbu, ori: „la altu 

şi: se liniştea în toropeala. beţiei, care 1. fă- 
cea vesel, bun,- „—o bunătate şi o veselie de. 
timpit. aa 

Altă dată îi pierea g  gându: de. hoţit cu na- 
şu-s&i ; dar. vezi-că, nu. mai avea pofta -de 
muncă-a omului cinstit pus', faţă 'în. „faţă, cu 

: 19 39.998. Rustice. Vol, 7.
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nevoea vieţei şi,: la gându că -nu ar mai fi 
avut cu ce:bea, cel-Lalt: gând i s& întorcea 

cu hotărâre, îndărătnic şi “îndrăsneţ. 
:: Cam în. aşa stare de r&sboii cu gândurile 

lui îl află Gheorghe în ziua aceea. 
— Bună vremea, Moş. Gheorghe, —ii ri rosti 

Neagu. Ce "veste poveste 2. 
- — lacă 'ce să fie,: mt Neagule, fătul mei. 

R&i faci tu că te laşi să te tragă pe sfoară 
ţiganu de. naşu-tei. M& gândiiii aseară, me 
gândiii şi azi şi parcă mie..nu'mi vine să 
te ved; fâră. parte după -« -ce.că “te-ai ostenit 
atâta. - 3 

+ — D'apoi să. nu socotească naş- „Marin: că 
sunt puii de bogdaproste... rise Neagu 'câi- 
neşte. Mai din toate 'şi-a cam. -tras partea 
as mai mare el, iar ei mai .tăceam,. de! 
ca fin. Da acuma să'şi mute gându... 
„— Păi fireşte, Neagule: fătul mei, fireşte, 
că şi la împărţeală, dacă-i. vorbă, 'n'a fost 
cinstit ţiganu,. da ştii, de del: cinstit. Eu era 
să ţi-o spuiu d'atunci,. da uite,: 'mi-era să nu 
puiu vrajbă între noi. Acuma: însă, de! când 
lam văzut pe fisa, că te ia și în bătaie 
'de joc... 

— Aşa, “moş: Gheorghe, și mai. ales nașa... 
Păi să nu m&. facă... 

Şi Neagu se ridică. sufând | pe nări ca ar- 
măsaru impuns: de : pinteni. |
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— Nici- să-i laşi, Neagule, nici. să-i laşi..: 
— Las' pe .mine, - Moş- 5-Gheorghe, că, doar 

nu's: de 'nţercăt... 
— Păi nici: vorbă: “Da „peste lise cioa- 
„ firiar a: dracului... +- 

TE a 

   

  

IX e misi stii e 

i Pitt a PD Rea 

Neagu Mirică se duse. mai multe zile:-pe 
la naşu-s&i şi cercâ mai':aşa, mai: pe':din- 
colo, doar:I'o 'face: cu: binişoru să înţeleagă. 
“Şi. 'de,- poate că “Marin :Sofroni.-s'ar fi:ple- 

cat stăruintelor, 'da-.vezi.-că. muiereaj pe care: 
„o îndărătnicise Gheorghe,.: 'ţinea' morţiş să nu. 
facă pe voea 'vitei:de Neagu.: 

“ Intro duminecă; Neagu :se :cam: “afumă- la! 
cârciumă şi porni apoi “la Marin :Sofroni. 
„Găsi 'acasă nuniai pe “Sultana: şi. se:'luâ la 

clanţă cu dînsa. ia 
— Ia “ascultă, naşo,: dacă-i: pe-aşa, eii ştiu: 

unde-i locu cu-inorocu şi, 'fiin'că toti nuii'a-! 
casă. naşu,-—mă: duc eii să'mi aleg; iar d-tale 
de' Ş dă 'mâna: fă sură + ca- să strângi: pe 've- 
cinic Pi aaa 

— Ce? eşti nebun, “mă: * fine; 'strigâ-- “Sul: 

TO NR REaaEIaTat SEI Pi fa 

 tana, galbenă la faţă şi apoi roşie: de. ciudă! 
că n'avea destulă : putere: numai ; ea singură. 

— Nici. nebun, nici: prea cuminte, „naşo; 
"i



r 
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mergi de bună voie? ori mă duc singur; —și 
porni către.uşă.:... .. ..: Re 

Sultana îi tăiâ calea, s'agăţă de dânsul şi 
'] cam lovi peste. obraz fără voie. - .  . 

Neagu socoti .că cu voie a fost şi, când 
îi făcu vent odată, o trimise cât colo să mă: 
soare latu odăei; ea începu să ţipe,—el ieşi 
repede şi se îndreptă spre înăditură de lângă 
celar.: . ..... .: NE R IEe a 
_. laca atunci şi Marin. NI 

Sultana îi: ieşi inainte cu „bocete c'a, omo- 
rât-o în, bătae hoţu de Neagu şi, fiind-că Marin 
era şi niţel. stropit la; măsele,- alergâ la Nea- 
gu şi iaca bătaia: gata... i. 

EI, lung şi subţire; Neagu scurt şi vîrtos, 
începură a'şi croi :Palme, pumni, — apoi să 
încleştară la trântă. . ... PIE IN i 

Atunci muerea : începu -pe..la: spate să care 
"lui Neagu la pumni, şi când văzu „că nu'l 
r&zbeşte, puse mâna: pe-o scurtătură. şi .în- 
cepu să'l croiască din sănătos. e 
Vecinii începură “să -se strângă la.. poartă, 

copiii să facă haz. Şi să se prindă pe arşice,. 
„are pe care, până ce, Neagu, - lovit odată 
de Sultana. mai..“cu “putere, s& opinti; trânti 
pe nașu-scii, se :repezi, trânti 'pe -naşa peste 
naşu-sci, şi, porni strigându-le : Da 
i— Las'că. vo fac ei, tâlharilor ! 
Napucă să iasă pe “poartă şi iaca dom”
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pă Niţă care. fusese: vestit: în: igrabă, cu garda 
primăriei. -:; a pif iza al 
— la stai, Neagule neică, în cotro 2? Ia 

poftim la: primărie. Ce?'ai) venit: să! omori 
pe oameni:'în 'casa' lor? 5: rit mi stu: 

— Păi că... at, mia 

— Nici o. vorbă... i în iii 
_— Aoileo; dom” Nisa, aoileo | începu: să 

ţipe Sultana, ne-a omorit, vorba dumitale; 
ne-a -prăpădit hoţu. Uite, săracu bietu Marin, 
de nu îi-o''fi frânt mijlocu... i 

— Aşa dom” Niţă, —se apropia şi Marin. 
-Veniam! cu chef” acasă, “de'! ca.azi in: sfinta 

„duminecă, şi când 'ce să:vezi?. hogi târnuia 
pe biata'muiere.!” : iii: : “: 
..— Da pentru ce;  Sultano;; întrebă „Niga; ! 

ce-avea 'de impărţit cu: dumneata? 
— De: păcatele . mele, stii eă, do Niţă? 

întreabă-l: pe el... a Sai ta aie ti 
— "Ce-ai avut cu femeea, 1 mă  Neagule, ia 

spune ?. po ; 

— Ce-am 'avut, — răspunse: . Neagu cătând 
urât la naşu-s&ă... Păi să nu:mE: “facă « să spui: - 

că ştie ea de ce... i 
—. ME.diavole, &i fi: năzuit: “la! dânsa, - rise 

unu a dintre rumânii de faţă; --:i: oi: - 
Mai mulţi riseră cu. hohot.. af 
—. Ba să!'l ia-naiba,. Tisei Siltana cu: ru- 

“şine... M'aşi fi uitat-ei .la' un'p&cătos ca'el? 

    

vu ii
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—. Hai la. primărie, încheiâ Niţă... 
La primărie, Niţă nu „lăsă pe nimeni să 

intre. i iti, 
„— Bi, carei pricina: Ne aulc, ia „spune: mi 
mie fără teamă, că ei. te: ştiam:pe.-tine un 
flăcăi de treabă. Pa a 

— Păi... eram şi eu cu chef,. Ion Niţă, 
răspunse. Neagu,. care:se r&sgândise. până la 
primărie. .....-, ti a 
— Bine, : cu chef. —da „nu--'sare. omu din | 

senin la ceartă, “si mai ales cu.. „naşă-sa, 
naşu-s&ă. . SR 

„.—. Ce naş, dom. Nita, da de unde dracu 
naş;.un ţigan ?..; N'ar. fi. „mai mare: ruşine? 
Nu 'ş de unde şi cum, m'am; „pomenit așa că 
'mi 'ziceati-ei fine, şi le-am; zis: şi... eu Das 

— Acuma nu-i vorba de. asta ; :naş,-1 
naş,» pentru ce făcuşi  bocluc..în. casa lor? 

— Ei, prea me > descoși şi. dumneata, dom” 
Niţă re , a 

— Cum prea te descos ? Sunt primaru 
vostru, şi trebue.să fac pace între, toţi. Ce-ai 
avut cu denşii ?:Vrei: adecă să te puiu, la. a- 
mendă ? E 
„— acă .pune:m& dacă. socoteşti, Ia 
— Da dacă te-oiu şi, închide ? iai Iu 
— Numa să ai de ce... îi. . . 

-- —. Poate; c!oiui: fi având, „de unde ştii 
“Să făcu puţină tăcere. 
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"— la uită-te, drept în. ochiă- -mei, Neagule. a. 
— laca mă uit. Ce !.crezi:- că's; turbat; e: 
— Turbat.nu;: dar hoţi: -păcătosule, strigă 

Niţă ridicându-se şi .trântind cu pumnii ! “în 
masă. : Ce?. socoţi adecăte „că; nu: ştii “ce . faci 
tu noaptea împreună cu naşu-tei,:.hai?:: Da 
cine-a jefuit pe “Neculaiă Serbu “dacă nu tu, 
cu 'Marin,: şi cu naşă-ta; pe d'asupra, care sia 
în căruţa lui Gheorghe Matache !::De când - 
vE. număr: paşii. şi ţie, şi :la:: toţi !. Socoteşti 
că n'oit fi ştiind. de ce'i-ai:luat la -bătae? 
Pentru că partea. .ta..din:'hoţie-era. toată în 
fânărie, colo, ştii, iar naşu-tăi o ţine :pe ia 
lui. în înăditura: de lângă celar. Pentru : că le 

„cereai parte” din. partea. lor, păcătosule, — şi 
ei nici voia: s'audă,. iacă de ce te-ai răzvră- 
tit împotrivă-le;.. și ee i ii : 

Neagu înlemnise ; ; trecuse de. la,  Boareă 
dovleacului, la floarea macului ; ochii i .se tur- 
buraseră ca la un: lup. în” mijlocul; unei -cete 
de -câini, par < că să învârtea ;locu cu. el, par'- 
că..voia: s'o. şteargă :de: fugă şi nuş' cel ținea 
țintuit de scândurile . duşumelei. a or 

Când. Niţă tăcu, i;se::pâru. că: nuş'cine, că 
o namilă de-oni,..voia să. dea:în capu lui cu 
ceva şi! să. feri;: atunci: văzu..pe Niţă: cum s& 
uita la. el lung':şi întunecat. :- 7. : 
„Nu putea:; să rostească nimic şi. se ghemui 

într'un“colț al odăei. | iti sa
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—„laca şi” teaca : de la cuţit ii , găsita 
în. “prăvălia: S&rbului..: IS 
„Niţă se apropiă.« de Neagu. şi viră” „teaca 
sub; nas. LII area i 7 Di 

  

n — Nuă a: mea, mormoi ieli înnecăt, e > teaca 
lui naş: “Marin... i it 

Niţă crăpâ.: uşa. şi: sopri  svătaşenalut. să se 
ducă la Marin: şi să-i. spuie să treacă „niţel 
pe Ja primărie. : Ie a AIE a ce 
„lar apoi, se: așeză la i masă, începu un pro- 

ces verbal şi făcu: pe. Neagu 'să-i: mărturi- 
sească toate: isprăvile lor. „pei. care le trecea 
în proces. ur. « 

Când: ajunse la fartu boilor. lui Stan Chri- 
stea, —:. Neagu, se opri de-o-dată. şi'şi. înecă . 
glasul „—i se :nălucise: chipu': Anicăi.. - : 

lar lui Niţă îi trecu prin. -minte : apropie: 
rea furtului, cu moartea fetei. = 
— Atunci, tot.'tu. ai omorit. - pe Anica lui 

Christea, p&cătosule” de .tine:: ii 
i— artă. mă, dom” Niţă, — grai. Neagu « şi 

căzu ia” genuchi. grămadă în colţ, iar. fan 
'şi-o acoperi cu “mâinile, +. -- 
- Niţă:nu: nădăjduise: să. afle atât; Ni. s:m- 
ţia * fiori, de groază şi de'.milă:;- aaa 

Gândindu-se - apoi .că' era. să vie: Maria. îl 
făcu pe Neagu să 'se ridice, îl trecu' în:odaea 
de. lucru a” primăriei şi: puse pe gardiani la 
uşă să păzească. IE ie
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„După 'ce mai şcrise':în:: i proces, „iaca :-vezu 
pe Marin. că intră. mil ce tbc util 
-:— Iacă veniiă, dom „Niţă, grăi el'glumeţ. 

— Imi spuse finu-tăă.ică .ci-că'i:; datorezi 
nişte bani, din: nu ştiti care daraveră/a-voa- 
stră, şi că nu 'vrei săii'i dai... De: ce::dracu 

nu sunteţi : oameni.. cinstiţi în .treburile - voa- 
stre, m&. Marine,—par'că- n'aţi fi,.z&i, întregi 
la cap... 

— Da n'am să-i: dai, dom”. Niţă, crede. 
mă, nici o: para | ichioară, iaca: asta-i. cruce... 
na... io aa „ii . 

a Bi, haide du- te “şi “e vezi de: îreaba, 
zise. Niţă; iar. când: Marin: făcu;:un pas -spre 

uşă, rizend,——îi: întinse teaca . cuţitului : : laca 

na'ţi şi teaca: asta : : Marine: să: nu. mai: „stea 

p'aci... ai jr 9 
„i Marin :se intoars6, 0. luă, şi. dacă. se. uită 

lung la -ea,-rosti mirat :.: iti 

— Iacă. minune! Da de unde: răsări teacă- 

mea: p'aici î..: Şi cât: am căutat-o !-... 

—. Păi 'am găsit-o eă. în "prăvălie la Ne- 

culaiti Sarbu... r&spunse Niţă” țintind, cu ochii 
- 

pe Marin. - - : 

“Ţiganu cam schimbă fa, dar nu se dadu, 

— La Serbu? Miru-me, dom Niţă 

nu-i * „prea trec pragu. „i. 

—: Pragu. “zic şi ei cănu; da prin spârtura 

a
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din spre maidan, ; trecuşi în prăvâălia . S&rbu. 
lui mai acuma vr'o dou s&ptămâni, - trei ? 
„5— Da» ădecă;: te-ai'- pus per glumit; dom! Niţă ? Imi pare r&ă,zeă..: -» ina tt 
„i—Vorba'e, teaca e a Du-tale, cumperată 
cu cuţitu de la. Andrei Negoiă? ;. i i 
— De a' mea, a med e.——r&spunse ţiganu 

care se vedea prins: cu teaca de vicleanu de primar. i a 
„— Atunci cine-a putut să lasa teaca- du- mitale -în “prăvâlia Sârbului ? N'e&i fii: tăiat cum-va cu cuţitu sforile de Ja căpăţinele 'de zahăr, şi 'ai uitat? De | 'adă'ţi aminte bine... — Ce căpăţini de zahăr înşiri! d-ta; doni! Niţă ?: Ce 2 adecă-te vrei săimă încurci aşa: "de: geaba?. Vrei să'ţi: faci păcat cu mine?.:: 
Şi se îndreptâ spre uşă. Mie — ME. rog, mă rog, ia: mai: stai; nu te 

grăbi aşa Marine, că avem de vorbă amân- 
doui, neicuţă... .. pri: iza i 

Pe ţigan apucase ale alea par'că: îl în- 
fiora printre coaste, iar :picioarele îi cam tre- mura ; vedea el 'că nu'e-a-b nE€, dar tot îşi făcea inimă. - i 
— laca stau, r&spunse! el mai cu: jumă- tate de glas. DOD Ii a 
— Fireşte, mai stai. Dacă dar: teaca : dumitale, €l care: a uşurat prăvălia -Sârb 

. 
E
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nu-i altul: de:cât: d-ta icare eşti: stăpânul te- 
„cei... :Nui: aşa ?- Spune..:; ea 

„—. De! dom'Niţăj ştiu, că ? răspunse lși- 
ganu. care: :0 - muiase ; TE pieri rtariititii 

:——, Cum -nu; ştii ?;, “Iaca; briceagu  &sta,:.e-al 
mei. ÎI: pierd :unde-va şi 'lumea :ştie.. că-i: :al 
met,—mi'].dă-şi:eă îl-:cunâsc-;că-i “al mei, 
—da vezi că de:;briceagu ăsta':să leagă vr'o 
faptă: urită; a mea... “Am: cunoscut briceagu, 
am! spus lumei că-.eu am. facut ! fapta — și 

daci sa isprăvit..::: ci e eu i 

„—:Ptiu |. fir-ar a: dracului de teaca |. strigă 
ţiganu cu. necaz,. o trânti:;jos: şi o: „călcă fu- 
rios:cu ;tocu Ccismei.:: rii re ii ot 

„Na. să-zică- ai făcut hoţia;, acuma ia 

spune- -mi frumos cum ai făcut-o, că.eu ştii 
cum,. da .vreai să văd. dacă s& potriveşte. 
i Da n'am făcut nici o hoţie, dom':Niţă, 

să. me bată Dumnezei,i;să n'am „parte de 

Sultana,—na !. asta-i cruce |; -::ii i. 

— Taci, nu te. mâi jura, Marine,; că sade 

re: nu. eşti; copil să..nu ştii:ce povară e 

un-:jurământ mincinos. la: spune: şi nu ;mE 

face să pierd vremea. im tii 

„— Păi: cum. să! spuiil, ce. nu: ştiă.s să Spit 

când n'am făcut;-ce. zici; c'am făcuţ?:-:: î- 

.—- Da. dacă. m'aşi : duce -acasă la. tine şi-aşi 

căuta colo;..ştii tu, în înăditura. celarului ăluia, 

ia spune, ce-aşi găsi cu. acolo,: Marine, hai?
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„— Păi ştii eu 'ce:ai găsi? Spune :dita..: - 
— Săţi spuiu, fiin'că:'pe! tine: te. doare 

gura ; uite, ași gasi bucăţi :de madipolon, 
lumânări, bucăţi de. lânărie :pentru- fuste;:câ- 
păţâni :de ':zahăr,' marfă! de-a lui Neculai 
Serbu, în -sfirşit... 'Ei, cum dai “tu-:cui gându 
că s'ati ascuns” alea în. pimnicioară:de - care 
numai Sultana;. tu şi: ei ştim? Ia spune... 

„—..Pai or “fi toate :alea acolo; dom” Niţă? 
— Eu zic că sunt. Acumă, . ascultă  Ma- 

rine. Suntem numai noi amândoui 'aici şi nu 
ne aude nimeni. Vorbă' lungă sărăcie în pun- 
Să ; îmi :dai mie jumătate, şi jumătate săi 
remăie ţie? dar, nimenui'să nu caşti pliscul 
să spui ceva, că te-ani topit de:pe faţa - pă- 
mentului Ă 
— Aoileo, da cum; să spuiti, dom! - Niţă? 

me lac. mut ca groapa lui taica..:: Îţi dau şi 
tot dacă. vrei, :numai.nu m& da de belea... 
respunse ţiganu înşelat: de târgu lui Niţă fă: 
cut cu atâta bunătate de şiretenie. . - 

—. Bine, :ne-am înţeles. Acuma -spune'mi 
cum dracu aţi putut: voi să faceţi 'aşa minu- 
nată ispravă ? DI A Ia 
:— Păi acuma spuiii, dom' Niţă, mâncaţi-aşi... 
Şi începu. să i: povestească, în vreme ce 

Niţă. seria ;! când stirşi ţigariu, îlpuse.să tragă 
cu degetu în'.procesu verbal şi chemă apoi 
garda. care :se .strârsese în per...
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— Să'mi păziţi bine pe. Marin, alt- fel mer- 
“geţi voi la închisoare... : -: ă 

— Păi:cum. ne fuse. invoiala, dom Niţă? 
grăi ţiganu cu -neodihnă. ;. „ii: 

— St... nu'ţi fie teamă prostule, ce-am 
vorbit e vorbă, asta-i numai aşa, înţe. egi tu... 
Niţă. ieşi, iar. iţiganu.. remase ! în - „primărie, 
subt pază. 1 pie i 

— Al dracului dom” Niţă. își zise : Marin, 
i-a: fost frică-: să nu'mi: opresc; şi-.eă:.ceva şi 

d'aea me ţine, „aici... Bine. încaltea. că. scap « de 
beleaua dracului: e pie 

„. POI IE 
RE pacat 

“Tot, în ziua 'aea:mănâ Niţă un om. “călare 

la tact. c'o 'serisoare :către subprefect. :: 
lar cam la un ceas după: închiderea vino: 

vaţilor, se .duse - Niţă la' Suhana; lui Marin 

Sofroni. . ....: ta e 

“Cum-il,'zări,- hătra, de e țigancă, îşi. g gră ăi cun: 

ris ciudat : Da | 

—. Tot gând. reă- "mi-a pus.  drăcosi: de 

dorm! „Niţă: “Potriveşte: când r nu-i Marin acasă, 

— şi ieşi în prag. -- ai 

Numai vezi că: dupa dom Niţă mai, venea 

- „Şi ajutoru. de, primar, cu notaru şi cu: „doui 

milițieni. , a a



302 UN PRIMAR ŞI JUMETATE 

-"— Iaca,: dumneata eşti: dom... Niţă ?- în- 
trebă ea făcând din ochiu 'stâng.:: i... 
-—. Eu, Sultano neică,: şi.: cu ai. mei, -că 

avem de lucru p'în curte şi:p'în casă pe la 
tine. e 

„ Sultanei :i. se. făcu semn de: primejdie, că 
ochiu stâng începu .să.i se :bată făr' de voe. 

—- Z&u, şi ce treabă, dom” Niţă ?. întrebă 
ea cun ris silit. de-cutră, 
„— Păi nuş'cine "1. piră „la tact pe :bărba- 

tu-teă ci-că ar fi -făcend contrabandă de: tu- 
tun și am primit ordin să: căutăm... . 

— Da căutaţi, dom' Niţă, păcatele mele; 
cătaţi, poftim, uite, în casă, în: tindă, îu pod, 
unde vreţi. | 
„— Las că ştim noi, Sultano neică,: nu'ţi 

fie teamă,:că: nu-i el; Marin, aşa cum vor 
duşmanii:să'l facă. i i 
— Păi nui, dom “Niţă, zeu nu-i... | 
— la urcă-te ajutorule în pod, d-ta: no-.: 

tarule cată: colea: în 'odaea asta, voi, gardişti, 
staţi la uşă, şi eu intru dincoace... - - 

Sultana :socoti că 'într'adins: primaru voise să remâie singur cu dânsa în odaia de mu-! safiri, că ci-că să caute. . 
Cum. întrară, “Sultana : prinse să 'se facă 

ruşinoasă, încurcată şi cu. sfială par'că de 
nu ştii ce, EI 

Niţă se aşeză la masă, scoase o coală de - 

i j -
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hârtie, călimări. şi, "fără să se. uite la ţigan- 
că, începu. să scrie. : 
Sultana. se: învârti, se .suci: prin.  odae, — 

da Niţă nici gând să-i ia seama. ni 
Incepu să tuşească, - -aşa știi, -cu a înţeles; — 

Niţă scria mereu. -. ..: a 
„— Păi nu cauţi,” dom! Niza? întrebă ea 

mai. apoi... ...-: E e i 
"— Ba-o să caut: acuma, ia numai să sfir- 

şesc aici... - ri DEI 
După ce trecură încă. câte- va: clipe, “iaca 

intrară notaru şi ajutoru. 

— Nimic, .dom'. Niţă, ziseră : ei. pe: rând. 
— : Atunci, veniţi după mine, le grăi, şi 

fără să cate. la Sultana, ieşi în curte şi luă 
drumu către înăditură : celarului: 
— laca! da und'teci dom Niza ?. întrebă 

Sultana cam rizend pe faţă, cam. coprinsă 
de fiori d'alungul trupului. 
"— Colo la înăditură, Sultano neică ;. ştii, 

trebue să ne uităm peste tot locu. - 
Inăditura .celarului era mărişoară. ; chip un 

fel de grajd pentru 2.-cai şi pentru o vacă. 

„cu vițel, pentru ţinut: o: cărucioară,. uşurică. 

şi. cu..haz cum era a lui Marin; pentru ţi- 

nut hamurile, foarte bunicele, mai—mai boe- 

reşti; şeaua, că unu din cai era - înveţat şi 

la .călărie ; pentru: ţinut sănioara şi ! alte: lu- 

crușoare care arăta pe omu cu dare de mână.



. 
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Niţă se :uitâ,: le coprinse pe toate cu .ochii, 
stătu, se socoti în gând şi! pe urmă s'aplecă 
în. spre' colţul din” fund Către : : dreapta, Sub 
iesle. Se j 3 
“Acolo era un. maldar. de. fân | 
— la ajută” mi , colea, „ajutorule, grăi către 

ai lui! - 
Ajutoru şi notaru se grăbiră după ș poruncă. 

“După ce dară fânu În o. parte, se! ivi: -un 
fel de capac par'că... 

„“-Sultana' -îngălbeni: şi vru „să se repeat 
într'acolo. 
1—: Da cei aci, n întrebă Niga cu. glas 
aspru: ME : po 

— Pai, păi:.. încurcă . Sultana... -. Za 
— la trage; notarule... i: . 

. Notari se 'opinti și. trase. Un peciii miti- 
teluţ, făcut cu: cărămidă, se! ivi şi n- lăuntrir 
ce să vezi? e 

- Multe “de-ale prăvălie. Sârbulu,. Ta ei cu 
ale găs te. în 'copita :de fân; ae 
— Da ce sunt astea, Sultano. neică ?.. în- 

treb primaru, în vreme: ce. notaru : şi aj 
toru rideau „pe sub. mustăţi. :----- 
— Păi -nimica, dom” Niţă...: Iaca. eă- nu 

ştii... o fi ceva, da: ei nu „Stă heam.... în- 
curcă cume&tra, ' a 

— Sunt lucruri d'alea pe. care le aşezai 
dumneata în căruţa, lui Gheorghe, acuma trei
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„septămâni, afurisit-o ! la umflaţi-o băeţi, şi mi-o 
închideţi intr'o odae d'a ei, să:.nu vază nici | 
neam. de'om.:. Auzitu-m'aţi ? Sia 

| Mai ţipă Sultana, se. mai văetă. că ea nu 
ştie nimic, câ bărbatu- -s&u, afurisitu,. of 

ştiind, că ea nu'i vinovată; şi multe, şi multe; 
lui Niţă, aşi! nici nui păsa; îi... 

În stirşit dase de urma tâlharilor ; ; scăpase 
satu de. pacoste. -. .. E SR a 

Până'n ziuă, pomojnicu sosi cu vr'o. „'şase 
călăraşi ; cercetă înc'odată pe vinovaţi Şi îm- 
plini toate formele, ca să-i. poată trimite. la 
terg pentru închisoare şi judecată. 

Gheorghe o, ştersese din ajun; Niţă pri- 
maru se ţinuse de vorbă. : 
„and se vă&zură. faţă 'n faţă naşu. şi naşa 

1 finu Neagu prăpâdit şi abia . îndrăznind 
să ridice ochii la ei: şi mai ales pp pome)niea-se 

: LOS AT 
— ţiganu dârz, grăi: ._. i îi za 

— Aoileo, fine; “Ar-ai. al “dracului, Fetai 
mâncat fripţi, că 'de nu erai mămălisă”“$ pu: 

tea lui dom” Niţă. să-i, tot: miroase a urmă 

de up i ia - 

Ba capu tei al “dracului să fie Ma- 

„rine, că uitaşi teaca, face-te-ai teacă pe ai- 
altă lume! îi rosti Sultana şi se ;puse pe 
bocite. - 

După prânz fară porniţi la tact. 

„— Las, dom! Niţă, „că „poate ne-om mai 

ii ED Dia "90 

  

299 998. Rustice,. Vol, Ie. 

, 

f
a
n
e
 
i



8306 UN PRIMAR ŞI JUMETATE _ 

vedeă: „odată, strigâ! Marini+ când. 'eşea” pe 
„poarta. “primăriei. şi arătă: pumhu': “primarului. 

— Huideo, cicară: afurisită, îi: “strigară: ru. 
mânii; făcuţi» cete:cete: de: 'aniânidouă:” margi- 
pile şoseleiuii: DDD catre ta 
pui Le cesimăl om:dom” „Niţă asta, grăi 
un rumân în verstă, tii în fir 
i Păi nu ligii “răspunse : altul; privtar 
şi Jumetate me 1... Cum mai» "puse: botniţa la 
toţi li i az iti oa 

  

i “Saracu: Neagu, imormoi : un: b&trân: câ: 
tând:cu-:milă; în: urma 'cetei:. care pornise, nu- 
mai i tiganu' l'a: scosi din minte | DIR EINRNrR 
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