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Pe dunga zărei, hotar pe care 'st: “desparte: 
ziua de nGpte, incepuse lupta de:  despărțenie. 

Dimincţa izvora liniștită și r&cor6să' din în- 
tunericul” subțiat și bilburii tii 

Un fluerat ung și ascuţit despică liniștea Şi 
deşteptă pădurea din somn. 

"Din somn se deșteptă repede + şi arendașul 
locului. 

— Trei și un sfert... grăi el, cu ochii amflaţi 
și obosiţi... mi 

.a 

grabă. pe prtă... . : 
Din șoscua care tăia satu în două, se făcea. 

un loc gol în care se semEnase vrifoiii „odată.
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: Acolo, se făcea acuma în fie-care an ariii, 
că: era loc d! ajuns: de "nvirtit. 
"Dite-l-vaporul, cu coșu 'n sus, pe care is 
iiesc scântei. Gura lui e de foc. Lighiână a 
naibei, mănâncă paie de grâă aprinse și coceni 
uscați, până socoteşti c'o să crape. 

Geme și să'nd6pă merei. 
In urma lui stă batoza, roșcată la trup, pă-" 

tată de unsori pe la ferăriile ei și îmbâcsită de 
praf pe la încheeturi, ; : - . 

— Mai dă de veste satului, mă, că nu se 
mișcă, porunci arendașu. 

Un fluerat și mai cu suflet acuma, că i se 
urcase mult abur la cap vaporului, —- prinse a 
se înălța in văzduh. . 
“Lucefărul se uita a minune și-și bătea lumi- 

nile, nedumerit că ce să fie? 

Aburul de la fluer împroșca drept în sus, 
par' car fi vrut să ochiască în el, nestemată a 
cerului, și să-i aburescă fețele. E 

:. Din sat S'auzia cum strigau isprăvniceii, lung 
și i selbatec, pe la case: 

—,:Scu...laaați, măi, scu...laaaaați..., 

De după biserică, ori pe marginea satului, 
pe sub ulucele de.nuiele cu mărăcini d'asupra, 
6că r&săriau, ici-colo, mogâldețe negre, care 
se mișca repede, și de ce s'apropiai să "Tămu- 
iati a fi Gmeni.. ii. ae 

.a
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Şi s'adunau împrejurul mașinei, sgrebuliți de 
recsre,. somnoroși; mai ales țiganii... sie o 
ii A dracului viață, — mormăia un țigan.: 

Eca vezi, ne dă drumu. sera la nouă,:și ne: 
chiamă noptea la trei... Ptiă, ocara draculii!... 

— Pune mâna pe tirn, gașpere, și nu oră- 
i, afurisitule! i se r&sti un isprăvnicel. 

si — Ecapun..... de, nu te supăra, vătafe, 
mânca-ți-ași !.. 

Șin vreme ce -Răsăritu se roșia la aţă de 
bucurie că i s "apropia s6rele de porți, —.ma- 
șinistru, un puiii de rumân 6cheș, foc de har- 
nic, pregătia curelele. - 

— Sus un capăt al curelei mari pe râta 'mică 
a batozei; sus capătu ăl-lalt pe r6ta a mare a 
vaporului, — și atârnaţi-vă, băieți, vro trei pa- 
tru de spițele de fier- ca s'o invirtescă și să se 
prindă curcua.pe muchea lată a roții! 

-Pe urmă, hai repede curelele ale- alte. între 
fel şi fel de roți şi rotițe, ştii, ca să se lege 
unele! de altele şi tote bucăţelele batozei să 
umble când o: incepe vaporu să sufle... : 

De-o parte':şi de-alta a batozei se ridică 
dou& movile ascuţite, i 

Sint snopii rămași de-cu-scră, cari trebue 
să ţie mașina până or începe:să curgă cartile 
de la Câmpu secerat. . .... a 

Isprăvniceii: aș&ză' 6menii; 5. pe fe- -care la- lo- 
cul lui. . . , r „| o .3
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Şi sint ele cum sint locurile, —. numai ale 
de dindă:âtu batozei, pe unde curge pleva, 
sînt afurisi:e şi care mai de care să fugă de ele. 

Sus pe batoză se-urcă 'coșarti. 
Ăștia's omeni cu anume pricepere şi să 

chiamă coșari, fiind-că viră snopii la gura ba- 
tozei, — pe coș... 

Zăblaele pe care or să se care. bâbele de 
grâă, sunt întinse, uite-le, albe și mari. . 

Staii de vorbă, încet, cu” sacii cari or să 
care bobele la magazie. - 

— Şi iar muncă, — par'că zic sacii. 
— Las să fie, grâu să curgă, — parcă 

respund zăblaele... 
Și vezi colo dublele-decalitri, încinse la mij- 

loc cu cercuri de fier și cu gurile împărţite în 
patru de câte-o cruce de fier. 

Şi vezi furcile cu colții în sus, par'că hai-hai 
să te ia în ei; și vezi greblele că rid, cu toți 
dinţii, cerului care incepe să se 'nălbăstrescă; 
și uite lopeţile, curate și luciose ca fundu pal- 
mei boerești, gata să r&corescă bâbele care 
ies încăldite;— tote fac horă împrejuru zăbla- 
elor. | o 

Cam în dreptu lor,'e un umbrar cu scaune 
şi cu masă, de unde, pe vremea arșiței, după 
“masă, boeru stă și ia sema la t6te. 
„— Gata) saude glasul logofătului că în- 
trebă.
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„»— Gata, respunde mașinistru; —: gata, r&- 
sună ici și colo glasurile isprăvniceilor. 

S'aude un fluerat scurt.:. și că vaporul în- 
cepe să tâcâe, râta-a mare să se miște, ale 
mărunțele să fugă, și gână, băiete, ca nebu- 
nele, îimprejuru lor. i 

Praf de plevă iese pe tâte găurile batozei... 
E scuturatul. a 

O clipă, dou€ pe urmă... și munca începe: 
Pe copitele din ajun sunt suiţi câte unu, ori 

” doui, după cum sînt ele de mari; și cât sint 
aprope de podu batozei asvirl snopi cu mâi- 
nele, repede și măsurat, iar pe urmă cu fuir- 
cile. 

Și sbâră 'n sus snopii ăi legaţi la brâu cu 
fâșii de fire strînse la un loc şi înodate la ca- 

„ p&tul cu spicele; și mi-i apucă repede coșarii, 
mi-i desface: de: brâii- și mi-i resfiră în gura 
batozei, în care se îniirteşte fusu ăl cu dinți, 
care trage, mestecă și înghite de te minuneză. 

Și sbirniie toba, și tâcâe vaporu, şi pirie 
cocenii în foc, și sbucnesc paiele în dosu ba- 
tozei, și curge grâul ca o apă, la două. din 
mărginile ci, pe sghiaburile roșii de- lemn; şi 
se împrăștie în tot locu praf de plevă, fum și 
miros de ars. -.. i | 

Unii cu furcile string paiele, alții cu lan= 
țurile prind grămada de paie și, hi! cu boii 
o trag spre „clăi,. iar. drumul în urma lor r&-
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mâne :semenat. cu plevă albă, pare, strălucește 
la s6re. .. -: a pt 

: Muieri şi fete Saţin la sghiaburile. batozei, 
își umplu sacii cât îi pot purt a pe umeri „șizi 
deşartă pe zăblae. . . .. ta 

Bbele se r&stogolesc roşiă or bălane, după 
felu grâului, din creștetu movilei de. grâu, pină 
jos, par' car fi vălurelele unei ape; iar. câte 
un hâtru de flăcăi le trimite cu virtu lopeţii 
să se r&corescă mai sus ceva. 

- Eacă pe miriște, de departe, carele, prind 
să se.arate și se legănă. ori se, scutură, - când 
merg, după cum e locu, apoi se fac verigi: de 
lanţ, unu după altu, pe drumu mare dintre 
lanurile secerate și lanurile cu porumb... -: 
„Ajung, și care cum îi vine rîndu, trage unu. 

în drepta şi altu în stinga batozei ; rumâny, 
desface frânghia, se aruncă pe car. şi începe, 
şă dea de înghiţit mașinei. | ae 

Te. prinde. mirare că un car pâte încăpea 
atâta grOză de snopărie. Î 

Veză că fie-care rumân își împodobește. caru 
cu țepuși lungi legaţi bine, și 'ntre ele intră la 
snopi berechet, de-ţi pare caru casă cu don 
€aturi- d'alea,; ca la oraș. 

Ce de hăraicie, ce de dute-vino, de pare că-i 
furnicar, de par'că nici n'ar fi oboselă pe. în 

mea asta albă. a 
; Jar s6rele.se. tot înalță -ș ȘI lasă potop de. ar
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șiță cu valuri: de: lumină, care 'în€că: frunțile și 
sinurile de nădușeli, lipește cămășile: de spate; 
iar în depărtări face să ţi se nălucescă: lacuri 
mari de apă, în care se.oglindesc pădurile ș și 
copacii dintre hotarele de moșii. 

Dar €că câsurile nouă cu prânzu ăl mic. 
“ “Vaporul flueră lung de par'că o să-și: dea- 
sufletul; roțile prind să se învirtescă încet, tot 
mai incet; Cun par mașinistrul ori fochistul dă 
jos curcua a mare, și roțile: se opresc, în timp 
ce vaporul icnește şi fierbe inăbușit i in caza 
nul lui. 

Toţi se scutură, se spală; toți al&rgă de pe 
„unde eraii la'muncă și se înșirue, jos pe.iarbă, 
di naintea a două rînduri de „fășii de zăblăă, 

“E masa obștescă. 
9) băborniță le-aruncă din. grabă o halcă de 

mămăligă, la față nu prea aidoma .aurului:; un 
isprăvnicel le imparte rachii, — spirt. intreit cu 
apă; o leicuță le dă pin mână. dou&-trei. fire 
de-cepă, și alt isprăvnicel le înşiră fiertura . în 
ceanace: zemă.de varză în care înnstă cartofi, 
orez şi câte o așchie de pește sărat, — știi, 
vorba -aia: numa! cât sarate mămăliguței: peş- 
tele. 

Și's bucuroși că ai fiertura asta.... He hei, 
în: câte părți nu:se vede de, cât mămăligă și 
cepă, ori murături ca vai de'mamăl6r:și; mă- 
măligă de socoți că-i făcută cu cenușă!. ..
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Ti, cu ce poftă inhapă mămăliga, strivesc în 
dinți cepa, sorb zâma, — și cu câtă: cinste a- 
pucă cu două degete. bucăţicușa de peşte, din 
care muşcă merei, de te miri că nu să mai 
sfi rșeşte! 

Hai 2 apoi la fântâna ariei, din care curge o 
apă de te taie la dinți, dețți ingheță fălcile, sPți 
r&corește sufletu. 

In vremea asta tfochistu şi ajutoru dumnta- 
lui mătură ţevile vaporului cu pămătufuri lungi 

de fier şi sirmă, ung ferăria pe la incheeturi și 

fac abur în cazanul care sfirie pe îndesuite. 
. Trei sferturi de ceas ţine odihna, cu masă 

cu tot și... namila de vapor începe să fuere 
iar dețți ia auzul. a 

Mai merge vr'o cinci minute cu vălmășag şi 
ne-spor până ce să schimbă,. unii de la saci ia 
cărat snopi, alții de la cărat 'snopi la saci, ori 
de la fundu batozei la tânjală, adecă la umblat 
cu boii ca să tragă paiele la șiri,—și munca în- 
cepe iar până la conacu al doilea, la ceasurile 
trei și de la trei și jumătate până la ceasurile 
nout sera. | 

Muncă vrăjmășescă de robi, păi cum! 

N 

„Batoza e acoperită cu ipângcua ci de mu- 
șama negră; vaporul şi-a culcat pe spate coșu 

i sa înfondat în odihnă.
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Luna, mare. și -roșie, prinde să se uite pe 
d'asupra porumburilor 'nalte dacă s'a împrăș- 
tiat lumea, ca să-și vadă și ca de drum; pentru 
lună, ci-că liniștea câmpurilor e curată vrajă și 
nu și-ar da nopțile pe zile, și stelele pe poli 
bogaţilor, s'o faci în patru! : 

Sirile de paie, în bătaia luminei lunei, par 
că's niște cetăți neisprăvite, şi aria un popas 

de nâpte al unei oștiri, iar isprăvniceii,. cari 
mân acolo, niște streji. | i 

Pe cărări r&sună cântece de mai multe glasuiă i 
Mânca-o-ar norocu de tinerețe! Paric că na 

muncit ea opt-spre-zece ceasuri! n cui 
Cântă și sburdă; umblă și prin inimă lasă 

să-i colinde alte alea. | 
Uite, colo, la răscrucea a dou& drumuri, în- 

tre-o miriște și-o porumbiște, între ce a fost și 

ce-o să fie... 
Uite-o, numa” o piteoce de fată; uite-l, nu- 

ma! un puii de rumân, că nici nu sa înnegrit 
subt nas; sai oprit amândoi... Par' c'ar vrea 

să se ducă și mai mult par' car vr ea să r&mâie 
la sfat. 

Drăcosa de lună le pierde umbrile intre po- 
rumb, ca să n'aibă umbră dragostea lor... . : 

— Z&i, fă Catrino, ce naiba... grăi flăcăul,— 
mult adecă o Sapucăm noi tot pe două. dru- 
muri > 

— De, Costandine, ştiă eu? r&spunse fata



I4 FUGĂ 
  

și-și. duse 'n dreptu ochilor un colț al șorțului. 
_*-Constandin fusese la muncă cu tânjala.: Lă- 
sase boii să pască 'n miriște și-mi sta acuma 
rezemat în furcă, de par că-i resărise din:u- 
meri doi colți de mistreț. 

Catrina cărase cu sacu și era cu mâinele 
g6le, dar cu inima plină de- -o bucurie care 
n'o răbda locului. 

Și liniște împrejuru lor, — liniștea care face 
pe îndrăgostiţi să-și uite de casă, să-și uite de 
dinșiă... 

"Și să vedeait bine, că luna cuprindea în 
lumina ei. : 

Ochii lui par 'că erau două cuptor așe de foc; 
fața ei să aprinsese în jăratecu lor. 

— Eu am sfătuit cu taica, fă Catrino, și taica 
primește să fug cu tine... mai grăi flăcău. . .: 

— Da re ce-a zice tăicuțu, maica ?... ... : 
— Ce-o să zică, fă, de cât: ne-a fugit Ca- 

trina cu Costandin, — să le fie de bine... Și 
€că lucru. r, 

— Da adecă de ce nar lua vor bă, me Cos: 
tandine, unii cu alții ?... SI 

— Păi lasă, că vorba vine că, pe: urmă... 
Ce, d'asta ţi-e ? ii 

Și se cam făcu pe lângă Catrina, și-i dădu e cu 
cotu, știi, c'un ris d'alea care gâdilă la inimă... 

— Şi unde-o să fugim, afurisitule? grăi-Ca- 
trina uitându-se la el cu ochii umez.
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„—.Păi, la nașa; — unde 'n altă parte? Că 
ştie. dinsa, n'ai grijă; numa! de zi nu ştie. 
„„"— Da cui lași boii,.că dâr no să fugim cu 
boii îi după noi? 

— Uli, da asta-i trebă cât. te-ai şterge la 
ochi, sur ato! Eacă, numa! pitește- -mi-te colea și 
miaşteptă... că nici o să prinzi de veste când 
me 'ntorc. 
.— Da dacă m'o mânca vr'o ighiână, Cos- 

tandine ?... grăi fata şi-l furâ cun ris viclean. 
— Las că te păzește luna, drăcâso! 
— Ei, hai te cară... 
— Uite-mE nu's. 
Și Constandin mi-ți înhăță boii de funie şi 

fagi, și fugi, de scuturaii bietele vite din cârne 
și să trăgeaii înapoi, că numai de fugă mare 
nule ardea. | 

Catrina mi se culcâ pe miriște, cu braţele 
căpătâiu, cu ochii la stele, par” car fi vrut să-și 
cerce luminele ei cu ale stelelor, și incepu să-i 
zică a dragoste, de tăcură grecrii și de sapu- 
„cară țințarii să tragă horă în bătaia lunei. 

- In vremea asta, a-casă la Catrina: focu era 
făcut în. curte, pirostreele stăteaă călare.. pe 
vreascurile aprinse și ceaunu se făcuse căuș 
d'asupra pirostreelor şi sta de vorbă cu apa, 
care-i șoptia la urechi povestea izvorului ei. . . 

Doi brotaci de copii să căzniaii în două 'col- 
țuri ale curții.să adune surcele; un dulăiaș nu-i
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lăsa în pace, că să tot învirtia împrejuru lor, 
ba mi-i și izbia așa că-i da pe spate și, drăco- 
șii, făceau haz de li să ducea gura la urechi. 

Neica Petre Bodârlău își ascuția niște seceri, 
care sticleau la lună, par” c'ar fi fost în certă 
cu dinsa, că ele seceri r&măseseră și numa! 
luna, care era și ea odată ca secerea, să rotun- 
jise la obraji ca o cocână de boier. 

Leica Sevasta drăcuia, când în tindă, când 
p'imprejuru ceaunului, că nu mai venia Catrina. 

— ME, omule, ce să fie de nu se mai arată 
aturisita de fată ? 

— Las' că s'o arăta, răspunse neica Petre 
cu nepăsare. 
— Păi a fluerat la arie de-o îi ca la un ceas, 

mă creştine! 
— Păi las' să fluere că d'aca e mașină d alea 

boereștile.... 
Și hârş,. hârș... trăgea ascuțitorea odată în 

sus şodată * n jos... şi nici clipea, nici ridica 
din sprincene. 

Leica, mai tăcea ce făcea şi iar grăia: 
— Aoileo! ce-o să mi-o întind de code, 

Dâmne, că s'o fi pus la vorbă cu vr'un ăla; că 
las' că-i place, afurisita!... 

— Ei, par că dumitale nu-ţi plăcea când mi 
te ptindeam î în ăl colț de potecă ?. 

Și hârș, hârș... 
„— Ba zEu nu-mi plăcea de loc... Da, ia, m& 

Ata 

pică
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opriam, numa” să nu zic că nu m'am oprit şi 
eii cun flăcăi. 

— EĂ, 6că așa o fi făcend şi Catrina. - 
— Păi, fi-mi-ar a dracului, că ei nu lăsam 

ceaunu să fiarbă în bătătura lui taica ? 
Și dă-i, și dă-i, — că turnâ mămăliga, pri- 

pită şi bună, care aburea, și stringea luminile 
„unei asupra ei. | 

— Hai Tudorel, hai Christeo! strigă ca pe 
âi doi băieți. —- Las” că '%-o fac eă Catrinei, — 
grăi cu necaz. 
"— Da taci, muiere, că o fi rtmas să mănânce 

la arie și de scră, acuma. 
- Rumânu s'așeză pe imbucate. 
Dulău începu să se lingă pe bot Și să se uite 

cu jind la munca lor pentru gură. 
Cum ar mai fi muncit și ei așa. 
Tudorel și Cristea îi arunca, pe furiș, câte-o 

bucăţică de mămăliguță, care prinsese câjă. 
— Da dacă o fi fugit, mă Petre, cu cine-va? 

grăi muierea. 
— Ei şi? de ce e fată? Să fugă! Par că tu 
—n'ai fugit cu mine... 
> * — Păi la noi vezi-că se înțeleseseră ai nostri ; ) — ăi b&trâni, | 

— FĂ, și noi ne-om înțelege pe urmă... 
— ȘI cine ştie cu ce neam de om o fi fugit, 

pecătosa de dinsa!... 

   
Za 

a-4a A 
zeq. eee 
ELENA ed GITARA 

. Aj       - 
Pa ai aă
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—-Cu neam d'al nostru, cu ce alt neam vrei 

să fugă?.. 
— Măre Petreo, strigă Jeica mai cu stă 

dumneata me tot iei așa, știi, în patru ițe... c 

vorba dumitale. 
_— Păi de, dacă nu pot să te iai în șase, 

tei mulțumi. şi cu patru! — răspunse Petre tot 
cu glasu ăla rar și puțin păsător. 

Muierea trânti bucata de mămăligă şi ieşi E 
pOrtă. 

Eacă treceaii niște surate cu brațele făcute 
lanț pe după mijloc, și cântaă, și cântai.., iar 
niște flăcăi nu'ş ce tot le îndruga din urmă. 

— Da n'ați văzut pe Catrina, fă? întrebă 
Jeica Sevasta. 

— Păi ce n'a venit acasă? He-he, de când 
a plecat de la arie, că noi am stat de-am și îm- 
bucat. 

— Uite, n'a venit încă.. 
— Am v&zut-o cu Costandin a lui Moldo- 

veanu, leică,—ii grăi un flăcăi. 
+ Şiru trecu "nainte, tot în cântece; leica rt- 
mase multe clipe în'portă. 
- —.Tot a fugit Catrina, grăi muierea după 
ce trecu în tindă, unde Petre s apucase să puie 
niște pene la vr'o două-trei sape, ca să le înțe- 
penscă bine. 

— Bine-a făcut, că-i era și vremea! respunse 
Petre.
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— Imi spuse un flăcăi c'a văzut-o cu Cos- 
tandin a lui Moldoveanu. 
„— Las ca ales bine, fata!..: Moldoveanu e 

om de omenie, și are două 'n casă. . . E 
n: —.0O fi, da cu ce încropim ale nunţei, m& 
omule ?... Se: 

—- Măre, pân” la tâmnă, pân la iarnă încolo, 
om: face noi ce-om face ca să n'o cununăm 
g6lă pușcă... 
— Da unde-or fi fugit dre: 
— li auzi. tu mâine... Eacă 'și face și Catrina 

rindu. o 
„d 

ţ 

Costandin și Catrina par'că: erat împeraţii 
codrului și câmpului. a 
“Și codrul şi câmpul îi primia cu brațele des- 

chise; codrul își pleca crengile; câmpul îşi ne- 
tezia iarba; roua se usca sub pașii lor, cari 
erau de foc. _ 
„lar când zorile începură să ridice perdeaua 

nopții numai de un deget, cât o dungă, și să 
desprindă de ici și de colo stelele, —niște pri- 
vighiători, foc de voiose, le cânta mirilor, în: 
tr'un desiș, doina dragostei împlinite, doina 
uitărei de tâte, doina dulcelor: mulțămiri 'su- 
fleteşti. a 

II | , ÎN . i
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Din marginea pădurei, până hât! în malui 

apei, cât cuprinză cu ochii și cât ai vrea să fie 

pogânele tale, să aşterne ca o mahramă de 

borangic lanul de grâi bâlan. 

Că mulţi mai brăzdară atâta pustiu de loc, 

pe tâmnă, până ce încăputară arătura, și multi 

dubli-decalitri d'ăia m&surarâ semența pe care 

o înghiți pămentul atunci. 
Şi, &că răsări, până dete zăpada, şi, dacă i se 

puse zăpada ca o plapomă și-i ținu cald, grâu 

infrăți câte 10 și 20 de fire la bob; și dacă 

veni primăv ara mi se întăriră tote firele, făcură 

nod și pe urmă se ridicară și spicuiră. 

lar acuma, uite, lanul tot e-o Dunăre de 

spice, aplecate intr o parte și cu țepile r&șchi- 

rate, de par că's nişte pui de arici cățărați pe 

firele de paie. 
Și ce mai de norod de pastri de tote telu- 

rile prind să mișune în grâu de cum mijesc zo- 

Pitpalacele încaltea își fac semă; când nu 

gândești, le auzi cum pitpăcăc. Și ce bucurie 

pe ăi de seceră când dă de vr'un cuib de-al lor. 

-Cârsteiul roșcovan, care hârâe de par că-i 
un ferestrăă, cât îi el de rotunjor și grăsuliii 
țișnește ca o săgetă când Lajung secerătorii. 

Iar ciocârliile, numa! ce le vezi perechi, pc-
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rechi sfir... în slava cerului, și înndtă în bătaia 
s6relui, și cântă, și cântă de-ţi înveselesc su- 
fletu,—și pac! de odată ca niște pietre,—așa 
își dai drumu în valurile grâului „—ameţite de 
dragu sOrelui, orbite de luminile lui, că numa! 
la. ei se uită drăcâsele de ciocârliă! i 

Și sadună lumea la secerat, fite-care rumân 
cu ai casei, la pogânele lui de secerea invoelei, 
dar sadună ceva mai. târzior, după ce sa mai 
scuturat grâul de rouă. | 

Și €că-i plecaţi, îndoiţi de mijloc, unii i lângă 
alţii la. depărtare cât să facă mâna râtă și să 
nu se loviască n câte cu ă! d'alăturea. SE 

Iși fac mâna cleşte, prind firele cu stânga, 
cu drepta le taie și le lasă în stânga, pe mi- 
riște, pale-pale, — şir în şir, și merg înainte cu 
aceleași mișcări regulate ca de mașină. | 

“In faţa lor grâul stă ca un zid, drept, cu a- 
coperemint de. -spice;:cu secerea mi-l dărâmă, 
fășie cu fășie, cum ai scote din zid cărămidă cu' 
cărămidă. - e 

In urmă-le lanul rămâne > acoperit cu. țepuşe 
galbene, scurte, care înțepă; știi, ca obrazu ru- 
mânului după ce-l razi și trece o zi, -dout. ;:; 
„lar după conacu dal doilea, încep să lasela 

secerat pe ăi mici din casă, şi ăi mari sapucă 
de;:adunat palele și de urzit snopii. 
ȘI că vezi,. cum snopii mândri să ridică în 

pici6re, unul după altul, cu capetele stufose şi
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legaţi strins la brâi, și umplu câmpul ca îiște 
soldaţi cari să împrăștie ca să cunâscă înâintea 
încăerărei locurile pe care se află. 

“ Până pe sub seră, se pun apoi de făcut clăi; 
îmi string la un loc șapte snopișori ca, șapte fră- 
ţiori, și alți șapte lângă ci, și de-asupra le pune 
pe măgaru, pe al cinci- spre-zecelea. 

EI le rabdă tâte, săracu; pe el pică ploia, 
pe el îl dă jos vintu, pe spicele lui să scurge 
apa; e trebuincios ca o ipingea de plâie, că 
apără cu pielea lui pe toți ăi- -lalți pai-spre-zece). 
Dor la așezatu în car, are şi el niţică cinste, că 
pe dinsu mi-l umflă întâiii rumânu, în el viră 
ântâit colții furcii! 

La umbră de salcie, pe malu apei, stă lun- 
git neica Pricop, cun snop dr ept căpătâi, 

Și-a făcut de saţiii burței și acuma mai c'ar 
vrea să-i tragă un puii de somn, ştii, d'alea in 
lege... : . 

Că mult bine e, păi cum, la umbră, când te 
trage pântecu a somn! 

După conacu al doilea, sârele parcă e-un 
cuptor fără fund în care 's băgate tâte-pădu- 
rile pămentului, așa dogorelă ce bate de sus 
pe lumea de jos. 

Până și vintu are în gura lui suflare de foci 
Miriștea se face numai crăpături, să viri pi- 

cioru în ele, și din crăpăturile astea te ia cu
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ferbințelă ca dintrun cuptor ascuns în fundu 
pâmentului. 

+ Să tot dormi atuncea... dacă nu cum-va te 
ved. isprăvniceii să te r&corescă c'o arsură de 
biciiu! 

- Neica Pricop, cu umbra. subt el, în loc de 
saltea,  sforăia de-o bucată de vreme, știi, d'a 
binelea. 

* Leica Sanda, muierea lui, cu fata şi cu bă- 
iatu, cun fin și c'o cumetră tăia merei, iar 
sudărea le făcea băiere în jurul gâtului. 

Mergeai cu secerea înainte şi grăiaă. 
Seceraii cu mâinile și țeseaii în r&sboiul gra- 

iului veștile satului. 
Ce mai suveică le era limba... | 

— Și fugi Catrina lui Bodârlăi cu Costan- 
din al dascălului, — dise cumătra Rada, după 
multe și mărunte. 
— - Așa, soro, răspunse leica Sanda, bine şi-l 

alese, drăcâsa de fată! 
— Păi și Catrina, par' că-i o Zină! grăi bă- 

iatu. Ri 

— Eacă, ţi-o fi fost şi ție uându la dinsa! 
grăi Sanda către fiu-său. 
„—- Păi așa zină, numai cu cămașa pe ea, 

mulțumim! tale de spor în casă! spuse cumetra. 
— Şi de unde-aii fugit? întrebă finu, un ăla 

nalt, subțiratec, cu chipu ca de die și cu gura 
tot-dea-una căscată. _. a a
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i — De la arie! grăi băiatu. 
— Şi de la secere, fugiră, tot a-seră, Dăiatu 

lui ] Mirilă, ăl care sa. Irbirat pe primăvară, cu 
Paraschiva v&duvei din cătun! zise fata. Mi-a 
spus o surată, azi dimincță, la puț. | 
-— Da dacă vași mai spune și eă, grăi finu, 

„cu glasu lui de fonf, că frate-mei âl mic a fu- 
git cu nepâta lui popa Ghiţă... Hai? și începu 
să ridă ca un nevleg. 

— Păi, uite-o, nu era să-mi fugă și Miţa 
asta a nostră! grăi Sanda, și dădu un cot fie-sii. 

— Tu, Miţo? şi cu cine? întrebă cumetra. 
= Miţa se aplecâ iute, cât ce putu, şi când se 
ridică, parcă r&sări un mac dintre grâu, așa 
roșie ce era la față. 
».— Cu cine, fă Miţo ?' mai întrebâ cumetra. 
"— Cu Lisandru al călugăriței!... grăi Miţa, 

cu ochii în jos, cu mâneca cămășei în dreptul 
gurei, cu risu dragostei pe buzele ei roșii ca 
mărgeanul. 

— Trage-a sfântă, Miţa! rise ăl nevleg. 
— Şi de ce ai lăsat-o adecă, să fugă, tă 

Sando? Ce, oră e lucru necinstit? ..-. -- 
— Ași, nu pentru asta! grăi Sanda. .. :- . 
Se desdoi de mijloc, își aruncă pe spate co- 

zile barijului şi stătu câte-va clipe dreptă, c'o 
mână în brâi, cu secerea pe-umăr. .! . 
— Noi, veză-că, avem de tâte, slavă Dora- 

nului, cumătră Rado. Că ce-i sicâe pe flăcăi
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și-i face să. fugă când li-i doru? Formele alea 
„de la primărie și timbrele alea cu care face no- 
taru. formele. Trebuie să pierzi vreme multă și 
să ai și parale,—păi nu așa? Del... 

— Ba aşa, cumâtră Sando. 
— ȘI dacă nu's nică parale și nu-i nici vreme, 

că dragostea vrea să-și facă rostu ei. Diaia 
fug băeţii că, de, dacă tot se v&d la arie ori la 
secere mereu, de cum. ziua face ochi și până 
ațipește în amurg, pune că e sârele cuptor, 
pune că şi sufleţelu lor e așa, 6că nule vine să 
mai aștepte până mi-te la tâmnă!.. 

— Dar ce, nașo, ori e de aşteptat! grăi fi- 
nu, rumân tinăr și dinsu. Ce-ași mai fugi și ei, 
da. uite numa” n'am cu cine!... 

— Păi cine dracu să fugă cu dumnsta, fine, 
dac'ai tot așteptat să vie norocu la dumnâta î 
Rumânu, de, îl mai şi caută, dacă vede că nu-i 
mai vine|... a] 
— Las nășico, fă, că-l caut eir de-acuma, 

n'ai de grijă. la numa! să: dăm în tomnă, și 
z&u dacă nu fug, să nu mi se vadă nici căl- 
câiele |... | 

— Şi adecă de ce n'ai lăsat și pe Miţa, cu- 
mătră Sando, să-și facă rostu dragostei ? 'De ce 
să-și. prăjescă .suflețelu pân”. la tâmnă 7... zise 
cumătra Rada, că'i era dragă Miţa, și Lisandru 
o cam rugase, și nuș ce-i făgăduise, ca să se 
cam ia cu binișoru pe lângă Sanda.. D'aia și
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deschisese Rada vorba de fuga Catrinci. cu 

Constandin. d 
— Păi, lasă cumătră, că tot e mai bine 

să se ducă. fata de-acasă de la măsa, la băr: 

batu-s&ii... că par'că și nunta e mai cu bucu- 
rie atunci.... Tot așa, uite, voiă să fie şi cu” 

fiu mei, că şi lui îi intrase ?n cap să fugă, 

când abia spicuise grâu. 
— Da pe cine-ţi puseși ochii, Mirco ; 2 între- 

bâ cumetra Rada. 
— He-hei, mi-am pus ei pe cine mi-am pus, 

leică Rado... răspunse flăcău, și trase de dout 

ori cu secerea mai cu foc. - 
— Da ei ași zice, cumetră Sando, tot să 

laşi pe Miţa, că nu vezi cum o arde doru 2....la 
numai mi te uită la dinsal!... 
„...— Ba las' să-i facă ei măicuţa nuntă să mer- 
gă vestea, ia numa” să isprăvim cu arăturile... 

Nu-i așa, fă Miţo? SE - 
Fata mi se plecă iar, că o luase cu fiori 

numa! cât se gândise la hoțu de Lisandru. 
O păzia el mă-sa, că alt- fel. venea ea, „tomna 

când venia.. De 
— Ci mai i tacă-vă' gura, mori stricate: ce 

sinteți! — grăi neica Pricop și mi se sculă de 
la umbră. Uite, nici un ciric *) de loc n aţi se- 
cerat, patru INȘĂ.. i : 

=) Un sfert de uzan
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—.Frecă-te bine la ochi, somnorosule! rise 
leica Sanda, și vezi unde ne-ai lăsat și unde 
am ajuns!... 
— Păi văd)... aţi trecut gârla și-ați secerat 

vintu cu gura; și v'ați întors tot de unde aţi 
plecat, ca să mă păziți de șarpe. 

— Vezi dumneata, o fi!... zise Sanda. 
Şi dacă mi se indemnâ. neica Pricop la mun- 

că, ăi-lalți nu mai avură încotro; iar când tre- 
cu logofătu călare, ci seceraii de zor.. 

— Halal de dumneata, neică Pricop, îl lău- 
dă logof&tu... Ştii că pe unde treci dumneata, 
să cundște!. 

— Păi, ai noștri, dom, lonescule... de, ru- 
mâni, nu glumă! 

IV. 

Cat il cuprinzi cu ochii, câmpu-i p negru şi 
lins: lanuri întregi semănate și grăpate, lanuri 
întregi lăsate ogore pentru primăvară. 

De trei zile cerne ca printr'o sită desă și nu 
mai să isprăvește burniţa. 

Pădurile, care taie zarea, s'au făcut una cu 
dinsa, că s'aii cuprins în sulu de pânză fumurie 
care la desfășurat ceța. 

Drumurile dintre lanuri sint noroi6se ; ; pe: 
şosea par ca. făcut, nușce mână vrednică și 
darnică, talmeş; balmeș de la cumătra, să fie
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„de-ajuns pentru tote opincile şi cizmele din sat. 

- “De pe crăcile pomilor picură apă, picură 
frunze galbene și uscate, de câte ori bate câte 

puţin vîntul. | E 

- Acoperişurile de șiță ale caselor, innegrite 

de praf, de plie și de vreme, acuma's luci6se 

şi plâng mereu pe la streşini, de inimă rea. 

Fumurile de pe la case să pierd în burniță 
şi par'că picură jos odată cu dinsa. - 

Frig și umezelă d'alea care "ți ajung la m&- 

duva 6selor și te fac să mi te sgrebulești și să 

tremuri, cu tâtă, gheba, cojocu' ori sarica de 

pe spate. - 

Țipenie de om, pe liniile satului. 

Pe şosea dâră cât se mai vede câte un șir 

de car€, care se duc la târg cu lemne de prin 

pădurile Vlascei. 
Fac popas la cârciuma moșiei, smulg câte- 

un lemn din car, îl:daii pe' câțe-o litră de jă- 

ratec topit, ca să ferescă burta de umezela 

d'afară,—și scârț... o pornesc înainte. - Rotele 

trag linii p'in talmeș-balmeșul de pe şosea, linii- 

le se amestecă unele cu altele și pe urmă nu 

se mai cunosc. : Da 

“Numa! ciorile mai dai câte-o raită pin bur- 

niță, ca un nor repede trecător, și să fac nc- 

văzute iar în pădure. . | 

"Măre,. urâtă mai e ziua. de tomnă; plânge, 

te sicâe și te face răi ca o muiere nebătută.
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-- In casă la dascălu ănase, e sfat între. el și 
usca. 
:- Dascălu e rumân care are și i două în pun- 
să şi trei în casă. 

Mai cu ce a.fost dobândit de la tat su, mai 
cu ce a muncit el, mai de la biserică, — dor' 
avea glas, dascălu! —. €că-și făcu bani-albi de 
zile negre şi păment negru pentru zile: albe. 

Că “asta-i a. rumânului : pămentu, —să aibă 
păment! 

A fost și vecinic a fi strigătu lui de la rărun: 
chi: pământ. Luaţi-i pământu, — luaţi-i vicța: 
ce mi-i una fără €lalt! | 

Alt nai înv&țat, cu alt nu s'au trezit rumâ- 
nii subt ochi, de cât cu pămentu, cu plugăria, 
cu doru să fie stăpânitori de păment, cât bru- 
ma 0 fi de mititel, -— dar să fie! 

: Şi dascălu ţinea la pogânele lui, ca Sfântu 
Neculaiii la impărăția: cerurilor; — ca'popa-Ra- 
du la venitu epitrahilului!... 

Dascălu Tănase e scund și legat, cu musta- 
„ţa cam cu economie răsărită'din tinereţe, slab 
la chip, cu umerii Obrajilor scoși afară „și cu 
ochi boboșaţi cam în. felu brâştei, 
“ Blajin în sfânta biserică; strașnic în.casa lui 

Nu mai avea: pe baba de- -o bucată 'de vre- 
me, și Constandin îi era rob în casă. i 
Când îi grăise Constandin ca să fugă cu Ca- 

trina lui Bodârlăi, dascălu îi dăduse: voie pe
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glasu întâii și gândise a bine pe glasu al op- 
tulea, —fiind-că știa de vrednicia Catrinei, ca 
tâte că nu era săi vie în casă fata de cât cu 
ce era să fie pe dinsa. 

Și. acuma sfâtuiai împreună, în fața vetrei, 
pe care un braț voinicesc de lemne inălța 
limbi de flacări împletite una în alta. 

Un cotoiii mare, vinăt cu vărgi roșii, le ţi- 
nea isonu cu torsu lui; sta lungit, afurisitu, cât 
era de mare şi se prăjia cu spatele la dogorela 
jarului. 

Catrina, într'un colț, pe patu lung din fundu 
odăiei, nu'ș ce cosea și nici par'că lua aminte 
la ce grăia omu ei cu taica socru-su. : 
"— Care va să zică, Costandine,. cât oii fi 

cu viață, eu ve sînt sufletu casei și cu toții la 
un loc o să facem și-o să dregem, spunea das- 
călu. lar, după ce-oiii închide ochii, îţi fi buni 
stăpâni tu și cu Catrina și cu copii voștri. 

—- Bine, taică, fie, că și dumneata ești sin- 
gur! Şi pe urmă, ce? par'că d-ta o să ne vrei 
r&u? Auz? Catrina o să asculte de d-ta ca și 
mine, și-o să fie ca la casa ei între-ale nâstre.. 
care or fi și-ale €i.. „păi nu-i așa: 2 

— Uite, d'aia, să vie neica Petre .Bodârlăi 
și să Juăirn înțelegere pentru nuntă, că, de, 
no să facem dâr întâit botez şi pe urmă 
nuntă. a. 
= Păi așa, z&ă,'că se prinse r&sadu în  pă-
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ment bun! — rise Costandin și câtâ cu drag 
la Catrina. 
„_— Uite, port eă tâtă cheltuiala formelor 

ălora, şi a nunței, şi-a tote.. 
— Pârtă, meE tăicuțule, că o să facem masă 

cu dar *), nu-i aşa? 
— Păi fireşte, e cinstea nuntașilor! zise das- 

călu. 
— Şi parcă zise boier u co să ne fie nunl!.. 
— Ba parcă zise boieru ăl tîntr, ginere- 

scu... o 

— Acuma, cine-o fi, de la curte să fie; să 
vedem și cinstea Curţii cum o fi. 
„Eacă atunci că intrară și prinseră' a-și/scu- 

| tura piciorele de noroiii neica Petre și cu 1 leica 
Sevasta. 
„— E-he, tocma-mi- te g grăiam de dumile-vâs- 

tre, spuse dascălu. 
„— Păi venirăm după vorbă, ca precum să 

isprăvim cu chestia!... grăi neica Petre. Ei, Ca- 
trino taică, punem betela, hai? .: » 

Catrina înfipse ochii în pământ. 
Leica Sevasta mi se așezâ lângă dinsa. 
— ME, neică dascăle, începu Bodârlăii; noi, 

care cum am zice, de, am fi'vrut şi mai de 
mult, numa! uite, cum naiba se întîmplă, nu 

*) Masa de nuntă, lu care toți poftiţii pun câte ceva pa- 
rale ori într'o Ploscă, ori într” un. -pahar. „plin pe jumetate 
cu vin.
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prea ne închipuirăm. cu tote pentru urnitu pie- 
trei din casă, ştii, ca după cum e rostu lucru- 
lui... Da, de! tot om face și noi ce-om putea!.. 

— Lasă, neică Petre, cât e vorba despre 
cheltuieli, tocma- mi-te rinduisem eu adineauri 
cu băiatu... Implinim noi tâte; iar dac aveți 
d'ale casei ceva, treba dumilor-vâstre, noi nu 
facem pricină, precum ca adecă să stăm îm- 
potrivă. | 
— Păi are ea fata câte ceva, neică dascăle, 

grăi leica Sevasta, vorba aia: de la noi puţin, 
de la Dumnedei mult... 

— Atunci, uite, să mergem mâine la primă- 
rie pentru forme şi, când ni s'o îngădui la lege, 
zor la biserică, și pe urmă..... cu noroc să ne 
așteptăm nepoții... grăi dascălu. 

— Păi cu noroc să dea Dumnedei, grăiră 
cu toții. | 

— Hai la cârciumă, dascăle, hai să-i bem 
aldămașu. Fac ei cinste, că cinste ne-ai fost, 
dascăle, și om de omenie!.. „grăi bucuros Petre. 

Și porniră câte-și cinci. 
Casa rămase în paza cotoiului și cotoiu să-și 

tOrcă somnu lângă foc... 
Afară tot burniţa, mărunt și des; era tot frig 

umed și jale de tomnă. 

V. 

"* Când e nuntă, după fugă, în dimineța cunu-
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niei miresa se duce a-casă la tat'su şi măsa, ca 
de-acolo să pornescă la sfânta biseri ică cu be- 
tela pe păr. 

De-a-casă de la părinți vine și O ia ginerile, 
impreună cu .nunu; nuna e mai de vreme dusă 
la mirgsă. | | 

Și pornesc la primărie, toți, cu lăutarii îna- 
inte și cu tote rudele de- -aprope împrejurul lor. 
Ăi străini, şi numai poftiți, vin după rude cu 
câți-va pași mai inapoi. 

Uite-l pe Costandin gătit și mândru, cu ci6- 
reci albi strinși pe picior, cu bocânci. noui cu 
tălpile grose și bătute ?n ţinte, cun cojoc alb 
ca spuma, numa arnici negru și roșu 'și ?n 
“mâini. cu mânuși albe de aţă, — că fusese doar 
militar și știa să prte mânuși. Căciula negră 
de miel ct eț la păr, îi e înconjurată pe la mij- 
loc co panglică în fețele stegului rumânesc, 
făcută nod în stânga și lăsată satârne, iar în 
nod purta prinse vr'o câte-va flori şi-o cruciu- 
liță de argint. : | 
"Era forte chipeș, voinicu! | _ 

SE Uite-o :pe Catrina cu fustă. cafenie cu «vo- 
Jane» dalea în trei:șiruri, pe pâle, cu cămașă 
cusută mândru de tot numa 'n arniciii albastru 

„ȘI roșu, presărată cu fluturi -de le era drag lu- 
minelor de la s6re să se joce cu dânșii; pe u- 
„meri c'o scurteică de atlas lilă imblănită -cu 
vulpe, scurteica dăruită de naș, iar blana dă- 

a
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ruită de socru; cu betcla și cu câdele ci de păr 
_grâse și negre, care i se așterneaii pe spate, 
peste scurteică,—betela cu sclipiri. de aur, p&- 
rul cu sclipiri albăstrii. 

Eraă pereche frumâsă, Costandin și Catrina. 
Lăutarii, inainte la câți-va pași, îi ziceai din 

ale rumânești care merg la inimă cu cald; ru- 
dele pe urmă, și mai 'napoi tot satu, fiind-că, 
de, cununa boieru! 

Primăria se gătise și ea cu două steguri 
mari, cu vr'o duzină d'ale mici și c'o ghirlandă 
de spice de grâă: ăsta o făcuse primaru din 
niște snopi păstraţi de cu vară, cum păstra el 
tot-d'a-una a-casă la dinsu. - 

Boieru mergea alăturea cu ginerica, iar Cos- 
tandin, ca și dascălu, ca și Bodârlăii, eraii ne- 
voe mare de mândri. 

De, ce să-i facă pustiei de inimi omenești; 
iacă are şi ea fuduliile ei! * 
"Că d'aia şi grăi moș ase, sfătosu satului, 

când v&zu primăria gătită ca o miresă: 
— Uite mă, lucru dracului! Asta-i. cinste 

pentru boier, nu pentru noi aștia, nuntașii]..... 
Păi să pricepe el, primaru, când e să-și dea 
câte cu ăi de la Curte. 

Și ăi de lângă moș Tase făcură haz. | 
— Păi o fi, MOȘ Tase, grăi o leicuță cam 

trecuţică, da uite în cinstea boierescă intră și 

Costandin, că nunta lui e cu mândreți d'astea...
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Primaru încailea 'se gătise de-l socoteai că-i 
zapciiă. Ce mai brâii d'alea în trei fețe, lat d'o 
palmă și cu ciucuri groși, tot în trei fețe, își pe- 
trecuse el d'a-curmezișu peptului! 

„Și nușce le ceti mirilor dintro carte d'alea, 
— şi se cam impiedeca el la citit și cam pocia 
el unele vorbe d'alea orășăneștile, da uite, 
par'că era om mare atunci, domnu primar, și 
vorbele alea îți dedeai, așa, niște fiori calzi și 
te făcea să le asculți cu luare aminte și cun 
fel de frică. | 

Vezi-că era legea, mă, legea care face casa 
rumânului, cu bucurii și cu drepturi învoite în 
fața Gmenilor și-a lui Dumnezeiă. 

lar dacă-i mai întrebă că: cu voie se iau, și 
ei respunseră că: da! — (ba bine că nu!..) iscăli 
Costandin, trase cu degetu Catrina, iscăliră 
nașu și nașa, iscăli dascălu, traseră cu degetu 
leica .Sevasta şi nea Petre Bodârlăă, pe urmă 
martorii. | 
— Noroc să vă dea Dumnezei, băeți! le 

strigă primaru, — le dete hârtie la mână, şi 
drumu la biserică! | 

Era cam pe la trei după prânz, când începu 
hora în curtea dascălului. 

Și ce mai vreme! 
Frig, însă dăl sănătos care par' că-ți dă. 

vi6ță.
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- Sore, să te tot dai în dreptu luminilor lui. 

Nori d ajuns. 
Și numa” ce trecea câte unul pin dreptul 

s6relui, alb și luminos; făcea pată mare de um- 
bră pe pământ, imprăştia frig de-ți da cu niţel . 
îngheț pe la nas, — şi iar să lumina; norul se 
ducea, să făcea mititel și ajungea, pe zare, nici 

să-l bagi i în semă. 
Une-ori ţinea norul mai mult, și atunci par'- 

că se punea la luptă cu sorele, că începea să-i 
sbâre fulgii ca niște fluturi albi, poleiți de lu- 
mini de la s6re, furișate pe sab nor. 

Iar hora să învirtea merci, când la drepta, 
când la stînga: 3 

Cașa Jocă pe la noi. 
> . Li 3 * ” 

Snainte șin. 'napoil... . *. 

Pe prispa lungă a casei dascălului şedeaii 
moșii şi babele, cu ochii pe jumătate închiși 
când lumina s6relui era marc, dar cu inima 
mereu deschisă, cu ris vesel pe buze, în fața 
tineretului care le- aducea aminte de tinerețea 
lor din vremuri. 
“La brât mi se prinse și dascălu.: Alb coli- 
lie, unchiașu, da-i trăgea brâu de făcea. pă- 
mântu ca în palmă de neted pe unde bătea 
el. cu - cizmele!. 

— Ei, leică Sevasto, îţi vezuși pe Cati ina la
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rostu ei, la casa ei!.... grăi .leica Joița, văduva: 
din :cătun, către muicrea lui Bodârlău. - -:-. 

:—. Păi o văzuiu. Uite-aşa să dea Dumnezeu: 
să-ți vezi și dumneata pe Paraschiva cu Mirilă; 
că tot-odată cu Catrina n6stră fugi şi dinsa.. -:; - 

— Să te-audă Dumnezei.. Până. în postu 
Crăciunului socotim să-i facem și ei rostu. 

— Da auziși, leicuță ? fratele lui finu Niţă, 
ăla, de, fonfu, nu mai ia pe nepota lui popa 
Ghiţă!... 
— la taci, leică Sevasto! No. mai ia? Şi de 

ce? că fugiră din dragoste, şi tot odată cu-ai 
noștri : 7 - | 

-— Păi neam al dr acului, leică Joiţo. Uite, 
fugi cu fata, trăi cu dinsa atâta vreme, și mai 
acuma vr'o dou săptămâni o trimise acasă, că, 
ci-că-a găsit-o r6dă mușcată... : --. - 

— Auzi. afurisitu! și mai, fată cu-minte ca 
nepâta lui popa Ghiţă!... Păi ce zice părintele ? 
_.— Eacă, ce să. zică! De gura lumei. a pri- 
mit-o pe săraca Leanca, da numai ea o fi ştiind 
ce i-o fi trăgend suflețelu, că popa-i r&ă la ini-: 
mă şi preotesa aea se uită la Leanca, ştii cu- 
rat ca la dracu! : 

Vezi, uite d'aea bine zice leica lui Pricop: 
| fuga nu e bună, că și Miţa ei cât p'aci să fugă 

cu Lisandru al călugăriței. : 
-—- Măre, nu e bună, ştiu și ei, da uite, sa 

făcut obicaiă, şi cinstea e după cum.o:ia omul:
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și obiceiurile unei vremi... Păi nu-i așa? Eacă,. 
unde era vorbă mai 'nainte de fugit fetele cu 
flăcăii ? Auz? De, spune dumneata. Da de la 
noi încua, de când cu sărăcia n6stră, și cu for-. 
„mele lor care sint tot biruri și numai biruri, —. 
că obiceiii noi cu relele lui... Păi nu-i aşa? 
— Aşa-i, leică Joiţo, — grăi leica Sevasta.. 

Bine "'ncaltea că noi o să scăpăm de rușine..... 
De-odată se făcu mișcare multă și Catrina 

dede fuga să intre ?n casă. | 
— Da ce-i, maică ? o întrebă mă-sa. 
— Păi hora cu perna. 
— Heil... Hai să privim şi noi, leică Joiţo, . 

să-i vedem cum să pupă, și care pe care cum 
s'aleg.. 

Catrina eși din casă c'o pernă și, dinsa ca. 
miresă, intră în mijlocu horei care să încinsese.: 

Hora să 'nvirtia, Catrina cu perina în braţe 
aștepta să trecă p'in dreptu ei Costandin. 

Când se ivi el, îi așezâ perina la picidre. 
Costandin se lăsâ de horă și mi se puse cu ge- 
nunchii pe perină. Catrina îngenunchiă la ăl- 
alt capăt al perinei și se pupară frumușel, în. 
vreme ce hora mergea "nainte, iar lăutarii îi 
trăgeau mai tare din viori și din cobze. 
„Acuma, rindu lui Costandin, după ce Ca-. 

trina se prinse 'n horă. - | 
— la să vedem, cui o să puie perina, dră- 

cosu de Costandin... tot Catrinei ?
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” Costandin, nici una, nici două, mi se duse 
la nașă-sa, la cocâna. boierului și, pac! perina 
la piciGrele ci.. 

— VUite-al naibei! făcură mai toți.: 
- Ar avea haz să se: supere coc6na 

grăi ii dascăl Și prinse-a nu mai ride. 
Costandin îngenuchiă, —- nașă-sa începu să 

„ridă, s'apropiă și-l sărută pe frunte, apoi îi 
puse în mână două-zeci de lei, pe « care-i ceru 
de la boieru. i 

Dup'aea, cu perina în brațe, cocOna aștepta 
să ochiască Și ea pe cine-va, în vreme ce hora 
să'nvirtea și toți grăiaii a minune de Costan- 
din şi de cocâna. 

Cocâna aruncâ perina dinaintea lui moș 
Tase, sfătosu satului. 

—- Să trăiești, coconiță, că tăcuși cinste ier- 
nei! grăi moș “Tase Şi sărută mâna. — Da ia 
să mă vedeți pe mine acumă! O să-mi aleg 
ăl mai muguraș dintre muguri, și trânti pe- 
rina dinaintea “mătușei lui, care să. prinsese 
şi ea în horă, cum văzuse pe moșu ei cu pe- 
rina în braţe. 

Și unde mi se pupară amendou& lunile de 
iarnă cu-așa haz, că toți riseră din t6tă inima. 

Și ce mai de potriveli, pe urmă, care, de 
care mai cu noimă, și ce de risete și chiote 
până când s6rele prinse-a pogori mare, roșu, 
ca un om pe gânduri care s'aprinde la faţă
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când se pogoră în lumea lui de mândre adu- 
ceri aminte. 

In vremea asta, prinseră a licări, în coşarul 
ăl lung pentru porumb, lumini roșatece. 

__ Fiind-că dascălu nu mai pusese porumb, de 
cât în jumătatea de d'asupra, întinsese acolo 
masa mare a nunței. 

De-a lungu mesei luminările de ceră stăteu 
înfipte în pâini albe și pâlpâiaii cu lumina lor 
fumegosă. | 

De jur imprejur mi sașezară rumânii toți, 
rubedenii și vecini, iar locu nunilor rămase gol 
până să vie boerii, că așa făgăduiseră. 

Când sint nunii din ai lor, atunci ei sașeză 
întâi la. masă, pe urmă părinții băiatului, dupe 
dinșii ai fetei şi apoi băiatu și fata; iar de la 
ei încolo rudele fetei, și în fața mirilor 'rudele 
băiatului. Capătu ăl-alt al mesci îl prind pof- 
tiții cară sint numai prietini nuntaşi. 

La: masă aduc bucatele și fac tote alelalte 
sarcini vr'o cumătră, vI'o fină cu frații și su- 
rorile mirelui ori miresei. | 

Mirele umblă de pârtă plosca de la o gură 
la alta, că toți trebuie să bea din plosca nun- 

“ței, gătită frumos cu flori și să închine; iar 
dacă vinu Sa sfârșit, tot a cinstită ploscă e 
umplută și trecută din mână 'n mână. 

Intâiă s'aduse la masă: ciorbă de găină, fă 
cută cu orez și cu cepă.
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Ajunse la toți, că fusese coș-cogea-mi-te 
ceaunu plin ochii. Trintiră ruminii ardeii roșw, 
bucăți. și pisat, şi, care cu pâine, care cu mă: 
măliguță,. începură să'mbuce așa, că sătul să 
fi fost și tot par'că ți-ar fi lăsat gura apă... , 

Dascălu vrusese să aibă şi mâncare, un fel 
„de iahnie negră cu usturoiii strivit şi cu răzui- 
tură de morcovi, cartofi și napi, fartă cu bu- 
căți de carne de porc și cu slănină. 

Toti, când vezură cinstita iahnie, o imbu: 
cară cu ochii și prinseră- a lăuda pe dască! în 
gându lor, ba chiar şin gura mare, de așa 
masă ca la boieri... | 

—-. Păi a tăcut mâncarea asta baba Leanca, 
știți, care dă ajutor bucătăresei de la Curte 
spuse dascălu..... i 

:: Hm... trebue să fie bună, me! și înce- 
pură să scotă cu grabă și cu poftă. | 

Să fi stat şi să fi privit cum îmbucaă și cum 
își» lingeaii degetele, Și pe: urmă “cu ce dra- 
goste “dădeai câte-o guriță ploscei, canonita 
de eal. 

La urmă Saduse la masă bucăți de gâscă, 
de -găină, de rață, fripte și așternute pe orez, 
dat a cuptor. 

— Mă, da multe orătănii mai stricâ dască- 
lut... :grăiau uni. . a zii 
;— Lashcă- i dă mâna. dascălul Păi. cum! 

Odată-și însGră băiatul. îi: te ta
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De altmintrelea, la nuntă, zi de veselie a- 
dâncă și de uitare a nevoilor, tot rumânu, când 
își mărită ori își îns6ră odraslele, de unde are - 
de unde nare, scâte și face nuntă cu bielșug . 
în ale mâncărei și b&uturei. Al mai mândru pri- 
lej de petrecere, a mai mare s&rbătâre pentru 
dinsu, e când pune temelia unei case nouă. 

Eacă în sfirșit și naşii. _ 
Mirele vine la ei cu plosca;- miresa cu tava 

pe care:e un pahar mare, pe jumetate. cu vin: 
e paharu în care mesenii trebue să puie da- 
ru lor. 

La unii nu să umblă cu paharu. 
Ci, după ce nunu mare: închină âl dintâi 

pahar de la sfirșitu mesci, mir€sa merge de 
sărută mâna tuturor, însoțită de nuna, care 
adună darurile, și de tatăl ori al ginerelui, ori 
al fetei, care strigă, s'audă toți, cât a dat fie- 
care din meseni. 

Și cu paharu când. umblă miresa pentru 
strâns darurile, o însoțește la strîns socru mare, 
ori socru mic. 

— Ei, Costandine și tu Catrino, vă urez s'a- 
veţi. parte de bine și munca vâstră să fie cu 
sporl... grăi nunu. 

—.Să dea Dumnezeul... grăiră toți. 
Nunu scose cinci poli de aur şi le făcu vint 

în pahar; care pol să lăsa la fund părea de. 
două ori mai mare și mai.gros..
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— Cinci-poli a dat nunu mare! strigă Bo- 
dârlău, care umbla lângă Catrina. 

Un mormăit lung de mulțumire şi de mi- 
nunare. - | 

— Catrino «să-ţi fie masa masă, casa casă 
și sinu leagăn de pruncuşori»! urâ nuna mare 
și gustâ din ploscă, apoi puse și ea în pahar 
un left de cinci lire turcești. | 

— O aia de cinci «rile» de la nuna mare! 
strigă Bodârlăi,.. | 

— Ti, ce noroc pe Catrina! mormăi o babă. 
„— O.bucată de cinci lei! mai strigă Bodâr- 

lău, de la nea Cârstea... 
— Un lei de la nea Tudor... 
— Doui lei de la moș 'Tase... 
Și așa mereii, până ce toți își desfăcură no- 

durile basmalelor, ori își descrețiră pungulițile 
de bășică. e 

Când se sfirși strinsu darului, amândoi socrii 
numcrară și socru mare strigă în auzu tuturor: 

— Trei sute dou&-zeci de lei și cinci-zeci de 
bani! . | 

— Dumnezeu să le dea minte și dracu no- 
Troc, —- că tot zice rumânu: e€i,: norocu dra- 
cului! grăi primaru, care se cam afumase. 

A doua zi, cam pe la ceasurile nouă, Cos- 
tandin și Catrina, — dinsa legată:la. cap' cun 
barij lila, dinsu cu firea de lămăiță prinsă pe
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cojocel; “la piept, — o :porniră: pe Ja nuni și 
pe la rude, că așa-i obiceiu. „it 
-u-Miresa duce * n mână o.tavă pe care se:ăflă 
cofeturi, două chisele cu dulceță, smochine şi 
migdale, covrigi și fel de fel de alvițărie, și 
două sticle cu rachiit roșu. 
„Jar. ginerile duce la subțioră șervete și ma- 

hrame, care o să le dea dar nunilor și rudelor 
de aprâpe.. : . 

Lăutarii, după dinșii, sdrăngăne şi scârțâie 
ce le.vine la îndemână. “ 

:Şi “e mare cinste pentru miri să guste toți 
din câte ceva de pe tavă, ce le bate la -ochi: 

Nu o dată, în vremea nunţilor, pei'tâmnă, 
ori în câșlegi, vezi cum se intilnesc: la r&s- 
pântii, perechi de.-miri și mirese, cu tăvi,-da- 
ruri și lăutari. Ori când se face nunta în altă 
parte de cât la mire, îi vezi cum își duc pă- 
rinții și rudele pe miri la casa lor, jucând! și 
chiuind p'in sat, veseli nevoie mare; de par'că 
cer și pămint sint ale lor. E 

Numa” în dumineca ce vine, la horă, ăi cari 
vE&d pe mirii de-acu o s&ptămână, le + ZIC Cu ris 
şi cu înțeles ascuns: 

— Bună vremea, muiere ca tâte muierile ; 
bună vremea, om ca toți 6menii !.. 
-„Ca flăcăi. și fată mare, el cra împerat şi 
eu imprătesă. di , . 
p 3. 
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NEPOATA LUL POP-CURCAN 
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Ce mai horă mare iera în bătătura satului! 
. Scrânciobu se învertea mereu, hora să rupea 

şi să făcea la loc. merei. 
Poliţile scrânciobului, când te uitai la cle,— 

pline : o fetică şi-un făcăii, o o nevastă. si- un 
rumân! 

Par' că ieraă nişte ciocârlii care se înnâlțaii 
vesele, spre soare, când scrânciobu își lua vint 
in Sus.. 

Cam scârțâia e, nu-i vorbă, de par că lar 
îi durut pe la incheeturi, — da cine îi lua sema: 

Duoi balauri de țigani, albicioși nevoe mare, 
ca fundu ceaunului, îi ziceau din scripci și unu 
zlrângăia dintr'o cobză, — când a horă, când 
a br,
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Şij jucau, ai satului, de pârâia pămentu; iar 
colbu stârnit strălucia î în bătaea srelui, par' că 
1 poleise călcâile rumânilor... 

lera în ziua de Înnălțare. 
Toţi ieraii cu inimă și cu risu pe gură, numa! 

Ruxanda, nepoata lui Popa-Curcan, sta de-o- 
parte și nici ridea, nici juca, nici în scrânciob 
nu să da. Nu vedea lume, nu vedea, horă, Maăre, 
ce să fi avut Ruxanda? 

Par c'ar fi fost o turturică, pe care, cine știe 
ce vînător abraș, o ve&duvise de soţior. "Mai ştii > 

lacă, într'un rind, că se ivește chir lani, un 
soi de arendășel, chipurile, — un grecoteiii 
subțirel ca un fus şi, după tote „cele-Palte, chior 
de ochiu stâng. 

Nici una, nici două, lângă Ruxanda pofti 
să vie. - 

— Ma de ge stai.asa singurica, psihi-mu 2, 
prinse a o 'ntreba grecu; și-avea un glas ca 
de pițigoiii, bătu-l-ar crucea, că te sgâria, r&ii 
de tot la urechi. ” 

— Mătincă te-așteptam pe dumndta, cucâne,. 
îi grăi Ruxanda cu luare în ris. 

Grecu Sapucâ să 'și r&suciască cu iudulie 
cele câte-va fire de barbă, cu: care scăpase t6- 
tăr dintr'o lung6re; apoi căutâ cam în chip de 
dragoste la fată, și-i făcu din ochiu drept, în 
lipsă de cel stâng. .. 

— Ah! bahl..., ma tu esti un inzerasule di
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copilița, Ruxandița-garofița,—iîncepu iar capra, 
în limba lui cea stropșită. Ma am se ti cum- 
pero la dimiata o perechea di paftalele numa 
di arzintu.., si pentru-c'ai spus-o la mine che 
m'asteptai, haide se ne inginzemu i stin hora 
amunduoi... Ba ne-om da si in scrînțobo, Ru- 
xandița draguța. 

— Vai de mine, câne, da ce-or zice fetele 
când m'or vedea cu d- ta în scrânciob, cu d-ta 
în horă? 

— Ah! bah!..., or se mora de ţuda, bre! 
Che or să zica: si-a găsitu lelița barbaţelu. 

E, prea să întinsese grecu la'craca de sus... 
unde-i bătea la ochii merele domnești!... | 
Ruxanda, dacă vezu pozna, își puse 'n cap 

să-i facă una și bună grecului, so ţie minte 
încai! 

— Ştii una, câne? îi grăi. Nu dâră că nu 
„mE 'mbrâncește inima să m& dai în scrânciob 
cu d-ta și să me 'ncing la horă, da uite, 'mi-i 

-T&u; nuș'ce pustiea am astă-zi. 

— La inimiora, pote, Ruxandiţa ? 
și grecu “i mai trase o dată din cel drept. 
— Ei apoi dacă nu'mi dai pace să vorbesc! 

grăi cu supărare fata. 
—- Ohi!.Ohi! ţe vorba!.. Ma cum se nu te 

las, chind tota vorbulița dimiatale este zahari- 
sita, bre Ruxandiţa? 

— Atunci, ascultă câne, — îi opti fata: nu
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pot să-ți tac hatâru. Da uite, dacă vrei şi vrei 
numa! de cât să 'mi aduci paftale de argint.. 
„— Che gergei, fetița draga, che sergeile « de 

smaragdia... 
o — Îă, fie şi cercei de care spui d- ta; apoi, 
vino și mi le adă "poimâne n6pte, colo știi, 
lângă fântâna cu trei tei. 

- 2-0n puiculița Ruxandiţa! ma tu m'a în- 
nebunesti di bucuria, țipâ capra. 

Și mai so piște pe fată. 
— Şezi bine, câne, că te vede lumea, vai 

de mine, și-a spune părintelui. Hai, câne, fii 
cuminte și dut de te prinde lângă alte fete, 
dacă. vrei. 

Grecu prinse a se umfla în pene ca un cur- 
can... chior, și “apropie de horă, că de alt-fel 
iera tinerel, stupi-l-ar cucu! : 
„Dă să se pr indă ici, dă să se prindă colo,— 
unde "1: primi vro fată, ori vi'o nevastă ? 

Că unde năzuia, toţi trăgeau hora înainte 
ori 'napoi, și mai str ânsă și cu toc. " 

Flăcăii îl fara cu ochii cruciș că nu le da 
țapu pace; nevestele și fetele pufniaiă de ris 
în-de ele și se strângeau vârtos de mână ca să 
nu-i dee pas. 

Nu'ş cum, tocma' când grecu pândia mai 
bine un loc, eacă să lăsară o păreche de insu- 
răței, ca să se ducă 'n scrânciob... 

Grecoteiu țop, sanină ca ciulina.
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Dar atunci, ca să-i strice chefu, vr'o câți-va 
să lăsară și hora să sparse. 

— Ma de ge 'ați spartu hora, omeni buni; 
miehăi caprița, cu parapon) 
i Păi să ne mai hodinim, cucâne.. Să riseră 

vr'o duoi flăcăi. 
Și duoi, câte duoi, se luară de mijloc, cu 

mâinile incleştate pe din 'napoi și în pas de 
brâii începură să se ducă de cea-parte a scrân- 
ciobului, spre crâșmă. 

În vremea asta un Răcăda chipos se ivi și 
el în bătătură. | 

Mustaţa-i mijia, gura-i ridea, ochi-i. cătau 
ager şi trupu-i vedea un om și jumătate, nu 
șagă. Ă « 

— Eacă și Bunea! Eacă şi Bunea! î incepură 
a șopti fetele; iar flăcăii a-i eși înainte. 

— Să trăiţi, frați de reghiment! le grăi el la 
toţi, și prinse a le scutura mâna vrtos, în chip 
de dragoste. 

Vezi, că se mândria satu cu vitejia li, că ci- 
că făcuse isprăvi mari în cel r&zboiii cu Turcii. 

Apoi veni lângă Ruxanda și lângă Ruxanda 
remase, iar fetei i se inseninară ochii, prinse-a 
1 ride gura și-a-i se săpa două pustii de gro- 
piţe în mânduoi obrajii, de "ți venia, nu alta, 
de cât să muști din ele măcar odată. - .. : 

Ce mai pișcătură, de cele furișe și voinicești, 

4
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ii trase Bunea; şi cu ce cotișor îi respunse Ru- 
xanda -lipindu-se de drepta lui, — de "ți iera 
drag să fi fost tu în locu lui Bunea. 

Dâmne, mare lucruii și dragostea asta pe 
lume! 

Și pe urmă, mândri ca duoi hulubi, se în- 
demnară spre scrânciob și mi se așezară fru- 
mușel într'o poliţă cu perdele roșii de cit. 

— Sus, în slava cerului, băeți! strigă Bunea 
invertitorilor. o 

Și 'n slavă prinseră a sui, iar de la tălpi 
par! că-i lua gâdilicea şi-i furnica prin tot trupu. 

Cu brațele pe din 'napoi, Ruxanda şi Bunea 
se strângeaii unu în altu, nevoe mare, cu câtă 
dragoste! | 

Nu'ș cum grecu, tocma' când ajunsese și el 
să se pâtă prinde în horă, ridică pe dreptu și 
vezu pe Bunea că cerca niște mere de ierati 
câpte, ori ba... 

Pre semne "i veni cam r&ă. creștinului Pașa 
vedenie; ca nuș' cum se suci Și sări, iar picioru 
stâng i se r&suci la glesne, și, de dor mare, să 
prăvăli ca un copăcel tăiat la rădăcină de fe- 
restrăui. 

Cu mare ce îl duseră acasă, după ce-i veni . 
<l'acasă o cotiguță a lui, cu care umbla la drum. 

Cum îl așezară în pat, văicărindu-se ca vai 
de dânsu, trimiseră după preotesa lui Popa- 
“Curcan, ca să-l calce 'n prag pe scrântitură.
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Că așa e lecu, ci-că, să te calce pe picior o 
femee care a făcut duoi de gemeni; și preo- 
țesa avusese parte, in tinerețe, să dobândiască 
aşa dar de tămăduire. 

Preotesa "| puse de s'așezâ cu picioru pe 
pragu ușei, păși de trei ori peste picioru scrân- 
tit, făcând câte-o cruce și suflând asupra pi- 
ciorului, știi, ca să se ducă r&u; apoi, cât iera 
de mal de femee, se sui încet, încet, pe locu 
scrântit. 

Unde 'ncepu grecu să țipe ca în gură de 
șarpe; și de trei ori, sărac de sufletu lui, trebui 
să rabde călcătura sdravănă a preotesei. 

„După ce se sui în.pat, şi după ce-i făcu pre- 
otesa oblojială cu cepă, cu oţet, cu măsline 
pisate și nu știi cu mai ce,—salată intregă care 
plăcea grecului, — kir Iani se mai liniști. 

— Sculta, mama preutesa, începu el vor- 
ba, că 'și pusese ceva în gând, —cumu de lasi 
dimiata pe Ruxandiţa, fetița de multa ţinste, 
să stee botu la botu cu igioru lui Paduraro cela? 
Nu-i trumos lucru, mama preutesa, pentru 

fata mandruţa ca Ruxandiţa, să se dee în dra- 
gostea cun calicu si prostu, budalas, cum e 
diavolo de Bunea. N'are de. chit sucmanu pe 
dimialui, bre! 

— Elei, taci și nu mai spune, cucâne Îani,. 
prinse-a'și frânge mânile, preoteasa, strașnic 
de jicnită'n suflet.
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Vezi că se ținea mare, preoteasa lui Popa- 
Curcan, de-o bucată de vreme, și nu-i venea 
land&-mână s'audă vorbe rele de nepoată-sa, 
cun fecior de țăran. | 
:* — Vra să zică dumneata, cucâne, socoți 
că... îingâimă ea. 

— Ah, bah! Ma ste cu ochi si springe- 
nili, draga mama preotesa, de chind am prins 
ego de veste che Bunea ținea potecuţa la Ru- 
xandița!.. Me pare zeă, nus'cum che n'ai ba- 
nuit-o la dimita pen'acuma : 

„ — Cum dracu să'mi vie mien gând -asa 
îndrăzn€lă la fecioru pădurarului! De, ia su- 
cotește și d-ta, cucâne! Da las' că i-o fac cu 
tâlharului de Bunea, de-i trece lui prin căciulă, 
n'ai. grijă, cucâne Iani, lasă! 

Și după ce grecu-i puse 'n mână o carbovă 
de celea rusești, — lucru mare, nu șasă, de-i 
străluciră ochii preotesei ca cei de mâță, — 
ea porni acasă foc de mâni6să.. 

| II 

- Preotâsa Ileana era voinică şi grasă, har- 
nică și rea de gură; fusese-și frumâsă pe vre- 
mea ei. - 

De-o bucată de vreme se făcuse fudulă de 
n'o-mai putei ajunge cu prăjina și nu's din ce 
pricină.
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l se făcuseră urâţi țăranii, m& rog, şi nu sc 

ducea în casă de cât la cel care era primar în 
sat, și la vr'o doui-trei răzeși mai. cu dare de 
mână, care nu munciaii la Kir lani. 

Fiind-că-i muriseră toți copiii, ținea ca. la 

ochii din cap acu la Ruxanda, la fata soră-si, 

şi tare-ar fi vrut cu tot dinadinsul' so dee 

după vr'un om de-al stăpânirei din târg, ori 

după vr'un arendaş chiar... fie și unuia cum 

cra Kir lani. 
Ce, parcă Sar fi pus împotrivă Părintele : 

De unde! 
“Părintele Irimia icra cel mai bun creştin, cu 

frica de Dumnezeu în inimă, dar ș și cu rica de 

preotâsă, în sin. 

Tot satu o știa ce gură-avea.: 

" Când prindea să înşire de șapte-zeci de ori 

câte şapte, ca o luată de ducă-se pe pustii, de 

par'că i să băti calicii la gură, — bietu Pă- 

rintele Irimia se făcea mut ca pămintu, își as- 

cundea fața în Pidalion ori în Ceaslov și, după 

ce se istovia preotâsa, incepea și el să mormăe 

vr'un tropar pe glas al şaptelea, ca să'și ascundă 

mânia ce'l cuprindea și pe dinsu, de, ca om! 

Alt-fel unde era chip : ? | ; 

Că, ia să fi îndrăznit Părintele să cate o le- 

cuță numa cruciș la strașnica preotesă, ori 

să-și fi dat drumu. ciudei și să fi zis ceva, că'l 

vedea Dumnezeii cu toți sfinții!
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Bietu . Părintele Irimia, iera de firea lui blând, drept sfătuitor; da să'l fi luat o l&că mai cu repezelă, își pierdea cump&tu.. Nu iera om cu gândurile lui la care să ție și pe care să le. știe apăra; nu. 
Dacă unu-i zicea, buni-6ră.. păi uite, cum „vine lucru, taică părinte. e 
«Păi așa și este, fiule» respundea Popa Irimia și credea și Sfinţia-Sa atunci, cu bună semă, că așa iera lucru. 
Dacă se ivea altu Şi-i spunea într'alt chip cu totu, s&'ntorcea și Sfinţia-Sa cu blagoslovenia ȘI zicea că:. uite, aista are dreptate, că așa iera lucru. | . 
Il putei suci ca pe-o virtelniță, numa 'ncet, incet, că de umblai mai tare cu el, nu știea cum să fugă și Sfinția Sa mai de grabă ca să scape de satara-belea. | 
Cu sfezile, cu larma, cu petrecerile la care se făcea gură multă, nu se impăca bietu Pă- rinte Irimia, nici în ruptu capului. 
De alt-fel, ca om al Bisericei, iera așa cum invețase să fie: se făcuse preot după voia lui tat'su, iera preot din deprindere, credea. în tote ale preoţiei și se bucura: de ori-care ve- dea Sfinția-Sa că tot așa ca dinsul crede. La zi întâi, cu patrahiru de gât, de ploua, "de. .tuna ori fulguia, încăleca pe murgu și cu dascălu după el nu lăsa pe nici un credincios
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ne-stropit cu aghiazmă; da punea pităcelu în 
căldărușă, ori nu, rumânu la care intra, la 
asta nu să uita. - 

Sfinţia-Sa iera mulțumit în suflet, când să : 
întorcea acasă și știa că aghezmuise pe totă 
lumea :parochiei lui. 

Tare mult sfătuia pe toți să se scrie pentru 
pomendlă la Sfintele Daruri; :săl cheme pen- 
tru paraclisuri acasă și. pentru făcut aghiazmă; 
asta, ca să fie casele tot-d'auna sfinţite și Cu- 
răţite și credincioșii cu sfintele datorii de creș- 
tin plinite; da îi da ceva, ori nu, creștinu, 
Sfinția-Sa nu se supăra de ne-dare, precum 
cu bucurie priimia puținu. 

Ar fi făcut Sfinția-Sa și bine celor lipsiţi, da 
unde s& putea ingrădi pe lângă preotesa cea 
mare cu gura și cea mică cu. inima! | 

La urma urmei, dacă Părintele Irimia nu 
"era din cei luminaţi, cari s&'și. dea semă de 

Dar şi s& pâtă vrăji norodu cu fapta mare şi 
cu:graiul luminos al adevărului de care e omu 
petruns, — iera totuși din cei. ne-nărăviți la 

rele, iera din cei buni. 
Satu ţinea la Sfinţia Sa; numa” un păcat din 

tinereţe tot nu il ierta... 
- Pe .când venise în sat, tînăr bietu părintele, 

atunci chirotonit, de curând ieșit din Seminar, 

de curând însurat, s ademeni să vie și Sfinția 
Sa la un chiulhan de cumetrie al unor fruntași.
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Presemne se cam trecuse cu de-deochiu 
tot. gustând și iar sugând, și când porni acasă 
pe ducă poteci, nu ştii ce prinsese și ce: ducea 

- subt giubea.. 
„A doua zi se svoni că fruntașului i-a pierit 
un curcan. Nu-i curcanu şi nu-i curcanu: par'că 
intrase în pântece de șerpe. 

Cum cioarele să afl pe urmă că Sfinţia-sa 
îl prinsese cu vorba, și de rușine îi r&sucise 
gâtu, nime nu 'şi da socotelă. 

Vorba e că Părintelui îi remase o poreclă: 
popa-Curcan, de care poreclă ştiea, săracu, şi 
care'i amăra sufletu. 

Câte nu-i venise pe la ureche, șoptite ca de 
vint,— de le înghițise cu noduri și oftase în 
adânc. 

Că așa-i lumea, măre: pentru tâte cele 
bune,—cât de multe bune să ai, --una singură 
rea să ţi-o prindă, caută cu dinsa să îţi în- 

“tunice pe tâte cele bune din viața ta întregă. 
Nu “ți iartă.un păcat mititel, tocmai pentru 

că aveai prea multe lucruri bune în faptele 
tale ! e | 
«ŞI ce bine-i pare ca aflat partea cea slabă; 
tot o să găsescă prilej vr'o' dată să "ți dee 
la mir cu dinsa, ca să iți arăte că și tu ai 
STeșit! . NE 

O viață întregă a trebuit bietului părinte - 
Irimia, o viață de linişte pentru el și de neobo-
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seală întru plinirea datoriilor,—ca est mai 
audă şoaptele care "| amăraii odată. 

Și insă, lucru ciudat, măre, porecla r&mă- 
sese;. «Părintele Irimia» grăia unu. Acu în sat, 
nu iera alt părinte Irimia ; și totuși, cel-l-alt 
zicea: «Care? Popa-Curcan ?» 
„Nu avea gând ascuns de-a'şi ride de părin- 

tele cu aducerea aminte de păcatu de-odi- 
nidră, nu. lera puterea poreclei, trecută din 
an în an, din gură 'n gură, de la tată 'n ficior. 

A doua zi după Innălţare, Bunea, cel ficior” 
al pădurarului, luâ drumu la casa Părintelui 
Irimia. 

Ci-că să ducea să'l cheme la alde tat'su 

acasă pentru o sfeștanie. 
Preoteasa iera dusă la grecu. 
Ruxanda, tica bădiței, ieşi fuga inaintea lui 

Bunea. 
— Bine-ai venit, bădică, - — îl grăi cun ris 

dulce,. dulce, de te lipia de.risu ei. Ce veste? 
— "Apoi, acasă-i. Moş-Părintele Irimia ?. 
„— Adicăi fi vrind să zici că ai treabă cu 

sfinția-sa, hăi ? 
Și Ruxanda clipi din ochi cu șiretenie. 
-— Ei, de, vorba ceea, surato: ci-că trebuie 

să te mchini și să te rogi la sfinți ca să te- 
audă Dumnezei...
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— Şi n ce chip tălmăcești dumneata asta, 
bădică cărturarule ? 

— Apoi uite, fa Ruxando, stringete-ar ba- 
dea 'n brațe! Mam învoit cu alde tătca și 
mă'mca să chemăm pe Moș-popa Irimia pentr o 
sfeștanie. Și pe urmă, alde tăt'ca și măm'ca o 
să-i grăiască Moș-Părintelui lrimia de mări- 
tişu tei cu mine... Și croi una cu cotu cătând 
galeş la fată. | 
_— că bine faceţi, Dâmne! - prinse a striga 
Ruxanda și a bate în palme de bucurie. 

— Apoi de, fa Ruxando, cum să nu facem 
bine dacă-i vorba de casa n6stră și dacă'mi 
eşti dragă ca luminița ochilor! - 

Şi mai s'o copr indă ?n braţe cu pornire voi- 
nicescă. 

Numa iacă și Părintele Irimia că se ivi pe 
prispă, să vadă ce noimă avea ciorovăiala de 
care auzia. 

—- Ti, când grăieşti de lup, iaca și lupu... 
adecă, ierte-m& Sfinția-ta, că așa vine vorba 
rumânului. Şi Bunea prinse-a'și scâte căciula 
şi a săruta mâna părintelui. : 

— Şi ce grăiai de mine, tată? întrebâ popa, 
r&sucind metaniile. 

— Apoi că m'o trimes alde tătca şi măm- 
'ca să poftești la un paraclis la noi acasă.. 
acu dimincță. 

— Bucuros, tată, că voi. sinteți Omeni de
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credință și de faptă bună... Ecă numa să iai 
patrahiru, cartea. și vii la fugă. D-ta, fiule, 
ia-o 'nnainte și treci pe la dascălu Filoteiii, că 
ți-i în drum. Să vie și el, că am nevoe.... 

--— Eaca pornesc. Se 
Popa intră în casă; Bunea s'apropiâ răpide, 

șterpeli un sărutat Ruxandei, o lăsâ cu risu pe 
gură și-o luâ la'sănătâsa. RE 

După ce Popa Irimia sfirşi rinducla paracli- 
sului și-a sfințirei apei, Brănică păduraru îl 
poiti pe Sfinția-Sa la un rachieș de drojdie și 
la o cojiță de pâne co lecuţă de slănină afu- 
mată, — bună, deți făcea cu ochiu, sătul să 
fi fost... . Ai | 

lar în vremea asta hoțu de Bunea fura pe 
dascăl cu vorba şil imbia să mergă 'n livadă. 
se culegă o basma de zarzăre verzi pentro 
fiertură, două..., că tare 's bune cu mămăli- 
guță, în loc de borş, — mai ales când "ţi-e. 
f6me. a 

— E, cum iţi mai merg cele trebi, Sfinţia 
ta ? începu vorba păduraru. o 

.— Apoi, trebile mele, tată, ca trebile mele; 
cum :dă Dumnedei, merg ele. Ale dumnea- 
vOstră să mergă, fătu meii, că atunci par'că 
mi-i mie bine și cu dumneavostră m& bucui 
și eii...: Su - i 

— Apoi c'aşa și ești, Sfinția ta, lasă că șțim.
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noi, nuțți fie temă... Omu lui Dumnedei, Sfin- 
ţia ta; d'apoi cum! Numa lumea par'că so mai 
r&it, nu mai este ca inainte vreme, nu!... 

+ — De, fiule, sint și ră, sint şi buni, că 
grăi tără neghină n'o lăsat nici Dumneqei, — 
şi aiasta-i mare pildă, fiule... 

— Păi o fi, Sfinţia ta, o fi... da cum socoți!...- 
Nici Părintele nu lăruri ise pilda, nici Brănică. 

n'o pricepuse, da să minuna de vorba părin- 
telui, că doar trebuia să știe ei ce spune. 

— Un lucru numa m& dâre 'n suflet, . fiule, 
că rumâni noștri nu mai vin ca 'nainte vreme 

la sfânta biserică. Doar la praznice mari, la săr-. 
bători împărăteşti... Leturghii pentru pome-. 

_ndla sufletului rar dai sfintei biserici; paracli- 
suri nu mai fac, uite cum ai făcut dumneata, 
fiule, şi cum facă tot-deauna, cu 'dor de ale. 
credinţei; nică din r6dele pământului nu mai 
aduc, să le sfințescă biserica și să se sfin- 
țescă şi cei ce-or gusta dintr insele! Sa cam. 
uitat cele de folos sufletului, fiule, că mai toți. 
caută numa! de cele trupești; şi nu.daă cu 
gându, orbiții de dinșii, că întru pecatele lor, 
se vor -săvirși, că nu este iertare unde să a- 
lergă la ajutoru lui Dumnezeă numa 'n'nevoi: 
şi ?n vreme de urgie... Hei, fiule, —oftâ popa. 
Irimia, —- numa” la Dumnezeii.i îi nădejdea... EI, 
în marea lui bunătate, o să facă să rodiască, 
alt-fel ogorele pămintești și sufletești!...
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— Apoi așa, Sfinția-ta, așa... că uite, în 
căsuţa mea, tâte rodese bine şi la vreme.. 
Tocma de-aceea mai dăunăzi am grăit cu 
muiere că, unde avem și noi din tâte câte-o 
leacă, să căutăm lui Bunea al nostru o fetică, 
ştii,  chipOsă și inimâsă, cu care să 'Și facă 
rindu, că de. alt-fel, o să huzuriască amân- 
duoi, Sfinția-ta,: o să huzuriască, ze, că Bu- 
nea-i rumân harnic... 

— Hei, Bunea al dumitale, fiole, i îi fruntaș 
intre fruntaşi...: 

— Eaca de-aceea, dacă te-ai invoi Sfinţia-ta 
pentru nepoțica Sfinţiei-tale, că %-o picat cu 
dragoste flăcăului şi mătincă nici nepoțica . 
Sfinţiei-tale nu să uită cruciș la Bunea... ai, 
cum zici, Sfinția-ta ? 

Părintele prinse ași netezi barba şi grăi 
cam. cu gându la preoteasă. 
— Bucuros, fiule, bucuros.:. 
— Da 6re nu so pune "mpotrivă mama- 

preoteasa? întrebâ Brănică. Sa 
Pe părintele Irimia îl trecură fidre... . „n 
Prinse inimă însă față cu păduraru. 
— Da cum deți strici vorba, fiule? Ce, 

sint bărbat de florile mă&rului? La mine în 
casă pururea o cântat cucoșu, fiule, nu găina; 
cât o prinde a cârcâi, o trimet răpide da co- 
tensță! : 

De, nu-i venia: Sfinţiei-sale la îndemână
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să'i știe lumea irica de preotâsă și că tocma 
găina cânta în casa Sfinției-sale, la tot ceasu. 

Brânică își înghiți risu, că dor auzise des- 
tule de vitejia părintelui. 

— Atunci, Sfinția-ta,. dacă te „nvoeşti, eu 
socot lucru făcut gata; punem de grabă ca- 
păt holteiei lui Bunea, că știi, Sfinția-ta, vorba 
ceea: murgului până-i tînăr dă-i orz și lasă-l 
să sburde, că mai apoi, giaba “i-o fi şi auru, 
dacă "i-or pica dinții. Nu-i așa, Sfinția-ta? 

— Ba încă cum, fiule... 
Și Sfinția-Sa oftâ; că multe nu mai avea 

„ Sfinţia-Sa, bietu. 
— ȘI cum îţi spun, fiule, grăi popa, ca pen- 

tru stirșit de vorbă, treci peste vr'o trei zile pe 
la noi p'acasă..., ca st ne răfuim Și cu ce ze- 
stre are fata. | | 

— Oii trece, Sfinția-ta, oii trece bucuros. 
Părintele Irimia porni și vesel și plin de: 

grijă; vesel, că flăcău îi era la inimă; îngrijat 
că tare-i era frică de toanele viespei de pre- 
otese. | 

Cu ce șosele, cu ce momele să se ia pe 
lângă densa 6re ? 

Ei, vedi, aici era meșteșugu. 
Nu Lo încăiera 6re de cum o deschide Sfin- 

ția-Sa gura? | 
Mai știi, primejdie! 
Eacă se putea întîmpla comedia!
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Preotesa stringea niște pânză ghilită și us- 
cată pe bur uienile din ogradă. 

Sfinția-Sa mi s apropiă, știi, ca un motan 
care toarce.. 

— Dâmne, tare 's mândru, începu el cu 
glas dulceg, duleeg, — că harnică preotesă 
am pe lume... 

Preotesa stătu, își puse mânile în șolduri și 
câtă lung la Părintele Irimia. 
— Eaca, da ce te-o găsit, Părinte?... grăi 

așa nu's cum, că pe Sfinția-Sa îl trecu o 6ste 
intregă de fiori. 

—- Nu te mânia, preoteșică, nu te mânia, 
„că mii drag și mie doar st mă dai pe lângă 

tine cu binișoru... că, de, Omeni sintem!. | 
— Dâmne fereşte de omu 'ntr'o ureche... 

Când îi tînăr, trecă-mergă; da când îi purces 
pe năpârlelă... del. . 

- Şi sapucă iar de strâns la pânză. 
Nu era chip de îngrădire. 
Ce să gândi atunci Părintele: 
— Măre, și cu binișoru pe de departe, ș 

cu binișoru de-a dreptu, tot acolo iese lucru. 
lahai să-i spui cinstit și... de, ne-om în- 
căera.... de-o fi să fie! 

— Șt una, preoteșică, începu părintele tot 
cu duhu blândeţei, am găsit un făcăă pentru 
Ruxanda nâstră..
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— Hm! — îi fi găsit.... grăi muierea apt- 
sat colea, fără să ridice ochii. 

— Şi dacă lam găsit, eaca viu săți spuiii 
şi d-tale cu dragoste și cu părere de bine.... 
Flăcău are parale, e om cu meșteșug c'o în- 
vEțat la târg stoleria... „Ce mai uși, ce mai fe- 

Numa”: vin să ai să tot pui în ele! Și slavă 
Domnului, viiș6ra nostră nu ne prea lasă se 
ducem doru vinului. Trage la rindea, flăcău, 
dețți face scândura ca oglinda... Tot satu, și 
de prin prejur,. cine știe de pe unde, la el a- 
lergă; meşter nu șagă, preoteșică, meşter de-i 
merge vestea; câte n'o să ne facă și nouă, so- 
coţi, de dragu Ruxandei... He-hei!... 

Unde'mi sări de-odată preotesa ca o veve- 
riță, și, de unde sta frintă de mijloc, mi se 
făcu dreptă poponeț, aprinsă ca jăratecu, și 
cu mâinile în șolduri, începu pe glas al nou&- 
lea, glas pe care] cânta numai preotesa și 
pricepea numai părintele: 

— Dumnezeă să mă ierte, Sfinția-ta, da.ori 
ești nebun de legat, ori nu ţi-i departe! Audi 
d-ta, mă rog, s&'mi daii-eii nepâta dupe un fe- 
cior de pădurar care face bolobâce!.... După 
un calic! Și sufla, preotesa, ca niște fâle. 

— Ce calic, preoteșica lui Dumnereii ce 
calic! Nu "ţi-am spus?... 

— Vai de mine, părinte, o s& mt scoţi din
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sărite! Un stoler! E! e! e! apoi, de-aceia, uite, 
_nu mai e chip de traiă cu Sfinția-ta... Măre, 
ian ascultă-mă, părinte lrimio, caută-ți. de oc- 
toice și de pidalion și de ceaslov şi de tâte 
bucâvnele Sfinţiei-tale, cât te-or ierta puterile. 
Dar nu te-amesteca în cele muierești, că, pre 
legea mea! cât ești de cu daru lui Dumnedeii, 
da când oii pune iste mâni în barba Sfinţiei- 
tale, "ţi-o dărăcesc, de-o fac lână de colțuni! 
M'ai audit? 

ȘI preotesa, albă-vinătă la faţă, făcu semnu 
cucernicei părueli și a născă&târelor de minte 
palme. 

Şi așa de-aprâpe ce venise de Sfinția-sa, că 
bietul creștin o sfeclise, uluit de tot: se îngăl- 
benise ca turta de ceră, glasu i perise 'n gât, 
frica i se 'nfipsese 'n sin, barba tremura şi 
dinții s'apucaseră a-i clănțăni. = 

— Auditu-mai? grăi înc'o-dată.. strașnica 
preotesă, dându-se mai de-o-parte. Să nu 
care-cum-va să mite mai gândești la cuscrenie 
cu păduraru, să nu care-cum-va să'ți mai aud 
glasu, că te-o vădut ucigă-l toca! 

Porni apoi în casă, găsi pe Ruxanda și mi 
se înfipse bă de naintea ci: 

— Şi tu, 'cutro, să nu mite mai pui la 
vorbă cu ficioru pădurarului, că uite colo făcă- 
'lețu! 'Te croiesc cu el s'o ţii minte cât vecu!...:
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Trageţi tot a calicie, și tu, și părintele, mân- 
ca-var mârtea, neam de calic ce sînteți! - | 

Trânti ușa cât ce-o ertâ puterile și se duse 
la pânza ei. 

— Da ce so întâmplat, moșule? întrebâ 
Ruxanda pe părintele care intrase în casă 
opărit. 
— l-asă-me, fata moșului, — îngăimâ popa, 

înghițind silit la fie-care vorbă ; diavolița de 
preotesă o să'mi scâtă păru prin potcap! 

IL 

Peste satu Țugueţii, nâptea se pogorise de 
o bucată bună de. vreme, 
Un puișor de vânt primă-văratic de cu scră 

prinsese a să desmierda cu frunzele copacilor 
și cu floriie câmpului. o 

Nu se zărea țipenie de om. 
„+ Din vreme?n vreme 'Cocoșii, — cesârnicele 
de n6pte pe la țară, — cucurigeaii ici, colo, a- 
lene și lung. 
__Se fi zis că tâtă suflarea omenescă se li- 
niștise. 

Și par'că "ţi-ai fi luat vorba.” napoi dacă | te-ai 
fi uitat bine-bine spre fântâna cu trei tei. 

Nuș-ce nălucă negră, mai negră decât 
nOptea, se ducea... se ducea printre două la- 
nuri de popușoiă.
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__Eacă tocma când năluca se opri între cei 
trei tei, prinse-o cucuvae să se vaete, da cu 
așa jale, că par'că cobia a mârte:de om.. 

Stahia ceea s'apucâ să se 'nchine, luată cu 
fiori de frică, și se mormoiască: 

— Nastrusnica diavolița, ma- pentru mine 
cobesti dimiata ? 

Care vra se zică, era kir lani. 
Cea cucuvae se “jelii iar. Grecu ridicâ ochiu 

în sus; da fiind-cavea numa! unu și-acela o- 
menesc, iar nu de mâţă, cum era să pâtă 
zări ceva? 
„—— Si nu mai vine nigi Ruxandița; grăi în 
gândui grecu, făcenduși ochiu săgetă şi stră- 
pungând. intunerecu spre sat. 

Atunci, hodoronc-tronc, se pomeni « cu ceva 
în cap. | 

— Pai sto diavolo! strigă. 'grecu, cu inima 
cât un purice și sări cât colo. 

lar cucuvaea se jeli iar: și iar. 
— Fevghe Satana! ocări kir ani şi se apro- 

piâ de teiu i din care tot țipa jigania, apucându- 
se să-i strige: hus! hususu, dihania afurisita! 

Pe semne-o spăriâ, că glas de cucuvae nu 
mai resunâ. i 

Nu trecu însă cât ai clipi, și eacă glas de cuc. 
— A, ma asa vine... chinta la Cimiata, cur 

culețu, cintat... 
Dar pe când se ruga de cuc, eaca prinse-a
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ciurui din copac o ploae mărunțică de pie- 
tricele. 

— Ei, comedia... Ma asta este farmazonia 
curata... Vraza la miez de nopte... 

Și ieşi dintre cei trii tei,—trii tei ca trii 
frați de-un tată și de-o mamă. 

Şi făcendu'și ochiu vultur, prinse Kir lani 
a căuta pe cărare dulcea pradă ce-aștepta. 

Şi tare s€ mai bucurâ când zări venind, 
venind... nălucă albă în nâptea negră printre 
lanurile verzi care. fişiiati încetișor, încetișor. 

lar în unu din cei trii tei s'auzi cucu cân- 
tând... | 

- Chinta, cuculeț, Chinta, ca vine mun- 
druța... 

Şi Ruxăndița, rușinosă nevoe mare, între 
cei trii tei intrâ și de unu dintrinșii se spri- 
jini, de cel din mijloc, la care o trăsese inima 
cu drag. 

— Şi zi, ai venit, cucone, să culegi firea 
dragostei la miezu nopței, lângă fântâna cu 
trii tei, care știi dumneata că-i vrăjită o leacă.... 

— Ma am: ghinditu si eă che-e vrajita, 
che agi:chinta cucuvela, aşi cucu... aşi plouă 
nu stiu cu ge... 

'— Păi, vrajită cucâne... că li se întîmplă 
multe îndrăgostiților... grăi Ruxăndiţa cun 
ris viclean. 

— Ma si ego vreu se mi se intimple gea
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mai -mundra istoria, Ruxandiţa-garofița... Si 
uite, țam adusu paftalele . di arzintu, che 
una parechea di gergei di smaragdia, frumosi 
de ți ia ochii... ) 
Şi grecu prinse- a se da pe lânga Ruxăn- 

dița... “Şi i se 'neca glasu, de par'că i se po: 
pria vr'o gălușcă 'n gât; și-i tremura firele 
barbei, de par'că "1 apucase nisca-i-va friguri: 
— Ei, şezi bine, cucâne, nu așa răpide, 

că-i fântâna vrăjită, și del... 
— Mai vraza scumpa ca dimiata, Ruxan- 

dița, este pa lumea: 
— O fi, cucâne.. 
Kir ani vru să-i cuprindă mijlocu. Şi tare 

mai tremurai brațele, de parcă i le nşirase 
Dumnezeii pe sirmă. 

— Da nu te- -astimperi, Kir lani? Ce, pen- 
tru asta am venit ei? 

— Ma nu ai zisu singura sa culezem flore 
de la dragostea ? e 

Dar atunci nuş ce | pocni drept în nas, 
de sări lani strănutând și ocărind. 

— Da ce-i, cucâne? întrebâ Ruxandiţa, 
abia ținându-se să nu ridă: 

-— Nus' 'ge 'mi-a cazut pe nasu.. 
— Tei vrăjiți, cucâne... In ista din mijloc 

stă, ci-că, n6ptea privighiătoru dragostei şi, 

dacă unu dintre îndrăgostiţi nu-i 'cu cugetu 
curat, apoi multe pozne îi face. .  -::
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— Povesti, Ruxandiţa... Ma ego te rogu 
sa poftesti colea, langa ist-l-alt. teiu... 

Atunci țipâ cucuvaea, și răpide după dinsa, 
cucu. | 

— Vai di mini, cucâne, ţi-o cântat cu- 
cuvaea... Semn r&ă pentru dumneata. Vezi, 
daca nu ți-i cugetu curat? Și mie cucu.. 
semn bun, cucâne.. . Domne, tare mii drag 
mie cucu! 

- Și mie mi-ești dragă, — vorbi nu' Ș cine 
din ti teiul din mijloc,-— i iar crăngile și frunzile 
prinseră-a trosni şi-a fișii. 

Kir lani o luâ la sânătâsa: îi trecuse ră- 
pide prin gând că era vrajă la mijloc, vrajă 
cu socotelă pe spinarea lui. 

“Din teii, poc! sări jos bădica Bunea. 
— Unde-i capra? | 
— Şi-a luat tălpășița.... Uite-l pe cărare.. 
— Așteaptă-mă, Ruxando... și las'pe mine. 
Și unde-o tunse la fugă de par'că fugea și 

pămentu cu densu. 
Unde s'o potă duce mult Kir lani? , 
Avea și el picidre bune, da scrântitura "1 sili 

s& moaie fuga și, dacă '] apucâ doru de glesnă, 
se făcu şomoiog jos între popușoiii. | 

Bunea !] și sosise. 
— Da ce mi te-ai trântit plăcintă, liota dra- 

cului? Ca s€ mi te-ascundi, hai? Da nu'mi scapi 
tu, țapule... Ţi's dragi fetele Gmenilor din sat,
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aud? Stai căți „descânt ei de dragoste | cio- 
coiască... - : i . 

Şi î incepu să mil desmierde cu pumnii în 
ceafă șin spinare, până ce nu mai putu grecu 
nici s& icniască măcar. 

Dacă 1 vedu că nu-i mort, ci leșinat numa, îl 
“lăsâ acolo și sentârse la fântână. 

— Dai săturat de dragoste, bădică ? ' in- 
trebâ fata. * 

— Săturat, de-o ţine-o minte cât o trăi pe 
“lume, —- lasă a 

ȘI se aședară amendoui pe ghizdurile tân- 
tânei; și grăiră, și s& strinseră 'n brațe până 
ce prinscră-a miji zorii la răsărit. 

O s&ptămână 'ntregă se văetă kir lani de 
spinare, de ceafă şi de. picior. . 

Vestea sburâ ca de popă „tuns, că grecu o 
pățise; numa” nu dădea nime cu 'gându de la 
cine i se trăgea pisăgeala. | 

Ruxanda şi Bunea ride pe infundată. 
Kir lani bănuia pe: făptaș, da unde-i venia 

să crâcniască de rușine ? 
Atâta numa că şi pusese 'n gând cu de'n-a- 

dinsu st prte sâmbetele afarisitului de Bunea. 
— Lipon, își grăi lui, bataița am muncat; 

ma incai sa maninc și pe Ruxandiţa.. Nu 'mi 
era tocmai in ghind s'o facu kara Gainidis, ma 
acum me pus pa capu dela preutesa, morta;
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copta, sa mi-o dee pa dimiaei. Pa urma gasim 
noi și altu ac pentru cozogelu de la Bunea... 
Afurisitu, ge pumni are la dimialui.... 

In qiua, aceea..și trimise după preotesă. 
— Vai de mine și de mine, cocâne, se văi- 

cări preotcsa, cum trecu pragu, da ce păcat 
te-o călcat ? o 

— A-bah! ma nu-i nimica, mama preu- 
tesa... Aveamu stenahoria la capu, che am 
pornitu se me plimbu. Deu data pac! m'am 
lunzitu intre popusoiii... M'apucase un virtezu, 
cu stele verzi, che galbene, che rosii... stii, de 
la pricina stenahoria... A! ma nu-i mimica... 
Poftimu sezi... 

— Mulțămă&sc, câne, las' că șăd și 'n pi- 
ci6re... | 

— Ohi! ohi!... poftimu c'avemu se parigo- 
risimo amunduoi... 

Preotesa nu mai așteptâ s'o mai poftescă de 
trei ori. 

— Uite ge, mama preutesa, incepu grecu 
vorba. Ego m'am prinsu cu dragostea pentru 
Ruxandița, nepoţica dimitale. Ma fiind-che au- 
disemu che dimiacei se uita la fegioru padura- 
rului, me am feritu se o țeru de nevasta... 

— Di nevastă ! Șuguești, cone? 
— Di nevasta, fereste, ma nu alto-felo. 
— Vai di mini, cucâne, și-un obraz cinstit 

ca al dumitale să nu 'mi-o spuie mai di mult!
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că, Dâmne ferește, nu-i adiverat de fecioru pă: 
durarului. Nu ştii dumneata cum îs: țăranii; 
gură ra?! Ei și cu părințelu, sintem, dă! 6- 
“meni mai de omenie, cu rubedenii pe la tirg... 
_— Ma stiu si n'am indoitura pentru asta. 

De-ageea, mama preutesa, chind faţemu lo- 
godna? 

-— Când îi vre, cucâne, când îi vre. Dâr 
nu-i puțină cinste pentru casa nâstră.. 

—- Neschi, neschi... este ginstea... Ma mMOs- 
parintele n'o sa chirchieasca? 

— Părintele? Vai de mine, da cum ţi 
inchipuieşti una ca asta! Să cârcâiască Pă- 
rintele ? De unde! Sfinția-sa îi mieluşelu lui 
Dumnezeii. Uite, chiar acum m& duc acasă, 
mă sfătuiesc cu Părintele şi 'mai pe sară, ori 
mâni, trimet să te poftiască la. noi, ca pentru 
inţelegere. 

— “Bravo, mama preutesa, esti femeea 
inimosa... Uite, de-ageea te harazescu aste 
paftalele de arzintu, che una pareche de ger- 
gei de smaragdia pentru Ruxandiţa-Garofița: 

— Săți dee Dumnezeii sânătate... Săracu 
el boeriu, cum să cunâştel... ' 

Le înhățâ lacomă și porni. | 

VW 

Bietu Părintele Irimia boldi niște ochi mari
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cât pumnu, când preuteasa îi grăi de kir lani, 
știi pe ne-pus în masă, cum îi iera obiceiu. 

. Boldi ochii, dar nici crâcni. 
- Ce, Părinte? adecă să nu i A viind 

asta , la socotslă, de taci ca un mut? să resti 
la el preutesa. 

— Lasă, nu te sbirli, preutesă, grăi pă- 
rintele, blând și supus, .că m& port după 
voea ta. 'Mi-ai poruncit să nu deschid gura, 
să nu mă amestec unde viri tu lingura... Faca 
așa și fac... Te poftesc dar să 'mi dai bună 
pace. 
„— 06 că îndărătnic mai eşti, părinte! 

strigă preutesa și-i Svirli : Triodu cel mare 
subpat.. 
Dai Preutesă, preutesă, mai incet cu „cele 
bisericești, să nu te-ajungă urgia cerului... 
rosti popa c'o leacă de glas mai mânios. 
Apoi, se plecă și-'și scâse -cartea de sub 
pat. Aprins la obraji, cu ochii o leacă tur- 
buri, că i se suise sângele-'n cap, stătu în 
picidre * drept şi cătâ și mai drept în ochii 
preutesei. De tei. mai atinge, preuteasă, de 
cele sfinte, te pocnesc; iţi spui scurt. Eac'ăi 
videa... 

— ME, ce spui! strigă preuteasa,. mirată 
insă de glasu și căutătura părintelui, şi cu 
părere de răi în suflet că necinstise ceva 
de-a bisericei.
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După o clipă, în care par'că-i mai pierise 
preutesei din arțag, și 'n care: Părintele se 
pusese, chipurile, să se uite în carte, i preu- 
teasa începu iar: 

—: M'oiu mai atinge, nu m'oiii- mai atinge 
de cele bisericești, da de Sfinţia-ta nici mortă 
nu m'o0i lăsa, nici mârtă, părinte- părințele... 
prinse-a _rinji preuteasa... 

— Măre, da taci fa preuteasă, că nu mă 
scoţi nici cu ,boiii din casă... N'am pe chioru 
la inimă și pace! | = 
„— Şi de ce, mă rogt Ce are kir lani? 

Nu-i om de ispravă? Nu-i creştin darnic şi 
bun pentru cele bisericești? Nu'ți dă letur-” 
Şhii în tote Duminicile și sărbătorile, aud? 

„Nu face paraclisuri la luna o dată? hai, ia 
spune! Pentru că-i chior de ochiul stâng, 
adecă ? Chior ne-chior, are punga gr6să, pă- 
rinte! O sajungă 'și mai mare. posesăr decât 

. Şi-o să ţie pe Ruxanda: ca pe puf... să știi! 
Și -apoi, m& 'ntorc și-altmintrelea: Sfinţia-ta 
ce mari isprăvi faci pe lume dacă: ești cu 
amânduoi ochii teferi? 

— Măre, preutesă, iți baţi joc de mine, 
și-o să te batgiocoriască și pe tine Dumne- 
zeu! Dă'mi bună pace, îţi mai zic odată, că 
nu dai blagoslovenia mea grecului, o- dată 
cu capu!“
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u.—. Ba îi da-o. Şi-apoi. Ruxanda mi-i ne- 
pâtă mie și nu Sfinției- tale... 

— Ba nii nepotă la amânduoi, că Dum- 
nezeă,— buni, r&i,— ne-o legat pe amândoui 
unu di altu; și-ai. dumitale mie 'mi sint ai 
sângelui ca și-ai miei, dumitale... 

Și părintele, — ca să se sfirşiască odată 

sfada,—porni din casă, după ce rindui cartea 
între cele-l-alte. 
„ In urma. lui preutesa pufui şi blestemâ, 
grăind singură, până ce osteni de tot. 

Năuc de. cap, o luâ, săracu părintele lri- 
miea, la deal către vie. 

Tare-i mai iera amărât sufletu și tare mult 
să mai trudea cu mintea cum să moaie arțagu 

preutesei! 

„Cu vorbă blândă și cu răbdare, nu maj 
iera chip. 
Să și iasă din fire Și să se facă sfădalnic, ba 
pote să și începă s'o croiască "n latu spinărei ? 

Nu! Ar fi mâniat pe Dumnezei... 
: Lui, omu bisericei, nu i se cădea. 
Baca, la răscrucea a două drumuri că prinde 

a-i se ivi 'nainte Bunea. 
„Dăduse o raită prin pădure, în locu tătâri- 

stă, și acu se 'ntorcea acasă şuerând de dra- 
goste. ,..... 

— He, eaca Moș-Părintele! Sărutăm mâna 
Sfinţiei-tale, îi grăi flăcău.
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— Mulțămim, fiule. 

„— Da ce eşti așa mâhnit, Sfinţia-ta ? ? 
— Apoi, fiule, așa-i cu omu când încep a. 

se lega de capu lui: necazurile. 
| - Dat-ai de vr'o pacoste? 
— Mai de-hai de cât de-o pacoste, așa tre- 

cătore. Am dat de un hău prăpăstios, tată: 
muierea ide preotesă îmi face zile fripte, de 
când i-am gr ăit să-ți dau pe nepâtă-sa. Nu și 
nu! ea vrea s'o dea după ş grecu.. 

— După grecu? Aud? Ce, pe-semne nu 
io ajuns sfânta. de pisăgclă ce i-am tras mai 
acu vr'o s&ptămână? ? 

— Eaca taci, Buneo tată, dumneta ai fost 
cu trântela? Dumnezeii ierte-m&, fiule, da uite, 

bine %-ai făcut „fapului, că tare-i riios, bleste- 

matu.! i. 

— Las'că-l mai descânt, Părinte, dacă tot 

nu %-o trecut de căpiere. Că uite, cu Ruxanda 
i-am jucat renghiu. Și Bunea "i povesti... 

— Vezi dumneta, diavolița de fată?! rise 

- Părintele cu haz. 
— Acu, uite ce, Sfinția-ta; mie 'mi-o soptit 

Ruxanda de tânele și de indărătnicia mam.- 

preotesei. Atunci eacă cum m'am învoit cu 

Ruxanda: să fugim amândoi la al-de tătuca 

acasă, și.. 
— "Bar nu, fiule, asta nu'se pote, că-i păcat. 

Și dacă s'o cam luat așa obiceiu la purtare, nu-i
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pricină să faci şi dumneta la fel. Lasă, Buneo. 
taică, în chip cinstit să vă blagoslovesc și să vă 
sărut cununiile. 

— Dar nu-i fac nimic Ruxandei, Părinte, 
c'o duc la al-de tâtuca și mămuca, fl6re curată 
cum îi... - | | : 

— Măre, fiule, fata furată, tot furată r&- 
mâne în ochii satului, și de batjocură 'nu vreati 
să me fac... 

— Eă oii fura-o și fără voea Sfinţiei-tale. 
Ce, vrei să așteptăm un veac? Nu-i chip cu 

„firea dragostei, Părinte, ce stai acolea de grăiești! , a 
— Nu me face, Buneo, că puiii pază pe 

Ruxanda... | a 
— Ba n'o s'o faci, Părinte, că dacă-i vorba, 

tot omu are câte-un păcat la tinerețe... Mie'mi 
plac privighi&torile ca Ruxarida, Sfinţiei-tale curcanii... | N 

Părintele Irimia se făcu galben în f6rea bo- 
stanului și cătâ mâhnit și umilit la Bunea. 

Bunea porni ochii 'n jos, cu părere de r&ă, 
că numa, în focu ciudei, grăise-o vorbă de mult 
uitată de Părintele Irimia. | 

— lartă-mE, Moș-Părinte lrimio, se rugă 
„Hăcău... Omu, la necaz, e r&i de multe ori... 
Da Sfinţia-ta blagoslovește-mE și mă iartă... 
:— Hei, fiule, — oftâ bietu Părintele, când
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Sar gândi omu pururea la ce-o să spuie, n'ar 
mai greși, și greșela e a firei omenești... 

— Care vra să zică... so fur?... 
— Dumnezeii să se îndure, fiule... 
Şi Părintele porni la deal și mai încărcat de 

obidă. | 
„Nu, lumea nu-i ierta o greșelă din tinereţe, 
dintr'o dipă de amețelă!... 

Vezi cum fură vinu minţile omului? 

| ! V. 
| 

Tare cu |multă grijă şi obidă făcu ochi, a- 
doua-zi dimineaţă, Părintele Irimia. 

„Nici nu-i fusese somnu cum să cade, nici 
nu putuse dormi mai multișor din spre ziuă, 
căci i se păru c'aude glasu preutesei... 1 se 
inchipuia c'o vede cum își hânge mâinile şi 
cum .cată pe Ruxanda.. 

Sări din pat, că par'că-i bătea preuiteasa | în 
fereastă... | 
„Să uitâ... Nime și pace. 
Dup'o clipă, în care să desmetici, eacă Ru- 

xanda pe ușă cun șervețel in mână. : 
La chip sarăa mâhnită. fata şi par'că in 
nedumerire și neodihnă. 

— Ştii ce-am visat, Ruxando, tată? începu 
părintele, ca s'o cerce. Să făcea că par'că te 
furase hoțu de Bunea... Și tare ieram mâhnit,
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și par'că satu tot își bătea j jioc de bătrâneţele 
mele. Dâmne, urit vis! 

Ruxanda rămăsese înfiptă în mijocu odăici. 
De unde știea Părintele ? 

„Ştiuse, ori Dumnezei 'i-arătase în vis ce 
iera să se întâmple în chiar noptea « care tre- 
cuse ? 

Dacă ştiuse Părintele, de ce n'o oprise, dacă 
iera să fie de rușinea satului: 

Vezi, -la asta nu se gândise! 
Atunci cum de fug celc-l-alte fete și nu-i 

rușine, că pe urmă s€ cunună şi trăiesc în 
cinstea satului ? - 

Ruxanda, mai să. plingă, “puse ' șervetu' la 
căpătâiu - părintelui Și ieşi repede, fără să gră- 
iască. 
— So 0. întâmplat ceva, dar ce tocu s'o în- 

tâmplat ? gândi Părintele. Se imbrăcă fuga și 
porni: de acasă, fără să dee ochi cu preuteasa. 

Abia făcu vr'o zece pași, când eacă-i ieși 
inainte, de după gardu ogrăzei, Brănică pădu- 
raru, foc de înciudat,. 

— La Sfinţia ta veniam, Părinte Irimio, că 
mare foc îi pe sufletu meii.. 

— Ce ţi so întâmplat, fiule, — oare cum- 
va "ţi-o ars coşarele : 

— Coşare nu 'mi-o ars, ci riiosa de capră 
"mi-o ars inima, sări-i-ar şi dreptu, ierte-mă 
Dumnezeu! Că uite, cum e lucr u. Închipui'ți dacă
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3'o mai auzit pe fața pămentului... Auz! Ficioriu 
mei să fure din grâu grecului din cel an, 
par'car fi calicit tat'so şi-ar fi fost hoţ neam 
de neamu lui!... Of! 'mi-o făcut-o el, grecu, 
mai boacănă de cât tâte pân'acuma, că de 

„când a venit pe-aici mereii me sicâe unde nu 
-m& "nvoiesc la dinsu;— da lasă! 'mi-o veni 
el și mie apa la moară, Dâmne! 

Și dacă r&suflă o lecă, Brănică grăi la 
vale : 

-— Si cum îți spun, Sfinţia-ta, ne-apucasem 
a-s€ră, cam pîntr” amurg, s& ne vedem de-ale 
gurei. Eacă ne pomenim din senin, din cer 
albastru, cu zapciu, cu pr&maru și cu vr'o patru 
inși cu puști în mână. Bre! ce-i asta? Cei Iera, 
Părinte, de cât că grecu pizmașu pirâse pe 
Bunea, că ficioru-meii îi furase grâu și că avea 
martori nuș pe cine din ograda lui... Și 
nici una, nici două, mil inhață pe Bunea 

“şi mil duc la premărie de 11 închid... lera 
salerg de-ascră la Sfinţia-ta, da până să viu, 
luminile se stinseseră tâte. Azi ci- co să! ju- 
dece și să 'ntrebe pe martori. Auzi? Ficioru- 
meii tâlhar!... Pocni-l-ar tâte rălele din lume! 
Și asta, pentru-că țapu năzuiește la Ruxanda 
Sfinției- tale. Alergă, Sfinția-ta, dă fuga și gră- 
iește : cu cel Zapcii și „spune-i ce făcăă e 
ficioru-meii. - a 

— Da las' că! știe-o lume, fuule, nu te pierde 

G
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cu firea. Hai cu mine la primărie... și punem 
noi botniță ţapului, dac'o turbat, ticălosu! 

Vestea să r&spândise” n Sat şi țăranii se strân- 
seseră la primărie ; vorba ceia, cu căţel, cu 
purcel! 

Bunea hoţ? 
Și aștepta pe sub-pretect să-i spue toți în-. 

trun glas că iera năpaste pe capu lui Bunea 
și pâră nedreptă a grecului. 

Ce? ori nu'l cunoșteă, ei toți, pe posesoru 
cu care 'și mâncaii amaru ? 

În vremea asta preutesa, cu brațele in șol- 
duri, dojenia pe Ruxanda. 

:.. = Na, mai umbleţți inima și ochii după tăl- 
haru de ficior al pădurarului! Așa-i că lo prins 
Kir lani cu mâţa 'n sac: 
> Ruxanda, pururea ascultase pe preutesă fără 
să-i arate vr'o mutră de supărare, fără să-i zică 
.o vorbuliță măcar de răzvrătire. 

Acuma n'o mai răbdâ inima: 
„— Păi o fi, mătușică; las' că ştie satu cinci 

Kir lani grecu şi-o să spuie el, Moș-Părintelc, 
că de ce grecu a pârât pe Bunea, lasă. 

? 

                             
grăieşte! Lipseste din fața mea, că te. pocnesc, 
impeliţat'o! 

s 1— No furat Bunea, nu! strigă Ruxanda în 
ciuda preotesei, și ieși fuga, că preotesa să și 
:repezise la ea.. |
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Geba grăi părintele: Irimia cu zapciu, geba 
sătenii toţi într'un glas stăruiră pentru Bunea, 
că Domne ferește nu iera necinstit, zapciu 
dormise la: posesor și'şi astupase bine urechile 
cu câți-va rotunjori cu zimți. 

După mărturisirea a duoi argați,  zapciu ve- 
dea bine că Bunea era hoț, că Bunea era un 
ticălos și jumătate. ME 

lar pentru că sătenii făceau gură, se răsti la 
ci să se ducă pe-acasă, că de unde nu, îi pâ- 
răște la târg de răzvrătire împotriva;legei... 

—- Gândește-te la Dumnedei, fiule, grăi pă- 
rintele Irimia, că faci un păcat. | 

— Cine "mi, vorbește mie de păcat? Aud? 
dise cu obrăznicie zapciu, r&sturnân-du-se pe 
spatele scaunului. Popa-Curcan, hai ?-la ascultă, 
Kir lani, da nisca-i-va curcani nu-ți lipsesc ?.. 

— Ohi, ohi! cucone, răspunse grecu cu te- 
menea prea plecată, sfinția-Sa este parinte su- 
Hetescu de isprava... De-ageea o sa ma legu cu 
parintele prin cununia cu nepoțica dimiasale. 

— Așa? rise zapciu... Să me poftești la 
nuntă și pe mine, părinte... 
"Dar părintele ieșise de mult, mâhnit... 
lar de p&catu din tinerețe i se-pomenia... 
Până și la zapciă ajunsese... | 
Dâmne, cât de frumos este să nu aibă omu 

pată pe frunte, și mai ales când trebuie 'să sfă- 
tuiască pe alții a nu păcătui!... tii pi)
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Cum să scape pe Bunea acuma? 
Mergea cu capu plecat, când iacă să. audi 

chemat. 
Cine iera? .. 

„ Chiar boeru locului, cuconu Neculai Cu- 
culea, care să îndurase mai mult de milă să 
dea grecului în posesie fâşiea de pământ care 
nu intra în moșia cea mare. 

Şi-acu, uite de ce comedii s'apuca riea dra- 
cului! | 

Dacă vorbiră părintele și cu boieru de pira 
lui kir lani, dise boieru părintelui: 

— Lasă, Sfinția-ta, că scap lumea de la 
anu, de liftă. Și uite, pentru că.mi-o spus Bră- 
nică, pădurariu mei, cum şi ce fel e pricina 
lucrului, oii! lua Așica de pământ grecului, și 
oii da-o î în posesie lui Bunea, ca se] ridic pe 
băet, că'l știă harnic și cuminte. 
„— Dumnedei s&ţi dee sănătate și viață 

lungă, cucâne Neculaiă, că pururea ai stat în 
ajutoriă celui obijduit de noroc şi de 6meni. 

— Ba încă 'l-oiu și cununa pe hoțomanu 
cu nepoțica Sfinţiei-tale..., rise cu bunătate cu- 
conu Neculaiu. 

Părintele Irimia prinse-a se insenina și tare-i 
mai iera inima veselă acuma. 

Când văzu zapciu pe cuconu Neculaiii, unde
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se. sculă fuga în picidre uluit, iar. grecu se făcu 
Toș-vină&t. a | 

— Da cum ai judecat pe ne-drept,. zapciule, 
pricina lui Bunea ? Aud? Apoi de asta îţi plă- 

„teşte - stăpânirea ? Aud? Las'că .m& duc. eă 
mâni la târg și spun eă prefectului. 

— Sărut mâna, cucâne Neculaiii, acu v&d 
eă că m'o rătăcit Iani, posesoru D-v... ME ier- 
taţi, sărut mâna, și nu m& nenorociți, că am o 
casă de copii... . 

— lar d-ta, grecule, st faci bine s&ți stringi 
catrafusele, și, dela S-tu Dumitru, să-ți cauţi în 
altă parte norocu, dacă s'or mai găsi îndură- 
tori ca mine s& dea pâine unui păcătos... 

— Ma, boierule.. sarut munile si pițiorele... 
— Lasă, lasă... sărutați ca să aveți unde 

mușca când vE cuprindeți... V& cunosc. 

Preotâsa, când vădu pe părintele că vine cu 
boieru Cuculea, — cinste ne mai pomenită, — 
și cu Bunea, — vedi hoţu? scăpase! — nu 
știu cum s€& le iasă mai repede întru întîm- 
pinare. 

Cununia lui Bunea și-a Ruxandei se hotări 
atunci, cu bucurie și cu pace. 

Preotesa aruncâ paftalele în fundu lăzei din 
chiar diua aceea.
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Ruxanda, când fu să iasă Bunea, după cu- 
conu Neculaiă, îi șopti, după cel strinse de de- 
getu cel mic: 

— Ştieam e bine, bădică Buneo, că nu e- 
rai un hoț, după cum lătrase cânele cel chior. . 

Ma C13 

 



e. SĂ et 

SEDII SAS | 
CI i 

  
  

  

  

      
    

  

  

DENAINTEA VETREI 

— «l-hai, mară mai erai troenii de omăt, 
măre băeți, și năprasnic puiu de ger, în cea di 
de atuncea! Nu-i vorbă, făcea el sârele iții pe 
după munți, își ar&ta el cinstita față; da vedi 
că'și arăta și dinții... Risu lui iernatic te. lua cu 

frig; geru trăgea, știi, cu șfichiu. 
<Ulii mămulică Domne, uite, par'că- simt 

şi-amu: tare'mi mai fripsese sfircurile urechilor 
și virtos îmi mai încleștase fălcile. Nu puteam 
alcătui o bucăţică de vorbă.» | 

Eac'așa incepea Moș Badea înșir'te mărgă- 
ritele lui, intr'o sară din.Dechemvrie. 

Și mare șăgalnic- mai era moșneagu; multe 
povești și multe de celea adevărate. mai știa !. 
-î A treia sară de Crăciun era șădătâre la Ște- ) 3 

fănache Prisăcariu din Cotu-Morii, . -
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Focu pâlpâia pe vatră cu limbele celea care 
şuerai încetișor și să tot mișcaii tocma, știi, 

ca niște limbi de balaur... 
Ghidușu de Moș-Badea hodinea pe-o ciâtă 

de lemn, lângă vatră; lumina roșatecă a fo- 
cului îi bătea tâtă în faţă. 

Albă-i era barba, ca un caer de Iână, alb și 
peru, ca varu stins. In colo, pas de-i di bătrân, 
dacă era chip: trupu-i sta drept ca bradu; era 
gros cât un buștean, iar pe obraji îi înfloriati 
doui bujori de primăvară, ştii, ca pe obraji de 
fată mare. 

De giur-impregiur, ca într'o jumătate cerc 
de poloboc, stătea doisprece inși ca doisprece 
apostoli: numa” că cinci din ei eraii neveste, a 
șăsea fata lui Ștefânache Pri isăcariii, și cei-! alţi 
ștse bărbați. ! 

Ștefănache avusese praznic; toți se ospăta: 

seră bine, chiliseră și mai și, sânge de-a Dom: . 
nului, și amă mistuiai liniștiți lângă vatră. Toţi 
tăceatt mulcolm şi st făcuseră numa” urechi ca 
s'asculte la povestirea moșnegului. 
«ȘI așa, cum vă spun, mă băeți, mă opri: 
sem o l&că la crâșma Florei. 

» «Nici unu din voi n'ați. vedut-o vr'o dată și 
nici ați avut cum. 

«Era un puișor de muere, bre, de te - tă 
cea săți bei și mințile, dacă popășiai pe la 
crâșma ci. i
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-«Mie 'mi era poftă, nu-i vorbă, să dau pe 
gât o dușcă-două de rachii, ca să'mi descleș- 
tez fălcile și să: mai prind la putere,.da'mi era 
dor s'o văd și pe lelița, că mătincă mai multă 
putere îmi da ochișorii ei cei de foc. Dâmne, 
mari și negri, îi mai avea, împelițata! 

«ȘI, uite, era păcat, dâuă, de ochișorii ceia, 
de trupușoru cela nant, de sinu cela plin de 
râde mândre, știi, tot să năzuești la ele... Era 
păcat de atâtea mândreți, că avea parte de ele 
un bicisnic, un trântor, care numa! cât să în- 
dopa t6tă diua, bea, dormea... și să văita că 
nici putea mânca, nici putea să bee, nici putea 

să dârmă.... . 
«Ea le făcea tote în crâșmă, in casă; nu sta 

„cât era diulica de mare; știi, ca o suveică în 
mână harnică. Te uitai că tare-i era drag să 
facă, să muncească; iar de bicisnicu ei să se 
jeluiască vr'o dată cui-va, Dâmne fereşte! 

«Și era cinstită, măre, "ascultați. ce vă spun, 

foc de cinstită! 
«Par'că n'am încercat într'o di să 'mi-o a- 

puc de mijlocel, cam în șagă, cam într'adins ? 
Unde-o pus mâna pe câda măturei de după 
ușă, și când m'o croit odată în latu spinărei, 
am piriit întreg, așa voinic cum m&€ vedeți. 

«De rușine am luat-o la sănătâsa şi pe urmă, 
pace bună, să mai fac șagă de- aeastea cu ne- 
vestele Gmenilor |!
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«Ba incă, feţii mei, o bucată bună de vreme 
după aceea am visat numa' cozi de mături! 

«La o lună m'am împrietenit eă iar cu FI6- 
rea, da numa” cu vorba: de! coda de mătură 
era tot la îndemână.. | 

«ȘI iaca, numa” de ochii ci 'mi-era drag.să 
m'abat pe la crâșma Florei de două ori pe di, 
și la dus, și la întors. 

«Of! of!... Vremuri trecute, .tirierețe dusă... 
Parcă nici n'aţi fost!. .» 

Și Moș-Badea își clătin cu părere de r&ă 
capu plin de ninsorea anilor grămădiți. 

lar dacă stătu o I6că subt povara aducerilor 
aminte, numa! ce și ridicâ drept și vioiă, cum 
îi şade bine bradului, că e nins, și subt nin- 
s6re tot verde-i. | 

- Apoi, porni cu povestirea înainte ; ȘI i se în- 
viorase chipu de focu tinereței de odinicră: 

«Eram flăcăii, măre băeți, și pe legea mea, 
flăcău de'nsurat, îi împărat: codrii sînt ai lui, 
flinta, surata lui cea dragă, tovarășă de viață 
fără despărțenie; vinatu... gându și treba lui 
de tâte zilele... | 

«lupi, urși, mistreți, fiarele cele mai fiorel- 
nice din pădure și din munți; cerbi, ciute, făp- 
turi blânde și speriose, eaca'n tote dam iama. 

«Că muntenu nostru, băeți, nu ştie ce-i a- 
ceea: frica; lui îi e drag vinatu și, dacă ți-i așa
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de drag un. lucru, apoi frica nu să mpacă cu 
firea dragostei tale. 
„__«Ei, las' că mie îmi mai era drag și alt soi 
de vinat, — şi moşnegu prinse a'și resuci mus- 
tața şi a face cu ochiu. Tare'mi-era drag să 
bat satele și potecuţele după. căpridre glăsui- 
tore ca voi, nevestelor, cu fote și cu busuioc 
în păr ca voi... când erai fete!...» 

— Apoi te și arată chipu, 1 Moș-Badeo, că 
"mi-ai fost' un puiă de lele, grăi o nevastă şi 
porni a ride cu poftă. 
— Că drept ai grăit, fata: mea. . Și, z&u, mai 

că nu m'ași da înlături nici ami.. 
— Mai ştii pecatu? rise un insurăţel. lacă 

eu nu te-ași lăsa singur în casă cu Catrina, 
. Toţi prinseră a face haz de șagă, iar neves- 

tica mi se roși până în albul ochilor. | 
— Las' nu vă fie frică, băeți, grăi Badea, 

Ce- -o fost verde sa uscat, ce-o. fost bun. s'o 
scuturat; de-ami sapa și lopata. . 

«ȘI, cum vă spuneam, poposisem la crâșma 
F lGrei pentr'o dușcă de rachiii. 

«Numa cât apucaii să-i dai drumu pe g gât 
şi iaca un flăcăii că se opri, din gâna calului, 
la pârta crâșmei. 

«Alerg să ved cine era și dai cu ochii de 
vătafu de ogradă a lui conu Alecu. 

— Eaca, aici 'mi-ai fost, bre Badeo ? Bine 
că te-am găsit. . , . i
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«Ne-am pocnit voinicește în palme ș și ne-ani 
făcut vent în crâșmă. 

— Dam cu gându salerg după urs, , Badeo, 
și ursu 'mi ese 'n cale. - 

— Și adică la ce, firtate Gândule? Pam î în- 
_trebat cu mirare. 

— Apoi 'mi era dor. de dumneta; da avem 
și o lecuţă de nevoie.. 

—- A-ha... era doru nevoei... am ris că. 
«Gându clipi din ochi. 
— Da ca să nu prindem răgușală, de multă 

vorbă, firtate Badeo, ia să ne îngrijim de gâtiță. 
— Apoi, să ne îngrijim. 
«Eaca și Florea, tocma asupra vorbei. 
— Bine te-am găsit, lele Flâreo, mân- 

ca-'ți-ași ochișorii, îi grăi 'Gându. 
—- Bine-ai venit, bade Gândule, fi- i-ar 

gându al cidrelor, îi respunse Fl6rea gata de 
șagă.! 

— la adă-ne 'ncâce o ocușără de cel roș la 
față, odobeștean, ştii, de cela care ţine minte 
de pe vremea lui Ciubăr-Vodă. - 
— Acela so sfirșit, bade Gândule, da oii 

chiti și 'ți-oiii aduce de .cel de pe vremea ba- 
bei Dokii... că ieri am dat cep polobocului. 

«ȘI fuga "n hrubă, nevasta, cu polele i în briă 
Și cu poponețu 'n mână. 

— Ei, pân'o veni odobeșteanu, firtate Gân- 
dule, deslegă sacu la gură și numeră nucile....
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„ — Apoi, uite ce-i, bre Badeo: îndisară vine 
conu Alecu c'o șlehtă 'ntregă de boeri, vină- 
tori năprasnici, ci-că, deți chitesc paserea 'n 
sbor, vorbă să fie. Amu, cum or fi de aprigi, 
treba lor; da eii te ştii chitaciă de frunte și 
m'am gândit la tine, vericule, să le-arăți dum- 
ncta ce vra să dică: vinător! Pe urmă dumneta 
cunoşti tote ghizuniile fiarelor... Dacă le-ai 
pregăti dumnclor adică vr'un mistreț, care să 
le vire o lecuță de spaimă în ciolane, — hai? 
Ar avea haz, Badeo... l-am Și giuruit chiar lui 
conu Alecu să te găsesc pe dumneta și dum- 
n6lui 'mi-o spus că te râgă. să-i faci hatâru 
ista.. ! 

— : Măre, lasă că nu-i nevoie de rugăminte 
amu. Vinatu 'l-am gata, și ei oii petrece mai 
bine de cât-denșii... Numa” vorba dumitale: n'o 
prinde vr'o racilă de spaima mistrețului > 

— Ai un mistreţ, i-ai dat de urmă? 
— Ba încă cum!... He! he!... rugină veche, 

fârtate; — imi cunosc et ghizuniile! | 
«Flârea. să întorsese cu odobeșteanu, care 

de ciudă că vedea lumina dilei făcuse spumă 
la gura ocei... 

-- Ia să cinstim în sănătatea mistrețului, 
strigă Gându. a 

— Să cinstim Gândule, că i să cade. - 
«De prins 'răgușelă, n'am prins, 'că oca ve- 

nise la vreme; da era vorba de făcut față ho-
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țului de ger..... Apoi cum! Ne trebuia căldură, 
fereşte lucru! Eaca de-aceea făcurăm cu ochiu 
Ja două, la trei, la patru... la șese, măre băeți, 
la .șese ocușâre de odobeștean.... și z&u că 
prinsesem a vedea pe baba Dokia, nu cu 12 
oi, ci cu turme întregi... păi cum...» E 
“Toţi -făcură haz de vorbă; iar. Ștefănache 
umplu. cănile cu vin din via lui... 

-—— Samănă cu al Flârei, moș Badeo? îl 
întrebâ. . | 

„ Moșneagu. muiâ buzele și plesni limba de 
ceru gurci, apoi făcu cu ochiu: 
| — Das căii bun și aista... viclean, nevoe: 
mare. 

II 

«ȘI, cum vă spun, băeți, d'a într'amurg când 
eaca prinse a se ivi șlehta de boeri, toți pe ŞOi- 
muleni de cai, mândri și iuți, nevoe mare. 

«ȘI veniaă, măre, veniaă, de le pârâia ometu 
sub copite, de spulbera în urmă-le, de se cu- 
tremura pămintu şi r&suna în munți. 

«lar când se opriră în bătătura crâșmei, să 
tot fi stat și să fi privit la ei cu drag. 

«Aveaii, bre, nişte șube de celea scumpe, 
scurte până a briii și lipite de trup, căciuli ne- 
gre de nu știi care blană de prin alte țări, 
ciobote lungi de'le trecea de genuchi, cu cre-
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țuri de celea și lustruite, de'ți lua ochii. D'apoi 
puști de celea cu oțel și cu sidefuri, știi, mân: 
dre nu ceava; d'apoi cuțite de celea lungi și 
cu prăselile poleite!... Eaca rămâneai gură căs- 
cată la ele. E | 

«De alt-mintrelea porniseră boerii :gătiţi de 
resboiu de morte în munții noștri. 

«Eu și Gându eram în ușa crâșmei. 
«Numa ce văd pe Gându că se duce lângă 

conu Alecu și că m'arată. 
«Conu Alecu, feții mei, era pe-atuncea on 

așa cam de vro patru-deci .de ani, da chipos 
şi cu niște ochi... Dâmne, frumoși îi mai avea! 
Și era om bun, nici de fel trufaș, ca alții, ori 
ca mai toți, di. mai bine. Păcat că so sfârșit 
mai apoi aşă de degrabă, nu ştii p'in care 
țară streină,; și fiind-că n'avea nici un neam pe 
urma lui, eaca a pus mâna stăpânirea “pe mo- 
șie, pe case, pe tot..: Pos&soru de adi, de la 
stăpânire le are tote în posăsie. - a 

«Și: dacă mo. arătat Gându, eaca'mi făcu 
semn cu mâna să mă duc până lângă boeru. 

-— Dumneta ești, flăcăule ? îmi grăi cu glasy 
lui cela blajin și cu risu cela a:om bun. Te cu- 
nosc ami... Și di, dumncta o să ne duci pe 
urma dihăniilor, hai? | Ie a 

— Sărut mâna, cocâne -Alecule, noi,: Ba- 
dea a lui Gligore, care-o fost pădurar, în vre:
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muri, pe când trăia conu Hristea, tatu matale. 
Noi o să v& ducem, cucâne... 

«ȘI fiind-că eram ei așa, cam șăgalnic și 
pe-atuncea, iar sfios nici de cum, grăiii cam 
cu ris pe subt mustață: 
„— Numa” să vă& ţineţi bine, boeri dumne- 
vOstră, că am un mistreț, jigodie păduratecă, 
și nu-i prea place, jigodiei, să dea ochi cu cin- 
stite fețe de la tirg... Așa-i socotela lui!... 

«Atunci, uite, par” că'l văd, un cuconaș c'o 
mustață grosă cât firu paiului, 'și-o pus o ste- 
clă albă la unu din ochi, și so uitat la mine 
așa, chioriș, apoi 'și-o umflat obrajii, ca păunu 
coda, și mi-o grăit, cam cu luare în ris, cum 
sar 'prinde adecă: 

— Hei! cât pentru asta, băete, nu te teme, 
că uite giucării ce am eu colea pentru ritu du- 

misale... 
«ȘI prinse a-mi arăta O pușcă mândră, două 

pistele și vr'o dou€ cuțite. 
— li fi având, cucâne, nu dic ba! îi grăiiă 

și ei, ştii, mai cu inţeles, numa dă! ferescă 
Dumnedei de cesu răi, că friculița multe a- 
duce ! 

— Ei, tocma' fiind-că ești dumneata inimos * 
și le ştii rostu la tote, eaca de aceea m'am gân- 
dit la dumneata, Badeo, 'mi-o spus atunci 
conu Alecu. Mâni, dis-de-dimincţă, să-mi fii 
la curte..
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„ — Când so crăpa de diuă.... oii fi, cu- 
cone. .. 

«ȘI cum “i-am dat r&spunsu ista, conu Alecu 
o dat şi el pinteni murgului, și după el s'o luat 
apoi tuiu întreg de diceai: Domne ce-i așa 
g6nă! . 

«Amă să vă ţineţi, feții mei, că de-aici încolo 
săncepe ce s'o întâmplat.» 

Moșnegului i se întunecâ chipu, știi, cum 
săntunecă lumina dilei când să pune vr'un 
nuor în dreptu s6relui. | | 

Să înfiorâ par'că, de vreme ce nuş ce făcu 
să i se scuture trupu; pe urmă, trase-o dușcă 
din cană și prinse a povesti la vale: 

«Ei, da am uitat să vă grăesc despre Dokia. 
— Parcă ne-ai spus de baba Dokia... rise 

un rumân. 
«Aceea a fost o şagă, fătu mei; asta de 

care o să v& spuiii ami, era o fetișcană de vr'o 
șaisprece anișori numa', — așa ca dumneta, 
fetica moșului, (grăi către fata lui Prisăcariii), 
— vedenie din ceriă; că ochi ca ceriii avea, 
dină din poveste, că așa'ţi fura inima de-o-dată 
şi te fărmeca cu glasu ei blajin și cu veselia ci 
de ciocârlie. Și'mi era soră, Dokia, băeți și voi, 
nevestelor.... Când ridea, inima ridea în mine; 
când îmi grăia, par'că-mi grăiaă privighiătorile; 
când să uita la mine, par'că se uitai stelele. 
Domne, dragă 'mi mai era, cum *-o fi dragă 

7
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sorelui lumina lui, că, vedeți dumneavâstră, 
lumină era pentru mine, sărăcuța suridra mea! 
Unde-i ami? Ar fi bătrână ca mine, dacă ar 
fi în viață; ar fi trecut și ea pe plaiurile mân- 
drei tinereți, ar fi cules și ea râdele dragostei, 
celei mai dulci sufletului, — ar fi trăit!». 

Toţi par'că fură luați cu fiori. 
Oare ce să întâmplase? era vorba ce le ve- 

nia pe buze și nime nu cuteza să întrebe, Chipu 
moșncgului se făcuse numa! întuneric, ba încă 
de sub gene incepuse a-i picura obida sufle- 
tului topită 'n lacrămi; și-i picura încet, par'că 
Sar fi sfiit de cei de față. 
„De-o dată Moș Badea le șterse cu dosu pal- 

melor, a oftat de două ori și iar a luat șiru 
vorbei. | | 

«Dokia indrăgostise, feții mei, pe Corbeu, 
un flăcăi din sat, frate de cruce cu mine, bun 
chitaciii ca și mine, voinic tot ca și mine. 
„„„«Ne potriviam amândoui ca dou lumini 
pornite dintro lumină. | 

«Și cu ochi. dornici de frate mă uitam la 
dragostea lor, și aşteptam doră cât să in- 
trăm în câșlegi ca să facem nuntă mare Și 
mândră. | 

«Eacă'n cea di de atuncea, după ce am a- 
juns acasă, am găsit pe Corbea sfătuind: cu 
Dokia. M'aștepta să ospătăm câte-trei. Să
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«Numa! nu'mi putuiă astimpăra gura și prin- 
seiu a le povesti, suroră-mi și lui Corbea, de 
vinăt6rea de-a doua-di. 

— Hei, apoi dacă-i așa, frate Badeo măi, 
merg și eă cu dumneta, grăi Corbea. Dâră nu 
de florile mărului dice lumea că amândoi chi- 
tim odată și glSnţele nostre să'mpreună tot în- 
trun loc... 

«Și așa o și fost nu numa” odată, feţii mei... 
Chitiam amândoi, la prinsâre cu Gmeni din - 
sat, și tot întrun loc loviam amândoi de- 
odată. 

«Cât ne umblară fălcile la masă, nu ne tăcu 
nică gura. Numa! de vinătre grăirăm. 

«Corbea încai pomeni, cu fală, de tâte soiu- 
rile de dihănii cărora le cântase vecinica po- 
menire, de când să învățase la vinat. —— . 

«Vesel şi gureș era el când îl cătai, dar ca 
atuncea sara par'că nu'l.mai vădusem așa. 

«Dacă'l văduiă cât era de bucuros să mergă 
și el, iacă-i diseiui: 

— N'ai de cât săi desprinqi puşculița” din 
părete și să mi te faci încâce mâni când ori 
miji zorile. | 

— Fii pe pace, bădiță hăi, co să mă scol 
cu noptea 'n cap, şi unde'și trânti căciula de 
podele de-o stirnit tot colbu Iar ție, Dokio, 

„bădiță,—grăi fetei,— o să'ți aduc o vulpe cum 
nu s'o mai vădut. . !
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— Bercă mătiucă, — rise Dokia. 
— Ba cu coda de-un stinjen, Dokie. 
«ŞȘI-o luat apoi n6pte bună și s'o dus. 
«Pe la cântători eram în picidre, iar Corbea 

bătea la ușă. | 
«Eram vesel, Corbea așișderea; numa! Do- 

kiei îi purcesese boii de-acasă. 
«Corbea % luă sama. 
— Eaca! Da ce ai, Dokio bădiță, că par 'că 

nu mijeşte a diuă în ochișorii tă? .. Ori ai vi- 
sat apă 'n iastă-n6pte? ” 

— Apoi cai gicit... Apă și nuntă, că par'că 
să făcea nunta că trece pe-o apă adincă și 
marc... grăi Dokia, cu grijă. 

«M'o cam luat cu fioră și pe mine. 
«Numa' Corbea prinse-a ride de Dokia: 
— la lasă, Dokio, bădiţă; asta-i semn co să 

facem nuntă mare și ţie, la nuntă, o săți daii 
să bei apă în loc de vin.. 
— D&! asta-i cam a primejdie, — dise o 

muiere din cele de față. Că nuntă a visat Ma- 
randa lui bădița Petre și până în tâmnă “i-o 
murit văcuţa... 

— Ei, da Catrina lui Năstase a. Popei, n'o 
visat tot nuntă, grăi alta, și până peste o s&p- 

tămână o primit veste că i-o murit fratele la 
oştire ? | 

— Amu ii vedea cum o fost şi i la noi, porni 
la vale moșnegu.
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«Am făcut inimă Dokiei și pe ! urmă ne-am 
indrumat la Curte. 
*«Când am ajuns, numa cuconașu cel cu ste- 

cla, orbețu dă! numa el nu se gătise încă; în- 
colo, toți, în per, me așteptaii pe mine. 

«Când le-am spus boierilor și de Corbea, 
so bucurat toți; și fireşte era să. se bucure 
de-aşa vînător care să știe, ca și mine, tâte 
colțulețele codrului. 

«Cum se ivi şi cela cu stecla, cu orbu găi- 
nilor, ne pornirăm, unu câte unu pe-o cărărușă 
care sue muntele pe după „curtea boerscă. 

«Să făcea tocma'n del de tot, și tăia povâr- 
nișu de cee-parte, o prăpastie, măre băeţi, de 
te lua cu fiori, de ţi să sbârlea chica, numa” 
cât 'ţi-aruncai ochii i in jos, de pe margine. 

«Eaca acolo, lângă prăpastie, într'o. peșteră 
mititică, 'și-avea ghizuinea un mistreț și ei îi 
mirosisem urma cu vro câte-va dile mai îna- 
inte. 

«Intr acolo î ii duceam e. i 
«Locu era priincios, nevoe mare,. pentru 

bătae, că uite cum vine. 
«Pădurea face față prăpastiei; la drepta, c ca. 

niște ziduri. de cetate, se ridică abrașele ce:ea 
de stânci, iar la stânga crimpeiu. cela de po- 
eană. 

«Dacă treziam din scmn pe jupânu, și dacă
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dumndlui poftia la lumină, apoi venea într'o 
capcană anevoi6să de tot. | 

«Noi toți eram dou&-deci de inși. Ce era 
mai cu ușurință, de cât să ținem încongiurată 
partea dinspre pădure și poiană? Atunci nu-i 
rămânea jupânu'ui pentru învirtelă de cât locu 
dintre noi, prăpastie și stânci. 

«Când am intrat în pădure să făcuse taman 
bine diuă și nu mai era, până la ghizunia ju- 
pânului, de cât ca la o aruncătură de praștie. 

II 

«Boerilor, le-am grăit eu atunci, după ce 
le-am făcut semn să se stringă rotă. Ce diceți 
dumneavostră ? să dăm gonă jupânului întâiii? 
Că așa și este, de lt-feliă, rinducla vinătârei 
de mistreţ. 

— Ba să lăsăm pe jupânu dumitale, la ur-. 
mă, grăi de-odată, ştii, pe nepus în masă, cu- 
conașu cela cu stecla. Intâitt bătae celor-balte 
dihănii ! 

— Cucâne, da cum socoți dumneta c'o să 
aștepte jupânu până-i veni să-i dai bună dimi- 
ncța cu surle și cu tobe! Când o audi el că ce 
este ?n pădure, spală putina din ghizunie, nai 
grijă. 
"— Are dreptate, Badea, grăi cuconu Alecu.
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«Da vedi că pițigoiu cela cu ”orbu găinilor 
nu.mai fusese la vinători de-a nostre, şi mai 
era și îndărătnic, după alte cele. 

«Nu ş'ce-o sporovăit în altă limbă cu al vro 
duoi, trei, că prinseră a se reslăți. 

«Eaca sări... ţuşt! un iepure, cu urechile 
'n sus bârjoiă și mirosind cu nasu în tote 
părțile... 

«Cuconașu cel orbeţ, îl zăreşte Și tranc! mi'l 
culcâ... II 

«De-aică incolo, mai ține-i, de! 
«Măre, împuşcaţi ce v'o eşi şi cum vi- pofta, 

am gândit ei și "i-am lăsat, uite-așa, fără nici 
o regulă. 

«Nu mai era bătace cum să plănuise; era 
un fel de nimică... Dac'o eși, bine; dacă nu, 
iaca nu. 

«Da boerii tot erai să spue co fost la vi- 
:nătâre.. 

«Numa? cuconu Alecu so ținut de. mine cu 
vr'o duoi; Corbea nu ș'ce se. făcuse. 

<Impușcăturile prinseră a s'audi cu răsunet 
strașnic, 'ici și colo; — pesemne tot le țișnea 

câte ceva. inainte. , 

«Dâmne, feții mei, voi care nu umblați cu 
vinătorea, voi nu pricepeţi mândreţele ei, nică 

cunoștință nu aveți de focu cu care vinătoru 

s'aruncă după căutatu vinatului. 'Uite, ochii ți 
sănvîrtesc ţintă, pe unde calci; și umbli încet, 

2
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încet, par'că n'ai avea. suflet în tine; și stai 
gata ca intr'o clipă să și tragi. Mămulică Dâmne, 
cum te mai scurmă la inimă și ce nerăbdare, 
și ce dor să vedi țișnind dihania... 

«Ești numa” urechi atunci... Scârțiitu cel 
mai mititel de crangă ruptă subt călcâi, face 
dei sare inima, te oprește'n loc, și mânile, fără 
știrea. lor parcă, apropie de ochi: pușca cu cu- 
icoşu ridicat. 

«De ți sarată ceva, tranc! Două, trei hiar€ 
de-ar fi, ai culcat una, n'ai mai stat s'alegi. 

«ȘI cu ce poftă, și cu ce bucurie sălbatecă 
te uiţi cum să sbate-a morte!... Te-a -apucă nişte 
gâdilitură aşa, careți fac bine la inimă și dai 
năvală la vinat șil și umfli la spinare; vrei să. 
te incredințezi par'că, mai de grabă, că.n'o să 
scape, că de-amu e lucru t&i de care nu să 
pâte atinge, Dâmne ferește, alt vinător! 

«Şi iaca abia ai făcut câţi-v va pași, și par că 
audi ceva foșnâind i în prejmă. 

«Te- -al și oprit, ai și lăsat jos vinatu, te-ai şi 
gătit să chiteşti... 

«Uiţi, ca de când lumea, hiara ucisă mai 
nainte, par'că nici n'ar fi lângă tine. , 

1; » «]ți oprești suflarea, urechile ţi. să ciulesc... 
Tare ți mai bate inima iar! - 
“ „«Colo, ici, dincolo s'aud hăuleli „împușcături, 
;apoi iar, pădurea tace și numa”. câte-o ruptură 

„de cracă s'aude, ori un fugit de.hiară speriată.
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““ «Și par'că pe lângă tine o: să'trecă. . :v 
«Te chitești lângi 'un: copac, cu u pușeulița la 

ochi... 
“«Uite-o; e-o codană!.. Uite: o cum stă ne 

hotărită, infticoşată și cum să uită i clătinând- 
din câdă... SE 

«Iți vine la îndemână... Tranc! 
«Și mândra codană de vulpe mi se întârce 

cu gaidelen sus și cercă să se scâle, să fugă... 
Pace bună, comătră!... Mi te-am lovit din nă- 
dejde... 

«Măre băeți, cum it sticlesc atunci ochii! 
Cum îi ai bea sângele par că.. . 

«Pre legea mea, uite, şi vinătoru eo iară, 
nu alt-ceva; ba încă mai hierâsă, că'are minte, 
dă, și intră'n codru cu gând: de ucidere! - : ri; 

" «ŞI cum vE spun, feţii mei, iaca, după 'ce'mi 
umflaiii codana la spinare și ciuta: după gât: 
aud cornu, d'a ştii, a semn de primejdie. 

«Altele-i respund,—și iaca Corbea, și el c'o 
vulpe încins la mijloc, gână spre partea de 
unde purcedea cornu cela cu: pricină: 
-— Fuga, fârtate Badeo, că prea ipă-a 

spaimă ! : 
;1— Eaca viu... Nu 'vedi tu ce.- „bielgug * mi-a 
dat Dumnegei ? 

* Cornu ţipa și mai cu furie... 
«ME, ce naiba! Cine, peste ce dase € 6re ă 
«Eaca și alții prindea să sarate, ușori, ne:
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voe mare, de gnă grabnică; păi firește, că nu 
chitiseră de cât sfintele frunze! e 

«Ce să vedeți, măre feții mei: cuconașu 
cela orbeț era în sfadă strașnică cu duoi lupi; 
își prăpădise cump&tu pe trei șferturi, şi țipa 
din corn c'o mână şi cu ceelantă, Chip se a- 

„păra cu pușca, pe care-o apucase de țevie. Mai 
mare gugumănie, de]... 

«Adică nu-i fusese mai la îndămână să fi 
tras in cei câni ai codrului ? 

«Da vedi-că sfinta muceniță frica, face mari 
minuni cu cuconașii iștia, bată-i pârdalnicu! 

«Pe loc, Corbea "și trântește jos codana şi 
tranc! un lup să și dă de-a dura... | 

«Eaca și ei pe cel-l-alt... Cuconaşu r&suflă, 
în vreme ce boierii, care dăduseră fuga'ncâce, 

„incepeau să! șfichiuiască, lăudându'!, ci-că, de 
noroc și de vitejie mare. 

— Ei, şi-o mai făcut mutre de păun, pe 
urmă ? întrebă unu din rumâni. Ă 

— Da. de unde? răspunse Moș-Badea. Își 
prăpădise acu limbei în caru cu finu fricei... 
Tăcea chitic şi mergea ca un cotoiit cu câda 
între picidre. | 

«ȘI fiind-că ne strânsesem toți amii, cuconu 
Alecu grăi să ne ducem la ghizunia jupânului, 
aşa într'o dâră,— că nime nu credea să mai fi 
remas dumnelui acolo, după ce-a audit poc- 
netele!
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«Slugile boereşti cărară vinaturile la căru- 
ţele de lângă marginea poenci, în care se afla 
ale mesei, că în codru pofiiseră să mănânce 
dumnslor, boerii. 

«Și împușcaseră şi unii din cei-l-alți, care un 
epure, care o căpridră, care o vulpe mititicuță, 
de, cum se nimerise, că de alt-fel era plină de 
vinat pădurea! 

«Care mai de care nu grăia amu de cât de 
isprăvile lor, și tot'să fi stat să-i asculți: toți 
găsiau câte o pricină că, dacă nu era ceea și 
cealantă, apoi ușura pădurea de vinat... ar fi 
făcut minuni, nu alt-ceva! 

«Şi aşa, iacă-ne şi la ghizunie, cu proțap la 
gură, încetinei şi feriţi, la pas. 

"l-am rinduit eii pe toți de giur-impregiuru 
poenci pe fie-care lângă câte un copac, știi, 
ca să aibă după ce să se chitescă, până ce s'o 
ivi dihania de jupân. 

«Ami, cine să'l scormoniască ? — vedi asta 
era greutatea! Toţi pofiiau să'l vadă, dar nici 
unuia nu-i da mâna să se ducă și să-l scâle din 
-așternut. 

«Corbea să și gătise, ei îl dai înlături, scot 
matahala de cuţitâe de la brâu, gătesc pușca 
în cee-lantă mână... și hai, încet, încet, o por- 
nesc spre borta ghizuinei. 

«Stai, ascult: pace, liniște.
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«Scormonesc o pietre, o asvirl înnuntru: 
pace ! 

«D6r pietr6ia cât a răsunat a pustiă. 
«Nică un ghrohăit, așa, ştii, să'ți vire în trup 

o ste de fiori... 
«Ori dihania dracului era șirctă foc, ori 

spălase putina. 
«Dac'am vă&dut și-am vădut, * mi-am luat și 

ei inima 'n dinți și m'am apropiet de bortă. 
«Ce faci ? Dă-te napoi!... ME, vin-o încoaci! 

strigaii boerii. 
«Ei, nu! Măre, ami nu m& mai gândiam 

Caveam numa! o viață... Mi se aprinseseră căl- 
câiele de doru jupânului şi nu miar fi oprit nici 
stintu Petre. 

«Am intrat pe borta ceea ca pe-o ușă de 
biserică... N 

«Nu'ș de pe unde, pătrundea o lecă de lu: 
"mină în ghizunia ceea, care nu era tocma mare. 

«Cu ochii mei cam de mâță am și zărit cui- 
cușu jupânului. Ce folos, măre băcți, cra gol 
puşcă! Jupânu fusese haită cu minte și n'o vrut 
să se hârjonescă și să bată mingea cu noi.. 

«Am tras o sudalmă surugiască și am eșit 
înciudat foc. 

-— Apoi, boeri dumneavostră, le am grăit 
tuturor—așa cum m'așteptaii toți, cu frică și cu 
nerăbdare—geba doru de Japânu! !Dumnclui o 
luat-o la sănătâsa ca mai bine! Ami v '&ți mul-



  

DE'NAINTEA VETREI 109 

țămi și numa” cu ce-ați vinat, ori cu ceți mai 
vina! D&, am spus eă să nu incepeți cu surle 

"și cu tobe... 
«Cuconașu Păun prinse-a întârce nasu în- 

colo. Ci-că n'audia, nu vedea... 
«Blă&stematu! Z&u de nu'mi venea să! înhaţ 

de chică, așa de ciudă ce'mi era pe el. 
«Da las'că m'o r&sbunat conu Alecu. 

— Ei, vezi, nu'ş cum "i-o dis pe nume cam 
uitat, — planul t&ui de bătae o eșit r&ii, ba era 
să te mănânce și lupii... 

«Toţi riseră cu haz. 
«Dar de-o dată risu pieri, pieriră fețele tu- 

turor, și întrun singur glas, înnăbușit, de par' 
„că purcedea din gâturi sugrumate, — toţi stri- 

gară cu spaimă: 
— Ursu ! 
«Ce-i drept, pe lângă ghizunic. venia, venia 

încet de tot Moş-Mărin; era posomorit și mor- 
măia de te lua cu frig. | 

«Şi matahală mare pe urmă, negru ca pă- 
catu, cu botu alb șin labe cu mănuși albe, 
— boer, mă rog, boer de codru, d'apoi cum 
socotiți L 

«Parcă nu mirosia a om, ori aştepta, bl&s- 
tămatu, să fie stirnit. 
"«De-o dată, parcă văd, — morăi strașnic 

și stătu locului, ştii, cum șade omu, pe buci: 
zărise hiare de la târg şi-i strălucise a pușcă.
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— EI, cum facem ami? să plecâ la mine 
șimi- șopti conu Alecu; da încet, . încet că 
parcă nici i se descleșta fălcile. 

«li era frică, mătiucă, să nu-l audă Ursu 
și să ne afle planu de bătae.: 

«Dar n'apuc, măre creștini buni ai lut Dum- 
nezei, să r&spund boerului și aud: trance! de-o 
dată, tranc! de două. 

«ME întorc : 
«Tot păunu, tot orbețu, tot blăstămatu de 

copil neastâmpărat trăsese în urs. 
— Na, aţi ris voi de mine. Eaca Pam o- 

morit și cu... nu "i-o fost încă rușine să dică. 
— Ba “i-ai omorit umbra, boerule, îl rise 

Corbea, că uite ami la el și găteşte'ți cure- 
lele ! 

«Ce-i drept, măre băeți, că Moş-Mărin tră- 
sese un răget abraș, de sculase'n piciâre co- 
dru, de înfiorase munții Și prăpastia ! . Să 
sculase- dumnelui drept în. picidre, cu ochii 
roși ca focu și cu gura rânjind. 

«Boerii o sfecliseră şi nică că mișcat. 
«Ami era amu. 
«Eu eram cel mai aprope; la mine so și 

repezit întâiul. 
«Conu Alecu trage și el atunci şi-i sfarmă 

o labă de dinainte ; asta! îndârjeşte și mai 
r&ă. | 

«Trag și că, dar nu'l nimeresc, și fiind-că
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venia, venia, arunc pușca, scot cuțitoiu, mă 
ințepenesc bine în pămint șil aştept. 

«Nu trageţi nime, răcnesc ! 
«Matahala venea și răgea, răgea..... 
«Băeți, mă. mai luptasem ei in viața mea 

cu urs, dar eram la loc bun și știusem cum să 
iaii lucru de la început. Ami, ba cu păunu, ba 
cu conu Alecu, ba cu mine chiar, că mă înfier- 
bântasem, vedeam ei că nu-i a bine. Imi bătea 
inima strașnic şi parcă m& lua cu amețdlă. 
Nu'mi era mie la îndămână, Domne fereşte. 
Amu, ce-o fi, o fi, am gândit; m'am mai cum- 
pănit odată și m'am repezit ca săi înfig cuțitu 

„ drept în inemă. Da vezi că norocu era chior 
pentru mine în cea i de-atuncea, că mE 
împiedec de o cistă și buf ! e 

«Când m'am sculat, m'o și apucat ursu ; 
m'o apucat, da tot apucasem şi eii dei în- 
fipsesem cuţitu... unde? Dumnezeii o fi știut. 

«E știi atâta numa! că mi-o trăsnit ciola- 
nele... şi pe urmă mi so întunecat lumina o- 
chilor de tot. 

«Câtă vreme o fi trecut, nu mi-am. dat 
sama nici pe urmă, da, când m'am pomenit că 
deschid ochii, eii eram lângă căruțele cu vinatu, 
intins pe-o dulamă imblănită. 

«ME uit eii, ca fărmecat, caut să'mi aduc 
aminte și, după ce'mi viu în fire bine, m& uit 
la toți.
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«Conu Alecu era cu lacrimele pe obraz; 
cei-lalți toți, mâhniți și fără graiă. 

«ME scol, da m& durea al dracului șălele.... 
ME scol în sfârșit: nici tu urs... da nici tu 
Corbea. 
«ŞI să nu fie lângă mine tocma' el? Dar 
aist păcat !» a 

Badea se opri și prinse a căta intunecat, și 
parcă nu'ș de ce îi tremura glașu și trupu. 

Toţi par'că se infiorară de-odată. 
«Unde-i Corbea? întreb ei. 
«Toţi tac. Conu Alecu vine și, par'că'] văd, 

me ia de-o: mână. 
— Pe Corbea n'o să] mai vedi de-amiu, îmi 

grăeşte cu plâns în glas. Făţți inimă, Badeo, și 
di: Dumnedeii să'l erte. 

„ «Ce, o murit Corbea? am strigat, și parcă 
so învârtit cu mine codru, Gmenii dimpre- 
giur... lumea t6tă. 

-- «Unde-o murit? . 
— Apoi, uite cum a fost, începu conu 

Alecu. Noi nu puteam să tragem in urs, de 
temă să nu tragem în dumncta; mărturisesc 
apoi, spre rușinea n6stră a tuturora, că spaima 
ne înghețase pe toți și ne luase mâni și pi- 
ci6re... Atunci săracu bietu Corbea so repezit 
la dihanie: cu cuţitu. Dihania te-o lăsat. pe 
dumncta.. Corbea 'i-o înfipt vitejește cuțitu în 
gât, nu-i vorbă, dar fiara lo apucat, și fiind-că
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în lupta lor ajunseseră pe marginea prăpăstiei, 
so rostogolit amândoi acolo... și nu "i-am mai 
vă&dut. Dâr un răcnet al lui Corbea am audit. 
Când am alergat să ne uităm, nu să mai ve- 
dea nimic: îi inghiţise intunericu. prăpăstiei și 
mOrtea ! 

«Eac'așa o fost cu săracu Corbeu : ca să 
me scape pe mine, s'o prăpădit pe dânsu, o 
prăpădit şi pe soră-mea, săraca Dokia! 

«Amar îi Dâmne când bate cesu răi !» 
Bietu Moș-Badea își ascunse fața în amân- 

două mânile. Aducerea -aminte de cele de- 
atuncea, îi porni lacrimi de jale și de dor ne- 
sfâr ȘI. | 

— Visu Dokiei! şopti una din neveste şi ofrâ. 
— Apa cea mare și nunta! dise alta și clă- 

tină din cap a tâmă de vis răi. 
— Dar Dokia cum s'o prăpădit, Moș Badeo: 

întrebă fata lui Stefănache Prisăcariă. 
— Apoi, feții mei, cum să se prăpădiască 

alt-felii ! Eaca, de inimă ra ; şi-o tot bolit, o 
tot bolit până ce s'o istovit la sfinta minăstire 
Agapia... 

«ŞI fie cu ertare, băeţi, că tocma povestire . 
de jale vam spus. Nu'ș cum, da uite, doru ne- 
sfârșit de Dokia și de Corbea mă face pururea 
să?i văd cu ochii și pururea să grăesc de dinși... 

«Amu, altu la rând, băeți, ca să ne ștârgă 
plânsu și jalea.
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«Noroc, Stefănache, închină moșne€gu, și să 
închipui vesel. la să vă văd amu, care înșiră, 
că tare mi-i dor şi să rîd...» 

— Noroc, glăsui Stefânache, și să ferâscă 
Maica Domnului ge cesu ce/ re 7. 

OEI 

sa



    

  

BĂTAIA.... DOFTORIE I. 

Satu-i pe deal; numai de pe cea vale dacă-i 
zăreşti casele mijind printre copaci. Dacă por- 
nești de-acolo, de sus, și o iei hoisa, pe dru- 
mul car&lor, facă apoi o lecuţă ceală și dacă 
prini a merge la vale pe-o cărărnie, ajungi 
pe costișă. De-acolo, te uiţi in valea morii ca 
într'o strachină. 
si Tu pari celor de jos ca un cocostire de mi- 
titel, — iar mâra îţi pare ție ca cine știe ce 
dihanie trântită pe malu apei și care tot muge 
mereă.. 

i De-alminterea, locurile *s' mândre, nevoie 
mare. Munţii, vineți sub lumina sorelui, să în- 
tind mici şi apoi din ce în ce mai mari, și st
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năzare ca niște valuri care pornesc din zare și 
s& opresc acolo unde incepe valea. 

Și pe urmă și valea iasta îi mândră, mai a- 
les ami, pe vremea s&mănăturilor. 

Colea o șușăniță galbenă... îi griul săcerat; 
dincolo alta verde... îi păpușoiul...; ici una n€- 
gră... îi locu lăsat ogoră; apa printre ele și 
trecând peste ele, de par'că e un brii care le 
despărțește ori le legă; -- tâte aistea fac ceva 
frumos pentru ochiu omului. 

Da mai ales când ştii că sunt și ale tale ?.... 
Ce mai mulțămire te cuprinde... tot parcă 
te-ai uita la dânsele și n'ai mai avea saţ. Eac'a- 
șa îi omu care are... 

Ami, nui vorbă, și badea Nialache Miti- 
telu avea o palmă de loc, pe care stmănase 
de cu tâmnă o mână de griii șin primăvară o 
lecă de popușoiii, — da ză&i, nu iera așa de 
cuprins de mulțumire ca boieru... 

Și dor, și-ale lui ierai bune; da vedi-că 
ieraii puţine și cu ce-ar fi luat pe grâă și mai 
târdiii pe popușoiă, nu-ș” d&ti, de 'şi-ar fi îm- 
plinit ghiru stăpânirii... | Lu 

Că pirdalnică mai e stăpânirea... Nu-ș'cum 
dă, nu-ș cum brodește, că nemereşte pe ro- 
mân cu dări nouă, tocma când n'are; ori dacă 
are și el ceva, apoi îl nimerește tocma când 
vrea să arunce și el pe trupu lui o cămașă, o
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pereche de ițari... ori să: mai bată un piron și 
el în cea pustie de coci6bă a lui... 

Eaca de-aceea Nialache Mititelu umbla cu 
capu cătând în gios şi cu umerii aduşi, — că 
iera lung la stat ca un plop și subțire c ca un 
fir de mătură... Ear de slab și uscat ce iera, 
lumea '] poreclise pastramă 'cu suflet, după 
cum poreclise Mititelu pe tătâni-săii, de lung 
ce fusese și el., 

Nialache iera moraru morii din vale, că bo- 
ieru avea mare credință într'i insu; și mai iera 
și cu alt n&caz pe sufletul lui, ami "când umbla 
așa de plouat. Nu mai avea ce face gaiței lui 
de muiere. 

ȘI nici s& mai văduse așa soiii de cață. Las” 
că nu'i tăcea gurița cât iera vara diua de mare, 
da a apoi nică nu-i intrai cu ceva în voie. Cum o 
'dădai, iera r&i, în ochii muierei; cum grăial 
câte ceva acolo, fără gând măcar de răutate, 
„— nu, că de dânsa-i -i vorba și că lumea numa” 
de ea st'mpedică.. De tăceai, „nu, că "ţi-e 
silă să grăieşti cu ea, par'că n'ar ar fi femeie. cu 

„casa ei ci o svirlită pe drumuri şi culesă de 
milă... 

Măre, cât de multă răbdare să'ți f dat Dum- 
nedei, și tot te-ai fi umplut pânăn' gât de a- 
maru ce'i făcea pe mică, pe ceea. 

Mititelu iera lung, nevoie mare... Stringea 
în cl, că avea doar unde s& stringă... Da, vorba
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ceea, dracu căii drac și tot n'a mai avut înco- 
tro cu muierea care "i-o dat un fir lung de 
per ca s€l întindă și să! facă drept, fără nici 
un creț. 

DE, fă un păr drept dacă te ţine briu. Așa 
și Nialache, socoți c'o avut puterea să dregă. 
gura muierei ? Pace bună!.. | 

Și dac'o vădut.şo vădut că răbdarea nu 
mai încape, nu mai găsește nici un ungher în 
trupul lui, o întors plăcinta cu fundu și-o înce- 
put să dee i în muiere cu paru și să inchidă 0- 
chii ca să nu vadă unde dă... 

Și dă și dă... când cu pumnu, de-i scârțâia 
și lui ciolanele, când cu palma dei suna dege- 
tele ca alunele, — când cu paru de suna spi- 
narea muierei ca o tobă, — nimeri doftoria 
ȘI-O mai cuminţi pe lelița Costanda. Și așa 
merse ani de dile. 

Dar de-o bucată de vreme, sătul s'o tot 
bată, începu numa” să'i arate ciomagu ca să 
ştie de frică. 

- ŞI ştia de frică muierea, așa că stătea smirna 
numai cât zărea semnu sfintei palme, ori um- 
bra b&ţului. 

Atât numai că prinsese amu în urmă să se 
subțieze, să stea cu fața posomorită; să mânca 
întrinsa, unde, pesemne, nu mai putea să'și 
bată mendrilc. 

Nialache apoi, dacă începu să vadă că mu-
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ierea îi știa bine de frică, nu'și mai da nici Os- 
tencla s'o amenințe; și apoi să săturase și el 
până n git să facă tot pe 'vătafu cu biciu | 
în mână, cu pumnu gata... ori cu jerghia *) 
lângă el... 

Grăia rar cu dinsa; iar când venia lume la 
moră, o lăsa pe dânsa să facă treba și el o 
pornia la del, în pădure, unde păștea vitele 
boierești și ale satului, Andrii, prietenu lui, fra- 
tele lui de cruce. | n 

Și ami, când spunem că Nialache purcesese 
la dEl, tot către Andrii s& ducea. 

Și-apoi, pe lângă alte multe ce avea de sfă- 
tuit cu densu, audise zvon că lar fi cercat și 
un lup în nâptea ceea. | 

Andrii, om cărunțit de năcazuri și deprins 
de când iera numai de un deget, — o sbură- 
tură de om,—să păzască vite și iar vite, sta 
lungit la rădăcina unui copac și să aghezmuia 
cu rachiii dintr'o ploscă mititică. Inaintea lui 
s€ odihnea un codru de mămăligă, o bucată 
„de brânză și trei legături de cepă. | 

- Bună vremea, m& Andrii și bună masă, 
—— îl grăi de departe. Nialache. Da ce, mă, ori 
venit-au lupu ? A - 

— D'apoi ştiu bine că n'o fi venit popa,—- 
r&spunse Andrii, rupind din mămăligă. 

.*) Băţu,
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: Şi tot apropiindu-se, Nialachi prinse a mai 
, intreba : 

. — Luat-ai vr'o 6i€, mă: > 
" — PD'apoi ştiu bine că n'o fi venit s'o aducă... 
— Albă, nâgră, cum o fost? 
i Da dracu o stat s'o mai alâgă... 

» — EI, șincătrăă o apucat, către pădure ori 
către câmp ? 
— Da mâncel dracu, că ştia că n'o fi a- 

pucat către biserică... să se sfințescă. 
1î.— ŞI alta, ce mai veste-poveste, Andrii? 
— Uite-mă me gătesc să m&ndop... Da pe 

la tine, firtate, ce mai ceea şi ceelantă ? 
— Ja nu-ș'ce naiba să mai zic... m& Andrii... 

Ca de când nu mai măsor în lungu spinării pe 
Costanda, nu-ș'ce are, că bolește... 

— Ăi fi bătut-o râu, mă, și ăi fi stricat ceva 
intr'ensa... că tu dai ca, Stan nebunu când te 
pornești. | 
— De, mai știi ei păcatele mele... “i-oi fi 

rupt vr'un ciolan. O să mă tânguiesc boierului 
şi să vedem nu 'mi-o pofti pe doftoru s'o caute « 
 — Tânguiește-te că nu-i de lăsat, m&; că 

pe urmă b6la s&nvechește și tragi până nu 
mai poți. 

— Ecașa o să fac... și m& şi duc chiar la 
curte... că tot avem să iai şi niște parale. 

După ce gustâ de vr'o două, trei ori din 
masa lui Andrii, Nialache porni prin pădure
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ca să intre în satu de pe del, unde se afla 
curtea boierescă a lui conu Tudorache Mângă. 

.. 

II 

Cuconu Mâ6ngă! Da de unde până unde? 
Ei, eaca, îi boier get beget, câda vacii. 

Că adi ce-i adecă boieria? Că o bucăţică 
de carne s'o plămădit de-un om cu dare de 
mână, care din moși ștrămoși o fost așa? Ei 

-şi bucățica de carne după ce s'o fi făcut .om 
ii cu stemă 'n frunte, adecă pentru acesta? 
Da de unde! N 

Boierie s& chiamă hărnicie, cinste, istețime, 
cuminție și dreptate. Cu darurile aistea omu 
se trudeșşte, face, are șiși pune pe frunte stema 
vredniciei lui; și odraslele lui, dac'or face ca 
cela ce le-ai dat viață, or avea și ei, or fi şi ci 

„Gmeni de omenie, or purta și ei pe frunte 
stemă. i i 

Moangă, măre, îi din talpă. Bunicu-săi o 
purtat plugu de cârne; tat-so așișderea. Săraci 
lipiţi, abia că'și duceu calicia in spinare. | 

Da so intimplat că Tudorel'o ieşit mai isteț 
din plămadă, și c'o fost şi un noroc care %-o 
agiutat istețimea. i 

Pe Tudorel Moangă Po luat posesăru depe- 
alocuri pe lingă dinsu, să se jâce cu băietu lui. 
Aiasta când Tudorel iera cam .de vr'o dece ani.
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Băietu posesărului avea dascăl care să] facă 
om cu carte. Tudorel, pe care parcă”! impingea 
ceva tainic să aibă noroc odată, lua sama, să 
lipea de dascăl și de Dăiet, când iera vremea 
lecţiei, și pe urmă învăța cu cuconașul. 

Adi așa, mâni așa, să pomeni dascălul că 
Tudorel știa cit și cuconașul și, în: sufletul lui, 
lua sama că puiul de țeran icra mai isteț și 
mai lesne pricepător. 
„_ Grăi boierului. Boieru, om cu inimă bună, 
il dădu în tirg la șcâlă odată cu băietu lui, dar 
îl ținu la carte numa patru clase primare și pe 
urmă i! puse logoft în curte. 
„O trecut ce-o mai trecut; Tudorel luase sa- 
ma la tote, că deprinsese amă tot rostu soco- 
telilor câmpului; cum să fac socotelile boerului 
și cum ține el hârtiile lui. 

Când boieru vtdu că Tudorel are așa cap, 
o început adi să-i dea credință în una, mâni 
în alta, până ce, măre în dece ani, mi Po făcut 
să iec și el o sfâră de pământ în posesie. 

Intr'o bună dimincță caca pe Tudorel că ia 
de nevastă pe una din cele două fete a posesă- 
rului și, după câtă-va vreme, cumpără, nu șagă, 
moșia boierescă și st aședă la curte în locu 
boierului; în vreme ce socru-săii o.rămas po- 
sesăru lui ami, Ear de când bătrânu s'o dus 
la odihna de veci, Tudorel caută singur de
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moșie și o mai cumpărat de pe la unu și altu 
încă câte-o bucată. 
Ami are un trup de moşie mare și măn6să, 

care cuprinde mai-mai la dou& mii de fălci cu 
pădure cu tot. 

Harnic, isteț, — o făcut; da ce folos că Po 
ameţit starea și alte celea de ambiţie ? 

O vrut să fie subprefect, — o fost. La tirg 
apoi, primar, O fost. Ami vrea să fie și ceva 
mai mult. Umblă mort-copt după slujba de: 
prefect, ori să'l alegă dipotat. 

Și-o uitat că din opincă se trage și că opinca 
sufere, săraca. Învoelile se fac grei cu cuconu 
Tudorache Moangă... că e sgârcit, răutăcios 
şi mândru, nevoe mare. A, 

Pe cine avea cimotie Î) ami nu mai vrea 
s'o știe de trăește ori nu, pe lume,—d& să mai 
află în sat, ori nu. | 

De-ună-zi, socoți că n'a ciomăgit un vătaf al 
lui pe fratele lui tat'so, om bătrân, cu plete 
albe și gârbovit de ani? 

S'o dus să se tânguiască boerului... 
Și mai bine dacă'și ținea firea, că nici n'o 

apucat bine să începă tânguirea și să'ndrăs- 
nescă să spue că e frate lui tat'so... că-i MOȘ 
boierului, că-i păcat de D-zeii,— şi unde o în- 
ceput boieru c'o gură, de-o fugit bietu moșneg 
încotro o văzut cu ochii.;. 

1) Rudă,
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Cu niște sărmani răz&și mititei, nu s'o jude- 
cat apoi cinci ani? și până nu l- -o hujmit din 
țarine, sub cuvent că hotărnicia nu iera bună, 
—socoţi că s'o lăsat? 

Dintre cimotiile lui, pe Nialache | cât îl avea 
pus in pâne, ca morar. Și pe el de ce adică? 
Pentru că apucase de spusese, ca saudă bocru, 
că el Nialache, îi din alt sat și că ştie că boe- 
ru-i boier de nem de când și țara-i pe lume. 

Amu, Nialache agiunse la curte tot așa de 
opărit cum iera. 

— Da ce-i bre, Nialache? îl întrebă boieru, 
care tocma' număra niște pui care-i adusese 
un rumân dijmă. Apoi să'ntârse la țăranu cu 
puii: Bine mă, Duţule, "mi-ai adus nişte coro- 
pisnițe, nu pui... numai ciolanele de ci și miti- 
tei că n'am ce înghiţi nici o-dată din unul, 
__— DE, cucâne, dacă nu '%-o lăsat v&tafii du-. 
mitale să mai crescă.. 

— Afară, mojicule nespălat ce “eștil... Așa 
respuns să dă unuia ca mine?.. Gligore „— strigă 
apoi pe unu din argați, — spune contabilului 
să trecă la măgaru “aista doui pui socotiți ca 
unu,.. auzitu-m vai) 

— Cucâne, da e păcat dă D-zeii... că dâr 
i-am.. 

— Na, dacă e ai pliscu prea lung, gaiță ce'mi 
eştit. şi| pocni peste nas, că începu săi curgă 
sângele.
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Rumânu. porni ținendu-se cu mâna de nas. 
Ochii i se lăcrămaseră. | 

— Nialache, du tu puii și-i dă găinăresii, în 
ceel'antă ogradă. Apoi vin și'mi spune ce vrei. 

Nialache” poini fuga cu puii, care” ncepură să 
piuie de'ți asurzia urechile, și pe urmă se'ntârse 
la boieru. Stătu drept inaintea lui, . sucindu'şi 
pălăria, cum să sucia râta morii când n'avea 
apă destulă. 
— Ei, ce vrei? Vintrebâ boieru. 
— Apoi, uite cone, 'mi-e cam bolnavă mu- 

ierea, că nu'ș ce are... d'o bucată de vreme. 
— În fi bătut-o mai răă de cât pân'amu, — 

asta-i pozna, grăi Mongă. 
— Ba nu ză&i, câne, eaca iastă:cruce, n'am 

bătut-o de-or fi luni intregi. „ Ştii ce gură avea. 
— Ştii... gaița dracului! 
— Păi... ce socoți!... Ei, uite să vez mncta, 

c6ne, că nică nu mai sporovăiește cum o știi, 
da nici să insenineză... Stă tot bosumflată, nă- 
tângă şi bolește. - 

— Bine, m&'Nialache..: Uite, o să trimet la 
doftoru, că tot îi e r&ă o l6că și unui copchil al 
mei, și de Ja mine, îl trimet la moră... 

— He, să cunâşte că ești viță de . boier, 
cone. D-zeir să'ți dee sănătate. | 

Incepu să se: mai codescă. 
— Ei, mai vrei ceva dețți tot.suceşti Ciu- 

perca așa?
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— Păi, câne, o lecă de parale mar strica... 
Uite, s'o cam smintit rota cea mare și ca s'o 
dreg, știi mneta... Și apoi... imi mai trebuie și 
mie pentru niște... că știi... n'am luat de vr'o 
dout luni... | 

— Bine, du-te la contabil... SE vezi bine de 
moră, mă, că s€ cam împrăștie huiumu, și veză 
căi în sema ta. | 

— Da de unde c6ne, păcatele mele, că ătât 
stă huiumu la m6ră, până ce să face mai mul- 
ticel și'l pornesc la curte... şi eii vii cu el o- 
dată del dai în mâna contabilului... 
— Bine, — hai, fugi. 
Și boieru Tudor Moangă să răsturnâ a lene 

pe scaunu din cerdac. Sireacu el! Ce-i mai 
păsa? 

III 

Costanda-i nurlie de alt-fel, și n'o fost din 
cele urite, în vremea ci. 

Amu, dă, o început s&'i iasă cânepa'n păr, 
un fir ici, un fir colea... şi fuioru "'ntreg pe 
aprâpe. . 

Virtsă, iute, harnică, o fost totdeuna pilda 
altora; dar și gura ci o dat mult de vorbă 
tuturor. | 

Mânca bătăi, până nu mai mișca... După o 
clipă, două, să scula țanțoșă și ear sfădăreță. 
Par'că n'o bătuse pe dinsa. SE
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Și ferescă sfântu pe cine intra în gura ei, 
căl fâcea de dou& parale. 

La măcinat, când o lăsa omu ei singură 
stăpână, apoi cel care venia să'și macine po- 
pușoii, trebuia să așede sacu,. să” ție și să 
aștepte cum vrea ea, alt-fel îi trăgâa o pă- 
pară bună. | 

Din te miri ce, îi sărea țandăra și pe urmă, 
dă Dâmne bine. | 

Da ami, de când Nialache o înv&țase cu 
bătaia și pe urmă o lăsase numai cu fica de 
ciomag, nu-i mai mergea bine. | 

li lipsia ceva... şi lipsa aiasta o imbolnăvia, 
o moleşia, o făcea să nu fie ea întregă. .. 

Ră&măsese tot gaiță ră, dar fără aripi; gura 
și-o arăta numai față cu rumâniă şi cu lelițele 
care nu'i intra în voie. | | 

In vreme ce Nialache se afla la curte, Cos- 
tanda măcina babei Safta, care avea o drâic 
de nepoți şi popușoiia destul, pentru că toți 
muncei și stringe tot întrun sac,—cum să 
dice. 
— Mămucă, grăi baba către Costanda, da 

ce-i fi avend în suflet de te usuci așa, de unde 
ierai ca o potăiniche de grasă și ca pânea 
boerescă de albă! 

— Nu-șce am, babă Safto, că uite, v&d și 
ei bine că bolesc, că mă usuc ca bostanu rupt 
de.la vrej nainte de vreme. E
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„„— E, ce vre) rupt &i fi avend și tu, ia spu- 
ne babei, că baba știe multe și multe-o vedut 
în viața ei. 

— Poi, uite babă Safto... Ei fi audit vreme 
de'atâția ai, Nialache, omu mei, m& bătea ca 
un tătar... dâr numi dam sufletu. 

= În fi  dobindit vo zmintâlă, mămucuţă..: 
din atâta chelfănelă... 
— DE&, babă Saftă, știi ei... pote.. 
— Da vedi că, asta-i comedie mare, ami nu 

m'o mai bătut, să fie luni întregi, numa atâta 
doră că o -virit în mine frica de bătaie.. 

— Ei, să știi, mămucuţă “că din spăriet iţi 
vine chirotela asta caremi spui co ai. - 

-— Aşa, 0 fi... ce socotești |! 
— Da ia ascultă, mămucuță, — grăi baba 

după o clipă de gândire, — după ce te scăr- 
mâna bine, cum îţi iera? 

— Z&i, mămucuţă, crede-m&, răspunse 
Costanda, n'avem nici pe dracu. Cum pornia 

omu mei de lângă mine, m& sculam de jos 
" cântând și cântând intram în moră. leram 

ca ciocârlia de veselă, dor n'avem aripi să mă 
r&p&d și ei ca dinsa în văzduh. 

Baba prinse-a ride pe sub nas și grăi Cos- 
tandei: 

— Măre, fa Costando, eii ştii ami bâla ta. 
Fă cum te învăţ eă și uite cum: când o veni
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acasă Nialache, caută" pricină până Păi scâte 
din țiţini... și pe urmă... doftoria'i gata. 
— Zăi că mare pomană ţi-ai face, mămucă, 

că uite cum m& usuc... 
„— Fă cum tenv&ţ eii, îţi dic, şi-i vedea cum 

o să te ingrași-la loc... știi, ca un pepene... 
Mergea baba Safta pe drum ca O.rață le- 

șască, când iacă-i iese înainte “Nialache, omu 
Constandei. . . 

— la ascultă, fătu mei, numa: eă o să 
lăcuesc pe Costanda mnâatale. ŞI uite, și 
uite... îi spuse ce avea să facă. ă 

Nialache st uitâ la babă cu ochii mari, 
— Măre, cearcă, fătul mei, și dac'ti greși, 

uite-m& 's aici în sat... că doar n'o să mă fac 
de ris tocma ami la bătrâneţe... 
— Bine, babă Safto, dacă mneata socoți. 
— Mă, băiete, am aprâpe nouă-deci de ai.., 

și-am mai vădut multe de .aistea.. 
Nialache agiunsese acasă îngândurat. Muie- 

rea laștepta în prag, cu brațele în şolduri, cu 
ochii turburi ca o apă după plâie;-—să vedea 
cât de colo că-i cu ţâfna 'n nas. 
— Ci hai, mișcă mai răpide, Gavrilă DI. 

îi strigă Costanda mâni6să foc... . ate 
Nialache își cătâ 'de drum, drept la moră, 

fără să-i răspundă ceva. a 

  

1) Gavrilă, are înțelesul de neghiob, prost,
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“Drumul trecea la. cinci pași departe de 
garda căscidrei lor. 
"— Tacă ca un pește, hai?... Fireşte. Mnea- 

ui să duce pe la crâșmă, bea cât un zzasz 
brat, grâește cu tâtă. lumea, vesel ca un-boi 
când nul. pui la giug, —face haz, își mulță- 
mește suflețelu... Şi acasă, mă rog, tace par' 
că-i tună și-i plou&... Ticălosule!.. 
ENialache se puse pe pragu morii. Nu iera 
nimenea inuntru. Căta cum s€ duce apa tot 
în vălurele și par'că'și pusese în gând să le 
numere, așa sta de neclintit. 

Costandei i se umfla nările ca la un cal nă- 
răvit, de ciudă că omu ei sta liniștit. Purcese 
către el). . 

— N'ai fost vrednic s să faci și ta, un copil.... 
măcar.. 
a — Aşa; firește, cu care să te sfădești când 
nu te poți sfădi cu mine, — grăi d Nialache tot 
cu A inite, a 
-— Asta treba mea,, m'auzi tu? strigă ea 
mai. cu harțag, de cum văzu:pe. Nialache co 
început să _descleșteze fălcile.....: Un copchil 
mi-ar fi'dat ajutor la moră, că tu, netrebnicule, 
nu păzești de cât crâșmele. ori îmi colinzi d€- 
lurile ca un hoinarii,.par'că de aceea “ţi-o dat 
boieru loc de casă .și tâte cele cu care .să 
"ţi-o faci... 

— Inșiră, moră stricată, înșiră... respunse
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Nialache. Sângele începuse să'i colcăe o l&că... 
— Ba noii  înşira! Nainte vreme când înși- 

ram mai des, îți mai cătai de moră, dar amu 
par'c'o dat strechia n tine... câne ce ești!.. 

— Ba strechia o dat, cum văd, în tine, nu 
în mine.. 

— In mine? Nu te-ar răbăa D-zeii să mai 
zici așa vorbă... haihuiule!... Hai, mişcă-te din 
prag mai răpide, și te-apucă de dres râta... 

—:Oi drege-o când ţi-i drege tu gardu la 
gură... că lo luat vr'o apă, pe-semne... 

— Ba vinu de la han lo luat pe- -al „tău 
prăpăditule... , 
„.— Fa Costando, tacă tu din gură ori nui... 
— Oi tăcea, că tu 'mi-ai dat graiii.. 
— a vezi, Capoi... 
— Capoi ce?... Ţi-ai lăsat dogele capului 

la crâșmă și-ami căpiezi... _ 
—. Arz&-te para focului! Nu tacă, scorpio > 

- —- Nu tac, tăunule.... de-oiă şti că te-neci 
colea *n apă... - 

—— Să me 'mec? Aşteptă gaiță ce eşti. 
Și unde se repezi Nialache, de smuci un 

par dintr'o parte a gardului şi 'ncepu să mi-o 
- croiască de ziceai: Dâmne ce-i!.. 

Costanda ţipa ca o nebună și fugia pe malu 
apei; Nialache după densa, până ce puse mâna 
pe ea. O înșfăcâ v&rtos în brațele lui vân6se
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și pân' a-casă o înghioldi merci. când cu 
pumnu, când cu palma. 

O lăsâ apoi în pragu casei de-o socoteai di 
hocată, prăpădită, și “el intră în moră să s'a- 
puce de dres la ce avea de dres; 

Ca la un ceas dup'aceea, eacă și doftoru. 
Costanda cânta de sauzia cale d'o poștă... 
— Da bine, lele fa, d-ta ești bolnavă, d-ta 

care cânți de r&sună valea d. 
— O fost bolnavă, cone, răspunse Nialache, 

venind. la trăsura doftorului. 
— Şi ce-o avut?... întrebă doftoru fără să : 

se mai dee gios. 
— DE, c6ne... era bolnavă de poftă de bă- 

taie... cu carei 'nvețată nevoie-mare.. 
— ŞI... i-ai găsit l6cu?... grăi doctoru rizând. 
— Uite'l colea... și-i arătâ gârbaciu. 
— Bună doftorie | r&spunse doftorul. 

"Şi porni. 
De atunci sint ani... și doftoria ui Nialache 

are tot atâta putere asupra bâlei. Costandei.
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SOARE PETRU 

Gerw'și zugrăvise cele flori iernatice pe gea- 
murile caselor, ear chiciura se prinsese aşa de 
sdravEn de rămurile copacilor, că păreau în- 
florite. 

Satu, era așezat cam în vale, și mai nu se 
vedea bine de mare ce era troianu de omtt. 
Ninsese o săptemână intregă fără răgaz, des, 
şi cu viscol, că bieții rumâni nu putuseră ieși 
de fel din cocidbele lor. 
Ba încă, își aduseseră și vitele de le făcuseră 

loc în tindă, și care n'aveaii tindă, le grămădi- 
„seră cu dinșii la un loc. 

— Dâmne, că par că nu ai altă treabă de 
cât să ningi și să ne prăpădești, se văicăra . 
baba Dafina, bunica lui Sâre Pătru. |
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„Trecea ce trecea și ear se uita baba pe o- 
chiu de geam mare cât pumnu. Și fiind-că 
geru '] oblojise c'o pojghiță de ghiață desă și 
înflorită de chiciură pe dinlăuntru, baba Dafina 
rădea cât ce putea cu custura și pe urmă sufla 
abur cald ca să topească ghiața pe care n'o 
putuse rade. Num'așa putea să zărească afară 
ca prin ciur. 

— ȘI tot spulberă ticălosu de viscol, își grăi 
baba. Vai de mine şi de mine, ce-o fi făcând 
Sorică, sărăcuțu de el... Dâmne, dor nu Pi fi 
înghețat cu oițele lui cu tot... Cum de n'o â- 
pucat el să vie acasă mai nainte, de cum o 
prins de veste că o să se năpustească pe noi 
urgia aiasta... | | 

Și nu mai putea baba de inimă rea și de 
grijă pentru nepotu S6re. 

S6re Pătru iera un flăcăă nant cât o culme 
de munte, subțirel dar vînjos, știi, de să stre- 
cura ca apa prin toate celea. Avea o putere 
dei rupea, mâţa 'n duoă și-un pumn grei de 
"ți ameţea ursu numai cât să'l fi pălit odată în 
creștet. Ridica vițelu de duoi ani co mână Și'ți 
opria din fugă calu cel mai năprasnic. 

Se dusese de el vestea ca de-o minune și 
toți ieraă bucuroși 'să se prindă frați de cruce 
cu S6re P&tru. 

Numai cât să fi mormoit el o lecă şi nu mai
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r&mânea picior de flăcăi impregiuru lui, așa 
de temut ce iera. | 
“Fetele 'ncai să dădeaă în vint după el. Apoi 

şi iera chipos și mândru, bată'l norocu: mus- 
tăcidra abia se infiripa de- -asupra buzei; n'avea 
mai mult de noășprece ai; dar ochii lui negrii 
cu sprincene stufâse și imbinate fura inimele 
fetelor numai cât căutat ele în spre dânșii. O- 
brajii bucălați, roși la mijloc de par'că ierai 
înfloriți, plini. de sănătate. şi de viaţă, îl făcea 
să arăte şi mai chipos. Ear de pe frunte i i se 
arunca până pe umeri un păr des, creț şi ne- 
gru care undia ca apa unui pârâu... 

Dar ce folos de atâta mândrețe pe dânsu 
dacă, iera prost de da în gropi. - Adică: așa-i - 
diceaii 6menii; și-i diceai așa pentru-că fugea 
de fete și de neveste; — de tot ce iera femee 
în Sfirșit. 

Când trecea din sat la turma lui și s& ni- 
merea să-i iasă 'n cale vr'o făptură femeiască, 
S6re pleca. capu 'n gios, încrunta sprincenile 
Și să aprindea i ia obraji ca jeratecu. Îi era ru-. 
șine nevoie. mare. 

Dacă fata ti-ar fi grăit ceva, apoi se bul 
măcia și-o rupea de fugă ca un Strechiet. 

Vedend și vedend fetele că nu-i chip” să gră- 
iască cu densu, ori măcar să'l facă să se uite 
la ele, sapucară vr'o ducă și s'ascunseră în 
calea, lui după niște tufe într'o margine de țihlă.
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Eacă dup'o clipă—duoă de vreme, că S6re 
trecea cu măciuca la umăr șuerând o doină; 
și iera voios fără să-i pese de. nimic par'că 
el singur văcuia pe lume, parcă nui trebuia 
NIMIC. 

— Măi S6re, măi, îi strigâ. una din fete pre- 
făcendu-și glasu cât de gros, hai că nu te-i 
putea lupta cu mine. 

S6re se opri și prinse-a ride cu poftă, 
— Eacă măi, de unde fu să'mi țișnescă ie- 

purele, tocmai de după tufa” iasta, grăi el... 
Îți trebue să mănânci multă mămăligă, flăcă- 
ule, până să mi te poți măsura cu de-alde 
mine. Da, vorba ceea, bine e să faci parte la. 

- t6tă lumea. Ia fă-te 'n coaci la tătuca... 
— Nu am poftă, S6re mt. Fă-te mneata în- 

tr'acoci, da cu ochii închiși... dacă 'ţi dă mâna... 
— Fie și-așa, că mama când m-o făcut, n'o 

r&sădit în mine și s&mența fricei... 
Sore Pătru își suflecă mânicele cămășei de 

penză de in, până aprâpe de umeri, lăsâ cio- 
magu gios, închise ochii așa de tare că prinse 
a i se năluci stele verdi, și începu să pășiască 
cu brațele întinse. 

Atunci fetele amândous-ieșiră încet și 1 cu- 
prinseră cu brațele. Sore le strânse sdravăn 
de le trosniră 6sele ca niște vreascuri, iar ele 
îl și pupară. 

Comedia iasta se întâmplă așa de răpide, că
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S6re până să pricepă că strânge dou& făpturi 
și până să deschidă ochii, fetele îl și săruta- 
seră. Aa 

Spăimântat ca de cine ştie ce năprasnică 
arătare, S6re : deschisese ochii și r&mase mut, 
cu gura căscată, cu brațele țepene. 
„Fetele prinseră-a ride cu -hohot, vesele că 

își isbândiseră gându și că tot satu o să se mi- 
nuneze de istețimea lor. Tâte cele-l-alte surate 
ierai să crape de ciudă că Sore le strânsese 
pe ele dou în 'brațe și că altele nu iera_să 
aibă norocu ista. 

— Ei, bădiță Sorică, cum îi, când strângi 
în brațe o fată, hai? grăi una. 

—- Şi cum îi, când ele te pupă pe mneatale, 
hai? rise cee-Valtă. 

In vremea iasta când îi grăiati Suratele, Sâre 
să desmetici ca un beţiv dintrun somn greoi 
de beţie, își lăsâ şi ghi6gă și tot, și o porni la 
fugă incotro îi veni la îndămână. e 

Comedia iasta făcu. mare vilvă, nu-i vorbă, 
dar nici S6re nu să mai vedu, diua ori nâptea 
vreme de șese luni de dile, adică până dădu 
iarna ami. | | 

Baba Dafina plângea de rupea și inima pie- 
trelor și blăstema cu foc și pară pe ticăl&sele 
de fete care-i spăriaseră pe mititelu ei Sorică! 
„m Fără rușine! dicea baba Dafina către 
alta; nu le mai ajung flăcăii, par'c'ar fi dat se-
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ceta. într'inșii..; Audi mneata, vor să'mi întorcă 

mintea lu Sorică și pace!... Vai de mine și de 

mine, ce so fi făcut?... Ofi bolnav de lichitură 

și m'o fi având cine să-i descinte amul... 

«“Betrână, gârbovită, în spinare cu sarcina unei 

sute de ani trecută, eaca așa umblă baba Da- 

fina o s&ptămână întreagă pe unde | știa . 

că poposește, până ce dădu D-dei de" afă, 

tocma mi-te pe unde înțărca dracu copiii. 

Bucuria babei n'o fost fără răsplată, pentru 

că Sâre "i făgădui să vie la două nopți acasă, 

după ce-o trage câte-un puiii de somn la 

turmă. | 

De atunci dăduse bine în iarnă și trecuseră 

trei luni de dile. mari și grele, — că grea mai 

iera pustia de iarnă! 

"Intro nâpte îl întâlni un rumân care venia 

cu sania de la tergu Petrei, și numai atunci se 

afl că S6re nu so prăpădit ș și că vine acasă 

la două, la dou 'nopți. 

“Şaga fetelor celora s€ întorsese impotriva 

tuturor, că ami nul putei nici măcar videa, 

da mi-te să-i vorbiască. - 

Ami, de când cu pârjolu ista - de viscol, 

Sre nu dăduse pe la bunică-sa. Și nici iera 

chip să deie, că'l împrejmuise troienele de .o: 
met ca pe resboinici într'o cetate. 

„“Ţarcui în care iernaii oile era la adăpost, subt 

o stâncă mare de piatră. Acolo să făcea așa ca
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o vale, imprejmuită de dou& coline, care o a- 
părai de vintu prea abraș și de spulberătură 
în vreme de viscol. 

La unu din colțurile stâncei de piatră, era 'o 
scufundătură în munte, un fel de peșteră. miti- 
tică. Intriinsa dormia S6re şi alți trei hăidăi 
care păziail oile şi făcea brânza și cașcavalu 
la vreme. : 

S6re iera mai mare peste denșii, pentru că 
era la parte cu stăpânu oilor, Mitrea Mușat 
sin Radu, care ținea cu: dragoste la Sâre, ca 
la fecior din carnea și sângele lui. | 

In diua când par'că să mai istovise urgia de 
viscol şi când baba Dafina se văicărea cu. grijă 
de Sore, el, badeo, sta întins în cuibu lui și își 
incăldia tălpile gâle ale picidrelor la dogorela 
unui j&ratec năprasnic. 

Cu ochii în podu peșterei și şuerând ca o 
mierlă un cântec ciobănesc, S6re nu. să gândia 
la nimic, da știi, la nimic. 

Avea posnașă fire, Sore Petru. Când tă- 
tâne-so își dădu obştescu sfârșit, îi lăsă opt- 
deci de oi, tâtă averea. Atunci el avea nou&- 
deci de ani și Sore doi-sprece. 

Şi de la doi-sprece ai Sore Pătru se apucâ 
de ciobănit negustorește, că de păzit oile și 
de invețat cum st fie cu ele, să învățase el de 
când era numai o sburătură de om. 

Pe atunci prinse copilu a se face ca fieru,
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să acăța ca țapii pe locurile cele mai primejdi- 
6se, de-i duceai vergele că hai, hai, să spră- 
vale şi s& face țăndări de vr'o stâncă de piatră. 
S& punea cu ttă inima să smulgă copacii ti- 
neri de prin ţihlișuri, ridica buturugi de copaci 
grei ca plumbu şi-i asverlia pe de-asupra ca- 
pului, fără să se clintească din loc; arunca în 
văzduh până hât! cine știe unde, pietre, știi, 
măriș6re, și pândia când să "ntorecă de le prin- 
dea în palmă ori în căciulă. Umbla dile 'ntregi 
numai cu câte-o bucată de mămăligă în traistă, 
uite-așa, ca să umble şi să vadă locuri care nu 
mai vEduse. | 

Ti era drag nevoie mare să cutreiere munții, 
să vadă pr imejdia cu ochii,. să se istețescă ca 
să scape dintrinsa și să se ia la viclenit cu fia- 
răle ca să le omore, ori ca să scape teafăr din 
furia lor. Cu praştia să învățase a le ucide, vi- 
cleanu! 

Habar n'avea de ceea-ce chiamă Omeniă 
frică; aşa crescuse și așa era. 

După ce muri tătâni- -su, Sore începu să'și 
caute de stână ca bun stăpân; dar paralele 
care le prindea de pe brânză, de pe lână și de 
pe cașcaval le ascundea în codru, într'o scor-. 
bură de copac, fără să “și mai ție apoi gându 
la ele. 

Intr'o di ca tote dilele, Mitrea Mușat care'și 
pusese ochii pe voinicia lui Sere, îl adimeni cu
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vorba ca să se întovărășiască amândoi. Sâre, 
să păziască și oile lui Mușat și să ție tâte celea 
din scurt, și Mușat să deia lui Sâre a treia 
parte din câșlig. 

S6re se învoi, că puţin îi păsa lui să aibă de 
păzit opt-deci de oi ori cinci sute și opt-deci; 
să aibă câșlig mai mult ori mai puţin. 

Cât lumina diua albă, S6re să ținea cu dinții 
de trebă şi treba mergea strună. Ear nâptea 
iera t6tă a lui. Slobod să dârmă și slobod să'și 
facă pofta de a cutreera munții și văile. 

„Cât iera nâpte 'ntunecâsă ca gândurile vi- 
novaților, S6re sta locului prin pregiuru stânci; 
cât iera n6pte cu lună, ori n6pte de vară stră- 
vedătore ca gându unei fete ce nu știe nimic 
din ale lume, — S6re o croia rasna pe unde 
nici cu gându nu gândăi. Ale lui ierai codrii, 
munții, isvorele, văile și stanele de piatră. -, 

Incolo, nu avea poftă de nimic. Să se gân- 
descă, și el ca tâtă lumea, la viața cea de: 
mâni, la ce o fi și la ce %-o trebui când “i-o 
suri păru și i-o scade puterea; așa! ce vorbă! 

Nu s& gândia nici măcar c'un ceas înainte, 
ce-o să facă. până -peste-un ceas mai târdiă. 

S6re n'avea obiceiă să plănuiască. Intr'o clipă 
ii venia pofta să se culce, să munciască, să 
alerge, ori să steie a lene. Ear odată pus pe-o 
treabă, atunci se gândea cum s'o dee și cum 
so întârcă spre a o sfârși cu bine și cu cinste.
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In diua când să istovi viscolul, cum înnoptâ 
bine, iși apucâ ghi6ga, își svirli sarica cea mi- 
ț6să și priinci6să la vreme, și o luâ la sănătâsa 
către coci6ba lui părintescă. 

Când îl vădu biata baba Dafina, făcu trei 
cruci la icâna sfântului Vasile și '] sărutâ odată 
pe frunte, apoi îi grăi cu tremuricii de mare bu- 
curie ce-o găsise: 

— Bine-ai vinit sănătos, f&tu mei. Ce mai 
veste poveste? 

— Bine, pace, bunico... r&spunse el scurt. 
— Bine să deie Dumnedei. — Apoi dup'o 

clipă : 
— Te culci acasă? întrebâ baba. 
— Nu. Te-am vedut, de-ami o pornesc îna- 

poi..... . 
— Drum bun şi mai fiețți gându și pe la noi. 
Sâre P&tru porni cum venise. 

II 

La cel-l-alt capăt al satului, se află o casă 
mai deosebită de tâte din preajma ei. | 

Cu prispă lată dennaintea ei, cu acopere- 
ment de șindrilă, cu patru ferestre mărișore, 
cu tindă mărișoră între două odăi lipite pe jos 

"cu lut și aşternute cu lăicere vărgate, casa a- 
răta darea de mână a stăpânului. 

Și stăpân îi iera Mitrea Mușat sin Radu, ț&-
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"ran de baștină de pe-acolo, dar chiabur, ştii,. 
cum să cade. 

Mitrea Mușat iera dus la Piatra unde '] apu- 
case vremea rea. Zamfira nevasta lui și Frusina 
fata lui, făceaii ședătoare,— fetele ca să ajute 
Frusinei la depănat și la tors, flăcăii ca să le în- 
veselescă cu, șaga, să le mai facă cu ochiu și să 
le mai dee câte un cot! 

Și fiind-că se r&spândise vorba că Sâre Pătru 
dăduse iar pe acasă, și fiind că el făcea tot- 
dauna satu să grăiască 'de el,—de la una, la 
alta, fetele se gândiră și la Sere. 

—- Stiţi că şi-asară o vinit Sore Pătru pe la 
baba Dafina? grăi una din fete. 

— Adecă iastă-nâpte, după învețu lui, dise 
alta. 
'— Ba nb, o vinit de cum s'o însărat, grăi 

cea dintâi, dă. o pornit înnapoi într'o clipă. 

— Bre, pocit creştin cu fuga lui de fetel— 
rise un făcăii... | 

— Adecă mai bine, întrun fel, grăi altu, că 
de-ar fi iubit, apoi sar duce boii dracului: ne-ar 
lua inima. tuturor fetelor și noi am. rămânea 
să facem zimbre. NE 

„— Ori ne-ar lua-o pe cea mai mândră din 
tâte,. dise altul, anume Costache Cearăă, flă- 
cău cu dare de mână și care își pusese ochii 
pe Frusina lui Mitrea Muşat.
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“Frusina "] zări că grăind s& uita la dinsa cu - 
c6da ochiului și zimbi a ride. 

Ce-i drept că Frusina Par fi vrut pe Sâre P&- 
tru, de vrednicia căruia îi grăise tătâni-su nu 
numai odată și "de voinicia căruia . știea totă 
lumea. 
— Să ştiţi c'ar fi r&ă de voi, băeților, dise 

lelea Paraschiva, femeie care văduse multe in 
viață. Numai norocu vostru este că Sâre e 
sfielnic nevoe mare, bată'l pustia să'l bată. 

— Dac'ar fugi s6rele din cer de Gmeni, cum 
fuge S6re Pâtru de fete, dic și eii că s'ar pră- 
pădi lumea; da așa d&iă, fetele nu s& prăpădesc 
de fel, grăi "Costache Cearăă cu pizma care-o 
avea el pe S6re Petru. 

— Da oare să nu fie vr'un leac? grăi una din 
neveste, — căii iera ciudă de așa flăcăii chipos 
să nu 'și facă și el rindu cu vr'una din mân- 
drele satului. 

— Măre, par'c' ași socoti eii că s'ar găsi leac 
de tămăduit bâla lui S6re,— grăi o nevastă 
tinără și v&dană, 

— Eacă, nu cum-va Tinca lui Pastramă lo 
îndrăgit pe 'Sore Pătru? rise una din fete cam 
în batjocură. 

— O fi vrind să'și cerce norocu și cu Sere, 
că cu Vasile Scurtu și l'o vădut cu ochii... grăi 
una din neveste. 

— Şi adecă di ce nu? răspunse Tinca cu glas
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cam : supărat. Ja numai să 'mi isbândesc ei 
gându și i ride pe urmă, dacă v'o da mâna. 

— Ei, : hai să te vedem, leliță! strigâ un 
flăcăi. | 

— Pe ce te-apuci ? — îi grăi Tinca. 
— Ba nu adecă, grăeşti într'adins și cu tot 

rostu? întrebâ Cearău. | 
— Ei, ba bine că nu. lacă numa într'o a- 

decă apucă-te mneatale rămășag, și ei mă 
puii pe lecuit... dise Tinca. 
— O să'l lecuiască cu pastramă... șopti în 

batjocură una din fete. 
Tinca audi și căutâ cruciș la densa. 
— Cu pastramă, cu:ne pastramă, iți videa 

voi la urmă, dise ea. Mie 'mi-a intrat asta cam 
de mult în cap și mare lucru de n'oi avea iz- 

“bândă. 
Lui Cearăă nu-i vinea să creadă nici în 

ruptu capului, dar cu gându de-ași bate gioc 
de Tinca, îi grăi. 

— Uite, lele Tinco, credinţa mneatale mo 
făcut credincios și pe mine. Pe'ce ne apucăm 
ami, șin fața tuturor câţi ne v&d și ne-aud? 

— Pe ce? răspunse Tinca și se ridică în pi- 
cidre. Pe-o văcuță pe care-o puii ei și care 
o fi a mneatale dacă m'&i rămânea. 

— Pe dece oi din suta care-o am ei, — ale 
mneatale să fie de m'ăi birui, — dise Cearăi, 
forte încredinţat c'o să piardă Tinca. 

10
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— Ați audit suratelor şi voi fetelor ?— grăi 
Tinca. Ne-am prins și sinteți martore. 

— Martore sîntem, grăiră fetele. 
— Da peste câtă vreme o să ne așteptăm 

la minunea iasta, Tinco fa ? întrebă una din 
neveste. 

— Peste câtă vreme? respunse Tinca prin- 
zând a se gândi. 

— Ha! ha! ia amu e-amu, dise Cearău. 
— Ba d&i, nui de fel, — grăi Tinca. lacă, 

ține minte. Ce- -avem adi ; Sâmbătă. Ă 
— Așa, Sâmbătă în 1ş a lunei lui Februar. 
— Ei, uite, luâ vorba Tinca, să știți că de 

ami! până peste două luni e treaba gata. 
—- Bine, diseră toți, numa” așa să “fe. 
— Eaca 'ți videa. 
— Da cum șin ce fel, nu ne spui : 2 
— Pentru asta, puneţi-vă pofta 'n cultă: 
Tinca lui Păstramă iera o namilă de femee - 

spătosă, dar nu tocmai gr6să. 
“Când grăia, ţi se părea că un bărbat iți gră- 

iește, așa de gros glas ce-i dăduse fir ea, și n'a- 
vea mai mult de doădeci de ai, da de părut, 
părea că are și tr eideci. 

A doua qi după ședătârea de la Frusina, 
Tinca își -tăiă p&ru așa cum e portu făcăilor, 
până la umer, să îmbrăcă bărbătește, își trînti 
o căciulă țurcănescă pe cap, o ghioagă sdra- 
vănă intr'o mână și o porni la sănătsa.
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S'o fi întelnit tâte suratele, las dacă ar fi cu- 
noscut-o vre-una, așa de aidoma ce iera unui 
flăcăii tintr, scurticel și legat colea știi, sănă- 
tos; şi să-i fi dat șeaptesprece-optsprece ai... 

Vremea era tot închisă, dar liniștită. 
„ “Urgia de viscol s& stimpărase, geru se mai 
muiase și chiciura se scutura de pe copaci în 
răstimpuri. 

Pe la nămeză Tinca să popri apr&pe de 
locu unde știa că se află turma lui S6re Pătru, 
prinse o l&că de suflet şi după aceea începu să 
cânte și să suie c6sta. 

Tocmai atunci eacă și Sâre Pătru cobora 
c6sta, încet, încet ca omu căruia îi e alene să 
se strămute din loc. 

—— He, bade-hăi! strigâ Tinca, oprindu-se 
și aşteptându-l; departe mai este până la stâna 
lui Sre Pătru, mă? 

— Ba ia numai cât îi urca câsta și te lași la: - 

dinsa ca în strachină. | 
-— Mulțămesc. Da S6re Pătru lastină e, mă? 
— Nu-i la stină, mă, pentru că vine spre 

mneata me€! Da ce ai cu el... 
— Apoi numai fă-te mai iprpe şi 'ți-oii 

spune, că de departe de-om grăi, a duoi surdi 
om s&mena, dise Tinca. 

S6re Pătru se apropiâ de flăcăi. 
—.Ei, na, că am venit și lângă mneata; 

care-i jalba ami? începu S6re vorba.
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— Apoi dă, ce să fie ?—făcu Tinca, și unde 
prinse-a s& scărpina după ceafă! — Tare-ași 
vrea să mă bag cioban la mneata, că tare "mi 
era dor să-ți slujesc, că vestea de mneata o a- 
giuns până hât! cine știe unde, în lumea iasta 
a lui D-deii. Eacă de ce-am vinit. M'ti primi ? 
că nuțți cer parale, afară doar de ce-o fi acolo 
pentru gură... Și di, nineata ești Sâre Pătru, 
hai ? Pe legea mea, nu arăţi după chip să fii 
nică urieș, nică spate-late de înfricoșat -lumea, 
că dă! eii așa băteam cu gându să fii... Și în- 
cepu a ride, știi, așa, cam prostește. 

Lui Sre îi plăcu chipu flăcăului și taptu că 
el venise să se bage la densu, numa pentru că 
audise grăindu-se ca de-o minune despre S6re 
Petru. 

— ŞI cum te chiamă, m&? întrebă Sore. 
— Cîrstea mă, cum m'o botezat cea nănașă. 
— Şi de pe unde te-ai pornit într'acâce ? 
— Din satu mei, tocmai ia de dincolo de 

apa Moldovei... 
— Da incai, este ceva de capu tăi? 
— DE! îi videa. Eu așa dic că sint și, eă un 

puiu de om c'o lecă de vină... 
— Atunci, Cirsteo, bine-ai vinit și fii sănă- 

tos. Hai cu mine la stină și apoi 'mi oii .căta 
de drum. 

Sera, S6re Pătru și cu Cirstea stătură la sfat 
până târdiii nâptea. Cirstea s'arăta flăcăii vioiii
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și vorbareţ, voios și știutor de multe. Pe urmă 
povestea și cu haz, că făcea pe om să asculte 
cu dragă inimă. 

Sore P&tru șăguise și el cu năcăi, povestise 
și el cu ciobanii lui, da nu aflase nici cum a- 
tâta mulțămire ca amu cu Cirstea. 

Când somnici li se dădu pe la ochi, Sore 
Petru dise lui Cirstea să dormă cu el tot pe 
lăiceru lui, și dormiră ca doi frați buni și par 
că se cunoșteaii de când lumea. 

Grei iera amu să pâtă prinde S6re Pătru 
prietenie de: Cirstea. Da cum văzu diavolu că 
prietenia s'o închegat bine știi, ca cașcavalu 
ce'] făcea cu mânile lor — apoi | tin-te pânză să 
nu te rupi. 

Încetu cu încetu Cirstea începu să poves- 

tescă lui S6re lucruri multe despre neveste și | 
intrun așa chip ademenitor, că Sore P&tru 
prinse-a simți trecendu-i fiori caldi prin vine, 
car ochii a-i sticli de-o poftă tainică de care 
nu'și da samă. 

— Uite, cât mă vedi de tînăr, mă Sere, 
mai mic de cât mneata și m'am iubit cu 

llena lui Văgăună, duoi anișori de dile... 
Dâmne, mă S6re mă, tu nu știi ce “lipiciiă are 
fata mândră și iubeață. Te întâlnești cu densa 
la isvor când ia apă, ori când duce vitele la i- 
maș și treci pe lângă ea, și îi dai cu cotu, și-i 
spui o șagă: Ea ride, st roșește și, dacă-i ești
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pe plac, îţi dă și ea cu cotu; ori dacă-i mai 
rușinosă, te fură numai, știi, cu c6da ochiului 
şi o ia la fugă. Ai socoti că fuge de tine. Așa! 
Ea dice în gându-i: vino, prostule, după mine. 
Și dac-o pricepi, te iei după ea, îi grăiești multe 
şi mărunte, știi, vorbe care sînt fetelor ca mie- 
rea, și eacă ai făcut începutu. Pe urmă, la horă: 
ea se află lângă tine și tu lângă ea; pe urmă, 
sara, la pârlez ve pitiți frumușel, grăiți, o mai - 
apuci în brațe, o mai săruți. Pe legea mea, S6re 
me, sint așa, nu știii cum, furișările aistea  pli- 
ne de-o mulțămire că te face să uiţi că ești 
pe lume. | 

Așa îi grăi Cirstea într'o seră. Sâre Petru 
ștătu dus pe gânduri o bucată bună de vreme. 
În el să. năștea par'că un alt om, cu fire în a- 
devăr de om, pentru că incepea să i se pară 
mândră viața de care-i grăia Cirstea. 

Adormi în nptea ceea, dar nu așa de grabă 
și nu ca un butuc, după cum îi era învățu. Să 

„Zbătu multă vreme, gândindu-se și r&sgândin- 
du-se. Da cum naiba să-i vie la socotelă. să 
dee ochi cu fetele ? La gându ista, se încruntă, 
asudă de-o dată pe tâtă șira spinării şi să ri- 
dicâ gata s'o ia la g6nă. Atunci vădu că se 
află în culcușu lui și că lângă dânsu e Cirstea. 

Hai, hai, vremea trecea. Cirstea nu s€ lăsa. 
Une-ori să lua cu Sre Pătru la hirjână și 1 
stringea în brațe cu foc. Atunci dintrinsu ieșea 

-
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o dogâre care pricinuia lui Sre Pătru niște 

sădilituri poznaşe de tot. 
Eacă într'o di că Sore Pătru porni de dimi- 

neță acasă la baba Dafina, cum nu făcuse de 

iera aprope un an. 

Avea în gând, că de-o întilni vr'o fată să se 

uite la ea, ba, de- -o îndrăsni, să-i şi dea cu co- 

tu; să vadă în sfirșit cum este.. 

"Vremea purcesese în spre cald și ometu se 

topea încetu cu încetu pe nebăgate de scmă. 

lera cam pe la giumătatea lui Marte. 

La dus acasă, au întâlni nici puiii de fată; 

da la intors, cam după vo duo& ceasuri, hop! 

că dădu faţă în față, la o cotitură de "drum 

prin pădure, cu o fată din satu “vecin, care să 

ducea în satu lui Sore P&tru. 

— Bună vremea, surato, îi grăi cl, rapide. 

—-Mulţămimvtale, bade Ssre.' Fata |. cu- 

noștea; că-cine nu să incumetase să '] cun6scă 

pe, 'Sore Pătru. | 

Însă, pentru că-i știa sălbătăcia, se minună 

ca de cine știe ce minune.  : 

Sore Pătru cătâ la dânsa, plin de rușine Și 

de sfială, că mai degrabă el iera par că fată, 

și fata flăcăii. 

- — Bată-te să te bată, că mândră mai ești! 

ii grăi el cu innec în glas și-i dădu cu cotu... 

“Dar atunci, cine știe ce i. se năzări, că o 

rupse la fugă ca un lunatec.
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Cum ajunse la stină, povesti lui Cirstea is- 
prava ce făcuse și să făcu roș la față ca un 
bujor, de rușine ce-i era. 
— Noroc să deie D-deii, strigă Cirstea; iar- 

na o inceput să se ducă, firea ta cea poznașă 
o început să se ducă!... Când o încolţi iarba, 
o să "ți încolțiască și mndtale inima... Noroc, 
frate S6re, noroc. 

Peste di pândi clipa lui de tihnă Și prinse 
a-i mai aprinde călcâile; ear când vini nâptea 
și să așezară să se culce, Cirstea îi:povesti cum 
el să îndrăgostise de nevasta pădurarului, cum 
să lăsa dintrun copac, pe hornă, în tindă, și 
în vreme ce păduraru dormea mort de obo- 
sclă, ei deschideai ușa și se făceaii neveduți 
în țihliș. Şi-i spunea în așa fel, blestematu de 
Cirstea, că lui bietu Sâre Pătru îi sticleaă o- 
chii, ca ochii de lup și nu'ș ce-i vinea să facă 
de căldura ce-i dogorea peptu,. capu, trupu 
întreg. | | 

Nu trecu o clipă după ce Cirstea își sfirși 
litaniea, că se sculă și eși o lecă afară din peș- 
teră, ci-că să vadă cam pe ce vreme putea fi. 

Când se așezâ înapoi în culcuș, nu mai era 
Cirstea, ci “Tinca. 

Se apropiâ de Sere și '] apucâ încetișor în 
brațe, iar suflarea ei ardea obrazu flăcăului . 
ca dogorea j&ratecului. 
—Da ce te-o găsit, m&? întrebâ Sâre Pătru...
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Și o dată cu vorba, vrind să "1 depărteze pe 
Cirstea, dădu cu mâinile de sinu cald și mele 
al Tincăi. 

Unde sări atunci flăcău ca mușcat de șcrpe 
şi începu să pipăie pe cine avea lângă densu şi 
ce comedie era. 

— "Mi ești drag, îi sopti Tinca „şimil apucă în 
brațe voinicește. Ei nu's Cîrstea, ei 's Tinca 
lui Păstramă. - 

N 

Când întălnise Sore P&tru pe fata din satu 
vecin și încercase șagă cu' dânsa, st și svonise 
de-asta, că fata nu iera doar să tacă, odată ce 
lucru ista iera o minune ca S6re P&tru să cate 
la o fată, ba încă să-i și înșire floricele. 

Și iera poznă de mândră fata din cel s sat de 
alăturea. 

Costache Cearăti o Şi băgase pe mânică de 
cum audise snova, că nu'iera lucru puţin să fie 
r&mas, și isprăvile Tincăi trebuia fără doar și 
pste să fi fost cu începutu ista de schimbare la 
Sore P&tru. 

Da cum dracu făcuse Tinca? Aici iera nedu- 
merirea și toți să suceaii și să învirtiail cu min- 

tea în tâte felurile, Trudă de geaba! ) Nici unu 
nu isbutia să gicească. 

Atâta lucru : știa doară că Tinca nu mai iera
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în sat de v'o lună de zile. Și fiind-că nu spusese 
nimănui, și fiind-că singurică trăia în căsuţa ei, 
nici un puiii de om n'o putuse zări în cotro a- 
pucase. 

— Dacă se află lângă S6re Pătru, își grăia 
Cearău, cum de-o rabdă sălbatecu cela? Dacă 
nu se află, cum ci6rele atunci o fi făcând? Ori 
hoțu de P&tru so fi desfăcând el singur ca var- 

za, că firea nu lo fi lăsând... Ei, eaca, pentru 
un urs ca el, nu cred nici aiasta. Atunci, cum 

dracu să fie ? Cum s'o dati ca s'o nimeresc. ? 
Și 'şi trudia mintea și s& scărpina după cefă 

cu ciudă, bietu Cearău, până ce hotări s'aștep- 
te, că numai co flâre nu se face primă- -vară; 
ceea-ce își tălmăcea el, că dacă o șăguit și Săre 
Petru o dată numa co fată, nu era tocmai 
mare primejdie. 

S8 mai istovise lucru când, unu din ciobanii 
lui S6re, eaca veni în sat și fa întâlnit de mai 
mulți făcăi, 

Aiștia toți mil luară în răspăr c cu cercetări 
de tot felu: că ce face S6re Pătru, că ceea și 
ceelantă ? 

— Ce să facă! răspunse ciobanu. la s'o prins 
frate de cruce c'un flăcăi de care nu să desli- 
pește nici di, nici nâpte. Grăiesc. împreună, st 
sfătuesc, cutreeră munții la o-l-altă și muncesc 
amândoi, când e vremea muncei la stână. Eaca 
ce face. Atâta numai că de-o bucată de vreme
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nu prea 'și pune nasu la muncă, că tot codru "| 
păzește cu celălant. 

Da cine era flăcău ista, nime nu ştia lacă 
asta era o zn6vă poznașă. | 

— Să știi că flăcău ista mil spală pe ursu de 
Sre Pătru, gândi Cearăi când audi lucru, și 
hotări să mergă la S6re P&tru. 

Și fiind-că snâva iasta târdii să respândise, 
adică tocmai după ce Sere Pătru aflase de vo 
două s&ptămâni cine e Cirstea, apoi Cearău 
potrivi la vreme ca. să vadă minunea. 

De dou s&ptămâni S6re Petru aflase cine-i 
fratele lui de cruce, și se făcuse vesel, se schim- 
base și el, om ca toți 6meni, cu cunoștință: de 
femee și cu inima pornită spre dragoste. 

Dou€ săptămâni să nu. 'și încrunte sprincea- 
dar mai ales dou& săptămâni să nu puie 

mâna la ajutat, ami când se incepea treaba 
cu brânzăturile? Eaca ceva care mira tare mult 
pe ciobani. 

Și 'n vreme ce s& miraii ciobanii, dar fără 
să 'și trudească mintea ca să afle pricina, Sore 
P&tru și Tinca,—îmbrăcată tot bărbătește,— 
cutreeraă munții. Și unde găsiau ometu luat 
și iarba răsărită acolo să așeza şi se lungeai 
a lene. - 

Și focos mai era Sre Petru. Un jeratec 
care nu se mai spuzăște, care nu se mai trece;
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d'apoi și jupănesa Tinca 'mi era o cumătră 
de n'avea samăn! 

„Dăduse de ce poftise și avea meșteșug să 
farmece pe Sâre Petru. Nu-i vorbă că nici 
nu iera greii, de vreme ce Sore abia deschi- 

„sese ochii ca bărbat și pricepuse că viața are 
şi alte pofte de cât cele ce avuse el până 
atunci. 
„Eacă într'o di pe când era sorele ca de-o 

suliță spre apus, sosi Costache Cearăii la stână 
și întrebâ de Sore Pătru. 

Da n'apucâ să sfârșescă vorbă și eacă vedu 
cu ochii ce nici visase măcar să vadă. Vădu pe 
Sore Pătru de gât cu Tinca. 

lera îmbrăcată bărbătește, nui vorba, da 
Cearăii o cunoscu. SE frecâ la ochi că nu-i 
vinea să creadă la așa arătare, dar pe urmă 
se dumeri și începu să șuere și să se loviască 
peste căciulă... E 

— Ptiii, a dracului mai este muierea! Ia te 
uită mă, ce comedii plănuește, să te gândești o 
viață întregă şi tot să nu le dai pornire! 

Şi dei că sto priceput bine. Are glas ca de 
flăcăi și samănă a flăcăi, cum samăn și eu... 
ME, a dracului, m'o r&mas..! Ba adecă nu în- 
că... stăi... 

Aistea tâte le gândi Cearăii într'o clipă, în 
care vreme Tinca îl și cunoscu. 

Și prinse-a ride muierea și-a'i ieși inainte cu
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Sore P&tru, care și el cunâscu pe Cearăii și-i 
grăi : 

— Ei, bade Cearăii, „cum socoți de noi a- 
mândoi amă? 
— DE, leliță, știă eu?. 
— Da, ce mă, mnâtale cunoști pe Tinca ? 

zise Sore Pătru. 
— Ei, asta-i, da cum cidrele nu! ŞI Cearăii 

îi povesti prins6rea lui cu Tinca. 
— Eli, taci, fa Tinco; o fost zi, și prinsâre la 

mijloc!, strigă Sâre, și eacă-l rizând cu haz, de 
resunară codrii, 

— Fireşte, prinsorea: amu ca prinsorea, da 
inima mea murea după tine, grăi Tinca, şi 
cătâ la S6re cu dragoste. 

Pe urmă se întârse spre Cearăi și mai zise: 
— Mâni o să vinim în sat, bade Cearăă. Ştii 

mneata aiasta ? Nu? Ei, eacă so șiii, și de- 
grabă puii capăt văduviei... . Aşai i, Sore P&- 
trule ? e 

— Așa, fa Tinco, că o istâţă ca tine c'un 
voinic ca mine se potriveşte ca lumina dilei cu 
ceea a s6relui. NE 

Cearăii porni ușor ca vintu şi plin de bu- 
curie. | 

lera r&mas, pierdea dece oi, da câștiga in- 
miit, că putea să iee pe fata lui Mitrea Mușat. 
Aflase el pe urmă că :Frusinei îi încolțise i- 
nima a dragoste după S6re P&tru.
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Ami încai, Tinca îi venise de hac. Il făcuse 
să se apropie de femeie, dar iera să s'apropie 
numai de densa. 

In felul ista, prinsârea pierdută îi mergea la 
inimă. 

Cum puse picioru în sat și dădu șfară *n 
țară. 

Sub seră, tâte fetele ieraii strânse în casa 
lui Mușat, ca să se încredințeze bine că Cearăti 
nu vinduse minciuni în locu adevărului. 

Găsiră pe Frusina amărită și plânsă, dar ni- 
mic grăind în potriva lui Sâre Pătru. Ciuda 
n'o avea pe densu; ciuda tâtă o avea pe Tinca. 

Și Mitrea Mușat să cătrăni r&ă când audi 
vestea. Fiind-că iera arbraș de felul lui și 
câinos la inimă .pentru acela care-i făcea ri, 
incepu să plămădiască' în cugetu lui cum să 
scape pe S6re Pătru de vulpea de Tinca. 

Eacă a doua di, pe la un prânz, că viniră în 
sat Sore Petru și cu Tinca, îmbrăcată tot băr- 
bătește. ea 

La p6rta satului se despărțiră. Tinca apucă 
acasă la ea, ca să se facă femeie și în veșminte, 
car S6re Pătru la baba Dafina,'ca să-i spuie 
păsu inimei lui și pofta de-a să însura. 
“Baba Dafina să minunâ că tocmai pe Tinca 

vădana o alesese nepotu-su, da nu grăi nimic ! 
de răi și-i dădu voie.. 
— Așa "i-o fi fost scris ca Tinca să-i fie ur-
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sită lui... Noroc să le'deie D- deii, își qise baba 
Dafina în gând. 
Mai iera o săptămână până la F lorii și două 

până în Paște. Două s&ptămâni mai ave de 
așteptat Sere Pătru și cu Tinca. 
Dar eacă în diua. de Florii, după ieşirea din 

biserică, se pomeni Tinca cu subprefectu în 
casă la ea, cu primaru comunei. și cu ajutoru 
subprefectur ei. 

— Ascultă: d-ta eşti Tinca lui Pastramă, 
veduva lui Neacșu Marin ? întrebă el pe Tinca, 
r&masă locului, aluită. 

-— Et, cucâne... răspunse ea cu înnec în 
glas. 

— Am poruncă. de la Piatra să te cercetez 
cum o murit.bărbatu d-tale acuma doui ani. 
— Cum o murit? ca tâtă lumea, cucâne, că 

d&! cum era să mâră alt-fel? Mi Po luat Dum- 
nedei dintr'o bâlă ră, ca ciuma; că o zăcut, 
Dumnedeii să'] ierte, de- -o bubă, care i-o învi- 
nețit tot picioru și pe urmă tot trupu. Cu tote 
lecurile ce, i-o făcut:ba baba Rada, .ba baba 
Vasilca, — geaba, "și-o dat sufletu și m'o lăsat. 

ŞI aducerea aminte de bietu Neacșu, care 
fusese om a lui Dumnedei, făcu pe “Tinca: să 
plângă. - 

— O fi, lele Tinco, grăi subprefectu, și cum 
qici d-ta; "dar pe la Piatra, uite, nu s'o audit 
tot așa. Ci- -că d-ta. ai făcut de: petrecanie lui
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Neacșu, pentru că te dăduse măta după. densu 
fără voia d-tale şi d-ta te iubeai cu alt flăcăii. 

— Domne sfinte, strigă Tinca spăimântată, 
și se făcu ca turta de ceară; eaca ce 'mi-o fost 
dat saud!... Da pâte să spuie satu 'ntreg, cu- 
cOne, că cu așa păcat nu 'mi-ași încărca ei su- 
fletu.... Dâmne ferește!... Iaca, pe iastă cruce... 
și grăind, se închinâ. 

—- Nu ştii de "ţi-ai fi încărcat ori nu su- 
fletu cu-așa păcat, dar ei am poruncă să cer- 
cetez lumea de pe-aici și să te duc pe urmă la 
Piatra, în arest. | | | 

Tinca prinse-a tremura ca varga şi a plânge 
cu bocete. Ajasta fu pentru subprefect ca o 
dovadă că Tinca e vinovată. | 

Numai cât îi număra până la o sută, fu adus 
Cearăii, alți flăcăi și rumâni din sat și Mitrea 
Mușat. 

— la spune d-ta, bade Mitreo, îi grăi sub- 
prefectu, că doar îl cunoștea ca om bogat şi 
cu trecere pe la Piatra. 
„— DE, cucâne, respunse Mușat, așa 'mi-o 

spus baba Rada când o murit, că densa * ar 
fi dat buruieni Tincăi ca să'l trimată pe Neacșu 
pe cee lume... Apoi, nu știți d-vâstră că Tinca 
o și făcut, ce vra ea de mult, pentru că Po și 
îimbrobodit pe S6re Pătru și vra să! iee de 
bărbat? 

Rumânii r&maseră încremeniți, iar Tinca se
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făcu jos grămadă leşinată. Vrusese să strige, 
să spuie că nu-i așa, dar glasu-i se oprise în 
gât, un nod îi oprise r&suflarea și picase par 
car fi fost trăsnită. 
— Apoi tot e vinovată, grăi subprefectu. 

Udaţi-o cu apă, 6meni buni, și, după ce s'o deș- 
tepta, puneţi-o într'o căruţă. lar d-ta, mai dise 
el, și se întârse către ajutoru lui, so duci cu 
doui călăraşi la Piatra. 

Zvonu intemplării iștia str&bătu satu ca ful- 
geru și încremeni pe toți. 

Tuturora nu le vinia să credă, dar iera 
Mușat care mărturisise șişi făceaii cruce, di- 
când: Dâmne fereşte de muierea ticăl6să! 

Tinca fu sculată din leșin, dar ce folos. 
Nu mai era în t6te minţile, vorbia într'aiurea 
și căta așa ca toți năucii. 

Mitrea Mușat ingălbeni când audi de ne- 
bunia Tincăi şi Papucă frigurile. Dup'o ză- 
cere de două luni se îndreptâ, 'nu'i vorbă, da 
nici pace nu mai avu sufletu lui, că el fu- 
stse care pirise la Piatra pe biata Tinca. 

Ear S6re Pătru, după vro dou luni de 
rătăcire prin munți și de dor după Tinca, 
începu să tragă cu inima la sat, că Mitrea 
mereu îi da ghiez să 'şi facă rindu însură- 
torii. 

Vădu o dată pe Frusina lui Mușat, o v&du 
de două, și pe urmă să încinse la dragoste 

11



162 SOARE PETRU 
  

cu dinsa; iar după Sfântă Mărie își puseră 
și pirosteele pe cap. 

Adi Soare Pătru e fruntaș în sat, om isteț, 
primar al comunei și are șease băeţi, care, |. 
mare lucru, de n'or s&m&na în voinicie cu 
tătuca lor; nu știu amu de 'i-or s&măna șin 
sălbătăcie, 

De-asta nu crede nime, pentru că toți o 

să 'și facă rendul la școlile din Piatră, că așa 
Po sfătuit părintele Dajdie din sat. 

Mitrea Mușat, nopţile mai ales, vede pe 
Tinca ?n vis, și de multe ori îi pare că'l stringe 
de gât, în nebunia ci. Atunci sare din pat 
spăriet și plin de sudâre, și se chinuește în 
ne somn până la diua albă. O ajuns umbra 
lui și trăește spre pedeapsă. 

Numai când își ia nepoţii pe braţe, cât 
mai uită de cugetu care "| mustră. 

Săracu, scump mai plătește mulțămirea 
Frusinei și a lui Soare Pătru! 

as 

e
 

bad
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— Ba nu, qău, așa să trăiești, vere San- 
dule, spune-o... grăi Mihu, că uite, te-ascul- 
tăm ca pe dascălu Șoimu, când citeşte ca- 
zania... 

— Numai să nu grăiască pe nas ca dânsu, 
zise un alt flăcăi. ae | 

—- Ba mai bine să n'o mai spuie, măre 
Omeni buni, că uite, numai cât pomenirăm 
de biata. fată ceea, și cumătru Toader so 
burzuluit ca :-tâmna când dă în iarnă,—luă 
vorba lelea Anica, muiere cu milă de toți 
credincioșii creștini. | | 
— Aşi, nu m'am burzuluit, cumătră Anico, 

că, de! sint doui-spre-ce ani de-atuncea... 
Numai, știți, omu c'un pojar la inimă și cun
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aht în suflet, să posomorăște când aude că 

"să grăiește de ce-i era drag o dată... și pe 

care Pa prăpădit... Spune-o, bade Sandule, 
spune-o, că și ei te-oiii asculta... Săraca Irina... 

că mândră mai era și fără noroc o mai fost ! 

grăi Toader a Pădurarului, cu foc și cu jale 
adâncă. 

— Spune-o, bade Sandu-le, spune-o... 

grăiră și cei-l-alți, vr'o dece inși, fete și flăcăi. 

— Bine, 6meni buni, eaca vo spun, așa 

cum so întâmplat, așa cum am vădut cu 

ochii și așa cum o spus și ea, săraca Irina, 

la ceasu morţii. 
Flăcăi și fete să făcură rotă de car impre- 

juru lui badea Sandu; numai lelea Anica și 

cu Toader a Pădurarului r&maseră în spre 

ușă, ea împletind,. el cu capu plecat ca ra- 

mura prea încărcată cu râde. Să 

„— Apoi, eaca cum o fost tâtă şotia, — 
începu Sandu după ce apăsâ de vro trei ori. 

în lulea, cu unghiea degetului celui mare. 
«Acu duoi-sprece ani, voi toți, feţii mei, abia 

erați niște bucățele de oameni și vE hărjoneaţi . 

în bătătură cu dulăii or făceați turte de ță&rnă 
și păpuși din hlujani de păpușoi... 

* «Pe-atuncă alde bădica Bercea era fruntaș in 

satu :nostru, om cu tot rostu la muncă și: la 

chef, om cu patru pluguri, cu opt.boi și 

cu căscira lui. Îți fi știind-o cu toții, că
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adi șede * n ea alde morocănoșii ceia de gre- 
cotei.. 

— O știm, o știm, — grăiră vr'o câți-va. 
— ŞI așa cum vE spuneam,—o porni iar 

Sandu după ce puse un cărbune pe buru- 
eana dracului din lulea,—la alde Bercea le 
mergea in sânătos treaba... Flăcăi sdraven 
cât nou€, sporia ale. casei; fată mare drăgăs- 
tOsă și harnică imuguria în casa lor și le-o 
făcea lumin6să ca srele cu inima €i veselă 
și milOsă. 

«S'o fi văzut, măre, voi fetelor, când să îm-, 
brăca de sărbătâre și de horă, ați fi giurat cu 
mâna pe cruce că-i de neam de boier, dar știi, 
boier get-beget, coda vacei; și voi, măre flăcăi- 
lor, ați fi r&mas cu gura căscată, ştii, ca la 
câte- -o minune de cea umflată şi cu paie a- 
prinse în ea, care st 'nalță pe la târg, până hât! 
cine știe unde.i în sus... Aţi văzut voi așa ce- 
va?... hai? | 

— Da cură "mu... an văzut la earmarocu de. 
la Berlad mai an-vară! grăi un flăcăi... 

— Şi nu te-ai minunat ?. il întrebâ Sandu. 
— Ba? mi-am făcut cruce şi 'mi-am stupit 

și "n sîn.. 
— Fi, eac'așa tei - fi minunat de Irina, nu- 

mai doar că-ți țineai stupitu acasă la el... grăi. 
Sandu și rise... Mai trase apoi din lulea şi o 
porni la vale.
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«Era bălae Irina, feții mei, da cu ochii negri; 
știți, mai rar așa lucru. Ear păru-i era, uite, ca 
paiu grâului copt. 

«Domne, numa” cât 'mi-aduc aminte și uite, 
par'că mă 'nhidră. |, d'apoi că mult mE mai 
înhiora și pe cele vremi d'atuncea. 

«Mi-era dragă şi mie, îi era și lui Toader ! 
D'apoi cui nu-i era, de vreme ce pe toți ne-a- 
puca v&rtejuri când o vedeam ? 

«Haide, am pornit să ne cercăm norocu, noi, 
vr'o câți-va mai viteji: ba trage-i cu coda ochiu- 
lui, ba strânge-o de mână 'n horă, ba petrece-i 
brațu după mijlocel, când o găseam mai pintre 
popușoie, și câte celea cu care prinzi inima fe- 
telor... DE, nu vE rușinați, drăguțelor, că ai- 
stea's ale lumei! ” 

«Geaba însă, băeți, geaba! Că ce folos de 
ridea așa cu tine, că mai să'ți pui în gând că 
hait! ai pus mâna pe prepeliță!... Când te du- 
ceai s'o ceri de la alde tat'su şi mă-sa, mehen- 
chea de Irina te lăsa cu inima friptă să-i duci 
doru înc'-o vicță de om... 

«Pasă-mi-te, bre Gmeni buni, lucru curat nu 
era la mijloc. | | 
— Elei!... da ce era, bade Sandule?... strigă 

o fată cam trecuțică. 
— Ei, ce să fie!... De vo săptămână și mai 

bine venise de la un târg mare, de peste nouă 
mări și nouă țări, nuş cum pustia i zicea, că
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am capu greu,—venise fecioru cel mare a lui 
cuconu Herăscu, un fel de cela cu nasu 'n vânt 
și c'o steclă rătundă. legată cu șiret la ochiul 
stâng... Când să uita la tine, par'că era un cu- 
coș berc și cu albeță pe-un ochii. 

«Cuconașu, pasă-mi-te, văzuse pe Irina şii 
cășunase a dragoste cu ea. 

— Auzi cucoșu dracului! făcu un flăcăi. 
— Aşa precum vă spun, — grăi Sandu și 

scuturâ lulcua pe marginea vetrei. Cuconașu 
da târcâle impregiurul casei lui Bercea, știi „după 
ce socotea el că dorm toți ca butucii, şi asta 
de ce, credeți voi? Pentru că trimitea Irinei 
vorbă cu vizitiu curții, să iasă la el când l'o 
auzi orăcăind ca. brâsca, și că, de so da i in 
dragoste cu el, o s'o bată norocu. 

clrina îl lăsa să orăcăiască până pica guș- 
teru!) de Tăgușa zdravăn de tot, și ea ridea pe: 

- înfundate până ce adormia. 
«Azi așa, mâine așa, cuconașu s 'aprindea la 

tălpi și mai al naibei, până ce într'o zi o luâ 
rasna prin og6ră cu gând so întâlnescă, și 
dădu de Irina tocmai când trecea pe o cărare, 
făcută printrun lan de grâă. Fata ducea “pe 
cap un val de pânză spălată la isvor. 

«Grâu era uite, până la gât, că nici o mai 
fost d'atunci pe locurile celea, — știi, par'că 
le-o ajuns bl&st&murile Irinei. 

1) Omușoru,
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«Ce să vedeți, dragii mei: cuconașu îi și taie 
drumu. | 

— Bine, Irino, de ce fugi tu de mine-așa ? 
cică "i-ar fi zis întâiă cuconașu. 

— De, cucâne, cum să nu fug dacă d-tale 
îți place să batjocorești fetele Gmenilor cu 
vorbe de rușine... 

— Hm..... da avea limbă fetica..... grăi un 

— He! Hel... ba încă şi pumni sdraveni... 
— Dei, o ajuns lucru la încăerare? în- 

trebâ unu. 
— Ei, stai să vedi, n'o lua înainte ca îm- 

păratu oilor... grăi un altu. 
— Ha, hol... — nu vE 'mpungeţi ca ber- 

becii pe punte, feții mei și ascultați, grăi 
Sandu. Apoi începu iar: 

«Și cum vă spuneam, cuconașu pofii la caș ca 
vulpea, și-o apucâ pe fată de mijloc grăindu-i 
ci-că aprins ca 0 șură de pae și cu tremuriciii 
in picioare ca trestia când o suflă vântu. 

— "Nli-ești dragă, fa Irino, şi mor de nu 
m'o0i iubi cu tine. Uite, ai de la mine cinci- 
deci de galbeni, o destre 'ntregă... 

— Dăi cui ai mai dat, cucoane, și lasă- 
mă, că uite 'mi dai pânza jos și-abia am 
spălat'o... 

— O spălăm amândoui pe urmă, ci-ca
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grăit calindroiu, și 'mi-o strânse în braţe, iar 
valu de pânză i se duse de-a dura ?n grâu. 

— Ei, vedi ce'mi făcuşi?.., strig Irina c'o 
uitătură strașnică și i se mulse din strânsârea 
lui ca de clește. 

«Puiu de ciocoii era roș ca racu, de înciu- 
dare și de pofte rele, şi, omu ci-că, în așa- 
fel de întărâtare, e ca vita cea mai strașnică 
de codru. De aceea, făr'de veste s& pomeni 
Irina cu el în spinare și aruncată între giâti 
ca un buştean., 

— Vai de mine! — făcură fetele. 
—— Uliu maică! De ce nu eram pe-acolo? 

strigă un flăcăii și prinse-a stringe din pumni. 
— D'apoi, lasă, luâ vorba Sandu, că și Irina 

mi lo umplut de sânge, când lo miruit c'un 
pumn în nas și %-o făcut un ochiă cât perja! 

«Atunci calindroiu o lăsato și Irina, făr' de 
pânză, o croit-o spre casă galbenă ca turta de 
eră, iară sinu-i se umfla de socotei c'o apu- 
cat'o rusaliile. 

— Bine "i-o făcut!... strigară toți. 
— Hei, dar ce folos, măre feții mei! începu 

iar Sandu, că veni dup'o săptămână, la Irina, 
baba Stanca, de neam țigancă, o murit să fie 
vr'o șese ani, n'ar mai putrezi în cea gropăl... 

«Și "mi-o luat-o baba cu încetișoru de 'mi-o 
făcut-o încă să plângă pe biata Irina, pentru 
că "i-o spus, că ciocoiu, ci-că, iera să mâră de
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ochiit. Apoi i-o mai înșirat că de vrea să nu 
aibă pecat pe suflet c'o murit o bunătate de 
om din pricina ei, să mergă la el numai so 
Vadă, că se prăpădește de “doru ei, şi la urmă 
o momit-o că, de să învoește, o duce cu el la 
terg să trăiască amânduoi, și pe urmă — dac'o 
vedea-o co să'l indrăgiască —o ia de nevastă. 
Şi câte celea tâte, feții mei, de pote înegura 
mintea unui urs, necum a unei fete mil&se. 

«Apoi, bre Gmeni buni, unde mai puneţi c'o 
incolțise mândria și pe Irina Co să fie nevasta 
unui boer... cucână, știi, cu rochii de celea cu 
c6da de-un stânjen și cu pălării de celea de 
când le pun par că 's niște cotei cu 6la 'n cap ! 
— Așa, măre... că bine grăiși... diseră vr'o 

duoi flăcăi ridend. 
— ŞI, nici una nici două, — porni iar Sandu 

cu vorba, — Irina s& învoi, săraca, și peste 
n6pte fugi cu ciocoiu la târg... 

— Bre... audi d-ta .. săraca!.. diseră vr'o 
duoi-trei. 

— O trăgea păcatu într "acolo, -— grăi lelea 
Anica și clătină capu cu mâhnire. 
— Așaii, bine grăiși, leliță Anico, — luâ 

vorba Sandu, că așa o și fost... 
«Acu să vedeţi, uite... A doua zi jale și mâh- 
nire în casa lui bietu Bercea. Mihai, Aăcău lor, 
o și pornit la terg » Siurat să i-o facă el tâlha- 
rului de ciocoii și s'o aducă pe Irina inapoi,
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știi pe sus. Când colo ce să vedeți, feţii mei!... 
Ciocoiu simte pe Mihaii, simte sâmbetele cei 
purta și mi-l trântește la miliție făr'de vreme... 
Ce să facă atunci alde Bercea și biata muierea 
lui ? Alergă la boieru pace! Adi i se închid 
porţile, mâni îl imbrâncesc 6menii curții în 
pumni. Atunci, săracii, obijduiți, își închid mâh- 
nirea 'n suflete şi să pun s& rabde strâmbăta- 
tea și ticăloșia celor mai mari... 

«D'apoi lasă, că D-zeit o plătit boierului celui 
bătrân, că l'o apucat pân' la lună damblaua și 
aşa s'o dus pe cea lume la raiă cu cerga 'n cap. 

— He, e mare D-dei, băieţi!.. dise lelea 
Anica. Plătește el după inimă... 
— EX și pe urmă nu so mai audit nimica 

de Irina ? întrebă un flăcău. 
— Apoi dacă n'așteptați să sfârșesc, grăi 

Sandu. Staţi să trag un gât de apă că mi 
s'o uscat gâtița și pornesc apoi la vale... 

— Las că mă duc ei la vr'o dout oca de 
vin, grăi lelea Anica... . | 

— Ba nu, să! plătim noi, grăiră flăcăii... că 
noi sintem pricina de i so uscat gâtița lui bă- 
dica Sandu. 

— E, să trăiţi feții mei... De apă tot mi-i 
frică mie, nu cum-va să mă înec în ea... că așa 
mi-o vrăjit o țigancă.. Si 

Flăcăii împliniră paralele pentru două oca 
de vin și lelea Anica porni să le aducă.
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— Până să vie udătura, mai înșir ceva din 
poveste, — grăi Sandu. Trecuse aprâpe vro 
-patru ani, feții mei, când eacă Mihai că se în- 
torcea de la miliție. Alde Bercea să mai imbu- 
curară, și pentru că de Irina nu să mai audise 
nici măcar o vorbă, că nici unu de-ai noștri 
n'0 văduse vr'o dată pe la târg, nu mai pome- 
niră de ea, săraca fată. 

«Spre tâmnă, când mustu prinde-a fierbe și 
când rumânu îi gata de prasnice, alde badea 
Bercea își însurâ pe Mihaiii. 

«In locu boierului iera acu altu la moșie, bun 
și blajin, — el cununase pe Mihaiii. și cu ne- 
vasta, și fetele lui învertiai hora vârtos cu noi 
fără nici o mândrie. 
«Era o n6pte, măre, strașnic de lumin6să și 

mândră; ograda lui Bercea măturată şi curată 
ca în palmă; lăutarii, puși de boeru, îi trăgeau, 

bre, niște cântece, de'ți mergeaii la inimă. 
«Ce mai de băutură, must de cela care în- 

țeapă la limbă; ce maicarne de boii friptă pen- 
tru noi, și pui pentru boeri, — c'o stat cu noi 
la masă, — dău așa... | 

«Intrun târdii... Dar stăi, băeți... eaca și 
băutura n6stră.» 

Sandu să popr din povestit, dădu peste cap 
două căni ca de-o litră și, după ce 'și umplu lu- 
eaua, sfârși așa... 
— Întrun târdii, — spuneam mai adini-
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oare — mi s'o părut cam audit un țipăt pe-a- 
prope. 

«Socotiam că e așa, vr'o nălucire. Lăutarii 
incepură ear să cânte și, cu tâte c'ascultam, 
nu puteam să mai aud nimica. Numai vedi-că 
inima. nu 'mi sta liniștită... ME tot trăgea afară 
din ogradă, imi da ghiez să es pe ici, pe colo 

- și pace... Făcuii cum făcuii și mam strecurat 
in casă, apoi am sărit pârlezu și am început 
să mă uit impregiuru mei. 

«Martur "mi-e unu D- dei din cer, feți mei, 
că par'că mă înhiora ceva făr de voiă, şi nu 'mi 
dădea în gând ce pustia era pe capu mei... 

«Am luat-o pe lângă pârleaz și-am tot ținut 
marginea unui lan de păpuşoiii, când, feții mei, 
eacă zăriiii, la lumina lunii, ceva grămadă jos și 
la ureche'mi ajunse ca un fel de orăcăit de 
copil... | 

«Când m'am plecat să văd ce comedie era, 
ia închipuiți-ve, Gmeni buni, ce 'mi-a fost dat 
sg văd. | 

«Era o femee lungită între păpuşoii, c'o 
brâscă de copil alături, atunci făcut... 

— Şi femeea era lrina,— glăsui Toader ca 
din grâpă și eşi afară clătinându-se ca un om 
băut... 

— lrina? Nu mai spune! grăiră din flăcăi. 
— De asta, așa-i, feții mei, era lrina. Am 

alergat, cum am cunoscut-o, de-am chemat pe
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soră mea și pe frate-meiă și cu denșii am dus-o 
la noi acasă, că ședeam atunci aprâpe de alde 
Bercea. 

«Ca femee, i-o făcut soră-mea ce i-o făcut și 
i-o dat o Iecă de suflet. Atunci abia o apucat, 
săraca, să spue soră-mi că ciocoiu O lăsat-o cu 

- pântecele la gură, gonită încă de-o cucână de 
la târg, amor€za ciocoiului: că venise co căruță până lângă pădure, și că de acolo să târâse 
mai mult până o ajuns la casa părintescă. Acolo 
n'o mai putut și o cădut grea ca: o piatră de 
moară. 

«După două dile, băcți, Irina era pusă în lo- 
cașu ei cel de veci și adi o fi oale și urcidre... 

«Adi, —vedi ce urgie a Domnului! — nu mai 
trăeşte nici Bercea nici muierea lui nici bietu 
Mihaiă, care-o murit la r&zboiu cela. S'o stins toți, știi, ca și cum n'o mai fost. 

«Mie, băeți, sferși Sandu, 'mi-a trecut doru 
de Irina, şi oftez de dânsa, ia, când 'mi-aduc și 
eu aminte de vremurile tinereţei; numa bietu 
Toader e nemângâiat și așa o să remâe, până 
i-o cânta popa: aleluia! și vecinica pomenire !» 

. 
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SCRISOAREA CU CRUCEA“ NEAGRĂ 

I 

A fost o dată, ca nici.o dată, a fost în satul 
Zăvrăteștii doui preoți bătrâni, buni creştini 
cu frica lui Dumnezeti, dar și glumeți, nevoie 
mare. 

Și mai era p'atunci în comună un notar şi 
„mai glumeț de cât preoții. - aaa 

Pe vreme de vară, pe vreme de iarnă, când 
preoții păcăleaă pe notar, când notarul pe pre- 
oți; şi iacă așa mai făceau vremei de petre- 
canie. i 

Notarul era chefiiii, dar cam leneș când era 
vorba de treaba primăriei. 

Intr'o zi, popa Toader dădu de veste nota- 
rului că sub-prefectul a trecut prin comună și
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că la auzit spunând arendașului, că a doua zi 
era să facă inspecţie și primăriei din Zăvrătești, 

Cu sub-prefectul ăla nu prea era de glumă. 
Bietul notar nu dormi tâtă n6ptea ca 6menii. 
Avea dosare de cusut, hârtii de trecut la con- 
dică, acte de pus în regulă, — și nici de unele 
nu vezuse vreme de trei, patru luni, așa că e- 
rau tote ca vai de ele. 

Mai adormind pe masă, mai sărind și apu- 
când sula și sfera, mai scriind și fumând, mai 
ațipind şi iar sărind la lucru, — dădu Dumne- 
zeu ca până în ziuă să și le vadă pe tâte cu 
rostul lor. 

Porni pe vătășel apoi să vestâscă pe primar 
şi pe consilieri să fie toți, în păr, la primărie, 
ȘI... se puse s'aștepte. 

Trece un ceas, trec două, trec patru.... 
pace! Prinde-a amurg... Nici codiță de sub- 
prefect. Eaca trece un verificator de tutunuri. 

— Da ce staţi strinși ca la paradă, mă oa- 
meni buni ? îi întrebă el. 
— Păi ci-c'o să vie domnu sub-prefect, așa 

ne vesti notarul, respunse primarul. 
— Cine vă spune comedia asta ? Păi nu pi- 

caii acuma de la tact și văzuiii pe sub-prefect 
acolo ? Ba trăgea un chef țapăn încă de 'ți era 
“lumea dragă să te uiţi la el... 

— la că taci, măi frate! grăi notarul şi se 
scărpinâ după ceafă.
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— Zăă așa! 
— Ptiă, risu dracului! Să știi că hoțu de 

popa Toader 'mi-a făcut'o!... Aoileo, tăiculiță, 
doar să mor și să nu'mi plătești sfinția-ta ne- 
somnul din n6ptea asta! Măre, lasă: meşter e 
dracu! 

* 

„ Trecuseră câte-va săptămâni. Dăduse un 
ger al naibei de înghețase şi Dunărea, cât e ea 
de mare. Crăpaii pietrele, vorba rumânului; 
făceaii țapii sloi în barbă și caprele se jeleaă 
că nu'și mai putea ține fudulia în sus. 

B&trânii nu'și mai aduceai aminte să mai fi 
vezut așa iarnă, ca să vadă înghețată până și 
limba de la clopotu ăl mare al bisericei. 

Ba unul spunea că înghețase și limba muierii 
lui, care era a mai vorbăreță din tot satu. 

Lui popa Toader nu'i păsa. li venise fecio- 
rul, care era soldat în Dobrogea, și nu se mai 
Sfârșiai chefurile de trei zile și trei nopți. 

Ei, dar tâte ai capăt pe lumea asta bălțată. 
După ce trecură ale trei zile, ca trei câsuri, 

feciorul popei se porni iar la Dobrogea, și 
popa Toader rămase iarăși singur cuc cu pre- 
otâsa. | 

Cam la vr'o patru zile după pornirea fecio- 
rului popei Toader, verificatorul de tutunuri 

12
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întâlnește pe popa Gavrilă, tovarășul popei Toader. 
— Nu știi, sfinția ta, grăi verificatorul, a venit o scris6re prin poștă. Acuma, nu ști pe adresa sfinției tale o fi, ori pe adresa părin- 

telui Toader. 
— N&, taci! Cu adevărat, taică ? | 
— Am văzut și ei la primărie. Avea marca „aea în regulă și mai scria pe densa: f. f. urgent. — Dâmne, de la cine o fi? zise popa Ga- vrilă, pornit pe gânduri. Căliniţa nâstră din 

Prisăceni era cam bolnavă ; Radului nostru din Găinaril-noui i se umflase un picior... Doar de la vre-unul din ci să fie... 
— Nu cunosc, părințele; ştiii atâta numai că scrisoarea are o cruce mare neagră în dosul ei, ştii colo, unde se lipește plicul ăla... 
-— Ţine-mă, sfinte Pantelimoane, făcătorule de minuni! Cruce neagră?... E primejdie! 
Și popa Gavrilă o luă la repedea, întrun su- flet, până la primărie. 
— Unde-i aea cu cruce neagră, care ne-a venit, nu știă mie, nu ştiă părintelui Toader?.. întrebă el pripit, abia suflând. 
— Care aea cu cruce neagră, părinte? zise 

primarul. 
— Păi o Scrisoare, taică, cu cruce neagră'n 

dos... 
| 

— A-ha! Păi a venit așa ceva, taică părinte,
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da vedi că a luat-o notaru, ci-că să o dea... nu 
ştiă sfinției-tale, nu știii părintelui Toader... 

Alergâ popa Gavrilă pe nerăsuflate acasă la 
notar. Pe drum, întâlnește pe popa Toader. 

— Da ce ai de eşti așa de prăpădit la chip, 
frate Gavrilă? îl întrebâ popa Toader. 

— E primejdie, frate Toadere.. Are o cruce 
neagră, știi, colo, unde se lipește plicul ăla... 
Da acuma a venit nu ştii sfinției tale, nu știi 
mie... | 

— Ce-a venit, măre părinte? Care cruce, 
sfinția-ta ? Şi ce se lipește neagră, creștine ? 

— Scrisoare, frate Toadere, scrisoare... 
Cruce ncgrăm dos... Călinița mea, ori Radu 
meu să știi că's pe ducă... | 
— Da tălmăcește-te pe rumânește, părinte 

Gavrilă, ce Dumnezei! 
— Păi uite, părinte Toadere,—începu popa 

Gavrilă mai astâmpărându-și neodihna și mai 
prindend puțin suflet, —păi uite... A venit ci-că 
o scrisore, și scrisoarea e în regulă cu marcă 
d'aea și are o cruce mare neagră în dos, știi, 
colo, unde se lipește ăl plic. Acuma nu știu 
pentru mine o fi, nu știi pentru sfinția ta. 

— Cruce ncgră!... Sfinţilor fără de arginți 
Cozma și Damian, mântuiţi-ne pre noi! O fi 
alunecat fiu-meiă în vre-o copcă. Doamne, și 
„doar i-am zis să se ferească... Ori s'o fi imbol- 
năvit Dumitru în seminar! Ori, mai ştii, Sanda,
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slăbiciunea preotesei, o fi făcut şi e în primejdie 
cu leuzia. Sfinţilor Patrichie și Avacum! Şi 
unde-i afurisita de scrisoare, părinte-părințele, 
vai de păcatele mele! strigă popa Toader cu 
desnădejde, frângându-și minele, 
— La notar... 
— Hai la notar. 
Notarul nu era acasă. Se dusese în cătunul 

comunei și tocmai spre ziuă avea să se întoarcă. 

% 
* %* 

— Ei, ce ne facem, sfinţia ta? întrebâ popa 
Toader. 
__— Ce ne facem? Asta era să te intreb și eă. 

— Hai acasă să spunem și preoteselor, să 
nu le pară și mai r&ă mâine că nu le-am spus 
de azi. 

Amendoui o porniră fi-te care pe a-casă. 
Când afiâ preotesa lui popa Toader de scri- 

sGrea cu crucea negră, țipâ de o-dată ca apu- 
cată de ducă-se pe pustii. 

— Sanda, părințele, s'a prăpădit Sanda! 
Aoleo, s'a prăpădit bunătate de fată! Cemi 
făcuși, Dâmne, cu Sanda! 

Și fuga biata preotesă să spuie nașe-si, de 
„la nașe În cumetri, — și puse 'n picidre două- 
zeci de case. 

Care de care se văeta mai tare și căia pe
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Sanda; care de care o îndemna să plece mai 
curând la Sanda, că doar o apuca-o cu su- 
flet, pote. 

Pe de altă parte, preotesa lui popa Gavrilă 
iși frângea mânile de desnădejde că o să taie 
picioru lui Răducu; că știe densa pe doftoru 
ăla de plasă...' Numai de ciopărțelă e bun; nu- 
mai de tăiat vorbește. 

»-— Dar tac, fă preotesă, că o fi pentru pă- 
rintele Toader. Doar ne-a feri pe noi Dumne- 

zeă d'așa foc... | 
— Ași, nu! Nu vine ea scrisâre cu cruce 

negră de geba... E pentru noi... Vai de noi și 
de noil... 

Și 'n văetături o duse până la ziuă, când 
mânâ pe popa să plece în g6nă la notar. | 

Dinaintea casei notarului erai nașul și vr'o 
dou&-zeci de cumetri d'ai părintelui Toader. 
Toţi aşteptau să audă ce-o fi în scrisorea aia 
cu cruce n€gră. 

In casă la notar, popa Toader se tot silia să 
liniștescă pe preotesă, care mai întârziase cu 

plecarea, numai până o da ochi cu crucea 
ncgră. 

— Da astâmpără-ți doru sufletului, tăiculiță, 
ii șoptea părintele Toader cu duhul blândeţei, 
că doar o da D-zeii sfintulețu să fie pentru 
părintele Gavrilă şi ne-a feri pe noi d'așa 
foc...
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— Ași, taci, părinte-părințele, că e pentru 
noi a cruce neagră... Nu de geaba am visat 
ei nptea ae-l-altă vacă albă cu cârne negre. 

— Notarul! Notarul! — Se auziră glasuri 
afară. 

Popa Toader tresări; preoteasa sări. | 
In sfârșit, intrâ notarul, afumat cum trebue, . cu căciula pe o ureche și cântând. 
Dupe el popa Gavrilă, —iar în ușă toți cu- 

metrii făcură gloată. | 
— Tăiculiță, ci dă scrisoarea cu cruce nea- gră, se rugâ părintele Toader... 
— Că ne-am topit,—zise părintele Gavrilă. 
— O fi pentru părintele Gavrilă, zise popa 

Toader. . 
— O fi pentru părintele Toader, zise popa 

Gavrilă. 
— Ba e pentru amândoi,— r&spunse no- 

tarul, și clipi din ochi, așa nu știit cum, cu 
viclenie. 

— Aoileo! strigară popii închinându-se. 

* 
% 

„ Notarul întinse scrisârea părintelui Toader, 
pe care avea mai mult necaz... prietenesc. 

Cu mâinele tremurându-i, popa o desfăcu 
și începu să citească rar: 

E
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«Dulcă frați întru: Hristos, . | 
«Veste vă trimet ei vouă, de care nu de 

mult despărțitu-m'am, că mult mi-e dor de 
voi. | 

«Aflaţi despre mine, fraţilor, că am pornit 
cum am pornit din lume și c'a mers cum a 
mers la ale-lalte vămi ale văzduhului. La vama 
a șaptea însă, mi sa înfundat, că mare e pă- 
catul deșertărei butoaielor, și multe am mai 
„deșărtat, pesemne cu ocaua și cu vadra, câtă 
vreme am trăit. 

«Rogu-m& vouă, fraților, nu mă lăsați, aler- 
gați în fuga mare până la mine, că în voi îmi 
aștept mântuirea sufletului. 

«Multă sănătate lui Hristea. cârciumarul... 
că bun vin mai avea, săracul!» 

«Al vostru întru Hristos 
«frate mai mare: 

«Proistos: Alecu Goandă». 

— De la popa Goandă, care a murit or fi 
dout luni! strigâ popa Gavrilă. -: 

— Bine, m€ afurisitule, zise notarului popa 
Toader, mâniat: așa glumă faci tu, de pui tot 
satu în picioare? și ne mai trimeți și după popa 
Alecu, hai? 

— Nam dormit o noapte întreagă, părin- 
țele, de pusesem și ei toate dosarele primă- 
rii în picioare... 'ți-aduci aminte? răspunse
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notaru, rizend. Cine păcălește, la păcăleală să 
saştepte și încă cu vârf și îndesat, că așa 
scris e la sfânta Vanghelie! Păi cum! 

Și se puseră pe chef întru cinstită impăcare. 
Amin.



  

    
    

                  

  

Din șoscua județiană cârmești hoisa, şi €că 
se vede albind, într'un colț de uliţă, cârciumaa 
novă a lui neica Radu. 

Neica Radu e cun rind la trup, că e scurt 
şi subțire; cârciuma lui e cu dou& rânduri, 
fiind-că chimiru lui e lung și gros. 

[Pa dat tat-su, de la plug, la târg pe pro- 
copselă, : mai întâii să 'nvețe carte pentru 
comerț și apoi să 'nvețe comerț fără carte, 
fiind că'l pricepea comerțu mai bine de cât 
cartea. 

Şi sa arătat isteț la minte pentru negusto-
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rie, după ce ajunse băiat la prăvălie la un ne- gustor de vinuri cu deridicata ȘI cu ocaua. 
Numa”, nu'ș cum, prinseră de veste cei-l'alți Dbăeți din prăvălie că Răducu. își împlinește scurtimea trupului cu lungimea de mână... 
Și când stăpânu se încredință, îi trase o sfintă de trântelă sor cu mârtea și mil dădu 

pe ușă afară. 
Răducu se întârse în sat la tat'su și S'apucâ de geambașlic de _vite: cumpera eftin, hrănia „boii cu borhot de la velniță, porcii cu ghindă Și cu porumb stricat, iar la vreme potrivită, îi vindea cu preț. 
Așa incepu să se cuprindă şi să se gândescă la stăpânire pe sat. 
Satu era mare de vr'o Șase, șepte sute de suflete, cu rumâni harnici, nu-i vorbă; dar, ca - tot rumânu, cu spor de nevoi multe.. - 
Măre, dacă “i-ar prinde pe toți la mână, și toți să jure apoi în numele lui ? 
Cât trăi. tat'su, rumân cinstit care făcuse bine din milă pentru rumân, Radu nu putu în- tinde pânză de păiajen subt streașinele caselor Satului. ” 

„Dar după ce săracu neica Pricop închise ochii, Răducu se făcu stăpân pe tâte și nu'și mai puse friă la nimic. 
Se făcea frate cu dracu de câte ori avea de trecut câte-o punte, și după ce trecea pun-
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tea, își făcea cruce ca dracu să se ducă pe 
pusti. 

Ecă așa ajunse că, luă de nevastă pe a mai 
bună fată din sat, cu mai. multe: pogne, de 
zestre. 

Așa ajunse de se făcu la primărie conțilii 
și pe urmă primar, după ce 'şi dădu cotu cu a- 
rendașu moșiei.. 

Aşa ajunse de incropi vr'o sută și mai bine 
de „pogone, luate cu chirie ba de la rumânii 
nevoiaşi, ba de la țiganii leneși, pe câte cinci 
ori pe câte șapte ani. 

Numa 'n vr'o trei, patru ani, uite, mi se cu- 
prinse neica Radu al nostru. şi fură credința 
tuturor până într așa, că-pe urmă, dacă se puse 
rău cu arendașu, n'avea habar de fel, că tot 
satu sar fi sculat la o vorbă a lui împotriva 
celor de la curte. 

Ecă! în sfirșit își clădi cârciuma cu două 
rinduri, ca la târg, mare şi plină de lumină 
ziua; cu câte-o lampă ici, și una colo, nGptea, 
— de zgârcenie. 

Și dacă bătu pe sp alți cârciumari, îi trăsni 
pin minte să bată nițeluş şi pe domnu aren- 
daș: cumpărâ un vapor și o batoză de dou&- 
zeci de cai putere pentru treerat grâi, o ba- 
toză anume pentru bătut porumbu Şi începu, 
la vremea. grâului și la vremea de bătut po-
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rumbu, să tragă pe rumâni la densu, cel puţin 
pe ăia cari nu aveai pus în parte cu arendașu. 

lar dacă văzu că-i merge bine Și cu asta și 
că arendașu îi ride mânzește, cumpă&râ o ba- 
toză și un vapor mai mare și începu să intre 
în învoială cu rumânii din alte sate, să le treere 
şi lor. - 

Așa, mai luâ arendașului din câștig: rumânii 
mai de grabă cădeau la înțelegere cu neica - 
Radu, care le cerea mai puţin și le treera mai 
din vreme; arendașul le lua mai mult și le 
treera, după ce 'și treera lui. | 

Luptă mare se încinse între neica Radu și 
între boeru ăl de alt neam. 

La învoeli cât și la socoteli trebuia să fie de 
faţă un conțiliă de la primărie, de obiceiă aju- 
toru de primar. 

Asta, era un sugaciă de-i mersese vestea, 
şi fiind-că primaru neică Radu îi da de băut 
de geba, era omu lui cu trup și suflet. 

Stan, ajutoru de primar, se ducea la aren- 
daș cu mintea nepecetluită de rachiu, când se 
făceau la curte socotelile. | 
„ȘI numa” cât vedea că vrun rumân e încăr- 
cat din condeiă, îi făcea cu ochiu, și rumânu 
nu iscălea de datorie în contractu ăl noi, până 
nu se lămuria bine și până nu'l îndemna Stan 
cu glas tare; și atunci, după felul graiului, s'a- 
reta car fi ținut parte arendașului.



LUPTĂ 189 
  

Ăi de la curte prinseseră de veste că de- 
" getu lui neica Radu trăgea la contract în de- 
getul fie-cărui rumân socotit. 

Pe urmă, la primărie, până să legaliseze, 
cum se zice la lege, un contract, mai curgea 
apă pe ăl pirâi; ba de multe ori alți arendași 
de prin prejur invoia Gmeni pentru munca lor 
de vară și arendașu locului mai pierdea din 
Gmeni, şi când afla, era târzii. 

Cate stăruinți nu pusese pe lângă prefect, 
„— de câte ori nu disolvase conțiliui primăriei! 

De geba. 
Rumânii alegeaii tot pe neica Radu, ori pe 

vrun altu dai lui; iar dacă densu rămânea 
numa” conțiliii, tot "mâna lui era în tâte. 

Arendașu nu mai știa ce să facă. Se gân- 
dea la viclenii mari, ca să puie densul mâna pe 
primărie și să dea peste cap pe Radu cu tâte 
negustoriile lui. 

Rică unde ajunseseră lucrurile acuma. 

IL 

Leica Zamfira, cu mânecile căm&șei sufle- 
cate până dincolo de 'câte, cu fusta zuvelcată, 
cu picidrele g6le și. cu sinii mari și plini ca 
niște burdufașe îndesate, mai să rupă cămașa 
şi să dea ochii cu lumina, — dă zor mare în-



190 LUPTĂ 
  

tr'un colț al curței să umple cârnații pe cari să-i usuce apoi pentru iarnă. 
Leica Zamfira, nevasta lui neica Radu, e muiere tinără, trăită bine și cam în voia ei, muiere cu lipiciă la Chip, mai mult naltă de cât scurtă, clădită din belşug, norocâsa de ea! Dacă te luai cu binișoru pe lângă densa și-o cinsteai cam în chip cum ai cinsti pe-o cucână, apoi o ungeai cu miere la inimă, nu alt-ceva. De mulțămită ce se făcea, și la masă te-ar fi poftit. 
Cât ce-i fi greșit să-i zici «leică». Și s'o iei mai cu repedea, știi, cum își ia rumânu mu- ierea, — apoi să fi văzut cum te măsura de lung cu ochii vrâjmași și cum te drăcuia de r&u printre dinți. 
De altmintrelea, ce să zic, era muiere cas- nică, nevoe mare; par'că “i-ar fi fost puse casa și prăvălia pe râte, așa de mi-le învirtea pe a- mendou& la rostu lor. - 
Neica Radu, mai mult la negoțu de afară de prăvălie, lăsa grija prăvăliei pe Zamfira, cât era ziua zi. Cum se însera, și dumnelui safia în sat, apoi picioru Zamfirei nu maj călca în prăvălie de fel. 
Scra se aduna multă lume, și neica Radu o cam temea pe Zamfira, că, de, auzise Şi văzuse multe ! . | 
Leica Zamfira avea în casă o soră a ei mai
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mică, fetișcană de vr'o şai-spre-zece ani, mai 
urâțică de cât dânsa, dar mai cu lipiciă la 
chip, mai ales când ridea. 

D6mne, cum ai fi mai sărutat-o atunci pe 
amendoui obrajii, colo spre colțurile gurei, 
unde se făceaii două gropiţi! 

Tare-ai mai fi dorit-o norocâsă atunci, să 
nu-i fie nici o dată sghiaburi pentru lacrimi 
ale dou gropiţi care-o făceati așa de mândră! 

Nuţa era foc de harnică, după pildă de 
la Zamfira, că ea o învățase de mică; fiind 
că de mică rămăsese făr'al de tat'su și mă-sa. 

i Nuţa, cu. mânecele suflecate, cu fusta 
zuvelcată, se făcea în patru la rostu trebei, 

Șin mâna ei, ca șin mâna soră-si, pâl- 
niora de umplut umbla ca o suveică. | 

Dou& muieri din sat tocaă carnea: și o fă- 
ceai movilă mare pe niște tocători curate 
de lemn. | | | 

Alegeai sfircurile, pielițele și oscidrele mai 
mici și le aruncati în juru-le de se bătea 
pe ele răţile, găinile și vr'o jumătate duzină 
de căţei. a Ma 

Să fi văzut luptă, maică Dâmne; să fi au- 
zit atunci măcăituri, mârâeli și cotcodăcituri... 

Mai ales rațele, „apucaii dou& de-o-dată, 
de câte-un capăt fite-care; câte o pieliță 
d'alea și trăgeaii, și trăgeai, și măcăiaă... 
lar după ce isbutiaă să rupă bucăţica și s'o
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înghiță, ridica din gât și moțăiaii vesele din 
codă, gata să s'arunce după altă bucăţică. 

Incaltea căţeii, după oscidre să dădea în 
vent şi nu rare-ori se scărmănaii câte niţel 
șiși rideă unii altora forte câinește... 

Nebuna de Nuţa îi mai cinstea şi cu câte 
un picior pe lângă câte un oscior; îi mai 
gonea afurisindu-i, când larma era mare, și 
iar își vedea de umplut. 

Pe-o masă, în ceanace mari, mațele spă- 
late stăteaii în apă, șin bătaia sârelui săm&- 
naii a cine știe ce soiă de șerpi încolăciți 
unii într'alțiă. 

Movila de carne, roșie și împestrițată cu 
bobe de grăsime albă, sta mândră ochilor 
șiți făcea poftă s'o vezi în chip de mititei 
aruncată pe grătar. 

Pe-o funie întinsă între doui salcâmi, din 
„Care se scuturau frunzele îngălbenite, se în- 
șirai cârnaţi, roșii la față, mai să plesnescă 
parcă, de plini ce erai; și când venea câte-o 
suflare de vent mai tăricică, salcâmii se clă- 
tina, frânghia se mișca, cârnații se dădea 
în lEgăn ca niște copii. 

Era cald; era ceru tot o apă albastră; era 
pace în largu câmpului, care s& vedea pe 
de-asupra ulucelor de nuiele, colo înegrind, 
dincâce îngălbenind, mai dincolo înverzind. 

Și str&bătea de-departe câte-un răcnet lung,



LUPTĂ ” 193 
  

îndemn către boi al vre-unui rumân care pu- nea grâit de tâmnă, ori care făcea Og6re. 
Mai s'auzia glasu vr'unui rumân care, ştii, din trecăt se opria la uşa cârciumei și striga să-i aducă băiatu vro litră de vin, ca să nu 

„se mai dea jos din car. 
Mai S'auzia, clăpăcla din clește a unui bă- . iat care frigea mititei. pentru niște mușterii... 
S'auziaă dastea multe, dar tâte se pier- 

deaă de grabă în a liniște mare a zilei lu- 
crătâre. | 

Ecă. leica Zamfira își făcu drum nu știu 
până unde, și atunci una din ale dou& muieri care tocaii carnea, veni fuga lângă Nuţa. 
„— Nuţo maică, îi șopti, m'a chemat. aseră 

domnu Mitică... 
Nuţa, se făcu roșie ca bucata de tocătură ce luase. în mână și plecâ ochii, . 
— "Mi-a dat săți aduc o scris6re, maică. . 
— Aoileo, să nu te. vadă leica.. strigâ cu glas înăbușit fata și cătâ speri6să către 

casă; dar. apoi repede nevoe mare, . întinse mâna pe. după „spate, o făcu căuș, și dacă 
apucâ scrisorica, făcu mâna pumn și hâr- 
tiuța intrâ în vâlccua sînului, unde inima . bă- tea mai tare și unde dragostea făcuse niţel jar. 

După ce lelea Zamfira să întOrse, își făcu 
rost de ducă Nuţa. Și dacă se duse după 

13
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casă, o sbughi în grădină tocmai după niște 
nuci, unde se şi piti. 

Acolo, scose din sin scrisorica.. Și daco 
destăcu, începu s'o citescă, — și-i tremuraă 
mâinile, și nu știi ce-o: ardea. la inimă și-i 
prindea. obrajii. 

«Dragă Nuţo, 
«Dacă nu ieși discră pe șosea în spre 

sălcii, nu mai vorbesc cu tine. Ce, nu crezi 
în ce "ţi-am spus? Vino, şi să vezi ce 'ți-am 
adus de la București. AL tăi: | 

Mitică.» 

— Ce 'mi-o fi adus, domnu Mitică ? gândi 
Nuţa... 

Și par'că i se făcu îndemn de ducă la dân- 
sul în acea clipă. 

Dar apoi o luâ cu fiică. De ce o tot zoria 
domnu Mitică să iasă în sosea spre sălcii? De 
ce nu voia să mai vie la uluce, în fundu gră- 
dinei, și să stea de vorhă printre crăpăturile 
scândurilor, cum făcuse dese ori tâtă vara? 

Inima par'că o îndemnase de la început spre 
domnu Mitică, de când o momise cu fel de fel 
de vorbe leica Joița, din partea lui domnu Mi- 
tică, — dar nuș de ce, tot cu frică grăia cu 
densu, tot cu sfială s'apropia de dânsu, — 

"Și, de almintrelea, nu era dintre ale fricâse, ba 
nici măcar sfi6se.
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„De când eșise la horă vezuseră ei, flăcăii, 
cu cine aă a face; nimeni: nu se ingrădia pe 
lângă densa. 

Și numai leica Joița o făcu să'și adune gân- 
durile la domnu Mitică. 

Nu-i spusese densa că lui domnu Mitică, ne- 
potu boerului, îi căzuse cu tronc Și că domnu 
Mitică se 'ndemna la dragoste. cu densa fiind- 
c'avea dor so ia pe densa de nevastă? 

Și, ferește,- atuncea Nuţa prinse a se uita 
mai lung la domnu Mitică : era nepotu boeru- 
lui, alt-tel de cât flăcăii toți din sat care-i da 
cu cotu, la horă; alt-fel chiar de cât Marin, care 
îi cam bătuse că la ochi. - 

Și i 1ar mai ceti odață scrisârea aea care o 

lua cu cald când se uita la densa. 

— Oare ce "mi-o fi adus de la târg? se în- 
trebâ iar și hotări să i€să pe șosea, după ce s'o 
înnopta. 

Se întârse ea, Nuţa, la lucru, dar rămase în 
frământări cu. fel de fel de Simțiri ciudate, cu 
fel de fel de gânduri nelămurite. 

Greșia cârnaţii la umplut, oră spărgea. ma- 
ţele; sbiera, așa, de-odată, la câini- și la oră- 
tăniă, pe care nu-i mai putea răbda în preajma, 
ei; certa pe băeții din prăvălie cari venea să-i 
ceră. câte trei-patru mititei, — că miră și pe 

Zamfira la urma urmei.
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„— Da ceți abătu, soră“mi-o ? o. întrebă 
Zamfira. Ori nu “ţi-e a binel... 
„Ce r&ă îi zisese adecă soră-sa. cu vorbele 

astea ? Nimic, dacă ai socoti. 
Și iute, fata mi se îmbufnâ, mi se puse pe 

plâns, și se făcu nevăzută în odae la ea. 
„lar dacă plânse o bucăţică de vreme, 

șterse ochii și €ca'și zise singură: 
— Da adecă ce'mi făcu mie, leica ? Ce dracu 

a dat peste mine? 
Atunci nu știi ce-o sgâriă în sin, și dacă se. 

căutâ, dădu peste hârtia de la domnu Mitică... 
— Nu, nu o să mă duc discră la dumnslui! 

gândi și ascunse scrisorea subt salteua patului. 
l. se nălucise chipu lui Marin Donea, care cătâ 

a 
și 
3 

posomorit la dânsa. 
Afară se însera. a 

„Auzi pe Zamfira c'o striga, și eși. 
„— Ia hai, Nuţo, la strins tâte astea, și nu. 
mai face lapte.pisicei, că, de, nu te-am luat 
“doar de câde! 
_Nuţa nu răspunse și se hărnici, la spartu 

tergului, să facă rost tuturor uneltelor pe la 
locu lor. . 

Pe nesimţite, așa, parcă tot acoperea lu- 
mina zilei nu știă ce negură nevăzută care pica 
de sus. | 

Numa! către asfințit mai r&măsese încă o 
dungă roșie, înnegurată și ea de o ceță subțire.
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„ Din spre 'câmp porniai către sat glasuri și Scârţiituri de cară, lătrături de câini și strigăte de copii, bechăituri, rinchezări, mugete scurte și sunete de tălăngi. - e 
Era' munca zilei care se întorcea la odihna 

de nâpte. 
„Tote aste felurite gălăgii să strinseră în sat și-i dară altă viață, subt acoperămentul întu- 

necat al nopții care prindea să ia în stăpânire cele de sus și cele de jos. . 
Focurile prin curți incepură să se aprindă 

și să înalțe fumuri lungi nebătute de vent; și 
focurile tainice ale cerului începură și ele, sus, a se aprinde cu sclipiri întâiă sfi6se și apoi din 
ce în ce mai luminâse. - 

Nu'ș ce vrajă, numa! acolo pricepută, le făcea 
să tremure de-o dulce mulțămire par'că, și pe 
unele să se pârdă pe un druinăi de raze, în hăul 
“întunecos al depărtărei ce nu se pste cuprinde. 

Pe la ferestre și prin ușile deschise ale ca- 
selor începură să se! arate lumini, ca pe timă, 
unele după altele, să se stingă, și nestinse, și 
singure stăpâne, să remâie, în depărtata lor 
strălucire, numa” ale de sus. : a 

IN 

Neica Radu era în prăvălie, Aştepta lume 
din lumea lui, că vezi dumritta, se pomeniseră:
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în ziua aea cu conțiliul tot dizolvat,— cum se 
zice în graiu stăpânirei. 

Auzi ?. dizolvat, conțiliu ! Și cine, m& rog, 
eră în comisia interimară, — cum. se zice la 
lege, cu. vorbe d'alea de la târg,— cine? Ne- 
ște d'ăia săraci, apucați la mână de arendașu! 
„Păi nu merge așa, boerule, gândise neica 
Radu, că și noi sintem 6meni, p'acilea!... și 
chemase p'ai lui, pe toți. 

- D6r avea să se încaere la luptă fățișă acuma 
cu: domnu arendaș! 

Ce,... numa! el să stăpânescă?. 
„Pentru ce adecă se făcuse luntre și punte, 
adunase bani albi pentru zile- negre, se cu- 
prinsese ca mai bine?.. 

Uite, ca să fie și dânsu om cu putere, să 
se simtă încaltea, unde-o' pune el mâna! 

Și să dea înnapoi, ca .bou când î îi tragi în 
frunte cu r&steiu? 

De-așa.... 
Slavă Domnului, măre; numa! boii nu erael! 
Și s& îndârjea neica Radu în inima lui, și 

făcea cu gându lucruri mari, şi le vedea. cu 
ochii făcute gata, și-i ridea mustaţa de mul- 
țămire. 

Băeţii din prăvălie se uitai cu frică la stă- 
pânu când îl vedeai cum dă din cap, cum 
se scarpină la cefă, cum stringe sprincenile ca 
pe niște nori de furtună, și cum le ridică, și
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cum i se lumineză chipul, ca după ce-a trecut 
furtuna şi s'a ivit sârele. 

Şi era tăcere în prăvălie. 
Lămpile parcă erai şi ele muncite de vr'o 

grijă, așa se uitai una la alta cu lumini poso- 
morâte, și, de cine știe ce necaz ÎȘI fumegăiaă 
coşurile de sticlă. 

“ Paharele, litrele şi jurnătăţie stăteau în șir, 
ca niște soldați, în vr'o dou€ rinduri de rafturi. 
De mirare multă că nu le veneau -mușterii, 
se uitai la ale lămpi și sclipiai la ele,. parcă 
le-ar fi. întrebat: că ce minune să fie... 

Ecă s'auzi un tușit de ale bătrâne şi moș- 
Taşe deschise ușa. 

— E-hei, cu bună-sera! strigă Radu, Și ieși 
de după teşghea. | 

— Cu bună-scra primarule!.. . răspunse moş- 
ase... | 

— Păi nu: mai sînt primar... Ce, nu știi? 
— Pentru ăi de la curte ni fi, da pentru 

noi, uite,. ești și o să fii, măcar în-necazu lor, 
— grăi moșu rar, apăsat, cu ură pă ăi de la 
curte. 

— Păi dacă vtți'ținea bine dumne-vâstră 
ăştia, fruntașii firește că -n'o să'și pât& bate 
joc de noi.. E | 

— Las'că-i arătăm noi arendașului că cu 
cine stă de vorbă,.. nai orijă dumnâta, Ra-
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dule. la dă'mi, mă băiețaș, o jumătate, d'ăl 
nouleț și roş ca un obraz de fată mare.. 

— Te gândești la fete mari, moş Tase ! 
rise Radu. 

— Păi după iarnă, nu vine primăvara ; 2 rise 
și moș-Tase. Numai asta-i al.naibei, că după 
bătrânețe nu mai vine tinerețe|... 

Și moș-Tase suflecâ jumătatea de nici par'- 
că “i-o adusese plină ochiă. | 

Eca atunci intrară vro cinci odată, vecini 
pe-aceeași linie. 

N'apucară să s'așeze la o masă, și alți patru, 
cină, intrară,—par'că se vorbiseră la un ces 
să se stringă. 

Băeţii făcură lămpile mai. mari, sticlele și 
paharele î începură să'și dea cote şi unele după 
altele să se cobâre la trebă, harnicele! 

Nică într'o jumătate de ces, rumânii să fă- 

cură ca vr'o cinci-zeci, tot unu și unu, fruntași 

între fruntași. 

Toţi erai strinși în.câte-o trebă cu primaru, 
toți erau mulțămiți de chipu cum se învoiai 
cu primarul. 

Ăștia, când ar „A fost să fie ceva, zăii de n'ar 
fi sculat tot satu, cum ai fi sculat un om,. fără 
să tragi de picidre; c'o vorbuliță numa, cun 
hazde ! 

Știuse el Radu să 'și-i alegă, fanţoşi, bă-
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tăioși, cârcotași; de isteți încaltea, nici că mai 
era vorbă! 

Și ce mai de gură, ce mai de biziclă, curat 
ca împrejurul unui stup, se făcu în cârciumă. 

Nu mai auziai de cât, când chicote de Tis, . 
când chiote de veselie, când ciocnituri de pa- 
hare și zinghinituri de sticle gâle. 

Pe carel vedeai cu ţigara între două de- 
gete îngălbinite; pe care cu luldua și tot tră: 
gându-i la cap cu unghia degetului mare ; pe 
care ronțăind stafide cu năut; pe care mes- 
tecându'și vorbele cu rost și fără rost, numai 
știi, de-o adecă, să se aflen trebă. 

De odată moș-Tase prinse-a ridica glasul, 
ca un clopot mare, între lincăelile ălor mici. 

— Măre, băeți, da ia ascultați niţel, că n'o 
fi foc... ME, n'auziți, me! a 

— Ba ca auzim. 
— Şfătosu grăiește, tăceți mă! 
— Eca tăcem... . n 
Și după d'al d'astea multe, din zizielă se făcu 

șoşo€lă, și pe urmă tăcere; iar ochii se boldiră, 
gurile se căscară, urechile se ciuliră. 

— ME, băeți, mă; da adecă numai pentru 
b&ut ne-am adunat noi aci, atâtea guri? Auz? 
incepu moș-Tase. Uite ai naibei, parc'ar fi la 
bâlciii... ME, ăi de la târg dizolvară conțilii NOȘ- 
tri, mă, ca adecă să ne arunce pe Radu nos- 
tru de la primărie... | | : |
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— Deră! 
— Vorbăi ! 
— Mai aștepte!... 
— Păi vezi, pentru aea ne primi Radu cu 

cinste, ca pentru ca să ne sfătuim că cum să 
facem ' și să dregem, pricepeți, ca adecă să nu 
ne puie ștrengu de gât ciocoiu și cu stăpânirea. 
Că Radu ne e sprijin, feții mei, Radu, uite, 
ăsta; și dacă n'o fi tot el primar, apoi sai dus 
boii dracului... 

— Păi așa L 
— Ecă, da cum alt-fel? 
— Las că nu ne pune ștrengu de gât, — 

grăi un coș-cogea-mi-te zăplan de rumân care, 
când se ridicâ, par'că se ridicâ un munte din. 
mijlocul unei văi plină cu iarbă. — Să ştiu că 
numai ei singur puiă cinci-zeci de bilete d'alea 
în cutia aea, şi tot nu iese altu de cât neica 

Radu... 
— Săracu el ! 
— Om, neica Barbu, păi cum! 

„_— Ci stai că nu merge așa cu banița, me 

neică Barbule, grăi un altu, scund și indesat, 
ca un buriaș. Noi, vorba e, când ne-o chema 
logof&tu moşiei boerești la ciocoii la curte, 
noi toți să ne facem ai Tui și să primim biletele 
care ne le-o da logof&tu, știi, cum le scrie el, 
cu numele ălora care-i vrea ciocoiu. lar când 
ne-om duce colo, la primărie, și ne-o spune
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notaru să le virim în a cutie negră, noi să pu- 
nem p'ale scrise de neica- Radu, — păi cum! 
Eca viclenia cum e! De 

— Bine zice! 
— Firește! 
— Om și ăsta, al naibei! 
— Păi na, :să „urlăm cu lupii! mai zise ăl 

scund. . a 
- — Așa, feții. mei, — grăi moș-Tase; vorba 
lui finu Pârvu e cu temelii. Așa să facem. Vor- 
ba e să nu staţi cu mâinile în sin. Fi-te care 
din noi ăștia. să umble pe la ăi mai slabi de: 
ânger și să-i îndemne să nu se m&sore cu vor- 
ba “ăluia, ba ăluia de la curte; să zică cum or 
zice ei și să facă cum om face noi.  Ăstai - 
meștesugu, vere. 

— Și pe când e sorocită alegerea a nouă, 
m& neică Radule ? întrebă Neagu Hârtop. 

— Păi, peste-o lună, ia tocmai-mi-te pe la 
vro cinci-spre-zece. de Noembre. 

— Dar conțilii cine să fie, neică Radule? 
mai întrebâ un ăla subțiratec și slab, cu ochii 
ca niște cărbuni aprinși, și voinic, me, săţi rupă 
pisica "n două. 

— Eca vorbă! grăi unu, gcambaş vestit, cu 
care nu numai odată se luase neica Radu la 
colți. 

— Cine “să: fie, dacă nu moș-Tase, 'neica 
Stanciu, nea. |lie Părâtu, Și... ca și ei, măcar.
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— Se puse și el... | 
„— Se pâte conțiliă la primărie fără afurisitu 

de nea Cârstea! 
— Las că-i bun... 
— Păi na, mai taie ciocoilor din unghișoră! 
— Măre, fraţilor, glăsui Radu după ce po- 

runci băeţilor s "aducă. un hârdăiaș cu profiriă, 
— știți una? 

— Ei?... făcură toți şi se uitară la el țintă. 
Să fi fost ochi TEI, săgetători, bietu neica 

Radu ar fi căzut jos mort. 
Păi cum! O sută de ochi, nu glumă! 
-—. ME neică, începu iar Radu, nu că me 

laud, că ne cunâștem, așa e? Da, uite, mie'mi 
place să fim noi stăpâni la noi acasă, adecăte i în 
satu ăsta al nostru. Să facem tâte alea aşa 
cum e scris la lege, dar de bună voia noastră, 
mă băeți. Și când o fi vorba adecăte să facem 
invoeli pentru muncă la câmp cu. ciocoiu, noi 
ăștia, știți cum vine, așa e ? noi ăștia să fim ai 
noștri... care cum Sar zice, neică, să nu ne 

prinză la mână ai ciocoiului... Că vedeți dum- 
nevostră, mă, dacă e primaru om de omenie, 
adecăte nu mă laud, da ştiţi, vorba vine, — 
apoi numai de cât face dreptate ălui încăr- 
cat. din condeii, și ia să .poftescă domnu lo- 
gof&tu cu cozitratu la primărie, să vedem pu- 
nem noi legalizație d'aea și iscălitura n6stră.... 
Păi cum, uite cotu, lor acolo... D'aea, mă neică,



LUPTĂ 205 
  

cum spuse și neica Pârvu, și moș-Tase, și toți 
dumnevâstră, nu-i așa ? să facem przfagandă, 
cum se zice, să umblăm din rumân în rumân, 
p'ascunsele, ştii, pe subt seră... și, las'că, la 
urma urmei, 6meni sintem şi noi! Mai dăm u- 
nuia, mai dăm altuia... ba una, ba alta... știți, 
ca după om... și după învoială... 

— Da lască știm noi, neică Radule: d-ta 
ne-ai stat nouă ajutor tot-d'auna... păi cum! 
grăi un bătrân clătinând din cap a laudă pen- 
tru Radu: 
— Aşa, așai!... strigară toți. 

Atuncă, fa pus între ei mucenicul hârdăiaș 
în care profiriul strălucea cu bășici de spumă. 

— Da ce-i asta, neică Radule ? strigâ Pârvu. 
Aoileo, trăescă neica Radu, băeți.. la dați'mi, 
băieţi, o 6lă 'n coa, că nui glumă! - 

Și unde mi se puseră rumânii naibei, şi 
unde 'mi goliră hârdăiașul până mil uscară, 
— știi, parcă subt ochii lor, ar fi stătut subt 
lumina s6relui, că și. picătura din urmă fu se- 
cată. 

Dup'aea, mai cu una, mai cu alta, unu câte 

unu, doui și trei în cctă, se porniră pe la ca- 
sele: lor. „i 

Când rămase neica Radu singur, întrebă pe 
băiatu de la teșghea cât vin: adusese peste tot 
şi ce se mai «consumase».
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După ce-i arătâ băiatu însemnarea de tâte, 
Radu făcu socotelă : 

— Care va să zică îmi băură șin astă seră 
trei-zeci și mai bine de lei! își grăi... Al dra- 
cului costă politica, păi cum! 

N 

Pe linia a treia, la capătu din spre câmp, e 
casa lui Nicolae Donea, poreclit traistă, fiin'că 
de când îl știa satu, tot-d'a una purta de gât 
o traistă, fie că avea ceva într'ânsa, fie-că 
numa! cât sufla vântu p'in ea. - 

Trecuse cu greii viața, bietu Niculae; că a- 

vusese boi, şii “vânduse;; că avusese feciori și 
își luaseră lumea * n cap, de nu le mai dase de 
urmă; iar ăl mai mic, -prâslea de Marin, nu-i 
da ascultare, nici cât dă bou r&steiului, "când 
lamenință. | 

„ Când intri în casa lui bietu Niculae 'Traistă, 
inima ți se "ncrețește și ți se stringe ca o traistă 
golă, „că glă-i e și lui casa: te miri-ce și mai 
nimica în. ea. 

Dac'apucă rumâni de se face dator la curte, . 
ori și măcar la neica Radu, apoi, ori cât ar 
munci, tot două de-o para: ce capătă se duce 
pe dobânzi şi capetele rămân datorie lungă, 
care ia dobândă la dobândă. 

Ecașa și cu Niculae Donea.
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Era dator la curte și se îndator ase la neica 
Radu ca să se curețe de curte: 

Da vezi-că neica Radu curăță pe rumân de 
curte ca să curețe și el pe rumân de ce-are, 
ce n'are. 

Dacă vad'ceți aminte, la” neica Radu, pe. 
lângă femeea care dase p'ascuns biletu ăla, 
Nuţei, mai era o femee. 

Astă femee, era mătușa lui Donea și făcea 
zile în curte la neica Radu, ca să mai scadă 
din datoria lui bietu Niculae. | 

Tuşa Leanca era bătrână ca o salcie uitată 
de vreme, încovoiată pe mal de gârlă și us- 
cată la trup ca un cocean t6mna, și sbârcită 
ca o prună opărită spre păstru pentru iarnă. 

Dumnezei îi dase împotrivire ca de stâncă 
în puhoiul nevoilor, răbdare, mai mai nepăsare 
şi nu-i sleise, cu vârsta, dragostea de casă, dra- 
gostea de i Niculae ȘI de nepotu Marin. | 

Dacă stirși leica Leanca la primaru, porni 
acasă la: Donea co pâlă de mălaii și cu doui 
cârnaţi în dar de la Zamfira. 
 Găsi pe Niculae că sta pe prispă, uite ca 
omu care ar face ceva, par'că, şi nu ştie ce-ar 
face. 

— Uite, Niculae maică, niţică udătură pen- 
tru-astă seră: îmi dădu Zamfira primarului. 

— Câte zile făcuși, tușo, la nea Radu în
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curte, întrebâ Niculae, căruia îi veni în n minte 
datoria lui la primaru. 

— Păi dou&-zeci până acuma; cu a de azi, 
dou&-zeci și una. 
— ŞI cum a spus cățți prinde ziua ?... ; 
— Păi nu ştii invo€la > Opt bani ziua, fiin'că 

e din datorie. 
— Care va să zică o să ne scădem cu 16 

lei și opt bani? Măre, fir-ar a dracului de viaţă, 
că muncesc ei, muncești d-ta, muncește chip 
și băiatu, toți noi muncim la neica Radu și par 
că băgăm în gaură de șarpe munculița n6- 
stră... “lei odată câte-va parale și nu te scapi 
cu munca de ani! 

Capu lui Niculae căzu, ca un cap de om 
mort, frânt la junghietură, pe umeru stâng. 

Mult îl mai durea în suflet ne-sporu muncei 
lui de tâtă ziua! 

— Lasă, maică, nu te amări așa, că bun e 
Dumnezeiă: mai am de făcut, ăl pe puţin două- 
zeci de dile la Zamfira, că sînt multe trebu- 
rile, la dat în iarnă, și, 'Slavă Domnului, baba 
Leanca e răchită care nu se frânge... Când 
mor lua apele, mă ia din rădăcină, cu pământ 
cu tot..... la să gătesc pentru gură, Niculae 
maică, și lasă... 

Baba Leanca se îmbărbătase cu înseși vor- 
bele ei, ca pustiul care singur prinde un sgo- 
mot și r&sună în el.
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Par'că se odihnise tâte ziua, așa începu de 
repede s'aprindă focu, să puie de mămăligă 
S'așeze cârnații pe grătar, să puie masa în mij- 
locu tindei. 

ar, în vreme ce Niculae tot sta pe gânduri, 
ca ceru tot înnorat, după plâie, când nu € 
vent, — mălaiu începu să clocotâscă și s'a- 
runce stropi; cârnații să sfirie și să imprăștie 

un miros care îţi deștepta f&mea din somn. 
Niculae se ridicâ fără de voe și intrâ în 

tindă. 
"Ecă atunci şi ] Marin a lui Donea. 
Venea de la câmp, unde muncise ca semă- 

nător pe urma plugului. 
Coș-cogea-mi-te flăcău pe un leă ziua cu 

mâinile! 
Ce să-i faci, dacă n'avea nici tu pg, nici 

„tu boi! | 
— Cu bună-scra, tușă şi d-tale taică. 
— Veniși la “vreme, Marine, grăi Niculae. 
— Ce mai cârnaţi avem, Marine, ia mi-te 

uită! grăi tușa: Leanca. a 
„— A-ha... ai făcut zi la leica Zarnfira a: pri 

marului... | 
Și când grăi, îi sticliră.. ochii făcăului ca 

două scântei "dintro cremene. | 
— Dar Nuţa ce face, tușo? întrebă el dup o 

clipă... “ 
— Păi... bine, zise bătrâna Și după ce cătă 

14
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la Marin, așa nu'ș cum, cu. înțeles ascuns, mai 
zise: las' cățți spun pe urmă, Marine. 

Niculae se făcu a n'auzi și, după ce 'și trânti 
căciula sub masă, s'așezâ cu poftă de mâncare 
cât a nouă inși. 

Mămăliguța aburia și era galbenă ca auru ; 
nițicuță brânză înălbia fundu unui taler de lemn 
înnegrit; cârnații, crăpați ici-colo, de grași, de 
un roșu ca moțu curcanului, stăteaii tolăniţi pe 
un fund de lemn, cu spatele unul la altul, de 
par'că erai o buche din abecedar.. 
După ce se sculară de la masă, Niculae 

porni la cârciuma lui neica Radu. 
— Ei, tușo, ia spune ce.aveai să'mi spui ?... 

ME vrea Nuţa, ori nu mă vrea, hai? Incaltea 
să știi, grăi Marin tușe-si. N 

— Păi, Marine, uite ce-am văzut, și tu &i 
socoti. Nuţa, pare-mi-se calcă-a strimb cu dom- | 
nu Mitică de la curte... 
— Eca taci, tușo! strigă Marin și i se făcu 

turbure căutătura,. 
— Z&i, Marine că Joița nu'șce-i dădu Nuţei 

pe furiș... vr'un bilet d'ăla cum știi face cio- 
coii.. Vezi-c'am vezut pe Joița, maică, șoptind 
d'o-parte cu domnu Mitică ascră, la colțu cur- 
ței şi, pasămi-te, era o înțelegere pentru Nuţa 
cu domnu Mitică... 

-— Aoileo, tușo! strigă Marin și făcu mâinile 
pumni, să nu dea dracu să fie așa, că %-am fă-
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cut-o lui domnu Mitică, cât e el de nepot CI0- 
coiului!... D'apoi și i Nuţal... 

Și dacă grăi numele ci, ochii lui Marin se 
înveluiră a mâhnire și glasu i se făcu mâle, 
înnăbușit. 

— Păi nai de cât să te pui pe pândă, 
Marine maică... Incaltea de-o fi a răi cu Nuţa 
să ştii șă'ți schimbi rostu... zise bătrâna. 

— Eu, să'mi schimb rostu, tușo? Aoileo, 
păi să nu.m& facă şi Nuţa, co snopesc, afu- 
risita!... Ce, daea m'am 'ghiontit cu ea trei 
dumineci d'a rindu ? 

— M& Marine, da dacă n'o fi vrend al-de 
Zamfira și cu primaru, că, ci-că 's ast-fel acuma 
de când au făcut bani... 

— Şi-o să se uite adecă domnu Mitică la 
Nuţa cu gându ăl bun... Deră, "i-a cășunat 
puiului 'de ciocoii numa! fiin-că Nuţa e a mai 
frumâsă fată. din sat! Ce? -nu ştii ei? Da 
las'că mă puiu de pândă chiar în astă scră, 
tușo... și... las” pe mine... | 

N 

In a seră d'atuncea,.pe când neica Radu 
era prins în cârciumă cu ai lui, pentru poli- 
tică d'aea; — Nuţa se muncia cu gândurile 
că cum să facă: să iasă în șosea la domnu 
Mitică, ori ba! Co
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Iși făcu drum în curte, că soră-sa Zamfira 
mi se pusese la alesătură de gogoși de mă- 
tase. | 

De după un stufiș de pomi, colo, pe lunca 
Dâmboviţei, se ridica luna mare cât o. râtă. 
de car și roșie pe fundul albastru. și curat 
al cerului. ii 
„— Măre, dacă m'ași duce? se mai „gândi 

Nuţa. Oare ce-ar zice Marin, dac'ar afla? 
Și par'că i se. arătâ Marin în față, printre 

ăi salcâmi de pe lângă uluce. 
Şi-i era chipul luminos, blând, mândru... 
O luâ atunci cu fiori de temă pe Nuţa... 
lar pe când sta și se gândia, €că auzi un 

glas care o făcu să se sperie: . 
— Nuţo, Nuţo |... Si 
Se uitâ repede încotro venea glasu și zări 

printre doi salcâmi obrazu lui domnu Mitică. 
Se acățase de uluce,. afurisitu, și o striga. 
Ea s'apropiâ în neștire. 
— Nu vii, Nuţo? întrebâ Mitică cu tremu- 

riciă în glas, 
— Păi 'mi-e frică de leica... 
— Lasă nu stai mult... Vino că "ţi-am 

adus niște lucruri frumâse și le am cu mine... 
Hai, de, vinol... | 

Nuţa stătu o clipă în nehotărire. 
In vremea asta Mitică se lăsase în Jos și se 

ivise la p6rtă, și o chema d'acolo.
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Nuţa porni spre dânsu cu doru să vadă 
ce-i adusese. 

Cum o văzu lângă el, domnu . Mitică, o şi 
luâ de, braţ. şi porni cu ea repede-repede pe 
şosea. 

Luna se mai ridicase și prinsese a lumina 
așa că ţi se făcea drag să te uiţi la dinsa; 
să te uiţi la pietrișu alb și galben din mijlocu 
șoselei; să te uiţi la sălciile de pe margini, 
parte în lumină și parte în umbra. care se 
culca în drepta lor. 

— De ce te sfiai să vii, Naţo? Ce, tot nu 
crezi că te iubesc? grăi ciocoiu, și o strângea 
de braț voinicește. 
— De, dom” Mitică, știu eu? respunse Î Nuţa 

Tușinsă. 
"— Uite, nu veză ce “i-am adus?, 

Şi prinse-a scâte din buzunarul . hainei o 
cutiuță albă și din ea o pereche de cercei 
cari sticleai la lună mândru de tot. Pe urmă 
din altă cutiuță, dout inele; pe urmă o «broșă» 
d'alea. de aur, ştii, să'ți ia ochii, ție, om teler, 
ne-cum unei muieri de fete... 

Că așa-i făcută muierea,' să i se: scurgă 
Ochii după aurării și. nestemate d'astea. 

Incaltea, când scose ciocoiu o salbă de lefți 
dăia, care face parale, nu: glumă, Nuţa în- 
cepu să tremure + de : poftă să 'şi-o atârne 

de gât... i
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— Aoileo, dom” Mitică, da mândre's astea... 
grăi ea, roșie la față și cu ochii aprinși de 
mulțămită ce era. o 
— Vezi, Nuţo? Dacă nu te-ași iubi, ce, ași 

cheltui ei așa pentru alta? 
„ŞI ciocoiu o sărută de foc şi 'mi-o luâ pe 
după mijloc. 

— Păi nu așa, dom' Mitică, — grăi Nuţa 
repede și vru să. se desfacă. 

Ciocoiu o prinsese bine însă. 
— Ei, de ce faci așa? Ce, nu “știi Nuţo, 

că eii o să te iaii de nevastă? 
„ — la-mă întâi... grăi Nuţa şi se lupta se 

scape. 

In vremea asta, pe după sălcii, se furişa 
o umbră, mai lungă de cât umbra sălciilor, 
și mai subțire. . | 

Fără să facă sgomot se opri în dreptu ălor 
doui, între cari lupta mâi-mai se potolise în 
reu pentru Nuţa. N 

— Stai că nu merge-așa, dom! Mitică! strigă 
de-odată Marin, când văzu pe ciocoiă că nu 
glumeşte. | 

Domne, unde se îngălbeni puiu de năpârcă, 
și unde 'mi-o șterse cu călcâiele. după cefă, 
ştii, fără să se mai uite că cine era Și cum... 

„Marin începu să înjure pe urma lui şi s'apro- 
pi de Nuţa care înlemnise pe loc.
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— Bravo, surato neică, — scr ăşni Marin din 
dinți... Care va să zică, cu ciocoiu, hai? Să 
vii acasă la taica, uite, acuma, după mine, 
că te. dihoc... afurisito|.. IE 

— lartă-me&, Marine, — grăi cu plâns Naţa 
și'şi acoperi ochii cu șorțul. 

Marin îi trase un ghiontișor şi 'mi-o apucă 
strins de-o mână, — apoi 'porni. 

Nuţa se lăsă la drum, par'car fi fost o ju- 
nice când o duce rumânu de funie. 

_— Așa, hai? Cu mine nai vrut să fugi, 
când "i-am zis, că ci-că ţi-era frică de leica 
Zamfira şi de primar ? ȘI la ciocoiu te duseși, 
să năzuiască la tine cu sila!... Apoi d'aea 
ne-am ghiontit la “horă și d'aea te-ai uitat la 
mine a dragoste ?... Să fugi cu mine, Nuţo, 

să nu cauţi acuma să-mi scapi, că nu știi ce 
se întâmplă... 

— Lască fug cu dumnsta Marine, grăi 
Nuţa, tot cu șorțu la ochi... 

— Păi, vezi așa : nu-i pentru cine se pre- 
găteşte;, e pentru cine. se nemereşte... 

Nuţa îl privi pe furiș, pe după sorţ, cu ochii 
inlăcrimați, însă rizători. 

Ti sălta inima că 'se :nemerise aşa lucru: 
vezi-că tot hoțu de Marin îi era drag afu- 
risitu | ! |
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VI 

Pe acoperementu caselor, pe pietrișul șo- 
selei, pe mărăcini și pe iarba ofelită aprâpe 
de tot, pe ostrețele ulucilor curței boerești și 
pe ramuri și frunzele încă necăzute, stă ca o 
poledlă de argint, o brumă gr6să.: 

Zarea la răsărit e lumin6să, dar par'că pe 
lumina premergătore sârelui, stă pusă o pânză 
subțire de ceță. 

E frig. - 
Fumurile de pe la case se ridică lungi, și 

afânate, și drepte, până cine ştie unde în sus, și 
de-acolo se plecă tâte şi pornesc spre pădure, 
unde se pun să țesă pânză brumărie de ceță. 

Nimeni nu-i încă pe șosea ori pe vr'o linie 
a satului. | i 

Numai în curtea ciocoiului se ivesc isprăv- 
niceii, logofeţii, pădurarii, și se string în odaea 
care se chemă «canțelarie». | 

Curtea ciocoiului e mare: întâi vine casa 
din spre șosea, în mijlocul unei curți plină cu 
pomi pe de margini și cu. grădini în amân- 
două câstele, una de flori, una pentru legume. 
In dosu casei, mare și din belșug clădită, cur- 
tea asta ântâia se închide, tot cu uluce de 
ostrețe. | 

Pe urmă vin dou& aripi de clădiri, una cu 
grajdurile și cu odae de Gmeni ai curței; alta,
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cu «canțelaria», bucătăria și odaia contabilului. 
Intre aripile astea e loc de trecut cu căruțe 

și trăsuri. Apoi vine curtea a mare cu maga- 
ziile pentru griă, cu odăi pentru mașinistru, cu 
pătule pentru porumb, cu tâtă căsnicia plugă- 
rescă, în stirșit. . -. e E 
“Păi cum, că multe 'sînt de socotit la :mo- 

șie de-osută de miișore de lei arendă! .. 
Ce, eglumă? . . e. 
E zi de socotit 6meni și domnu Mitică, 

nepotu ciocoiului, se sc6lă mai de. dimineță 
ca să începă din condeiii, cum știe el, cum 
a învățat de. la unchiu. 

Ecă'l că iese” în ușă c'o scurteică îmblânită 
pe el, cu căciula n€gră pe cap, — mărunt, 

„Slab, cu mustața a 6lă, cu ochii ca de tătar, 
cun semn de trăntitură de cal.pe obrazu stâng, 
umflat parcă de. mult somn. 
„_— Ce, n'aii venit încă Gmenii la socotelă? 
întrebâ puiu de ciocoii, după ce intră în can- 
țelarie. 

— Nu încă, domnule. Mitică, îi răspunse lo- 
gofătu. .. | Mae | 

— la deschide, logofete, la partida lui Marin 
Donea şi vezi:.cât ne datoreză? . . .- 

— Marin Donea, boerule? Păi nu mai e 
dator la noi, de multă vreme... Acuma e omu 
primarului că,-ci-că o să ia de nevastă pe Nuţa, 
pe sora Zamfirei... grăi un isprăvnicel...
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— Nu-i dator? Afurisitu! la ascultați, băeți, 
grăi domnu Mitică cu necaz. Ce “i-am face 
noi ticălosului ăstuia să'] putem da în jude- 
cată... pentru ceva ?... 
— Aoileo, boerule, grăi păduraru. Stai cam 

găsit eu. Ascră am dat la pădure peste niște 
 &meni cari voiau să fure lemne de stinjen. 
l-am cunoscut că eraii Nicolae a lui Negoii, 
Stan al Cârstei, Vasile a lui Popa și Costache 
ăla... cum îi zice... mă, de pe linia din spre 
pădure... 

— A-ha... Costache a lui Siminoc. 
— Ei, el! zise păduraru. N'avem de cât 

uite, să înfricoșăm pe ăștia toți că-i dăm în 
judecată și să fie martori că am prins la lemne 
pe Marin a lui Donea Traistă... 

— Așa să faceți, strigă puiu de ciocoii cu 
„ochii sticlitori de bucurie, la dați fuga după 
Gmeni să vie la socotelă: mai repede. 

Isprăvniceii eșiră. 
— Da re ce-o fi avenă domnu Mitică pe 

Marin al lui Donea, m&? se întrebară ei. 
-- Păi să ve spun eu, grăi păduraru, că e 

știă. Domnu Mitică umbla după Nuţa și pasă- 
mi-te Marin ' i-o fi tras vr'o înjurătură lui dom! 
Mitică... 

Logofttu remase cu Mitică. 
Isprăvniceii și pădurarii se imprăștiară după 

Smeni.



LUPTĂ 219 
  

„— Ia ascultă, lancule, îi -zise puiu de cio- 
coiii, am făcut ascră socotelă cu cât ne-a pă- 
gubit anu ăsta Radu primaru... și am v&zut 
că sa îngroșat gluma cu el... Ne-a păgubit, 
cu treeratu, cu rumânii cari i-a prins la el cu 
locuri pentru. tutun și pentru porumb, cu banii 
care-i dă el cu dobândă pe la rumâni. Peste 
tot face, neted, ştii, zece miișore de lei..., afară 
din punga n6stră și intrați în pungă la dinsu... 
Ce dracu să-i facem noi să-l punem odată 
subt călcâie ?.. 

— De, dom” Mitică, știi ei ? Mam 1 gândit 
şi ei la ce i-am putea face, că multe i înjură- 
tură îmi mai trage afurisitu. şi zeu, C'aşi vrea 

să'l înfundăm. 
— ME, lancule, numai la pungă îl putem 

„lovi pe afurisitu de Radu și atunci și primăria 
ea n6stră, și rumâniă și cârciuma lui „— și tote. 

— Vezi că n'ai cum să'l lovești la pungă... 
— Uite ce m'am gândit, mă Tancule! Tre- 

buie să fi având el, Radu, datorii în Bucu- 
rești... Și dacam afla la cine,—apoi îl lucrăm 
pe lângă creditoru ăla de-i merg fulgii... 

— Aoileo, că bun gând avuseși,. dom” Mi- 
tică. Las'că mă ia ei după el la "București, 
odată, de două ori, până ce oiii da de credi- 
toru ăla... și pe'urmă... de, bun e Dumnezei ! 

— Până la Radu, mă Iancule, ia să frecăm 
niţel pe Marin Donea. |
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— D'apoi că pentru Marin e usor lucru p j | 3 dom' Mitică... ni'ai grijă... 
“Atunci prinseră a intra 6menii pentru so- 
cotelă, 

„Nepotu ciocorâdei puse de-i dădu jos de 
pe un dulap, o condică lungăreță, care 'se 
chemă de «par/zzî» șimi strigă pe Gheorghe 
Necșoiă. 

Ecă partida lui: 

Gheorghe Necşoiu... 1859—1890 
Credit 

5 pogâne locuri pentru po- 
rumb în parte. E 

: 4 pog6ne secere . 483 
8 >  locurilea- 

rate și semănate 56 
| zile cu caru . 8 

2 > în
vo

cl
ă 

pe
n 

tr
u 

lo
cu
rt
 

"> mâinile, 2 
1 pogon loc. pent. tutun . 60 
3 zaf[ 1/2 pogonsccere , 6 Es Da 
SEI > arătură- 
£a8 semănătură ,.'7 

Dani butaţi de cu 1eruă : 

Pentru 10 chile transport 20 
5o lei împrumut pentru 6 

luni, cu dob. lor . 6ş 
Crăci din pădure . 20 
Semența împrumut pentru 
„semănat locurile în par- 

te: 250 ștuleți va da la 
tâmnă soo ștuleți. 

2 zile cu caru pentru că 
a fost prins cu vitele în 
Br er... 8 

zo zile la plivit ..... ro 

310 
  

Dedi/ 

8 pogâne arăt.-scm . - 56 
2i/a >» secere 30 
2 zile cu mâinile .. , 2 
Locu detutun .... . 60 
5 chile transport . . . . 10 
A dat bo ștuleţi dato- . 

ria. : 
30 zile la plivit, . .. 135. 

9 zile cu căruța . . .. 29 
—— 

202
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— Care va să zică, m& Gheorghe, ai avut 
4 pog6ne secerea invoelei și O jumătate de 
pogon secerea locului. de tutun, și ai făcut 
numai 2:/, pog6ne; rămâi dator 2 > pogoane 
secere. 

— Aşa, boerule... . 
— Da vezi: că ei am plătit câte 20 lei po- 

gonu, altuia, că să le facă... Uite, d'aea ți le 
trec în bani, pe anu viitor... 40 lei... 

— E mult, boerule... 
— Nici să scoţi vorbă, măgarule! se răstește 

ciocor6da. M' auziși > Pentru ce nu le-ai făcut 
și ale dou&?.. 

— Păi îmi era muierea bolnavă, şi eii n'a- 
veam cu cine... | E 

— Să fi pus în socotela ta Gmeni, păcăto- 
sule,... că nu era să mi se scuture grâu ca să . 
te aştept pe tine!... Să faci bine să plăteşti 
40 lei. pentru. aste două pogâne de secere.. 
Trece! la contract, domnule ajutor de primar, 
cu 2 pog6ne secere,: 40 lei... 

— Ba nu trece, domnule ajutorule, că nu 
trag cu degetu să m& omori,—na! Ce, sîn- . 

tem în Vlăsie ? păi cum? Imi puneţi în socotelă 
12 lei pogonu la învoclă, și dacă n'am putut 

să le fac, îmi puneţi 20 lei pogonu? 

— Și mai îndrăsnești, afurisitule, să faci gu- 
ră? . la trage-i vr'o câte-va, lancule! .
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Logofătu incepu să-i. dea pumi și palme și 
să] tragă de păr. 

— Las, nul mai bate, (puse vorbă ajutoru 
de primar) că-i pEcătos, vai de maica lui.. 

Bietu Gheorghe tăcu și r&mase cu ochii 
în jos. | 

— N'ai făcut arătura locului de tutun, păcă- 
tosule... De ce n'ai făcut-o? Tot bolnavă îți 
era muierea, fir-ar fi a dracului, cu tine d'im- 
preună ! grăi ciocor6da, socotind înainte. 

— Păi ca, nam făcut-o. 
— Trece-ii-o cu 9 lei: pe anu: viitor... Și 

dacă n'o face-o, nouă lei o să plătescă... 
_— O. plăti cine-o ști, că nu ei. 
— ME, Gheorghe, tacă-ți gura că te umple 

sângele, m&,—grăi logofătu cam printre dinți. 
"— N'ai dus cinci chile din ale zece câte- 

“ai avut de dus, Gheorghe, — merse mai de- 

parte Mitică. 
— Păi nu le-am dus, cătmă | erau boii ne- 

potcoviți ș și dac'am cerut parale de la d-vâstră, 
ați vrut sămi dați... Cu ce era săi potco- 
vesc, ba nuzl 

— Bine, Gheorghe, âcă o să duci opt chile 
pe anu viitor, că eii am plătit îndoit la alții să 
le ducăn locu t&i.... Ai auzit? o' să duci opt 
chile... a 
— Păi oiu duce și opt... 
— Ei da bani, cari "i ai luat imprumut,
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Gheorghe ?. Când îi dai? Ne-a fost vorba să-i 
aduci după șase luni, hai? 

— Păi așa ne-a fost vorba. 
— Adă-i acuma... 
— Nam. 
— Fi, frumos, bine-ar fi' acuma să te daii 

în judecată Și săți puii secfestru pe ce ai: 

— Nu, boerule, 'm& rog, dumneavâstră... 
„_Las'că o să .am grâi, uite și neica ajutoru' e 

de față... O da Dumnezei, „s'o face și vi i Loi 
da tot dumilorvâstre. 

— Bine, Gheorghe, &ca, să nu zici că sin- 
tem răi la suflet... Luaseşi 50 de lei și cu 
dobânda pe 6 luni 15, se făcea să ne dai 
65 de lei... Așa-i? 

-— Păi o fi. | 

— Pune la 65 de lei dobândă până la lu- 
lie, de la Noembrie . acuma, adică 20 lei, face 
cu totu 85 de lei... O.să dai pentru banii ăștia 

_0O chilă și trei sferturi Așa-i? 

— Bine, dom” Mitică, — oiă da... 
— Pe urmă şi pentru crăci -n'ai făcut nimic, 

Gheorghe. Să faci la primăvară 4 pogne de 
arătură, la pusu porumbului... 

— Păi e mult, dom” Mitică... 
— Mult, gogomane ? Da îți puiu eu dobândă 

la bani, hai? | 
— Pai n'am luat bani în mână.
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— Da crăcile nu sînt bani, păcătosule? 
Dacă. le vindeam, n'ași fi luat bani ? Hai? 

— Bine, dom! Mitică, fie; oiă face patru po- 
g6ne arătură. 

— ȘI mai ai două zile cu caru, nefăcute, 
știi, când te- -am prins cu boii în grâă... 

— Păi bine, dom” Mitică, da n'am 9 zile cu 
căruța ? Zi două pentru invoelă; zi dou€ astea, 
dacă m'ați globit așa... Da cu cele-Palte 5 care 
remân, nu mă scad măcar de la lemne? 

— Te-am scăzut cu alea, că altmintrelea 
r&mâneai și mai mult dator... 

Gheorghe stătu nedumerit o clipă, pe urmă, 
se scărpinâ după cefă și se sili să arate că nu'l 
scăzuse. Mitică prinse al înjura iar și atunci 
rumânu tăcu și, fiind-că'l amenințase iar cu 
secfestru, trase cu degetu la contract pentru 
muncă, și pentru bani r&mase să facă contract 
deosebi pe hârtie timbrată. 

Care va să zică, în loc să datoreze 108 lei, 
— cu munca așa cum i-o puse pe anu 91-92, 
cu banii pentru care.'trebuia să dea grâi, 
Gheorghe rămânea să dea 178 lei. 

- Unde mai puncți.că grâu il socotise numai 
50 lei chila! 

Ba îl mai trăsese pe sforă şi cu ale Ş zile cu 
căruța, fiind-că, la drept, așa era cum, zisese 
Gheorghe, — cu ale cinci zile nul scăzuse 
de fel.
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De față fusese un membru din comisia in- 
terimară, unu care fusese ajutor de primar sub 
Radu și care atunci era părtinitor țeranilor. 

Acuma î însă, tăcea și făcea pe chefu ciocoi- 
lor, fiind-că îi şoptise logofătu că- pe densu îl 
vrea boeru să fie primar. 

» Şi €cașa mergea cu socotelile la curtea 
arendașului străin de neam. 

VII 

N: apucară să trecă pe făgașu vremei nici 
zece zile și €că se pomeni ) Marin Donea.cu ci- 
tație la judecătoru de pace, la tact, învinovățit 
pentru furt... 

— Măre, ce-o fi și asta! Și-i spuse Nuţei. 
— “Eca! Tu şi hoţ, Marine? strigâ Nuţa. Ce, 

ori ai strechieat ? 
— Taci că pricep: «cesta», Nuţo neică.. 

De la dom” Mitică pornește lucru... ȘI, şti tu; 
de ce.. 

Nuţa înfipse ochii î în păment și se făcu roşie 
ca brobâda ei de nevastă. 
„— Ce crezi,.' că -uită ciocoiu cum 'i te-am 

suflat ? Da las' că el o rămânea cu pira, şi ei 
cu tine, măre Nuţo... 

— Da. dacă-i păți ceva, Marine? grăi Nuţa 
și 'cătă la densu cu ochii îngrijurați în cari se 

irotiai lacrămi.. ae 

15
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— Măre, n'ai grijă, Nuţo neică, din partea 
asta. Lucru e să împăcăm pe leica Zamfira, că 
pe neica Radu lam mai muiat ei nițeluș... 

— Zi, ai mai grăit cu nea Radu ? întrebă 
Nuţa repede. | | 
— Păi cum, firește cam grăit... Că %-am 

spus curat: de nu ne cunună până peste.trei, 
săptămâni, ăl mai târziă, îi fac una să mă ţie 
minte... Și fiind-că lui îi e a primărie, s'a ple- 
cat cuvântului și 'mi-a spus că las' că face... 

— Şi când te duci la Domnești, Marine ? 
— Păi, uite, poimâne, că în ziua acea e «4ro- 

cestu». M&c să spuiu lui neica Radu de asta 
i... las” că nu 'mi-e frică mie de ciocoii, când 

ştii că n'am nici o greșelă pe sufletu met. 
Marin porni la Radu. Cu drept, Zamfira aș-. 

teptase în sera aea pe Nuţa mult și bine. 
Cată'n jos, cată'n sus, — ia-o de unde nu-i. 

. Dimincța tocmai află că Nuţa a fugit: și că 
cu cine. 

Ti! foc pe ea. Cum să fugă cun calic lipit 
pământului ca Marin a lui Traistă! 

Incaltea nu'și alesese pe altu, mai cu ceva 
la casa măsi și-a lui tat'su şi nu ar mai fi fost 
vorbă de fugit, că ar fi dat-o cu dragă inimă.. 

Ba făcu foc și pe Radu care, de, știa că Ma- 
rin e harnic, măcar că n'avea nici car, nici boi. 

_ Radu şi cu Zamfira îmbucai câte ceva de. 
prânz, când le căzu în casă Marin.
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Zamfira se sculă repede ca o veveriță și se 
făcu roșie de mânie. 

— ME iertați, cucână Zamfiro și dom" Ra- 
dule, — incepu "Marin cu ris șiret la colțu gu- 
rei, — că vă vii așa pe nepoftite i în casă, Vezi 
c'aveam ceva de interes să vă spuii... 
Zamfira dac'auzise că' Marin îi zice: «cu- 

c6nă», se îmblânzise la căutătură și acuma îl 
asculta mai împe&cată. 

— Uite ce e, nea Radule, — merse. mai de- 
parte Marin: 

Şi-i pomeni de citație, și-i spuse cam de 
unde-i vine lui asta pe cap. | 

— Da ce are cu tine, ciocoiu, mă, ca să te 
incurce așa de-odată? 

— Pă uite cum stă «chestia» dom” Radule 
și cucână Zamfiro... 

Și Marin le spuse lucru cu Nuţa şi și că d'aea 
n'a mai așteptat, ma mai stat la socotelă, și a 
fugit el cu ea, fiind-că îi era dragă lui și el 
drag ei.. 

— Auză dumneta, ciocoiu! strigă Zamfira... 
să necinstescă fata, hai > 
— Păi ce cap. avu și Nuţa, Zamfir, și tu 

Marine, dacă zici că te îndră ăgise ?.. 
— Păi şti și eii, nea Radule.... De, cap de 

muiere... Voia CIOCOiu să il învertescă, știi, cu
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Că ei am pândit întâiă să v&d ce-i zice și cu 
ce-o momește... 

— Ei, vezi, Zamfiro neică, grăi primaru. Să 
nu te mai impotrivești lui Marin. Uite, să le 
găsim nași, să dăm Nuţei ce-i al ei... și noroc 
să le dea apoi Dumnezeii... 
— Z&u așa, cucână Zamfiro.... nu te mai 

împotrivi, că Dumnezeiă me știe și pe mine 
câte alea am.. 
=, haide fie, afurisitule! grăi cu ris 
prietenos Zamfira. Spune Î Nujei să .vie astăzi 
la noi!.. 

— Să ți dea Dumnezeii sănătate, cucână 
Zamfiro... Da la Domnești, mergi cu mine, 
nea Radule, precum ca să: fi martor? Și mai 
luăm și pe moş-Tase... 

— Las'că merg, Marine... N'ai grijă... 
— Dacă-i așa, cu bine, cână Zamfiro, cu 

bine, neică Radule. 
Marin porni. 
— M& Radule, da ştii că Marin îi om, nu 

glumă ?.... cam pare bine acuma că "fugi 
Nuţa cu dânsu... 

— Păi știi dee ce Marin îți pare adi mai bun | 
ca ieră: fiin-că ţi-a zis cucână... rise Radu. 

— Ei, şi tu, m& Radule... și adecă de ce 
nu 'mi-ar zice, mă? Ce, nu sint nevastă-ta și 
tu nu ești om cu stare, care, mâine, să vrei, iei 
moșia ciocoiului cu arendă: 2 "Hai, ian spune!..
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„— Păi de-asta așa-i, Zamfiro neică, r&s- 
punse Radu... | 

Și vedeai după chip că era mândru grozav 
„de-așa vorbă ce-i spusese Zamfira... 

— Păi dacă ne-o ajuta Dumnezeii, Zamfiro, 
să ne plătim de afurisita aea de datorie, știi, 
pentru care am pus ipotecă căsuţa asta a n6- 
stră, mE întind ei și la București... m'ai grijă. 
„Pe urmă, dacă moiii plăti de tot şi de batoza 
asta marea, atuncea curat, leicuță, că sintem 

.ai noștri, păi cum! 

Și Radu ieși. . | i 
„Nu trecu mult și intrâ Nuţa, rușin6să, ruși- 

n6să... 
Vezi că Zamfira însă nu-i mai purta mânie 

şi mi-o întâmpină cu vorbe de soră; și-i lăudă 
pe Marin al ei; şi-i rindui pe urmă tâte alea 
ale casei care se cuveneaii Nuţei. 

Ce mulțămire pe sufletu Nuţei! Cu ce drag 
se uita densa la velințe, la care țesuse și ea; la 
-ștergare și la cămăşile pentru ea și pentru băr- 
batu ci; la scârțele pentru așternut pe jos și 
pentru pus în pereți la perine și la coltuă; la 
tote, la tote; — și tâte i se părcă mândre și 
parcă ceva noi Ce nu mai văzuse și care o 
făceă să se uimescă și să-i pară nevoie mare 
de bine... 

Vezi-că era să le-aducă în casa lui Marin, de
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care 'se îndrăgise cu trup și suflet, fiind-că-"] 
vEzuse om de « omenie și cu dragoste de densa. 
_Și-i venea să cânte de bucurie; și-i părea. 

alta par'că, cu mult mai mândră, și casa soră-si,. 
— iar sâră-sa bună ca bunătatea, o mamă care: 
dă cu drag tot ce-i al «i, copilului. pe care! ur 
nește din casă. : 

VII 

E mare fierbere în comună. S'âpropie, vezi. 
că, ziua alegerei unui primar, și s'aude că sub-- 
prefectu o să vie în ziua aea în sat; c'o să vie, 
nu numai ciocoiu de arendaș, ba încă și pro-- 
prietaru moșiei, care se întâmplase a fi prefect 
al. județului. 

Svonurile astea pornise pe g gânduri pe Radu. 
Ăi ai comisiei interimare, impreună cu no-- 

taru, fuseseră chemaţi la târg, la prefectură, și 
li se dase poruncă de chiar cuconașu prefectu 
să umble şi să spuie locuitorilor să n'alegă pe: 
Radu, că o să fie apoi impliniți cu biru, „cum. 
nu se pote mai al dracului! 

— Ei, cum facem, mă neică? așa se între-- 
„baă rumânii în șoptă. 

Ai dârji spuneai că nu le pasă, ăi mai slabi 
de Anger cam se codei, cam se încurcaă la 
vorbă, .toți însă alergaii sera la neica Radu săi 
sugă din butsie.
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De la asta nu-i oprea stăpânirea. 
Intr'o dimincță se pomeni neica Radu că'l 

'chemă arendașu la curte. i 
— ME, ce să fie asta, nevastă ? grăi el Zam- 

firei. | 
— Păi ce să fie, omule; ia, o fi vrend cio- 

«Coiu pace cu tine. 
— Zamfiro, mi s'a bătut ochiu stâng tâtă 

sera ascră; nu-i a bine, fă.. Dacă m& chemă 
ciocoiu, să știi că 'mi-a găsit ac de cojoc. 

— Ei, ia lasă şi nu fii prost, Radule. Du-te 
mai bine mai degrabă și vezi la ce te chemă. 

Radu porni cu grijă; cu grijă r&mase și Zam- 
fira, cu tote că'i dăduse chip curaj. 

Arendașu, domnu Costache Teodorof, e un 
:ăla nalt, gros, cu barba care bate 'n.roș cu lu- 
iri gălbui, cu mustăţile cam a 6lă, mai mult 
afumate de tutun; cu ochii cam albaştri spălă- 
-Ciţi, vicleni nevoe mare; numa! cât să te fi ui- 
tat la ei, când vorbei cu dânsul, Și ţi-ai fi dat 
„s&mă precum cu cine ai de furcă. 

După tâte alea, nici la graiii nu era curat, 
hainu! - 

Graiu ca sufletu și sufletu ca graiu, — vorba 
-aea|.... | | 

Boeru bea tutun în canțelarie, când intrâ 
-Radu.. | | ă 

» — Bună ziua, dom” Costache... îi rosti Radu 
cu cinste.
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— Mulţiamesc dimitale, Radule.,. la poftim. 
șezi, răspunse boeru după. ce dădu mâna cu el.. 

Radu șezu, mult mirându-se în suflet de-a-. 
tâta cinste boerescă. 

— M& chemași par'că, boerule ?... 

— Te-am chemat, Radule, să te întreb: ce: 
ai de gând cu primăria ? - 

— Păi, de, dom” Costache, e am gându ăl 
bun; da dacă dumneta nu mai vrei cu nici un. 
chip. să fii ei primar, 6că n'oiă fi... 

— Nu așa, Radule, nu așa... Ei vreau să: 
fii dimita, dar să fii cum cere trebuințele lo-. 
cuitorilor cari, de, aii interes de arendaș mai 
mult de cât de dimita... Imi facă concurență 
cu mașinile de treier, trecă-mergă; le dai lo-— 
curi pentru tutun; 'mi-ai rupt din 6menii cari 
se învoiaii pe moșia mea; — haide bre, ţi le: 
iert tote. Dar, vezi, dimita îmi faci r&ă la con- 
tracte, imi faci r&ă la socoteli; lași pe alții stră-- 
ini, de pe la alte moșii, să vie și să dea parale 
rumânilor de cu iarnă şi dimita le legalisezi 
contractele agricole, chiar pentru ăi cari ai da-. 

„torii la mine și cari trebuie să r&mâie învoiți pe 
moșia mea... Apoi, eu sint să, Radule, ori 
dimita? 

Par' căii venea boeruluă s să ridice glasu mai 
sus; dar. vedeai că se ține și că vrea să-i fie cu 
glasu blând, până la capăt.
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— De, dom' Costache, așa -m&- pirise unii; 
da eă nu “d fac nici un r&i, z&ă nu!. 

— Ei, nu mai încurca, Radule, că 'mi cu- 
nosc ei meseria... Ei voii să cădem amendoui 
la învoială: să .te-alegem primar și să te întă- 
rim în slujbă; să te las sățți faci interesele cum 
vrei, dar să'mi faci și p'ale mele... 

— Bine, dom” Costache, să ne: învoimi;...: 
grăi primaru cu supunere, ști păr că cu adeve- 
rat ar fi fost așa. 

— Spune pe față dar, Radule, carei: sint 
pretenţiile ?... Mie îmi place vorba scurtă și cu 
folos. a 

— Păi, de, ce zici dumnetă, boerule... 
— ţi dau o sută: de pogone, să le-muncim 

în parte: jumătate grâu și jumătate porumb, cu 
semânţa niea: Omenii i-oiii plăti ei, ca învoiți 
la mine, și d-ta o să treeri grâul cu mașina 
d-tale... 'Pe urmă ți-oiii da şi câte cinci stînjeni 
«de lemne pe fie-care iarnă. 
-— Bine, boerule; îmi vine şi mie la soco- 

telă... Numai pentru un lucru te rog, dom” Cos- 
tache: să nu spui nimEnui de învoială și să lași 
pe ţărani să malegă chip tot după voea -lor 
ca pentru ei... mEnțelegi, adecăte, cum vine 
«chesha». 

— Te 'nţeleg, Radule, te nţeleg, n'ai eri 
Da mare hoț ești, mă...
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— De, dom' Costache, fi-te care face cum: 
pote și ce pâte. 

După ce porni, se gândi: | 
— Măre, lasă că tot ei o să fiă ăl mai șiret,. 

—'he, he!... 
"In sfârșit nici un svon r&ă nu mai eși pe so-- 
cotela lui Radu, și țăranii mil aleseră cu. mai. 
multe voturi de: cât tot-d'auna.. 

Ce mai beţie fu în nâptea aea la cârciuma. ) 

lui neica Radu! 

- Numa! vezi c'a doua zi se pomeni Radu c'un. 
băiat din prăvălie de la creditoru' lui din Bu:- 
curești. 

Arendașul îi dase de urmă. 
Dă fuga Radu la negustor că, cum: așa şi. 

pe dincolo, — ași! negustoru nici nu vru: să. 
audă; ba că avea nevoe de parale, fiind-că: 
nu-i mai mergea bine treaba; ba că una, ba. 
că alta, ba că multe și de tâte. 

Radu se întârse acasă opărit. De unde să 
ia” el, ca dintr'o ladă plină, opt miișdre de. lei,. 
bani ghiață? 
“Şi rumânului, la necaz, unde-i mai trec pin: 

gând chibzuiri sănătâse!... 
_Din cotro i abate că f-ar veni scăparea, în-- 

tracolo se duce ca legat la ochi. - : 
II sfătui: Marin Donea, ba Zamfira, ba se 

viri cu vorba și Nuţa și Traistă ăl bătrân, ca să.
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se ducă la dom Costache, — că doar iera pri- 
ten acuma cu dânsul. 

Ăștia din neam știaii chip de cumetria. lui 
Radu cu bozeru. 
„Şi ecă pe Radu, tocmai la București, la bo- 
eru acasă. 

Și cam cu umilință i se plecă, şi cam cu să- 
rut mâna îi spuse păsu, și cam cu rogu-mă de 
“om în nevoe îi ceru parale, ca încaltea să se 
'cunâscă dator Gozeru/ui- și om al lui să fie. 

Boeru prinse-a ride pe sub mustățile alea 
„afumate, ca paiele d'imprejurul unui coș, — se 
lăsă mult să fie rugat și la urmă mil arse cu 
dobândă strașnică, în vreme ce-l mângâia cu 
'vorbe prietenâse și mil legâ cu a contract, știi, 
ca ipun nemernic. 

Din ziua aea, fu argatu ciocoiului. 
Doar cu cârciuma ce mai făcea dever; î 

cola, și cu mașini, și cu locuri, cu tâte' ale 
lui, făcea după pofta boerului, care nu-l mai 
ruga, ci-i poruncea. 

Intro zi, când îi trecu “până peste buze 
-amăreala traiului, că și țeranii prinseseră a 
nu-l mai cinsti din inimă, cam vru să se r&z- 
vrătescă - împotriva, boerului 7 şi zise nu'ș'ce, 
așa, cu necaz. 

— la. ascultă, Radule, nu te răţoi aşa la 
mine, că'ți vind și cenușa din vatră! îi strigă 
ciocoită.
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— Păi, să vinzi, boerule, dacă'i putea a-- 
pucâ de zise. 

— Să nu pot? 
Şi boeru mi se făcu roșu ca focu,. și unde-i 

croi câte-va palme lui Radu, de'i Scăpărară. 
măselile. 
— Am săți vind,: mișelule, strigă boeru,. 

că'mi datorezi 12 mii de lei și capu t&ă nu: 
face nici pe sfert! Ai vrut să'mi porți r&zboiii ? 
Eaca r&zboiă, na! Pleacă, și nici să te mai. 
văd în ochi, “pârlitule ! 
“Bietu Radu porni cu capul în jos, vinăt: 

la față. 
li venise la cap, cum și ce fel îl jucase: 

ciocoii. 
Vorba era, cum să. scape de năpaste ? 

IX 

“In curtea lui Radu, nu se mai hodineaiă ale- 
două batoze cu vapârele: lor învelite cu mu-- 
șama negră. 

Vinduse pe a mică cu vaporu. €i și” pe a. 
mare, o întorsese, : cu pierdere, ăluia de la. 
care o cumperase și căruia nu-i plătise tot. 

Vînduse din vinuri, așa cum putuse, făcuse: 
ce făcuse în stirşit, și 'se plătise de ciocoiu: 
dracului. - 

Casa şi-o pusese la Credit, că acolo incal-
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tea, nu avea ce săi facă ciocoiu; și acuma, 
nici primar, nici măcar conțilii;— de-o parte 
și departe de toți, își vedea de cărciumă și de 
păment. 

Cârciuma nu-i mai mergea, fiind-că toți cari 
fuseseră, ai lui, acuma. să : duceati la cârciuma 
arecului. de la hanu arendășiei. 

Nimenea din sat nu mai avea. credință în 
el; fiind-că, dacă nu mai era în socoteli cu 
Boeru, dacă nu mai: iera omu lui, era insă în 
neputinţă 'să mai facă cui-va bine. 

Ca săl mai fi ales primar,—ași, ce vorbă, — 
ar fi fost la sigur, sluga la dărloagă a cio- 
coiului |! | 

Nu! Radu se pierduse pentru sat şi pentru 
el chiar ! 

Nimenea nu se mai învoia pe locurile lui. 
Abia dacă! putea să'și aducă Gmeni streini 

de pe alte moșii, cari fageaii de binele afu- 
risit de p'acolo. 

- Unde mai puneţi că isprăvniceii și logof&tu 
boieresc pururea-i căutau pricină șii făceau - 
fel de fel de neajunsuri.: n 
„Ştii, parcă le era: tuturor-cu haz. să umi. 
l&scă și săl vadă că r'are putere să le.facă 
şi densul ră&ă, lor. | 

” Imbătrânise, bietu-Radu, imbătrânise de tot. 
Zamfira i se făcuse nagodă în casă:- tâtă 

ziua îi căta pricină șil batjocoria, iar el, să-
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rac de maica lui, tăcea și ofta în el ; din casă, 
fugea în prăvălie, şi din prăvălie pe câmp, 
dacă gura Zamfirei îl prigonea în prăvălie. - 

Pe urmă, mereii îi scotea ochii Zamfira că: 
uite, Marin Donea e primar și că'i merge bine, 
fiin'că e al Curţei... Fireşte, uitase că nepotu 
ciocoiului era să'i necinstească pe Nuţa; uitase, 
păcătosu, că'l dusese la judecată la Domnești 
și că Radu îl scăpase, cu plocoanele ce du- 

„sese sub-prefectului și judecătorului... Uitase 
și Nuţa, că se fudulia când o vedea; nu-i mai 
călca în casă, iar la biserică abia îi moțăia 
din cap!... IE | 

Ea, Zamfira, s'ajungă de risu soră-si mai mici 
şi de rîsu satului, —și din pricina cui ?— a ne- 
mernicului de Radu! 
„Radu, biet, le asculta astea și tăcea, dar 

fierbea în elși clocotia a răzbunare pentru - 
vr'o zi... | 

Intr'o bună dimineță îi dădu: una și bună 
în gând: ștă, măcar să facă niţel sânge re 
arendașului și familiei lui; că săi facă r&ă la 
pungă, n'ar fi avut alt-cum de cât doar să'i 
fi dat foc la pătulele cu porumb și la șirele 
cu paie. N | 

Pentru foc, avea el să vadă mai târziă, și 
asta nu era lucru de ris. El voia acuma se: 
ridă numai de ăl de alt neam! - 

Așa, -iaca în ziua de Sfintu: Vasile, de, zi
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când t6tă lumea o petrece cu veselie,—eaca 
la curtea lui dom” Costache că pică așa, tam- 
nesam, niște inspectori de la regie, cu sub- 

prefectu, ba încă și cu directoru prefecturei 
din Bucureşti. Cu ei veniau și niște agenți 
d'ăia d'ai regiei; şi, fireşte cum saflă în sat, 
tot satu se cam strânse în șosea. 

- Boer Costache era pirit la regie precum 
că cumpărase tutun de la toți ț&ranii de prin 
satele unde să seamănă tutun, știi, pe sub 
mână; că avea un bulgar la curte, care ale- 
gea tutunu șil tăia, şil făcea pachete, știi, 
ca la regie, de nu le puteai deosebi nici 
de cum. 

Că avea bulgaru ăla o odae în podu de la 
fânărie şi acolo era lumină mai totă n6ptea : : 
vezi-că acolo lucra, afurisitu, de făcea î încă: un 
venit arendașului... 

“Cu plecăciune, cu ieităciune, ăia toți de la 
stăpânire și de la regie spuseră lui boeru ca 
pre. cum stă lucru și'și cerură voe să caute.. 

Arendașu se tăcu verde-galben-arămiă, dar 
prefăcu fața nepăsătore Și se învoi se caute. 

Ce mai de chiote pe cocâna  arendășâica, 
ce spaimă pe copii |... 
“Pe urmă'ce r&scoleală în casă; ce de urme” 

de noroiiă, că iera cam moină afară; — în 
sfirşie, măre, balamuc întreg: 
De unde tutun la arendași Și însă, mă, "așa
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ieraă făcute. pirile, așa arătau loc, mașină de 
tăiat, foi mari tipărite din cari bulgaru tăia 
foi potrivite, știi, ca pentru pachete de un lei, 
de 50 bani și de 10 bani,—ba încă avea ci-că și 
cutii de bectimis,—că, fireşte, trebuia să puie 

  

pe gânduri pe ăi de la regie... 
Cercetară ăia și pe bulgaru, care la drept 

vorbind, avea un chip de tâlhar de. munte, 
deți. vira fiori. O fi ştiut el, hainu, multe meș- 
teșuguri, dar.la arendaș nu făcuse altul de 
cât să umble cu oile, cu boii, și cu bivolițele, 
și sera, acasă,- să le mulgă. | 
„Văzură ei la urma urmei că iera o păcă- 

litură sdravănă... Dar, cine s'o fi făcut cu așa 
haz și noimă nu dedeaii cu gându ! 
Lai Radu nu-i făceau cinstea să aibă atâta 
închipuire și arendașu o puse în socotela vr'unui 
dușman de la oraș.. o 
„In vremea asta, Radu ridea ascuns pe subt 

mustăți și se bucură al dracului de bine și de 
mult, când afl de la Marin Donea, care fu- 
sese şi el la curte, de tărăboiu ce: se făcu- 
se acolo. , 
„Toţi din sat lăuda pe ăl care, făcuse dră- 
covenia asta afurisitului de neam străin, care-i 

 globia păgâneşte; iar Radu se umfla. în pene, 
în inima lui, cât se putea. a 

ȘI nimănui nu spuse. Vremea trecu, înainte 
la deal, zi cu zi, lună ca lună; când şi când
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se mai vorbia câte odată, ca de-o poveste, 
de pățania arendașului... 

ȘI fiind că numa” așa putea să'și mai r&z- 
bune, neica Radu plănuia altă aea, căci vrăş- 
mășia intre el și ăi de la curte își săpase albie 
adâncă și'și lăsase vad: când și când, trebuia 
să treacă cu câte-o pățanie, ăi de la curte la 
el pe faţă, și el la &i de la curte pe furiș. - 

De almintrelea Radu începuse iar a se în- 
firipa cu negoțu la vite, mai ales, și trăgea 
nădejde, într'o bună dimineaţă, iar să mai pue 
mâna pe comună. 

Un lucru numa' îl rodea ca o bâlă ascunsă 
în coș: tâte le putea drege, însă credința ro- 
mânilor în el, pace bună ! 

Vezi-că cine 'și mănâncă credința, ca țiganii 
biserica, fără biserică rămâne... și singură cre- 
dința e care, dacă se duce odată, nu se mai 
pote intorce tot așa de curată și de intregă ca 
odinioară. 

se rr, 
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DOR DE CÂMP 

Mi-i dor de câmpul ce să 'mbină 
C'un cer pierdut în depărtări, 

A cărui linişte deplină 

M& acufundă n cugetări... 

Mi-i dor de' lanură mari de. grâne 
Cu spicul lung. și aplecat ; 

De griji—tiranice stăpâne,— 
De bucurii, la treerat, 

Mi-i dor de viața de la ţară, 

De aier viă, de fân cosit, 

De munca în sudori de. vară, 

De seri... când cazi. de. obosit...
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Ce nopți atunci neturburate 

De nici un vis,—ce deşteptări 

In dimineți înrourate 

Și 'n dulce farmec de cântări... 

Și eacă mândra primăvară 

Cu roditâre ploi, cu vint... 
Incepe iarba să răsară, 

„Incepe munca de pămînt... 

Văd grapa 'n colțu-i cum tresare 

Rizind cu dinţii săi de fier; 

Văd plugul.repede cum sare 

Din prăfuitul lui ungher, 

Și scutură încet din cârne— 

Gândindu-se cum anii fug,:: 
“Cerând- la 'ncheeturi: să-i târne 

Balsamul veiţii lui de, plug... 

Din cuiu 'n care odihnește, 

Aruncă pe furiș scântei 
Uitata c6să : se gândeşte 

Că va veni şi vremea ci... 

Jar șapte seceri, luminate 
De o rază-a sorelui apus, 

“Ca șapte luni reînviate 
„Lucesc „de pe-o corlată, „sus, cea
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Și văd pe lanuri masi, voidse, 
"  Rostogolindu-se subt plug 
Pămîntul, în felii luci6se, 

Și boii hărnicind la jug... 

lar peste tot, e numai sâre, 
Și numai viaţă 'n tot respiri: 

Plugar, "ţi-e munca priitâre, 
„Poet, ai cum să te inspiri... 

O, dor îmi e de libertate! 

Intre păreți mă 'nnăbușesc. 
Dintr'înșii munţi de greutate 

Pe umeri'mi s& prăbușesc! 

De la fereastră-aceeași zare 

Pătată de vr'un coș negrit 
Și-adeseori de fumul care | 

SE 'ntinde lung... neisprăvit... 

In timp ce mâna 'mi scrie, sczie, 

Zăresc o pasăre trecând 
Și ochi'mi fug de pe hârtie 

Pe urma ei alunecând... 

Zăresc pe-o streașină de casă 

" Perechi de vrăbii cioc în cioc :. 

Trăiesc, de nimeni nu le pasă, 

Voi6se sar din loc în loc.
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Ce triste-ar. fi în închisâre! - -. 

Ce dor le-ar fi de-un sbor tihnit, 
Subt plâea razelor de sâre 

Pierdute-adinc în infinit ! 

i Y e e
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TĂCERE 

In largul câmpului, tăcere. Pe zare-abia să 'ncondecază 

O umbră de copac ici, colo, ca streji de pază ce veghiază.. 

Pe câmpul cerului albastru răsar flori mândre de lumină 
Şi dintr'un colţ al depărtărci 'și-arată chipul luna plină. 

„Un fir de iarbă povesteşte și cele- l-alte îl ascultă, 

In freamăt lin îşi spun iubirea: și înfrățirea lor cea multă. 

Un flutur dârme pe. o: fidre.şi fisrca 'n vorbă cu zefirul . 

ÎL leagănă în visuri. scumpe ce par'că nuw'și mai curmă firul. 

O, tote florile 's deștepte „pe-asemenea sclipiri de lună 

Ce sboră 'n aer, și pe frunte poleiă de aur li s'adună. 

Un gândăcel.ce pârtă 'n spate o luminiţă tăinuită 

Sfios prin iarbă să strecâră şi spune-o vorbă-abia șoptită. 

Vre unui fir saă'la vr'o fl6re... iar grcerul, gelos din fire, 

'I-o'ngână, pe când alți tovarăși răspund și țirie 'm neștirc. 

Tînţarii, în bătaca lunci, acestă muzică. de n6pte 

SE 'ncing de brii, s& prind la horă și-adesea jocă 'ntrega n6pte: 

E multă viaţă și mișcare... dar tote seamănă-a părere 
In faţa haosului lumei din carc picură tăcere...
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Iar tu, în ăst pustiă de ţarini, te socoteşti ca Singur viă 
-Şi-adânc te pierzi ca o gândire în al visărilor pustii... 
O, Dâmne, câtă alinare, ce negrăită mulțămire 
Că poți să fii cu tine numai pierdut în astă nesfirșire,.. .- 
De unde farmecul acesta ce din tot locul te 'mpresdră 
Şi-atât de mângâios te- -atinge, și-atât de dulce te 'nfidră? 
Ce-anume simţuri sE deşteaptă în fundul sufletului t&ă 
De-asculţi cum îți vorbește Firea și de 'nțelegi cuvîntal s&ă 
In tine tace-acuma omul cu năzuinţele-i deșarte 
Şi numai sufletul viează de să revarsă și s& 'mparte 
In nesfirșirea necuprinsă carc'] cunâște ca o mamă 
Şi către dinsa cu iubire, atât de sinceră, îl cheamă. 
În ca e pacea, curăţia, viața liberă de-atom; 
Cu cât de dinsa te apropii, cu-atât nu vrei să mai fi om. 

O, da; vieaţa e deșertul cu mari nisipuri mișcătâre 
La întîmplare cârmuite şi arse pururea de s6re... 
In totdeauna caravana dorinţilor, ca el aride, 
E înghițită și d'asupra-i mormântul repede să 'nchide. 
Iar corpul, humă necurată, ce-atâta știe: să doriască, 
Un alt noian de-aprinse doruri e gata iarăși să porniască, 
Pe-acelaș drum al ne "mplinirei, și suferinţile se țin 
Un lanţ ce nu să mai sfirșește: un chin să leagă de alt chin. 
De-accea sufletul, sărmanul, încătușat în lupta vicţei 
Aspiră pururea la pace, cătând din temniţa tristeței 
“Să se reverse în afară, în lumea liniștei depline; . 
De-aceea-pentru el tăcerea subt vraja bolților senine 
Intrun pustiă întins de țarini, e-o ncgrăită mulţămire, 
Căci pâte fi cu dînsul numai „pierdut în sfânta nesfirșire,.. 

Valca-Largă.
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PRIVELIȘTE DE SEARĂ 

Să plimbă-a lene vintul pe lanuri sămănate 

In care pierzi juncanul de-un an și șase luni; 
lar spicele bălane cu ţepi lungi, resfirate 
S& 'mbrăţișează 'n faţa desmierdătârei luni... 

Pe drumul dintre lanuri s& mișcă 'ncet la vale 

Și scârțâie 'n r&stimpuri un car întârziat 

Ce'și culcă umbra 'n urmă, ca negru chip de jale 

Ce merge după mortul spre grâpă îndrumat. 

Pe maldărul de iarbă sub seră-acum cosită. 

E tolănit rumânul de muncă hăcuit; 

Pe ochi i se cobâră pleoapa obosită 

Care-a clipit întruna din zori pân! asfinţit.
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Joian și Sâmbotilă, lăsaţi în bună-voe 
Pe calea, lor știută, merg, cefele mișcând, 
Tovarăși buni de muncă, tovarăși de nevoe : 
Ei să gândesc la iarba cosită de curând. 

Ce liniște! Cât farmec... Colo, străbate 'n zare 
O cruce sclipitează : biserica din sat 
Să lămurește bine și peste tâte pare 
Că 'ntinde pacea sfântă din turnu-i luminat. pc
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ÎNTRE RICHITE 

Sorele “i-a tors în (GăraNalur)) resfirat pe spate, 

Dăruitu-ti-a pădurea două mure negre, mari, 
Două fragi și două mere sînului încredințate, 
Luna Mai din trandafirii cei mai mândrii şi mai rari. 

Singură, între richite, lângă țarina de mături, 
Cată în “oglinda. apei, — care par'c-a stat pe loc 
De uimire şi de draguii, — și cu umbra ci alături, 
Uită de scăldat în vraja drăgălaşului ci joc. 

Nu ia sema cum că vântul, mare hoț, viclean din fire, 

ÎI tot flutură cămașa şi-i sărută trupul gol, 
Nici că sârele 'și strecâră prin frunzişi câte-o privire,., 
Nică că pas furiș de vulpe dă richitelor ocol.
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Cercă apa cu piciorul; o cuprind fiori. S'așcză 

Jos pe pajiște și ride, brațele încrucișând... 

Vrea apoi să sară: rîul, ars de sore, 

Insă apa-i foc de rece... Uite-o iarăşi tremurând, 

Se aplecă spre oglinda, care-o fură-așa de bine, 

Când, de-odată stă fric6să şi se uită neclintit: 
Și alt chip să mai străvede... Dar de unde e și cine? 
Cum a izvorit din apă lângă chipul ci uimit? 

Cată împrejur... nu-i nimeni. Doar atât: o fişiire... 
Ventul pâte, printre frunze... Cată'n apă, chipul iar... 
Și atunci 'și-aduce-aminte că s'arată nălucire 
Cel îndrăgostit de-o fată, cel ursit... Şi-i densul chiar, 

Mărgărint, îl vede binc... la te uită că-i zîmbește... 
E chipos, afurisitul, și-i cam place că niţel... 
Dar şi dnsul, ce tot arc, că în drum i se iv cște 
Când nu crezi, și-i spunc-o glumă, oritașa un cuvințel?.. 

Cam rămâne ca pe gânduri, iar pe urmă când privește, 
Chipul ci îl vede singur... Par-c'aude-un pas grăbit 
P'împrejuru-i... O s'o vadă cinc-va... S& îngrozește; 
Apa-i rece, dar saruncă și înctă liniștit... 

Cât de mândru strălucește părul ci întins pe apă... 
Par'că-i e mânuchii de raze de Ja sâre pogorit, 
Care saltă 'ncet pe valuri dar pe care valu ”] sapă: 
Uite-l, uite-l s'acufundă... Rîul stă posomorit. 

Şi nimic nu se mai vede pe oglinda curgetore, 
Până ce, în jos de-odată, se iveşte lin plutind 
Ca o luntre luminâsă, c'o lopată lucitâre 
Când în drepta, când în stânga faţa râului tăind... .
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In amurg,; când își desface stra pânza ci cu fluturi, 
Şi când îşi desbrobodește luna chipul ei d'argint, 
Printre lanuri, la r&spântii, nu s'aud de cât săruturi,.. 
Eacă 'n drumul fetișcanei să arată Mărgărint... 

“Cufundat e'n umbră drumul între-o porumbiște. “maltă, IE 
Tata umblă 'ngândurată, jos, cum umblă luna, sus.. 
Duce-o vacă de frânghie; ugerile ci tresaltă 
Mari şi pline, din păscutul de cu zori până 'ntr'apus. 

— Sera bună! îi grăcște Mărgărint mai cu 'mdrăznclă: 
Dor văzuse 'ntre richite mândre fecioreşti comori, 
Prea de tot ispititre... Până când mercă sficlă? 
Ea tresare și-i răspunde săgetată de fiori... 

— Iţă păscuși văcuța, Sando ? —O păscuii. — Şi vru să trecă, 
E! 'i-aţine calea. — Dâmne, cald fu ază; timp de,scăldat; 
-Şi știi, colo 'ntre richite... Sanda iute ochii plecă, 
Fl6rea macului răsare pe obrazu-i rușinat... 

— Dumncta fuseși? — Păi cine! Ne vedem ca 'ntr'o oglindă. 
Fie, zăă, că mult ești mândră... Uite d'aca dragă 'mi ești... 
-Ştii ce una, Sando ncică? Ce tot la părinți, în tindă? 
-Şi la maica-i loc... Hai Sando, hai la maica să 'nflorești... 

-Că acuma-i pentru flâre rost de trai şi 'ndrăgostire... 
"Cine-aşteptă, să codește, şi codirea-i pentru proști... 
Vita, nu sc pierde, dânsa; las-o, că se duce 'n ştire... 
Haide, nu mai sta pe gânduri... Ce, de astă-zi mă cunoşti?
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— Ce-o să zică maica, taica ?..."— Ce-ai zis și de ei bătrânii... 
Măre, popa și primarul ne-o cânta şi ne-o ceti 
Că e vreme pentru asta să făcem ca toți rumânii. 
Vremea dragostei nu-i dulce de cât când o ştii pândi. 

Şi... nu'ș cum, fetica mândră, cam scăpâ din mâini frânghia, 
Îşi luâ mulguța drumul singurică 'ncet, la pas... 
Când cuprinse luna cerul și privi cu argintia 
Ei lumină, pe cărare nici o umbră, nici un glas... 

= 3 
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PLOPII 

Vine nsptea, vintul tace, mai toți pomii dormiteză, 
Numai frunzele-argintate ale plopilor vegheză : 
Par'că făr' de veste-acuma cu fiori mi le-ar cuprinde 
Cine știe ce simțire; par'că 'n ramuri le-ar aprinde 
Cine știe ce văpae a frumâsei amintiri, — 

PY 4 Ast-fel tremură 'ntre ele, petrecându'și în șoptiri. 

Frunza 'ntrebă pe-altă frunză, cea de jos pe cea de sus, 
Pân la cea din virf ce are multe vești-poveştă de spus; 
Ea cuprinde adîncimea pe sub razele de lună 

Și din taina depărtărei tâte murmurile-adună: 
Ale florilor ce 'nalță ca prinos parfumul lor 

De credință nesfirșită către-al lumei ziditor; 

Ale stelelor, ochi ageri ai Dumnezeirei Sfinte, 

Cari picură în lacrămi mulțămirea lor fierbinte; 

17
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Ale Cerului, — cen timpul cât în lume ațipesc 

R&utăţile — omenirei, — își serbâză 'n chip frăţesc 
Legătura cu Pământul... 

- N6ptea drumul își urmeză; 
Vintul tace, în grădină tote dorm și nu vegheză 

De cât frunzele-argintate ale plopilor giganți, 
Care tremură 'ntre cele... 

lar când tainicii amanți 

La tulpina lor s'așcză, tremurând de fericire, 

Când în ș6pta cea mai dulce își grăiesc a lor iubire, 
Frunza 'ntrâbă pe-altă frunză, cea de sus pe cea dejos 

Pân' la cea din urmă care, ascultând misterios, 

Prinde ș6ptele iubirei, sgomotele sărutărei, 

Și le trece 'n sus, le pierde în adâncul depăitărei.... 

Ziua vine. În grădină pomi și pastri sc deșteptă; 

Plopii, tot în treniurare, către sore fruntea 'ndreptă. 

Valea-Largeă. 

1894, Septembre. 
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PESCUIT% 

Cu ochii negri plini de foc 

E fata.—Mrejile 'și întinde 
S& prindă pește, la noroc. 

Flăcăul înnota în loc; 

Ve&dend primejdia să 'ntinde, 
ȘI, când să fugă, 'n mreji să prinde. 

— Ce peşte- mare! zice ea 
Și face haz ca o nebună, 

Și să'l păstreze par' că vrea, 

Căci mrejile le strînge strună. 
— Dă'mi drumul, dragă, nu mă ţine. 
— Nu ză; în mreji îţi stă prea bine. 

*) Imitaţie după Al. Rizu-Rhangabe.
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Să sbate tinăru "'ndirjit 

Că nu e liber când voicște; 

De risul fetei, necăjit, 
Să sbate până ce 'n sfirșit 

Ai plasei ochi rupând, safundă, 

Și din adincură iese 'n undă. 

De ea sapropie apoi 

Biruitor, plutind a lene... 

Dar când privește la cei doui 

Ochi negri mari cu mândre gene, 
Rămâne prins... şi d'astă dată 
Din mreji să scape nu mai cată.



  

SLĂNICULUI MOLDOVEI 

Loc de plăceră și sănătate, . 
Alinător de suferinţi, 

„In cartea vieței lor, măi frate, 

Te scriii nocanură de ființi... 

Un leagăn cești de desfătare, 
Slănicule cu munți înnalți 

Ceţţi fac un zid de apărare . 
„Cum unii țes pe cei-l-alți. 

Pe <Puf>, pe «Cerbu», la <Izvdre> 
Doinește vintul între fagi .. 
Și dârme-adesca în r&câre, 

La sîn de căpridre dragi. 

La smeura ce te smăltează 

Din virf de munţi și până ?n văi 

Cu poftă urșii ospătează 

Ca buni stăpâni în codrii tăi...
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Și feartlor, și omenirei 

„De bunuri ești dăruitor 

In al t&i nume și al Firei 

Redând vieaţă tuturor. 

Toți anii ai, spre îndreptare, 
) . 

Regentul lor; şi tu, ca ci, 
, . 

Ai un regent de căutare: 

Izvorul numărului « Zei». 

Și ai cărări misteridse 

Pe care s6rele, de-abea - 

La miezul zilei luminâse 

Le 'ncondeează ici, colea... 

Și-auzi în ele cum răsună 
Săruturi, șâpte dulci de-amor, 
Acoperite de pirăul 

Ce curge 'n preajmă vuitor... 

Și ai, Slănicule, m&i frate, 

Un drum de brazi desfătători, 
Ce cresc voioși în libertate 

Ca smirna vii mirositori... 

Și văi, sub stânci de par'că pică 
In tâtă clipa din 'nnălțimi, 
Pe cari s'acață fără frică 
Mulţimi de ierburi, flori, — mulţimi...
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Și strîngi din ţara ta întreagă 
Și alte flori ce fură minţi, 

Ce prind o inimă pribeagă, 

Cu graiii duios, cu ochi fierbinți... 

Şi's mult mai dragi aici la tinc, 

Le pui alt farmec în priviri, 
Și'ţi pare, că pe vecă ar ţine 

Robia dulcci lor simțiri... 

De-aceca grea mai e pornirea 

Din vrăjitorul t&ă cuprins; 

lar anu-i lung ca nesfirșirea 

Și tot ca ea de ne-cuprins... 

O, mult e pân' la revedere!... 
In tine t6te-apar ca noui, 

In tine-i tot acea plăcere, 

Iar anul schimbă multe n noi... 

Și an cu an mereii să trece, 

lar într'o zi pe-a nâstre frunți 

Vezi perii albi și 'n sufiet rece, 

Cum vezi ninsâre pe-ai tăi munți... 

Și de pe dinșii tot mai piere 

Acea nins6re 'n calde luni, 

La noi rămâne,—o, durere, 

Pe frunți și 'n inimi-văgăuni!
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Ori cum, tu dai o veselie 

Și amorțitei bătrâneți 

Cu vecinic viaţa ta cea vic, 

Cu vecinicele'ți frumuseți... 

Și ne șoptești cu adierea 
Și cu pâraele, încet : 
<Și 'n amintire ce plăcerea; 
«Lăsaţi mâhnire și regret...» 

Așa-i, Sfănicule, măi frate, 

Bătrâni și tineri află trait 

In tine, loc de sănătate 

Și gură splendidă de raiăl 

Slănic (Cascadă), 

Se
i



  
    

  

  

  
  

LA TREI FAGI 

În pocnă la trei fagi 

Tote fetile ţi's dragi; a 

Cum le vezi, nu'ş cum să: face, .: 

Tâte "ți fură-un pic de pace, 
Până ce te pomenești * 

Cu răzbdie sufletești... 

Bate uite, din brădet, 

Vînt răcoritor, încet; 

Picură din bolți senine 

Roua nu știi cărui bine, 

Dulce și necunoscut 

Ce te 'mbată la minut; 

Aerul care '] respiri 

E izvor de mulțămiri ; 

Din păduri, o simfonie 

In surdină lin adie 

Și să pierde cadențat 
În frunzișul depărtat ; 
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Rîul între-arini ascuns, 

Din desișul' nepătruns; 
E o notă plingătâre- 

Dulce și tremurătâre, 

-Solo trist și tânguios 

-In concertu-armonios ; 

Și acestea se topesc: 
Intr'un farmec vi, lumesc, 

Ce împrăștie 'n simțire 
Dorul aprig de iubire 

Și dă aripi unui vis 

Pc sublime note scris... . e 

Totu-i muzică de-amor, 

E vicaţă, c fior; 

Care fată trece "ți place, 

Tote “ţi fură un pic de pace, 
De accea tâte 's dragi 

În pocnă la trei fagi |. , 

- Slănic. 
, | La trei fagi. 
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RÎULUI SLĂNIC 

————. — 

Rît cu valuri limpezi, reci 
Pe-așternut 'de stînci tu treci, 

Dintre munţi și din izvâre 
Neştiute nici de sâre, 
Și din codrii vecinic verzi 
Unde pas și gând îţi pierzi... 

Și din fie-ce izvor 
Ai pornit cu câte-un dor, 
Ce ţil spui. și zi și.nâpte, 
Ici în dulci și blânde. ș6pte, 
Ici vuind și spumegând .. 
Disperat, amar plângând...
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Și ce spui în a ta cale 
Înţeleg și mult mi-i jale: 
E povestea celui care 

E ursit la 'nstr&inare 

Și la umblet nccurmat 

Singuratec și uitat!...: 

Înţeleg ce sdrobitor 

E samarul unui dor, 

Eu, ce 'n lume, ca și tine, 

Subt samarul de suspine, 
Port un dor de ideal: 

În al sufletului val... 

O, de ce şi-al mei nu trece 
Ca și valul tăi de rece, 
Printre stâncele vieţei 

Din izvorul tinereţei, 
Și ca tine în-alte ape 
Să se piardă și să scape! 

Rîi, cu valuri limpezi, reci, 

Tu spui' brazilor... și treci; 

Întilnești vrun călător 

Și'ți mai scază puțin din dor; 

Ei nam nimănui cui spune, 

Jalea, dorul să'mi adunc....
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Curgi, Slănicule, merei, : | 
Să'mi spui tu, săi spuii și ei, 

„Să'mi fii frate, să'ți fii frate, 

Să m'asculți cu bunătate, 
Să'mi aduni oftări, mâhnire, 

Să'mi stingi setea de iubire ! 

4 

ME str&vezi duios în tine, - 

Ţine-mă aminte bine, 

Să nu uiţi, ca cei ingrați, 

Că ne-am prins de-acuma frați, 

Că r&mânem, când m'oi duce,  . 

Pentru-apururi fraţi de cruce !. 

Slănicul Moldovei. 
(Cascada).
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LACUL ZURICH 

A "'mprumutat frumâsă față... 
A mărci de safir topit i 
Și-aprăpe multa ci vieață 
Pe un întins ne-mărginit. 

"Ce mult îl farmecă privirea 
Orașului neobosit 
De pe costișul unde Firea 
Atât de mândru "l-a clădit. 

De-aceca forte drag îi este 
Să stea cu Limath în șoptiri 
Și din a târgului poveste 
Să r&scolâscă amintiri... 

O, Zurich, cum să nu se culce 
Mai r&sfățat, cum altul nu-i, 
De murmurul acesta dulce 
Al apelor din prâjma lui;
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Şi cum să nu se 'ntârcă 6re 

Lia viața zilei zimbitor, 

Când pleca razelor de sâre 
Îi face lacul lucitor! 

De-a lungul lui câtă mândrețe: 

De mână mi se ţin în şir 
Atâtca sate, târgulețe, 

Privind oglinda-i de 'saphir.... 

Și munţi înalți cu țeste gâle 

Pe care-adesea zac ninsori, 

Cu stinci în câste și la pâle - | n 
Cu dungi de iarbă și de flori. 

Din stîncă 'n stîncă, sgomotâse, | 

Cascadele s'aruncă 'n ploi 

De spumă albă, lumindse, 

Și 'n adâncimi sc pierd apoi... 

Pe-un mal, în timp ce trenul sbâră 
Cu saltu-i ritmic, monoton, 

Priveliștea se desfășdră | 

Cu vii schimbări de orizon; | 

Și treci, și treci merei 'nainte, 

Ajungi și-atâtea 'n -urmă lași; 

Nu ştii ce uiţi și ce ţii minte 

“Din câte 'n minte adunași... 
".Zărich, (Maiii).



  

BUCOVINA. 

Un mic pirâti hotarul, — panglică argintie 
Pe şes întinsă lină, — 

Să sai cun pas, și-acolo un alt pământ să ă fie, 
Iubită Bucovină ? 

Pe graniță munți falnici să 'nbucă, s& îmbină; 
Ici sat, un altu 'n față: 

Să fie altă ţară, frumâsă Bucovină, 

Când este-aceeași viaţă ? 

Aud un cântec: doina, și 'n mine curg fibre: 
E 'n munții românești!... 

O, Bucovină scumpă, străină să fii Gre 
Când tot așa doineşti? 

In mândră 'nvestmântarc, cu tricolor de brânc, 
Coboră 'ncet pe plaiă 

O fată ca o zină din basmele b&trâne, 

Grăind cu noi un graiă;
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Același graiii măestru în gură de fecidră, 

- Aceeaşi poezie, 
„ Aceleași mândre fapte, ecoit de-odiniră, 

Aceeași bărbăție; 

Suceva ne vorbește cu graiul amintirei 
Și Putna cun mormânt: ! 

Livadă a Moldovei, tu, l€gănul Mărirei, 

„Nu, nu ești alt pământ! 

Hotarele de astă-zi sînt margini trecătâre 

De care timpul ride, 

Căci el pătrunde 'n taina ursitei viitâre 

Când ele s'or deschide, 

Când ele se vor șterge, când or să sadâncâscă 

Ca umbrele 'n lumină, 

Când iarăși te vei face grădină românâscă, 

Iubită Bucovină! 

Salut cuprinsu'ți sacru cu lacrimi de răpire, 

Și crez în viitor, 

Zicendu-ţi: crede, speră, — căci tâtc, cum e 'n fire 

S& 'ntorc la matca lor! 

Rotopănești, (Suceava). 

e 235) Ci 
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LA DIJMĂ 

Pe de marginea pădurei, care bate ?n ruginiă, 
Stă porumbul ici și colo, în grămezi, portocalii; 

Polcită e pădurea de lumină de la s6re, 
Polcit, vederei mândru, e porumbul pe og6re. 

Carul, stringătorul casei, stă și-așteptă lângă boi 
Să mil tragă la grămadă să încarce code. noui, 

Boii: rumegă a-lenc, pe când fire sburătâre 
Albe, li se prind de cârnc filfiind strălucitâre. 

Copilașii, goi aprâpe, sgrebuliți sub car, dati zor 
Să imbuce. Câinii casei lacom cată 'n ochii lor. 

Iar cât poţi vedea cu ochii, Snopi de hlujuri î în picidre 
Strins încinși c'un briă la mijloc, par oștire luptătore!
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Și, călări, pe ici,-pe colo, să arată printre ci 

De'ţi închipui că sunt grade-—logofăt, isprăvnicei... 

De-a'n-călare ei să uită la grămezi așa, de par'că 
Le mă&sdră cu o »dublă> și în cară-apoi le 'ncarcă; 

<Pâudăritu> 1), «cocăritu» 2) după ce că le. mai ia, 

Îşi încarcă și rumânii partea lor din dijmă grea, 

Și pe drumuri s& înșiră pline carăle, în care 

Mi se legănă porumbul luminos nevoe mare; 

Ce mai grabă să 'șil vadă în coșare mai ales 
Lucitor printre -nuele împletite strîns și des! 

Lângă trei grămezi o fată își așteaptă și ca rindul 

Ca să fie dijmuită, împletind nu'ș ce cu gândul... 

Eată carul pentru dijmă s& oprește și din el 

Sare vesel, mândru, sprinten, un flăcăă: e Mărinel. 

— Dumneata veniși la dijmă? rușin6să îi rostește 
Câte-o fl6re roșidră pe obraji îi înflorește. 

! 
— Eu, surată fă... și dijma o s'o iai, să n'ai habar: 

Baniţa şi sărutarea... că degeaba nu's pândar. 

) Pândăritu, un coș cu porumb din grămada cuvenită 
fic-cărui rumân, sub cuvânt că arendașu plătește pândari 
cari au păzit porumburile. 

:) Cocăritu, alt coș, subt cuvântul că fie-care ţăran a luat 
câte un porumb pentru copt.
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— Uite-al naibei! zice fata bucurâsă de ispită. 
EI dă fuga s'o sărute, ca să face-un pic ferită... 

  Dijma, că din ochi 
[m&sor. 

Anu-i bun, porumbul curge... O să te sărut, să mor... 

—- Ce, începi întâi cu dijma ? 

Ea 'ntr'o doră st fereşte, dar cu inima să lasă 
Și cu braţele întinse lui Marin îi face plasă. 

Unde săruta flăcăul răsăriat bujori pe loc; 
lar când dijma-i socotită, ea, cu: obrăjorii 'n foc 

Printre degete să uită și-i rostește: dijma-i dată; 
Dar mai sărutași, ia spune, până-acuma altă fată ? 
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DRAGOSTE 

De la tine, la izvor 

Țese dragostea de zor, 

'Țese gânduri de 'ndrăgire 

Fără spată, fără fire, 

Și le semănă, iar ele 

Sc fac roiii de floricele, 

Ca pe pajiște înflorită 
Nici de-un pas bătăturită, 

Mândra mea, să calci ușor 

De la tine la izvor. 

Il 

De la luncă pân” la tine 

Sbsră zilnic trei albine,
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Să'ți adune de pe gură 

Risul dulce care fură 

Și din ochi săgetători 

Ale dragostei comori, 
Și din sîn neastimpărat 

Dor ascuns, ascuns oftat,— 

Că's pornite pentru, mine 
De la luncă pân! la tine.
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La curte-i clacă. Până batoza să sașeze | 
Să strâng, ca să desghi6ce porumb, mai mulți din sat, 

Cu fete și neveste.— Începe să 'nsereze ; 
Apusu-i foc şi sânge. Pe luncă s'a lăsat, 
La răsărit, o ciață ce par c'o să se 'ntindă | 

Ca un vrăjmaș, în luptă, tot cerul să cuprindă. 

S'apucă 'ntâiti rumânii cu vreascuri și cu lemne 

Saprindă foc și focul curând se face jar, " 

În juru-i se adună cu toţii să sc “ndemne 
La desghiocat porumbul ce curge din hambar. 

i Înnainteză ceața și-acoperă apusul ; 

Iar Nâptea 'n brâii cu furca își r&suceşte fusul.
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Ce hărnicie mare, la r6ta de văpac, 
În casa. asta negră, cu cerul drept tavan. 
Cum hirșie porumbul ca'n dinți de ferăstrac, 
Și cum r&mâne, bietul, gol-pușcă, un .cocean, 
Cu trupul numai găuri, — par c'a trecut vărsatul 
Și la lăsat cu semne neșterse ca păcatul. 

Hirş! Hiîrș! porumbul pică în baniți de măsură, 
Ca mândre bâbe d'aur ce strălucesc la foc, 
Șin vreme ce povestea nu tace-un pic din gură, 
Copii, pe de margini, câte-un porumb își coc; 
Atunci auzi ici, colo, cum bob cu bob. plesneşte 
Și vezi întreg porumbul de-odată că 'nflorește.... 

Apoi, ce potrivelă : flăcăul lângă fată, 
Și lângă fata care îi este dragă lui, 
Povestea * Și ţine firul, cum e din vremi păstrată, 
Ei își grăesc iubirea, nespusă nimEnui, 
Furându-se cu ochii, încet cu cotul dându-și, 
Hirș! Hirș! în bâbe d'aur porumbul desghiocându-și. 

Povestea ostenește, atuncea gluma ceată 
Aduce veselia ca mustul înnăsprit, 
În sat cucoșii cântă, — iar luna sc arată, 
Soldat ce să întârce, de la r&zboii, ciuntit. 
Duoi pun în saci porumbul, duoi alții îl măsoră, 
Ca mâine să'l întârcă malaii noi de la moră. 

ego



  

IN CÂMP 

Inc'o zi din ale verei, 

Gata-i să dejuge-acum 

În apus, la vama serci, 

Ostenită de lung drum. 

Din spre sat, în câmp, r&sună 

Glas de clopot tânguios 

Care par'că te îmbună 

Și te face credincios; 

Şi îți dă îndemnul cruci, 
Te 'mboldește săți ridici 

Ochii sus, în nesfârşire. 

Și o rugă 'n gând să zici...
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Toţi de mijloc se desdoaie 
Și, cu secerea în mâini, 

Să închină: s&rbătâre 

Este ziua cca de mâini. 

— Sfinte Petre, ne ajută, 

Zic bătrâni, copii, femei... 

Ssrele, din a lor seceri 

Atunci scapără scântei. 
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BRUMAR 

Pc copaci și pe ogâre 

Bruma stă ca o mahramă. 

Sufli abur. Frigu 'ncepe 
Să-și arate din aramă. 

Mândro, "ţi-ai gătit cojocu 

Călduros și îmblănit, 
Cu arniciu de multe feluri 
Și cu lânuri înflorit, — 

De îngheț să'ți aperi sinul, 

Cuib de porumbei curat, 
Care tremură s'ascundă 

Câtc-o fragă ce-a furat?
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"Om privi cu drag la flacări 
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Vino 'n casa pitulată 

Unde 'n vatră arde foc: 

Și-om gândi la cel noroc; 

Focu încălzește trupu, 
Focu dă vicţii graiă, 

Graiu 'n suflet! foc aprinde 

Și "ndulcește bietul traiti. 

Foc avem de mult în inimi, 

De cu vară grămădit: 

Fie-afară frig, — frig nu e 
Pentru cel îndrăgostit! 

 



  

NOPTEA AJUNULUI BOBOTEZEI 

Sint strînși mai mulți la șezătoare, 

Si curg bătrânele poveşti 
, 4 Ă 2 

La flacăra pilpiitoare 

Din vatra casci răzășești. 

E 'n n6ptea către Bobotează, 

Şi-așteaptă, toți la gând sfioși, 
» Deschisul cerului să vază 

La cântătoarea de cucoși ; 

Că, baba Leanca, cu crezare 

Le spune 'n vremuri ca văzut 
La miez de n6pte-o scăpărare, 

Și trei mătănii a făcut; |
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Și a cerut la Domnul-Sfntul 
Să-i dea ani mulți de înșirat, 
lar Domnul 'i-ascultă cuvintul : 
De când trăiește-a și uitat. 

Și toți cu drept să minunează, 
Fiind-c'o văd stilp neclintit, — 
Și-ar vrea și ci, la Bobotează, 
Să'și ceară dorul împlinit. 

De-aceea, care mai de care 
Grăieşte, uite cam ce-ar: vrea, 
În bunătatea lui cea mare 
Isus-Christos și lui să-i dea. 

Păi, boii mei aș vrea să ţie 
Cât oiii trăi, trăgaci cum sînt ; - 
Și dac'o fi și-o fi să fie 
Par' c'aș mai vrea niţel pămînt... 

Ba eii aș vrea să am cinci case | 
Să dai la câte cinci băeți, 
Și vaci de lapte, 'cinci, — nu, șase, 
Să am și eii de bătrâneți. ! 

Eu, ce să zic, vrea pe Irina, 
Că tare dragă mi-i de-un: an, 
Și pare-mi-să, bat-o vina, 
Ca îndrăgit alt băetan...



  

POEZII 287 

Un bict țigan ședea de-oparte, 
S& mai uita, mai picura, 

Prea bucuros că are parte 
se nas pa 

„Să'şi pstă frigul ușura... 

lar logofetul ca să pară 

Că ştie, chip, a șăgui, 

Sucind pe deget o ţigară, 
Rizînd, ţiganului grăi : 

. + 

Dar tu, Matache mă, Vieru, 

Ce-ai vrea? Ia spune: ; nu dormi, 

Că s'o deschide-acuma. ceru 

Și tu nimic n'&i dobândi... 

EI, cată la flăcăi și fete 

Cum rid „de dînsul... — Ce să spun, 

Ași vrea.. „cinstite logofetc, 

Ași vrea, — d'ai.vrea, — = niţel... se tutun ! 

pa 

 



  

  

  

          

  

  

Foaie verde lemn câinesc, 
Un dor am, c'un dor trăiesc, 
Cun dor noaptea mă muncesc, 

Cun dor zilele 'mi petrec, 

Dorului m& 'nchin, și plec 
Jaru dorului să 'nec... 

Of, dar ce “ţi-e drag și “ți place 
; 3 , 

Nici o dată nu se face 
Dor năprasnic să "ți împace.
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Dorule, măi dor nătâng, 
Plinsu inimii mil plâng 

Păsărelelor din crâng; 

Șil mai plâng și zorilor 

Să mi "1 ducă norilor 

Pe mirosu florilor, — 

Plinge-mi-laș tot, de-odată, 

Vîntului, să 1 facă roată 

Să mil piardă 'm lumea toată! 

Sao 

19
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SUB SEARĂ 

Cu secerile puse în brăt, pe braţ, pe umăr, 

In şiruri pe cărare se 'ntorc,—și 's mulți la num&r,— 
Rumânii, arși de soare, de muncă osteniți. 

Cei tineri cântă însă că lung râsună valea, 

Glumesc cu câte-o fată, 'i-ațin pe urmă calea, 

Şi eacă-i dându'și coate: sînt împrieteniți. 

Iar seara se pogoară încet, încet, senină 

Punind zăbranic negru văpăiei de lumină 

Pe calea 'mpărătească a soarelui apus. 
R&coarea "'nsuflețește mulțimea ostenită, 

O face să mai uite căldura cea cumplită 

Și greutatea muncei din ziua ce sa dus. 

Pe drumul care urcă mereit la deal, șerpește, 

Ca un balaur care către culcuș pornește, — 
Ileana, coz de mândră, și Stan, vestit la spor, 

S& duc înlănțuindu'și cu braţele mijlocul, 

Și 'şi zic duioasa doină ce 'n graiii le-o mână focul 
Indrăgostirei, focul ascunsului lor dor.
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—<Vezi colo minunatul luceafăr, fa surată, 

<Şi-o seceră de aur, de el alăturată? 

Grăieşte Stan, la dinsa cu galeșe ochiri. 
«S'o fi mândrind el, ceru, cu sfinte nestemate 

«De nimenea, pe lume, de nimenea purtare, 

«Şi care 'n lumea 'ntreagă împrăștie sclipiri; 

«Dar mult mai mult, Ileano, eit m& mândresc cu tine, 

«Că secerea din brâu "ţi e-adânc izvor de bine, 

<Și-apoi, ai duoi luceferi, izvoare de-aprig dor . . . 

«De subt sprincene negre, ca noaptea ce s'arată, 

<Trimet vieței mele lumina lor curată 

<De'mi luminează mintea și 'mi dă la muncă spor.» 

Firește, “i bun de gură și inimos, băeatu, 

Că mult lipici mai are, Ileana ... ca păcatul 

Pe deal 'i-ajunge noaptea, din urmă-le sosind. 

Dar ce le pasă: stele, cât frunza, pân”. de vale, , 
Și dragostea cu dînșii tovarășă de cale,,. . - 

Și lăutarii-greeri prin iarbă. țirîind! . ..



  

SECETĂ 

Din adâncuri de lumină s6rele văpăi aruncă 
Peste drumuri și pădure, peste largul câmp de muncă. 
Lacom e de plâie drumul, năbușit de prăfărie ; 
Insetată e pădurea copleșită de călduri, 
Care par'că, de când lumea, de r&câre nu mai ştie; 
Câmpul plin de grâne cască după apă mii de guri, 
Spicele privesc pămentul şi se 'ngălbenesc de sete, 
Iar porumbu 'şi r&sucește ofelitele lui foi. 
In zadar li se năluce apă 'n zare... n'o trimete 
Vîntul, nici c'un chip, spre ele... Nu mai sînt pre lume 

[ploi! 
Vîntul e un jar și dânsul, și pe drumuri plimbă 'ntr'una 

” Nori de praf... Trăieşte numai setea, focul și furtuna!
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EI 
Sapa sună ca în piatră când porumbul cuibăreşte ; 
Și s'alunecă pe-alături. Munca-i grea și nu sporeşte. 
lar Românu să 'ncovâie, bietul, în deșert de șale, 
In deșert pe el cămașa e 'nnecată de sudori... 
O, de ce în desnădejdea și amarnica lui jale, 
Nu le pote stârce 'n plâie, cursă de pe-ai frunţei nori! 
Stă, în arșiță, o clipă; mijlocul își mai desdoaie, 
Și, cât e în jur de mare roata cerului hain, 
O cuprinde cu privirea căutând un semn de ploaie 
In adâncuri aburâse... Dar... senin, senin, senin... 
C'un oftat își plecă fruntea, scuipă 'n palma-i bășicată 
Și apucă iarăși sapa c'o 'ndârjire disperată...



  

DESNĂDEJDE 

Satu-i strâns la primărie 

Şir, pe lângă gardul rar. 

Toţi așteaptă-acu să vie 

Cu vești bune, ăl primar. 

Isprăviră ale muncei, 

De cules și de arat, 

Dar din t6tă valea luncii 

Nică trei «duble» n'a luat; 

Și porumbu-i temelie 

Casei bietului rumân! 
E mălai? E bogăţie... 
Multe grijuri nu-i rămân.
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Dar acuma ce să facă?! 

N'or să aibă ce mânca... 
Burta cerc... cum să tacă,. 

Dacă gurei nu i-or da? . 

Și sai strîns ;—în dreptul porţii 

Cete-cete stai la sfat; 

Chipul lor e chipul morții: 

Nâptea 'n ochi li s'a 'nfundat. 

Sărăcia, f6mea, sboară 

Ca năluci d'asupra lor. 
Foame! șiptă ce 'nfioară 

E în gura tuturor... 

Eată vine și primarul 
De la curte,—rar la pas.” 
— Ei, ce-a spus proprietarul? 

Toţi Lintreabă într'un glas... 

— Ce să spuie,—le grăiește 
Bietul om, îngândurat. 

Nu-i nădejde; ne jelește, 

Insă nu s'a îndurat. 

Ci-că, de, nici dinsul n'are, 
Nici la el nu s'a făcut; 

Grâul n'are căutare, 

Nici o b6bă n'a vindut!...
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"Si porumb, în primăvară 7 , 3 

Cât să pâtă semăna; 
Toate-i cad. și lui -povară... 
Vorba e:— nu poate da! 

— Care va să zică, nene, 
Să ne prăpădim,-—grăi 
Un rumân, și din sprincene 
Incruntă și șovăi. 

Se făcu tăcere-amară, 

Ca la mort... Ce chin dușman! 
Capetele s& plecară 
Ca subt seceri grâu 'n lan...



  

  

  

  

  
  

PRĂVĂLIA JIDANULUI 

l 

Fusese cârciumă o-dată.... 
Dar tâte 'și schimbă mersul lor; 
Acuma, albă și curată, 
Cu giamuri mari și cu pridvor, 

E prăvălie, lasă gluma, 
Cu lucruri d'alea, știi, subțiri, 
Și-o ţine Iţic-Kaţ, acuma, 
Fost caporal de volintiri. 

De trebă om, ză, n'ai ce-i zice,— 
Nică cu perciuni, nici cu arțag, 
Nu cată nimăruia price, 
Vrea tuturor să fie drag... 

- 
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Să'1 vezi cu balabusta *n ușă 
| „Şi cu băeții Șmil, Avrum, 

Şi cu buiic și cu mătușă 
Cum te poftesc frumos din drum. 

Te-abaţi și intri "n prăvălic, 
Și cumperi, uite, vrei nu vrei,— 
În par că sint de omenie, 
Că sînt cinstiți, că nu's ovrei.... 

Să vezi ce rafturi curățele, 
Cu stămburi, tot să le priveşti, 
Cu pânzării, cu ciuboțele, 
Și cu cojce rumânești. 

Și cu cărbuni, și cu scrobelă, 
Și cu rochi gata, și cu ii, 
Cu câte alea de gătelă, i 
Cu vax, chibrituri, pălării. 

Și cu rotițe de panglice, 
Cu jurubiți de ibrișim, 
Frânghii, şi sforă, și alice, 
Și praf de pușcă, — zici: poftim, 

La lţic-Kaţ găsești de tste, 
E «magazin» ca la oraș, 
Și ieftin cât nu s& mai pâte | 
Ei, cum să-i zici că.e pungaș?
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— Ha, bună ziua nea Stamate 

Și leică Stano, ia poftiți, : 

Grăieşte Ițic şi s'abate 

Să lase loc la ăi veniți. 

Aveţi o nuntă? Să vă fie 
La toți cu spor și cu noroc... 

Ei am de tâte m prăvălie, 

Și bun, și ieftin, și pe loc... 

— Păi da și încă nuntă mare, 

Că fata dâr ne-o mărităm. 
Nu prea avem, noi ăștia, stare, 

Da uite, tot ne'ncăputăm.... 

— Vreți rochie pentru miresă? 

— Păi cafenie, cu volan, . 

Grăiește Stana, — și mai ,dâsă, 
Să nu se rupă întrun an. 

— Poftim, mai bună nici să pote, 

Cusută gata 'n București, 
Să facă în necaz la tâte;— 

Ți-i drag la dânsa să priveşti... . 3 

— Cusută 'n București? Taci frate | .-: -: 
Păi o fi scumpă, ştii, prea-prea.... 

— Da nu e scumpă, nea Stamate,  .-.. 

Că știi cât o să dați pe ea?
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la ghici? și zi de nu-i poveste: : 
Nici duoă-zeci de lei măcar, 
Că pentru dumnâvâstră este 
Cu opt-spre-zece, știi, în dar... 

— Păi scump, tot scump... Ce zici, muiere ? 
Muierea-i dă un ghiont s'o ia: 
I se făcuse a plăcere 

Să-și vadă fata pusă “n ca... 

Nici să gândiră c'o să iasă 
De s6re.... Cum să ştie ei? 

Li să părură mândră, desă 
„Şi dară opt-spre-zece lei... 

Și bine ce mai șade fota, 
Și iia, și catrința, z&ii, 

Și's rumâneşti, să'ți vie pofta, 
Cu drag să le tot porți mereii ! 

Da uite că de la orașe - 

Să molipsiră toți, și zor 
Să pârte cârpării poznașe, 

Să lase mândru portul lor.... 

Și tot Ie-arată, și mi-i fură 

Cu vorba lor de negustori, 
lar Ochii văd și nu să 'ndură, 

Că's foc de lacomi une-ori.
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Şi iaca, Stana și Stamate, 

Pe una, palta, la ovrei, 

Dădură, uite-așa, măi frate, 

Vr'o patru-zeci și cinci de lei ! 

Cum plecă denșii, €ca'n ușă 

Ilie Bran, la subțiori 

C'o gâscă dalea grasă 'n gușă. ana 

— Păi, bună ziua, negustori, 

Grăieşte el și 'n prăvălie 

Înnainteză cam sfios. 

— Cu bună vremea, nea Ilie, 

Îi zice Ițic bucuros. 

Ce, ai o gâscă de vinzare? 

Mătușa vine 'ncetișor, 

_O caută de-i grasă tare, 
lar, gâsca gâgăe ușor... 

— Cât cei pe gâscă? ea 1 întrebă, 

Se uită pe subt ochelari 

Şi ride blând cu rîs de babă: 

Din gură-i ies duoi colți cam mari.
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— Păi, ce să zic, e-a dumnevâstră, 
Că n'am adus-o ca s'o vinz; 
Jupâne, asta-i cinstea nâstră : 

Cu bine fie-vă d'un prânz. 

Așa sîntem, — și e cuminte:! 
Ne face bine care-va ? 
Ne-aducem într'o zi aminte 
Cu cât putem, ia, cu ceva... 

Că, de, și dumneta, ; jupâne, 
În-lături nu mi te-ai ferit; 
Ci mi-i grăit: îți dai, rumâne, 
Cu rogu-mă când am venit. 

Eti eaca'mi împliniiti nevoia, 
Uh bine dumneata făcuși ; 

 Îşe dati dobândă 'n tâtă voia 
Şi banii toţi ca mâine-acuși. 

— Ei, bravo, bade,— baba zice, 
Ai multe? Noi îţi cumpărăm. 

— Nu vinz, că stă muierea price ; 
Dar, dacă vreți, vă căutăm... 

— În mulțumesc, măi nea Ilie, 
Grăiește Ițic, — și când vrei 
Găsești la noi în prăvălie, 
Pe datorie tot să ici...



POEZII 

—— Păi lucruri nu'mi prea trebueşte, 

Da uite, tocmai socotiam : 

Jupânu-i bun, nu să codește, 

Și de duoi poli nevoc-aveam.... 

— Ai duoi luaţi, — îţi daii și zece; 

Ei, nea Ilie, nu zic nu... 

"Dar grâu. 'n târg nu să petrece) 

Și banul e cam scump acu... 

Dar ci îți dai... La pol, pe lună, 

Îţi iau duoi lei... Nu-i mult, mă jur... 

Ce sînt duoi lei la faptă bună? 

Așai, că banii, de... nu-i fur!.. 

— Păi tot e mult, —ia socotește... 

Se scarpină după urechi, 

Căciula 'și-o mai potrivește : 

De, doar sîntem prieteni vechi ! 

— Un leii cinci-zeci, ei haide, fie | 

Şmil, fugi la grec şi adă vin. —. 

Să nu te duci din prăvălie 

Cu gându r&ă că sînt hain.... 

— ME învoesc și-așa, jupâne, 

E grei, dar tot mai merge-așa ; 

Şi leftu amanet rămâne 

Pân'ce și capetele-oiii da....
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— Și când creză să le dai? — La vară; 
Am grâă în parte, am şi-al mei; 
La curte n'am nici o povară 
ME scap eu, lasă, că nu-i SICĂ.... 

Dobânda lţic își opreşte. 
Pe șase luni, ca om cinstit; 
lie, biet, și-așa primește, 
Și chip să duce mulțămit.... 

Jidanu 'și ride-ascuns în barbă 
Și cată leftu... — Nimănui 
Nu'și spune gându, — dar să uită 
La left ca la un lucru-al lui...



  

LA MEZAT 

E în ziua Sân'-Măriei. 

A plouat și s'a și scurs. 

In a curte-a primărici 

Lumea-i strânsă ca la urs... 

Ce să fiec? Ce 'ntemplare? 
Păi, Mirilă, vai de el, 

Nu 'și plăti, că fie-care, 

Birul, că n'avu de fel; 

Și, te uită, precectoru, 

Omu stăpânirei, de, 

Îi luâ pân și fuioru, — 

Că pre-semne legea e! 

20



306 POEZII 
  

Pe-o velință așternută 

Sus pe prispă 'n lungu ei: 

O saltea din vechii. făcută, 
Un ceun cu pirostrej, 

Două donițe mai nout 
Lângă cobilița lor, 

Un plocat cam vechii, vr'o două 
Perine și-un puișor, 

Poi, o putină mai mare, 

Un cazan mai mititel, 

Un șiștar, din vremi de stare 

Când aveaii ce mulge 'n el; 

Două spete 'n pod aflară 

Și frânturi dintr'un război... 
Bine, z&i, că nu luară 

Praf din curte și gunoiă... 

Ipistatu bate 'n tobă 

Repede și apăsat 

De s'aude, ca o vorbă 

Rea, pân' dincolo de sat. 

Dom' primaru c de faţă, 
Precectoru cât colea 

C'o hârtie, și învață 

Pe notar să scrie m ea.
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— Eaca vezi năpaste mare, — 

Între ei grăiesc vro doi, — 

I le scâse în vinzare... 

Care-i ăla dintre noi 

Să se bucure la cle 
Și să cumpere ceva, 

Că acolo, bune-rele, 

De, sînt ale alt-cui-va? 

— Păi așa! — Of stăpânirea 
Asta, mă, ce iarbă rea ! 

Să te pierzi de tot cu firea, 

Să-i dai tot, — nimic să'ți dea ! 

Ea, la vreme, le vrea tote, 

Că de unde nu, prăpăd ! 
Ei, la vreme, ia socâte, 
De la ea, mă rog, ce văd? 

Că de-ar fi cu îngrijire 
Pentru noi, ar fi rumân 
Să nu dea și el cu știre 
Tot, ca unui bun stăpân? 

— O saltea, areciă o-dată | | 

Cu doi lei! — Toţi stai și-ascult'... 

Ipistatu 'n jurui cată: | 
— Doi lei! Cine dă mai mult?
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— Doi şi dou&-zeci, rostește 

Cam un soi de albăstriii, 
Și salteua o suceşte... 

El e singur muşteriă. 

—E dom” Iani cârciumaru, 

Ăi doi, între ei vorbesc ; 

— Uite-te și cămătaru 
Al din n&mu ovreesc... 

Jupân Ițic se arată, 

S& repede la saltea 

Și dă doi cinci-zeci îndată 
Și îndată o și ia. 

— Un plocat, areciii o-dată ! 

Cu trei lei și dout-zeci... 

Grecu: trei și o bucată; 
Ițic: trei și șapte-zeci. . 

Grecu: patru fără zece; 
Ițic: patru 'n cap.— Il dai. 

lani lângă Ițic trece: 
— Lasă-mă și că să iai. 

Ca doi 6meni de-omenie 

Să 'nţeleg și împărțesc. 
Nu prea aii prietenie, 

Dar la jaf se înfrățesc.
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Unul mărunţișuri vinde, 

Face strașnice isprăvi; 

Altul maţele 'ți-aprinde 

Cu tot felul de otrăvi. 

Să sfârșește cu mezatu. 

Esec cinci-spre-zece lei. 

Norocos mai e și Statu 
Că s'acopere cu ei... 

Intrun colţ, ascuns, Mirilă 

Stă și-ascultă-adânc mâhnit. 

Bictu om, să-i plângi de milă, 

Zău, așa-i de prăpădit!... 
, 

Nu-i luai din viață dre, 

Nu-i tocmiai din sânge, când 
Fie-care lucrușâre 

I le cuprindeaii pe rând? 

Când, la urmă, altă aea, 

Căci îi zic: o să mai dai... 

Pân' la piele-o tunzi și Gea, 

Da-i rămâne pielea 'ncai... 

Zece lei, atâta dâră 

Datora, — și, ce să vezi, 

Cheltucli, nu'ș ce 'nșirară, 

Câte nici să nu le crez, |
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R&mășiţă îi trecură 

Pentru-alt dată, vr'o trei lei, 

Îi mai traseră o gură 

Și așa sfârși cu ei... 

Nici tu' lucruri, nici plătită 
Datoria, cum credea! 

Mintea lui ne-dumerită 

Renduia și socotea, 

Socotea, vedea în știre 
„Că avea și să mai ia, 
Și când colo... Stăpânire, 

Dumnezeă nu te-ar răbdal! 

Își trânti peste căciulă 

-Un pumn sdravăn și scuipă; 
, 

Cu blesteme și cu hulă 
Intr'o cârciumă intrâ... 

Si >]
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«DOMNUL MINISTER» 

  

“Trecea pe stradă amândoă mușcând din cite-un colţ de piine, 

- Imbucătura lor de astăzi, îmbucătura lor de mâine. 

De câte ori nu le trecuse pe fețe-al suferinței plug 
De le lăsase-atâtea brazde și umeri'ndoiţi sub jug ! 

Că, grei e jugul sărăciei şi-al zilelor ce trec cernite 

Prin neguri umede de tâmnă, prin vifore de icrni cumplite... 

Dar mult mai grea e cunoștința pricinilor ce ţi Pai pus 

Şi cunoştinţa neputerei de-a'l scutura, când te-a răpus! 

Mai mult acestă cunoștință atât de mult le doborise 

Şi până'n viţele din urmă nădejdea lor o amărâse... 

Nimic nu mai aveai pe suflet; din neam în neam mersese-așa 
Cu sărăcia pân” la ele, şi fioros le'ncâtușa. 

Ieraă surori de mamă, tată, — surori pe calea umilirci. 

Le îndemnase nu ştii cine să cerce mila stăpinirei. 
Mușcând din colțul lor de pâine și dureros cătând la cer 
Tot întrebaii, să le'ndrepteze, pe unde-i... < Domazul Minister»
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Că vezi, ieraă de pe la ţară, din cine știe ce cotună, 
Și cu orașul ăsta mare nu mai dăduse ziua bună, 
Doar auziscră de dinsul că-i mare foc, cu uliţi lungi, 
Cu case 'nalte, de "ţi-e groză, nici cu prăjina să le-ajungi. 

SE minunaseră de toate, de-atâta multă măreție, 
Oftând că'n el stă grămădită atâta spor și bogăţie, 
In vreme ce în sat, la elc, şi prin-prejur, doar câmpu-i viă, 
Bogat, pe când pustiii e'n case șin inimile lor pustiă... 

Serjentu "'ndată ce le vede, le ia, restit, la cercetare... 
Cum, să se plângă la Ministru? SE superă grozav de tarc. 
Cc, trebuie biândeţe oare cu ț&rănimea? Mai vezuși ? 
Țăranii sînt... țărani, nu's 6meni, np's cuegiuben> și cu mănuși. 

Ba încă și cerşiai pe stradă!... O, bietele femei, — lipsite 
De banul ce să schimbă'n pâine, de pita lor, pe isprăvite, — 
Mai întinseseră ici, colo, pe uliți mâna lor, cerând... 
Ce îndrăzneală ! — și serjentul la secţie le ia curând. 

La secţie ! Ce-o fi și aca? Ai «Domnul Minister» să fie ? 
O fi... și trec din mână'n mână, mereă primite cu mânie, 
La secţie stă chipeș, mândru, un domn... e domnul Ipistat, 
Ce'ncruntă Sute din sprincene, căci e şi el... putere'n Stat... 

O jalbă la ministru, jalbă ! femeilor le strigă dinsul... 
lar ele-i spun cu umilință şi mai să le înece plinsul, 
Că le-a răpit proprietarul și cel din urmă bun al lor, 
Că nimeni nu le dă dreptate, că n'aă la nimeni ajutor... 

Că aii primar, dar că primarul ales de ei, al lor nu este ; 
Că s'aii tot plins și pân'acuma că nu primiră nici o veste... 
— VE înduraţi, Măria-Vostră şi vi s'o ţine scamă'n cer, 
C'așa ne zise moș-Topală : dreptatea-i «Domnul Afinister>...
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Tușind, cu tuse de om mare, şi guleru dacă 'și-l drese : 
— ME rog, nu-i vorba de dreptate, Ic strigă cl, clipind adese, 
Aici e vorbă că pe strade cerșiți și lumea înșclați... 
M'aţi înțeles? Daţi jalba'ncâce și marş d'aici de vă plimbați!... 

Atuncea, eată comisarul. Dom' Ipistatul mic se face 
Şi smirna stând, îi povesteşte. — La piept tunica își desface 
Mărcțul comisar şi cată cu ochii, mult mai încruntat, 
Şi mult mai cu dispreț la ele, ca micul-mare Ipistat. 

4 

lar cele tremură ca varga și-așteaptă, cu priviri plecate... 
— A, care va să zică, jalbă la Minister să daţi v'abate ! 
Şi ia să vez, mă rog, ce jalbă: Şi cine, ce v'o fi făcut, 
Cu jalba în proțap “degrabă de-ați alergat ! Ori. v'a bătut, 

V'a omorit cumva, ori poate că v'a luat din sărăcie ? 
Dar nu aveţi primar acolo? Ce paște el la primărie ? 
Nu ştie el pe suprefectul, și suprefectul pe prefect, 
Prefectul pe ministru care comunică cu el direct ? 

E scara administrativă, femeilor; pe-acestă scară 
Se cuvenea să ni să urce a vâstră jalbă, de la ţară... 
Auz? De ce n'ați dat-o, spuneți, acolo, la primar, — auz? 
Şi din picior de-odată bate răcnind şi căutând ursuz, 

— Păi, să trăiţi Măria-Vostră, am dat și la primar destule; 
Şi, nu vă fie cu necinste, de așteptat sîntem sătule. 
Atunci, ne spuse unul, altul, că'n târg dreptatea-i ca în cer, 
Și eaca alergarăm jalba s s'o dăm la «Domnu -Vinister» 

Ăi mari aă, de, şi dinșii tâne. Când nu-i de glumă, li-i de glumă, 
Măreţul comisar zimbește, — mă, ipistat, mergi de le' ndrumă 
Spre Minister, grăiește dinsul, cam cu batjocură în glas; 
Hai „ duceţi- “vă, de vi-i pofta, să îți iar: date de Pripas...
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Şi plecă după Ipistatul ce mormăe și le privește 

Din când în când ca ursul care în drumu-i 6meni întilneşte, 

O, Dâmne mult mai sînt mîhnite! Ce lume!n tîrg... Şi ele'și cer 
Dreptatea dor!... Dreptatea, pâte, o fi la <Domaiu 7 A/iuister». 

La «Domnul Minister» e glstă ce'n tâte părțile foicşte, 

E ca un furnicar. Acolo, ăl ipistat le rătăceşte. 

EX, încotro s'o ia? La cinc cu vorbă bună ar năzui, 

Să p6tă da de vorbă bună? Ori și aci le-or ghiontui... 

Hei, cum ar vrea 'n sfîrșit să vadă cu ochii lor Dreptatea 
ÎN [sfâută, 

Cum re-o fi la trup, la față? — Că Popa de pe carte cântă | 

__Că-i lumin6să, când s'arată pe lume, pogorând din cer... 

Cum dre-o fi când se iveşte aci... la «Domnul Minister» ? 

— Ce vreţi! r&stit le'ntrebă cacă un <ăla> care stă la ușă, 

Cu fire galbene la șapcă... Hai, spune mai curând, mătușă... 

— Păi, maică-am vrea să dăm o jalbă ; zăă, făți pomană. 
[Uite, vru 

Nevoea să ne mâne'n-câce... La <Domuul Minister» ne du... 

— La dom' Ministru? Nu să pote, că dom' Ministru-a dat 
[poruncă... 

Cărați-vE d'aci cu 'jalba ! Mai bine v'apucaţi de muncă, 
Ce, are vreme dom' Ministru să stea de vorbă cu-alde voi? 

Unde-ar ieși la socotelă de-ar mai primi și... țărănoi ! 

Pe scări cobdră-atunci, a-lene, un domn cu părul colilie... 

<Ministru!...> curg prin sală ș6pte; se stinge ori-ce pălăgie, 

Şi toţi se rinduiesc, s&nchee la haină, smirna remânând, 

Cu pălăriile în mână și capu 'n urmă-adânc plecând. 

— Măria-ta, la el alergă țăranca cea mai îndrăzneață, 
Te'ndură și ne fă dreptate că nu mai e traiă în viaţă... 

— EI, ce vreți! strigă şi ministrul... N'aveţi acolo pe primar, 

Pe subprefect? — Măria-Vâstră, îi are ăl proprietar...
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Ne-am plins la ei, dar tot de geba, și uite, biata 'mbucătură, 

Cu tâte jalbele și plânsul, ne-o înhățară de la gură... 
Moş-Popa şi fruntașii noștri, cu milă pentru ăi ce pier, 

Ne ziseră: la târg vă duceți; dreptatea-i < Domnul Af/inister» 

— Le duceți la «<registratură» petiția să le-o înscrie, 

. Scurt poruncește şi-apoi plecă, ăl domn cu perul colilie... 

Şi eacă-le, și fără jalbă, și-afară date d'ușier... 
Dreptatea, care va să zică, așa-i la... «Domnul Minister» 

In curte eacă, dus pe gânduri, posomorit ca'n tâmnă cerul, 

Un biet rumân, lângă perete, proptește par'că ministerul, 

Le'ntimpină cu «bună-vremea»: — Făcut-aţi vr'6 ispravă, hai? 

— Chip ne luară jalb aca; de-acu ce-o fi, ştim noi? — Așaii, 

La toţi le ia, răspunde omul, şi bune-apoi rEmân luate. 

De luni de zile daii p'aieea, şi geaba! Nu-i nici o dreptate. 

Toţi te trimit la sat, acasă, la ăl primar ce te-a globit,' 

La subprefect şi la pomojnic, că ci-c'așa e rinduit. 

Măre, leliţelor, ştiţi una, — de undeţi fi cu Domnul-Sfântul. 

Sint legi cât părul sub căciulă; slujbaşi, să-i semeni tot 
(pămîntul: 

Dar toate 's pentru ăi cu stare, legi şi slujbași, iar noi plătim 

Atâtea dăjdii, pentru dinșii; — şi ce folos că ne spetim? 

De mici tot cu sudori pe frunte, cu zile de muncit într'una. 

Le dăm mijlâce de putere să ne-asupriască tot-d'auna. 
De cum s'arată albăstruiul cu pălărie şi mânuși, 

Tot ce e strimb, dreptate iese, — deschideți-vE n lături, uși! 

lar noi de batem și de cerem, nici una nu ni se deschide; 
Aceeaşi lege să întârce, la ei cu fața și le ride,— 
La noi cu spatele, cu ghionturi de la tot felul de slugoi, 

Ştii, par'că inima le ride că pot să'și bată joc de noi!
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Hai, hai d'aci că e de geba, ori cât p'aci ne-a bate vintul! 

O, Dâmne, iartă-mă: prescmne nu te-ai plimbat pe tot” 
(pământul, 

Nu tai cuprins pe tot cu ochii când darurile-ai revărsat 

Şi'n parte-aceea necuprinsă iera săracul apăsat! 

De-aceea's dout lumi într'una care-a crescut ne-amestecate... 

Dar pentru ce, Isuse-Dâmne, din ce amarnice păcate, 

S5 îmmulți mai tare lumea nenorociţilor de noi: 

Ca viermii mișună în tină, în putregiune de gunoi! 

Şi câte-trei, oftând din sufiet, mai mult porniră în neştire. 

Cu capetele aplecate, îngreuiate de mâhnire, : 

In vreme ce trăsuri, cupeuri, bogate, mândre !'n şir treceaă, 

Iar vizitiii, să nu-i calce, cu biciurile 'n ei loviaă... 

. 

8



  

  

  
  

    
  

            

  

CĂRĂBUȘUL ȘI LICURICIUL 

Un licurici la preumblare 

Prin iarba verde, mare, 

Pornise. 

Un cărăbuș cum îl zări 

Un corn în el înfipse. 

'Nainte d'a muri 

Biet licuriciul zise: 

— «Ce "ţi-am făcut eu ţie 

«Viaţa de-mi răpeșţi?> 
Răspunse cărăbușul 

Cu ură: — «Străluceştil» 

e



  

VIESPELE 

———— 

Viespele când se văzură cu albinele. la fel, 

| Trase tot ca prin inel . 
Și cu ace 'nțepătâre, 
Ziseră: <Cum Gre? 

<Cum, să nu ne fie și nouă 'nvoit . 
«Ca să facem miere? 

«Ba de cât albina chiar și îndoit? 

«Demnitatea n6stră așa lucru cere.» 
Dar se tot suciră, 

Dar se învertiră, 

Își urziră cera, mierea pe la uși, pe la uluce, 
Pe la streșini, în vileag, 

Pe ori-unde isbutește câte-un locșor s'apuce 

Cel obraznic și dulceag... 

Sbirnfiră-apoi: 

«la priviți cum noi
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«Ne urzim căsuțe, le umplem cu miere, ” 
«Asta e dovadă că sîntem putere.» 

o Zăi, cumetrelor, o fi, 

«Zise-o harnică furnică, — forte lesne-i a grăi 
<Şi-a te lăuda pe sine, însă vezi c'a-vâstră miere 

Nimenea n'o cere. 

<Și-apoi ce mai faguri.., fără nici-o artă... 
< Ați făcut-o fiartă! 

«Pe când o albină, tace și muncește, 
<Şi-al ei stup cu taină și-l împrejmuește; 

<Ear în lume 

<Nume . 

«Și folos mai: mare, are alt-ceva. 

«De cât are cera și cu micrea sa ?» 

* 

<Şi 'n societatea nâstră, viespe numerose sînt, 
Merei sbârnâindu-și fala; 

Însă și furnici se află să le-o spulbere în vânt, 
Să le dea de gol spoialal



  

      

  

CÂNELE, MÂȚA ȘI ȘORICELE 

Auziiă în sat povestea și o spun la rendul mei: 
Ci-că, fu pe vremea ceca când domnea măritul Leii... 

Pe-atunci Cânele cu Mâţa, Șorecul cu Mâţa iar 

Sta într'o prietenie, fără semăn și habar... 

Cânclui, mersese vestea că'e harnic la păzit, 

Mâţii, că în tâte are meșteșug la viclenit, 
Ș6ricelui iar, că râde pe ascuns oră ce-ar găsi... 
Între alţii, Împăratul de acestea auzi, 

Îi chemâ prin vătășelul Epure. În fățișați, 

Le grăi: vreţi câte-o slujbă lângă mine să luaţi? 

Câte trei sc învoiră. Cânele fu așezat 

Să păzescă zi şi n6pte,-stând pe prag, pe Împărat, 
Mâţa n vremuri de r&sbâie, să pornâscă trebuia 
Și pe dușmani să înșele, viclenind precum ştiea. 

Șdricele, printre ierburi, va urma pe Împărat 

Ca să'i râză ori-ce curse când ar da de-așa păcat.
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Cânele, spre siguranță, chiar de-a doua zi făcu 
Zapisul de învoire, și-apoi mâţii îl dădu: 
Căci el stând la ușă numai, loc. de :păstru. nu -avea,; 
Pe când mâţa, în lăuntru, să-l păstreze se. putea... : 
Mâţa îl luâ și-l puse întrun cuii.—Dar într'o zi, 
Șoricelul mei, zărindu-l, pe furiș se repezi 
Sus pun scaun, sus p'o masă,p'un dulap apoi,—și ţopl. * 
Puse labele pe zapis numai dintr'un singur hop. 
Dup'aceca, înaintea Leului îl râse tot: : 
Și-i grăi: "Ţi-am dat o probă de aceea ce ei pot. 
Când la lună 'și cere plata, bietul câine,— fu plătit 
Mai puțin de cât în zapis cum fusese-orânduit. 
Pe când Ș6recul și Mâţa, prea plecați amăgitori, 
Ce stătuseră de geba numai ca lingușitori, 
Primiră-o I€fă mare, ba, mă credeţi și alt post 
Unde tot cu vorbe late își ținură al lor rost. 
Câinele, împărăţia o plângea, căci se 'ncredea 
Unor demnitari ca dânşii; însă nu-i zavistuia, 
El cerea la suveranul numai dreptul lui zicând: 
<Am și zapis că la mână!» Atunci Împăratul vrend 
Ca să 1 vadă, căci zitase cum uit lesne cei mari, toți, — 
Câinele la Mâţă merse și 1 ceru: — «Cumătro, poți 
Să'mi dai zapisul ?>—eIndată, > zise densa, și porni... 
Dar în cuiii pas de'l găseşte... Ce putea acum scorni? 

- Pasărea din colivie îi șoptește 'ncetinel: 
— <Fa, cumătră, hoţul este dracul cel de șoricel.> 
"Ce să facă biata mâţă? Spune câinelui; iar el, 
Împăratului, și care îl goni ca pun mișel, 

21
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Invinovăţindu-l încă de'minciuni,—căci, vezi idee? 

Pâte-un împărat c'o slugă învoire să închee? 

Câinele porni, jurându'și pân' la mârte că va fi 
Dușman Mâţii, pentru cara Împăratul îl jertfi... 
Mâţa șoricelui jură dușmănie mare iar; 
Și rămași pe lângă Curte se pâratt mereii și-amar... 

"Iar de când împărăţia Leului se săverși 
Și-acest soiii de dobitâce la oraș se pripăși; 
De-atunci Ș6rec, Mâţă, Câine, ne'mpăcat se prigonesc 
Căutând să se sfășie când în față se 'ntâlnesc... 

In sfârșit... nui de mirare... dobitoc ca dobitoc... 
Dar ciudat că sînt și Gmeni, cari'n ori-ce timp și loc, 
Caută să se înhaţe, cei fricoși și cei semeți, 
Și adesea se sfășie ca nemernici și orbeți... 

E



  

DEȘERTĂCIUNEA : PĂUNULUI 

A gaițelor tagmă, gelâsă pe Păuni, | 
Căci prea mulți dintre 6meni, de sigur cam nebuni. 
Îi cumpără și 'n cinste îi țin prin curtea lor-— 

S& strînse în sobor. 
Ce plănuiră, nu știii. Dar într'o seră ceată 
Sosi la împăratul Păunilor o ceată 

De gaițe alese, 

De Craiul lor trimese. 

«Cinstite Impărate, ce mare norocire 
«Pe neamul t&ă cel mândru,—o gaiță grăi; 
«A-seră fu sfat mare și 'ntrega glăsuire 
«A ori-ce soi de paseri,: pe tine te numi 

«Ca împărat obștesc 
«La neamul păsăresc; 

«Căci, cum diceai cu fală, tu ești cel mai frumos 
«Și poți, cu demnitate, 
«Mărite împărate, 

«Să represinți poporul atât de numeros.»
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Frumos cum e Păunul, dar foarte fanfaron, 

Când audi că are așa de splendid tron, 

R&spunse: «Mulţumesc 
«De vestea ce'mi aduceți.—dar, ţineţi bine minte 
«Că nu mândreţei mele aceasta datoresc, 

«Ci numai însușirei că sînt mult mai cu minte, 
“«Mai ager, mai destoinic, mai învățat ca toți: 
«Cu drept vă fac dar cinste!...> 

—<Da Dâmne, ştim ce poți!» 
A doua di Păunul, în loc de întronare 

Și lume să'l salute cu-adâncă venerare, - 
Vădu aceeași ceată de gaițe venind, 

Oprindu-se departe de dânsul și grăind: 
—<O sec și fanfaron, 

«Crezi tu c'ajunge numai un corp cu mândre pene 
<Spre-a dobândi un tron? 

«Cu aparențe numai, ce naiba credi tu, nene, 
«Că toți se mulțumesc 

«Ca nemul păunesc? 
«Acuma dacă 'n creer vr'un fir de minte ai, 
«Din gluma nâstră 'nvață măcar atât: săți dai 
< Valdrea ta cea dreptă»... 

Și gaițele-apoi, 

Sburară inapoi, 

Păunul,. pe-a lor urmă cătând nemulțumit, 
Iși dice: Nu'i nimica; de pismă ai glumit, 
Dar gluma d'astădi, mâine de ce n'ar fi o faptă. 

Ușor de împlinit ...
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Cel cu 'nsușiri de merit nu dă 'napoi: așteaptă! 
Cocoșul curței, seara, trecând din înt&mplare | 
Pe lingă el, îi dise: «Dar bine, frate, care 

<E pricina de ești 
<Ne'ncoronat, cum încă de ieri cu grabă mare 

<Veniși să ne vesteşti?> 
—«Era fapt împlinit, 

- R&spunsc-atunci Păunul cu ton de nepăsare ; 
<Ear daca vedi schimbare, 

<E intriga la mijloc. Ce'mi pasă, —și 'n sfârșit, 
<Așa îmi e ursita să fiii nenorocit !» 

Când omul isbutește, în vre-o dorință-a lui 
Se laudă oră cui 

Că numai minței sale aceasta datorește: 
Mai înțelept ca alții atunci sc socotește. 
lar neeșind la capăt, așa precum spera, 
Nu mintea își acuză că n'a. știut lucra, 
Ci soarta lui. 

Și ast-fel, ca și Păunul dice: 
«Așa sînt preursit 

"Să'mă cate sorta price 
«Să fii nenorocit lu 

ae ca



                  
* 

  

MINTEA ȘI NOROCUL 

De-atunci trecură veacuri. Abia Povestea 'n focul 
De-a nu uita din vremuri, — mai spuc-așa minuni. 
O-dată, ca logodnici mi să plimbat Noroca/ | 
Și Mintea "ntr'o pădure de fagi și de goruni; 

Căci Dumnezei, pe-atuncea, voia să-i însoțiască 
Și cât o fi pământul, să stea nedespărțiți; 
Dar mai voia să-i cerce, să vadă: e firească . 
Unirea lor? La cuget or fi ci potriviți? 

Așa, pe-o potecuță pe când treceaii și glume 
Își tot șoptiaii în taină şin liniște-amânduoi, 
De-o-dată-aud un paznic ce tot striga pe nume 
Din turma-i r&slățită mai multe vaci și boi. 

În și zăresc pe urmă, s'apropie de dinsul, 
ÎL văd voinic și tînăr, dar stând lenos pe loc, 
Nepăsător de toate; văd că lipsia dintr'însul 
Scânteea: năzuinței și-al judecăței foc...
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lar Dumnezei, din urmă, la mică depărtare, 
Insuflă-atuncea Minţci un gând,—și ca 'grâi: 
la stai — Norce dragă, și cată cu luare 
Aminte la văcarul ce'n drum ni se ivi. 

Ce-ai dice, dac'aș face, de nunta mea, un bine? 
Să-i desmorțesc simțirea, să'l fac a judeca, 
Să'şi înțeleagă starea și să găsiască 'n sine 
Putere de voință... Voiesc a'l ridica... 

lar tu, iubite.mire, cu-averi îl înzestrează, 
Ca bunurile tâte săl pâtă 'mprejmui.— 
Și Mintea către dânsul cu drag înnaintează, 
Vedută i se face :și 'ncepe a-i grii: 

— Băete, viaţa care o duci, îți place ţie? 

Cât e de mare diua tu vitele păzești 
Să nu să ducă 'n lanuri, în juruți să se ție; 
Să nu dea lupu 'n ele.., Le-adăpi, le îngrijești... 

Tu, fără săți dai seama le împlinești pe tâte; - 
Te-ai pus, și stai la vite; trăieşti, și nu trăieşti; 
Tu nici visezi că viaţa și altfel să mai poate... 
Deșteptă- te și simte... și cată să voiești!,. 

Apoi lângă logodnic, pe pajişte s€ 'ntoarce. - 
Văcarul împrejuru-i să uită 'mmărmurit; 

In el e-o 'nvălmășeală nespusă care toarce - 
Din caerul gândirei cu totul încâlcit.
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Dar de pe ochi îi pică zăbranicul de-o-dată: 

Și -toate "1 împresdră cu chipul luminos: 

Câmp, dealuri, cer, pădure atuncea i s'arată. 

Întâea 6ră parcă: simțeşte ce-i frumos. 

Pe urmă din adâncu-i necerccetat vr'o-dată 

Pornește cu încctul un foc necunoscut, 

Ce peptul îi cuprinde c'o flacără ciudată 
Şi-i dă nuș' ce îndemnuri... F primul dor, tăcut. 

În mintea lui s& cernc. din ce în ce mai bine. 

Un gând, dintrinsul altul să țese și aşa 

Șă naște năzuința, cunâșterea de sinc: 
FI vede îujosireă în care sc afla: 

«De ce tu om ca alţii, îi zice judecata, 

<Paști vitele, ca cle:'trăind nepăsător? - 

«De ce când vii acasă ici. tirnul și lopata - -:: 

<Să le riînești ocolul ?. Văcari.E “mjositor.. . -:. ? 

<Tu,:măre, între Gmeni, cold în tîrg, departe, 

«Cu braţul tăii puternic at fi de mult folos; -- 
«Voiește ce să poate, să n'ai porniri deșarte, : 

<Muncește și te 'nnalță, prin tine .om 'mintos,>. 

În timp. ce sc'iscase acestă luptă ?n care. 

Vieaţa omenească să află-adese oii, ii rr 

Norocul i:S'arată, drumeţ, :de pe=0 cărare, =: 3 

Bătrân, .sărac,— de milă-i -mi :te cuprind, fiori. : 

  

m?
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— La ce te-ai pus pe gânduri, băete? Ce sînt astea? 

Cireadaţi ce r&sleață... Din vite-or fi pierit... 
Dă fuga și le-adună, să nuți stârnești năpastea, 

Să fii bătut a-casă, gonit, batjocorit!...: 

— Da n'a de cât să piară! M'am săturat de ele... 

Să fie vită-acela care-o mai sta văcar... 

Hci, altul este țelul ivit gândirei mele... 
Ași vrea să plec d'aicea, să scap d'un traiti amar... 

— S'a deșteptat văcaru, gândi Norocu 'n sine 

Şi-apoi grăi: Băcte, să'ţi fie după dor. 
Priveşte împrejuru'ți, sînt tâte pentru tine: 

Palate, slugi și turme... şi tâte-aducăţi spor! . 

Și nevădut să face. Văcarul lung privește 

In juru-i: case, turme și slugi 'nainte-i sînt; 

Ce poruncești, stăpâne,—aude că-i grăiește 

Când unul și când altul... și nu dă crezămînt.. 

Uimirea trece însă... In tâte să pricepe 

Şi-și dice-a vrut Norocul să fiii ceva şi ei: 

Mi-a dat întâii lumină și-apoi bielșug... Incepe 

Băete, muncă dreptă, 'nainte mergi merei... 

Ani îndelungi bogatul în bine să răsfață, 

Dar cump&tat și harnic, la slavă ne-rivnind. 

Iar Mintea și norocul,—căci pentru ci o viață 

De om o clipă este,—privesc la el zimbind...
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“Norocul să îngâmfă: « Vezi, dulcea mea mireasă, 
Grăieşte el: averea e totul pe pământ... 

Întâietatea dară de mine e culeasă, 

Cundșşte, dragă Minte, că mai presus îţi sînt.» 

Frumâsa Minte-atuncea senină îl privește 

Zicend: în chipul ăsta deți place a grăi 
Să punem la 'ncercare, și-atât cât prețuește 
Puterea fie-cărui. vedea-vom... de-om trăi... 

Şi Mintea 'şi trage darul... 

Bogatu 'n scurtă vreme 
Lipsit de 'mţelepciune ajunge-un rătăcit, 

Îi place lingușirea și de păcate geme; 
Rămas bun, cumpătare! E trândav, buimăcit... 

Norocul, de rușine, primește să se ducă. 

Trufia nu să 'mpacă cu sufletul curat. 

Norocul și cu mintea pe căi piezișe-apucă: 
In rîndueala lumei li-i pasul depărtat. 

Mâhnit, bine-cuvântă și Domnul despărțirea. 
De-aceea, rar de-atuncea, aii fost, vor fi și sînt 
Bogaţi, cu 'nțelepciune să guste fericirea. 
Norocul și cu Mintea cuprinși întrun cuvînt.



  

  
    

  

  

    

PĂIANJENUL! 

La colț de streașină suit 
„Păianjenul s'a chibzuit: 

— Vezi mă, aicea e de mine, . . 

Că ia te uită bine, bine, 

Păretele s'a coşcovit . 
Și nică nu'și mai aduce-aminte 

De când a fost și el lipit 

De-o mână harnică, cuminte. 
Acuma par' c'ati tors merei 
Păianjenii. din lumea 'ntreagă, 
Și nu lipsiam de cât doar ei... E 

Ia lasă, z&ă, leliță dragă, 

Că tare harnică mai ești 
De nici nu dregi, nici nu lipești... 

Și, fir de fir degrabă prinde . 

Cu fire de la el, și 'ntinde N 

La colțul casei pânză deasă . .-. 

In: patru ițe -bine-aleasă. -
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In mijloc dacă rîndui 
Culcușul lui, să chibzui: 
La loc străin m'am stăvilit, — 
De, dacă locul nu-i păzit. 
Și dacă nimeni nu m& 'ntreabă 
Imi ved și ei frumos de treabă; 
Și de nu m'o 'ntreba, merci, 
Sînt bun stăpân pe locul mei, 
lar prea târzii de m'o 'ntreba, 
Atuncea, de, ne-om judeca... 

Și eacă muște și furnici, 
Și fluturi mari, și fluturi mici, 
Pe-acolo care cum trecea 
Cu viața vama 'și-o plăteaiă. 
Și azi așa, așa și mâine 
Păianjenul se îngrășa, 
Căci, de, mai priitre pâine 
Ca din hoţii, mai e cum-va? 
In toți intrase spaima bine 
Şi nimeni nu-i zicea nici pis, 
Când eac' ajunse la albine 
Un lung raport, măcstru scris 
Pe dosul unui fagur mare, 
Și puse stupul în mișcare. 

Să năzuiască la albine 

Păianjenul făr' de rușine? 
Atuncea Marea chibzui. 
De la izvor ea drămui
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Pricina r&ului; — în tote 

izbândă num'așa să poate. 

Şi dacă 'și strînse 'ntregul sfat 

Mult nu avu de căutat, 

Găci, după loc și 'mprejurare 
Găsi şi leacul de 'ndreptare. 

Porni pe urmă o albină 

La locuința cea de vină 

Cu sfaturi date într'adins 
Şi care, să vedeți, s'a prins. 

Rumânu casci cu pricina 

Pe prispa lui să hodinea 

Cu faţa 'n sus. — De el albina 

Incepe a s'apropiea. 

Şi sbârn! în sus, și sbârn! în jos. c. 

Rumânu nică mișca, lenos. 
Păianjenu atunci prindea 

Un flutur tocmai și "| sugea. . 

Albina trece 'nfuriată 

Şi 'mpunge pe rumân de-o. dată 

Pe gât, atâta de virtos, 

Că "1 scâlă repede de jos... 

Rumânu 'n doru lui nespus 

Ardică pumnii strinși, în sus... 

Dar eacă pumnii se 'nfășoară 

In pânza deasă și ușoară -
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A sugătorului de sânge; 
El fuga intrun colț sc stringe, 
Pe când rumânu furios, 
Nevasta 'și . chiamă: 

— lan privește, 
Afurisito, neam lenos, 
Păienjenișul murdărește 
Pereţii toți și n'ai habar, 
Apoi de câde 'mi-o înhaţă 
Și-i trage apăsat şi rar 
Vro câţi-va pumni de "mi-o învață 
Să fie harnică alt' dată 
Cu casa albă și curată... 

Și iute-atunci, :cât ai clipi, 
Muierea unde se grăbi 
Cu spor să umble și îndată, — 
Ca msra bine ferecată,— 
Cu târnu lung, la cap stufos, 
Să dea paianjinișul jos. 
Și trage 'n stinga, șin cea dreaptă, 
Ca de când lumea, înțeleaptă, 
Și. până'n streșini hât! eSparte 
De par'că învățase 'n carte... 
De-o dată eac'o, bat-o vina, 
La colțul cela cu pricina... 
Păianjenul, văzând tăccre, 
Țesea la loc din r&sputere. 

sii
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— A, tu 'mi cești, ncică, ăl pocit? 

De. rău tău am pătimit? 

Ia stăi că "i fac ei, lasă gluma,, 

De petrecanie acuma! 
“Te-ai aşezat la loc strein 
Să'mi faci. pe omu mei hain? 

— M& rog, leicuță, de nu vine: 

Să stai aci, mă duc cu bine; 

Find-că locu ce păzit 

Il las așa cum lam găsit; 
De felul mei sînt drept, mă jur: 

Ca să mă judec, înconjur... 
Leicuţă, zăii, vieața 'mi lasă 

Și fie'ţi tâte spor în casă! 

— Ași, nu, jigodic, n'o şterge, 

Că pe la noi așa nu merge... 
Ai să plătești cu pielea ta 

Cât leica'n semă nu lua 
Că pe pământu că, spurcate, 

Ai vămuit atâtea vieți! 

Vezi câte vietăți, uscate, 

Fac colo umbră pe păreți? 

La suflet, mic, la gând mișel, 

Zadarnic i se roagă el... 

Cum ar fugi! Ce zor să scape, 
Ca val s'alunece pe ape! 

Dar leica mi "1 aruncă jos 

Și "1 calcă sub călcâiii, vîrtos.
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Hei, câți păianjeni sînt în ţară 
Ce-o fac, săraca, de ocură, — 
Streini de neam, streini de ca! 

Măre, la'rînd, cum e la moară, 
Toţi socotela o să'și deal... 
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MAREA ȘI CERUL 

Ascult cum bate'n țărmură nemărginita Mare 

Cu valurile sale pornite'n frământare, 

Ce vin, ce vin în șiruri ca niște-albastre dungi, 
Și cresc, și cresc mai nalte, mai sprintene, mai lungi... 

Acel ce-ajunge ţărmul, ca o imensă ghiară 

Cuprinde, să retrage și să întârce iară 
În spate cu-alte valuri, — și, monștri ce să'nghit, 

Pe plajă se frământă urlând necontenit. 

În lupta vrăjmășescă de lăcomie, ură, 

Ei svirle stropi în lături și spume fac la gură, 

lar pătura cea fină şi mâle de nisip 

E vecinic frământată în fel de fel de chip.
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În largu-i Marca însă, oglindă liniștită, | 
Să pare că nici știe de lupta cea cumplită, 
Că nici aude glasul acestor fii smintiți 
Ce, furișați de dinsa, dintrinsa's chiar porniţi. 

Ea 'și dă cu Cerul mâna, ca frați în nesfirşire, 
Pe zarea depărtată, — șin semn de înfrățire 
ÎL lasă să'și priviască, în luciu-i deplin, 
Oştirea lui de stele și chipul lui senin... 

lar Cerul lasă luna axă arginta cuprinsul, 
În cât o scânteiere e Marea 'n tot întinsul. 
Privelişte sublimă a mândrei -înfrățiri, 
În față-i cazi pe gânduri, t'nfiorezi și-admiri | 

2S Octombre 1894. 

Menton. 
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ÎNTRE CER ȘI MARE 

Din port se depărteză barca încet, încetişor de parcă 

E o copilă răsfăţată pornită 'n calea unui dor, 

Și pare mândră că 'ntemplarea o preursi să fie barcă, 

Să aibă Marea Icgăn dulce și valul braț desmierdător... 

Stăpânul ci o 'mpodobește cu trei măhrame, una mare 
Și două mici; 'i-așeză cârma și două aripi albe, lungi.:. 
Aşa gătită, par'că ride și sc avântă ?n larg de Mare, 

Sburând ca o muetă albă, lăsând în apăalbastre dungi. 

Şi fuge 'n urma că orașul șitot mercă se depărteză, 

Din ce în ce părind mai mare, mai răsărit şi mai întins, - 

Şi munții tot mai 'nalți s'arată şi tot mai mulți să 'ncondedză 

Pe.zarea cerului albastru ce pare de-a lor culme prins. 

Din ce în ce rămân ca umbre. pierdute 'n fundul depărtărci... 

Jos, Marea ne-sfârșită "n juru-i, sus Cerul iarăși ne-sfârșit | 

Şi dânsa, între Cer.și Mare, o jucărie a mișcărei 

Atâtor valuri care-o pârtă și-o duc întins, o duc grăbit...
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Suflare caldă aburește, și plouă razele de sâre | 
Pe-acest safir: topit al Mărci, pe care, ca un fulg, plutesc; 
Un farmec dulce mă pttrunde; pe de'nainte'mi prind să sbâre, 
Ca flutură de-aur, visuri mândre... șin lumca lor mă adâncesc. 

Dar iată nuștiă cum, de unde, în pânze bate-un vânt mai tare, 
Şi barca 'ncepe să se salte pe valuri mari, în' sus și 'n jos, 
Şi-aci să culcă iute ?'n drepta, aci în stînga 'n legănare, 
Ca dulce s'o sărute Marea cu câte-un val mai m!ădios... 

În farmecul de mai 'nainte ce”'ntreg mE cuprindea, străbate . 
O temere acuma, vagă, ce'mi dă neliniște, fiori... 
Sintem noi singuri, eii, vîslașul, pe-aceste valuri agitate, 
În voca lor și-a întemplărei, neputincioși și muritori... , 

Vislașului, aci la pânze, aci la cârmă ochiu-i sbâră, 
Precumpănind și fârte sigur de barca-i dragă şi de el;— 
Un salt, o aplecare însă ceva maj mult, și mă 'nfidră, 
Fiindu'mi par'că mai degrabă în larg să nu mai merg de fel... 

Dar ventul iarăși hotărăște... căci uite'] nesimțit dispare; 
Abia dacă mângâie apa și faţa n6stră 'ncetişor, 
Iar valurile, dup'o clipă, îi dai supusă ascultare 
Şi barca își urmeză drumul, în legănatul €ă ușor... 

La orizon de-odată iată ca umbra unui turn, pe Mare... 
E o corabie. ce vine cu tgte pânzele 'n văzduh 
Şi ochii țintă 'mi sînt la. dânsa... De și 'ntratâta depărtare, 
E un tovarăș... și, din prâjmă 'mi, să duce-al ncodihnei duh, 

„Și farmecul din noă revine și'mi țese firele gândirci, 
De nici nu prind măcar de veste când a întors vîslașul meă.., 
Ca dintr'un somn adânc și dulce, cuprinzător întreg al firei, 
Luare'-aminte'mi să deșteptă într'un târzii, încet și greă,
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L'armoni6sele accente ale orchestrei de pe plajă, 

Ce melancolice 'n restimpuri ajung pe-al Mărci larg cuprins, 

Priveliștea îmi pare alta, — şi-acciași munți înalți fac strajă 

Pe zarea cerului albastru ce pare de-a lor culme prins. 

Şi rend, pe rând, dispar Monaco pe stânca lui intrată'n Mare, 

Roque-Brune, Anonciada-Schitul, Grimaldi, Gorbio, Castelar; 

Şi munţii, unul după altul s'ascund, cei mari din depărtare 

După ccă mici de mai d'aprope ce pun orașului hotar. 

În faţa mca rămâne singur și se 'nalță pe colină 

Mentonul, ca un şir de loje a căror scenă e în port, 

Pe care jâcă mii de raze,— divine-artiste 'n origină, — 

O fcerie fără semân în sclipitor şi splendid port... 

Şi barca intră 'ncet, uşGră, croindu'și cale printre ele, 

Și se opreşte liniştită la micul ci debarcader... - 
Urc treptele... Cât calc de sigur pe piatra sigurei șosele!.., 

Cât farmec însă între Mare, în largul ci, și între Cer!... 

28 Octombric, 1894 

, Menton. 
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CAP-MARTIN 

Subt bolta necuprinsă a cerului senin, 
Cu falnică pădure ce 'ntreg lînvestmîntează, 
Cu vile ce'ntre arboră și stânci să furișează, — 
In mare s'adincește frumosul Cap-Martin. 

Deal nalt, cusut pe pâle, de jur în jur și'n plin, 
Cu .stinci pe care apa merei le danteleză 
Cu-a valurilor daltă, ce-atât de fin sculptează, — 
E pitoresc, e-un farmec, e colț de raiti divin. 

Molifţii te îmbată cu-al lor plăcut miros, 
Cărările te-afundă în tainice desișuri, 
Te duc pe'stinci de unde cobâră povîrnișuri, 

De unde-asculți cum apa să tot frământă jos, 
De unde ţi s'așterne albastra nesfirșire 
Pe care “ţi fug privirea și sprintena gândire..: 
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PESCUIT 

Pe marea somnorosă, în revărsat de zori, 

Mici bărci în larg savi 

Să 'ntindă 'n apă mreaja, în veci ispititâre;. 

Pescarii stai și-așteptă pe ţermuri pânditori. 

                        

Și eată r&săritul s& umple de culori, 

Ca o paletă; cată apoi pictorul Soare 

Gătit să zugrăvească priveliști uimitoare... 

Din somn se scâlă peștii de masă poltitori; 

a 
Și foamea îi îndeamnă în plasa 'mbiclșugată 

In care, pentru gură, încep ca să se bată... 

Pescarii prind s'o tragă la țărm din răsputeri. 

S'apropie, mânată de valuri, strinsă tare, 

Şi eato, ca o pungă, încet, încet apare: 

Să sbat întrinsa peștii cu albe scânteieri... 

a ata 
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GORBIO 

Palid luminează luna păduricea de lămâi... 
Roadele să par de aur, din a Raiului grădină 
Pe furiș, aci aduse în acestă vale-alpină 
Unde, dacă vii odată, ai voi să tot rămâi. 

Treci munți nalți, ce ai d'asupra bolta-albastră 
[căpătăi, 

Fac de strajă împrejuru-i, și în liniștea deplină, 
In răstimpuri, de departe, fură mărei ș6pta-i lină, 
lar ecoul, în veghere, o repetă el întâi. 

Sufletul se reculege în acestă pace sfintă; 
Farmecul singurătăței tainic singurul cuvîntă: 
Ast-fel de Dumnezeire te apropii fericit... 

Negrăită frumusețe a Naturci, care ştie 
In privelişti neschimbate alta pururea să fie 
Și simțirea să ne-o 'nnalțe printr'un dor de infinit!
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FURTUNA 

Din spre Fort- Zurbie s&nnalță 6ste crâncenă de nori, 
Marea "'ncruntă . din sprincene, să întunecă la față 

Și dă valurilor sale o putere de vieață 

Ce'nspăimîntă portul, țărmii și chiar cerul în furori... 

Sus, de fulgere-i brăzdată înnălțimea. dese ori, 
Jos, brăzdate- sînt de spume valurile ce s'agaţă 
Unul d'altul și s& mână, s&ncovoaie, să înhaţă, 
Și de țărm se sparg cu vuet. Totu-i fierbere, fiori... 

Eat' apoi că făr' de veste noaptea repede să lasă, . 

Și aruncă peste tâte valul ci de pânză deasă... 

Farul doară o străbate, în ră&stimpuri, cu scântei... 

Plâea'și împreună glasul cu al valurilor sunet, 

Cu al vînturilor șuer, cu mugirile de tunet... 
Ast-fel furia Naturei e în tot avîntul ci. 
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SUB MĂSLINI 

Ssrele să uită'n urmă dintre două culmi de munte, . 
Pogorînd încet, pe gânduri, — ideal stăpânitor 
Ce, cu sine pârtă grija de iubitul lui popor;— 
In corână de văpaie astă grijă-i stă pe frunte, 

Cerul, bolta lui senină o desface ca o punte - 
Peste marea ce-o resfrânge pe întinsu-i. mișcător; 
Și când sera 'și lasă vălul tot mai mult cuprinzător, 
Mai remâne din văpaie ici şi colo dungi mărunte. 

Sub măslinii de pe câstă, rodnici, 'nalți și umbritori, 
Ce loc mândru de odihnă! Ochii cată gânditori . 
Pe întinderea. albastră și 'n apusul de pe zare... 

Dulce ce singurătatea, când e gândul ostenit!... 
Dar de-odat' auzi un șuer și tresară nemulțumit: 
Trenul trece jos, pe vale și 'n tunel intră, dispare... 
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MELANCOLIE 

Ziua parcă se deșteptă pentru lacrămi şi cernire, 

Prin perdele-abia mijește chipu-i palid, neguros, 

Somnul par'c'ar vrea să plece, par'c'ar vrea să stea, 
- „.. _ [lenos, 

Pe plepa 'ngreuiată de-o ciudată amorţire... 

De un verde șters la față, marea pare 'n neclintire 

Și încinsă'n depărtare cun brâu negru 'ntunecos... 

“Cerul e 'mbrăcat în nouri călători în sus și 'n jos: 

Cerul trist şi marea tristă își resfrâng a lor mâhnire. 

Viaţa sarcină se pare pe un timp așa de 'nchis, 

Jar zzrâtu 'n slove negre stă pe tâte celea scris. 

Plia picură m&runtă, ca o pânză fumurie, 

Parc'ar vrea să întărescă ăst nebiruit urât... 

N'ai vointă, stai pe gânduri și 'n nimica hotărit: 
rată g > 

Ori-ce faci pârtă-o pecete pusă-adânc: 7zelancobe. 

A
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PE MARE 

In vast salonul mărci, pe splendidu-i tavan 
De perlă ncgră, cată electrica lumină 
S'aprinde'n mii de becuri, — și ceată luna plină, 
La bal poftită, intră cu chipu-i suveran, 

Atât de blând și palid! Mistral, un veteran 
Cap-meșter de orchestră, reginei -se închină 
Și n nalță bastonașul: orchestra, în surdină 
Întâiti, începe valțul pe țărmul cel bălan. 

Ca niște baletiste, cu rochii dantelate, 
Danţeză mii de valuri în renduri înșirate,.. 
Pe meșter îl cuprinde ai artei lui fiori, : 

Și muzica-i mai vie, și danţul e mai tare... 
Dar norii sting lumina. În nâptea de pe mare 
Un val-vârtej demonic urmeză până 'n zori... 
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GARIBALDI 

l 

Pe-o stâncă ride satul cu case văruite 
Cu mici și verzi oblâne; iar delu 'n sus de el 
E numai scări pe care să urcă 'ncetinel 
Bătrâni butuci de viță cu frunze ruginite, 

Bătrâni sînt, — dar în prejmă ai tinereți iubite 
Cu mijlocul subțire să”! tragi printr'un inel, 
Sin plin, chip gingaș 6cheș, sfiâse nici de fel, 
Ochi vii și negri, buze, cireșe pârguite. 

Să ai în faţă marea, sus, bolțile divine, 

Alăturea, voi6se aceste flori alpine, 

Pe masă sticla plină cu vin d'Asti spumos, 

Și lumea zică multe, și marea cânte'și cântul, 

Mai dulce mulțumire nu pâte da pământul: 
Ai tot ce te îmbată, ai tot ce-i mai frumos. 

23
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[ 

O mandolină cântă, cimpoiul povesteşte, 
O dairă îngână și ca câte-un cuvânt, 

lar tinere și tineri în pitoresc vestmânt 

Să 'mlădiază 'n valțul ce dulce ameţește. 

Măslini, Piperi, Mimoze și Cassia ce creşte 
Stufos, lămâiul rodnic, terrața 'mpodobesc, 

Îmbălsămeză locul, de sâre îl umbresc. 
D'Asti, spumosul dulce, aprinde, 'nveselește... 

E ziua de odihnă, — e zi de sărbătâre; 

E vesel Garibaldi, la razele de sdre, 

E veselă natura în tot cuprinsul ei. 

Pe marea liniștită, cu pânzele întinse 
Să legănă ici, colo bărci mici și par ne-atinse 
De undele ce-aruncă, în jurul lor, scântei. 
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VINUL D'ASTI 

A! eată-l că sosește, străv&zător, curat, 
Părend că-i stors din aur, din raze de la s6re... 
Când sticla se destupă, detună, vrea să sbâre, 
ȘI, prins în cupe albe să sbate, superat, 

Să fierbe 'n el, spumeză... pe urmă, 'nduplecat, 
Mai iute vrea să 'mpartă puterea-i. dătătâre. 
De viață și căldură, menire 'mbătătâre 
Ce, din uitate vremuri Natura, lui, i-a dat. 

Apropie-te cupă, de buzele'mi scetâse, 
ME fă să uit mâhnire și gânduri nemilse, 
Destinde-mi zări din lumea frumosului senin... 

Șopteşte'mi la ureche a vremelor poveste 
Cu ce-o fi fost odată, să pot uita ce cestej—: 
Dă'mi visul neființei, d' Asti, nectar divin! - 
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DIMINEAȚĂ 

Din mare, unde par'că își are-al să palat, 

Răsare 'ntr'o corână de flacări mândrul soare, 

Și de la el, la țărmuri, o punte lucitoare. 

De aur să întinde pe luciul undulat. 

Carei,—vale lungă cu drumu-i minunat 

Printre platanii splendiză cu frunze sclipitoare, 

Verzi, galbene, bronzate, ușor tremurătoare,— 

Intre-ai s&i munţi zimbeşte cu s6rele 'nnălțat. 

Pe-o culme-Anonciada cu micu-i paraclis 

Cu zidurile albe pe care pace-i scris, 

Cucernică s'arată și văiei protectoare. 

Un clopot, melancolic răsună 'n munții bruni 

Şi tainic te 'nfi6ră, și face să'ți aduni 

Din vremuri depărtate credinţa priitoare... 

 



  

  

  

    
  

IN CONTEMPLARE 

Eşti singură pe mare cu piînzele în vint... 

Spre care colț de lume tei fi ducând tu oare 

Corabie micuță, pe valuri călătoare, | 
Şi câte dile poate nu vei vedea pămînt? 

Mistral în larg te mână c'un negrăit avînt... 

Cu ochii melancolici, în gânduri mâhnitoare, 
Te urmăresc continuii pe apa sclipitoare, 

Par'c'ai avea cu mine un tainic legămînt: 

Nu întrupezi tu oare iluziile mele 

Plutind pe-a ne'mplinirei întindere și ele, 
Din ce în ce pierdute în anii mei amari? 

Din ce în ce mai mică, subt bolțile senine, 

Și singură pe valuri, stăpâne-acum pe tine, 

Ajungi un punct, pe zare, și 'ncet, încet, dispari... 

BE



  

AUGUST, — «FRANCISCO» 

E "nnalt și subțiratec dar sprinten și vinjos 
De și pe umeri duce a virsici lui povară, 
Ce nu cunsște dinsul, şin lume care ţară 
Nu la vădut o-dată și vecinic sănătos ? 

Pe mare tâtă viața "și-a dus-o, și, voios, 
Și-aduce-aminte astădi c'adese ori amară 
Și grea i-a fost, dar plină de vrajă; iar sub scară 
Cu drag îmi povestește trecutu-i furtunos. 

Acum pentru «Francisco» e 'ntreaga-i îngrijire... - 
«Francisco» "i face fala. O tainică. iubire 

“Il leagă de-a lui barcă. Pe luciul întins 

Vrăjit o mână dinsul și parcă reînvie 
Indepărtate vremuri: de temeri, veselie... 
Sa mulțumit cu viața-i, și viața nu l'a 'nvins... 
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PE GÂNDURI 

Trec dilele, trec iute, şi pun atâta pripă 

Să treacă și să lasc pe altele în rînd, | 

In cât nică prinză de veste când ati trecut și când 
Ți s'a făcut din viață amarnică risipă. n 

Adese ori ne pare că prindem câte-o clipă 

Și-o ținem neclintită, când, mulțumiți de noi, 

Uităm și Cer și lume și clipele de-apoi... | 

Dar Timpul bate vecinic din sprintena-i aripă, . - 

Jar când. și noi ca dinsul voim tot. înnainte 

Să mergem,—cu cât dorul ne este mai fierbinte 

Şi pasul ni-i mai grabnic, cu-atât mai mult scurtăm 

Din calea vieței n6stre... O! timpu-i nesfirșire, 
Noi, mărginiți în tote în cercul de 'nvirtire, . 

Tot în trecut d'aceea privim șil regretăm. 
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INVINȘII 

Pe plajă-ă vezi că umblă adesca singurei 
Cu capun jos, cu fața făcută ca din ceară, 
Și să 'ncălzesc a sdre părind că vor să-i ceară 
Vieaţa ce să duce prea repede din ci. 

In fire-i veselie, pe mare sînt scântei; 
Lămâii, palmierii sînt în cternă vară, — 
Ei, biet, să tem de umbră, să tem de vint, de seară; 
Ei par merci în iarnă, bătrâni, la umblet grei... 

: 

lar tusa nemilâsă cu furii când îi prinde 
Le sdruncină ființa, pe feţe le aprinde 
Flori roșii care însă să veștejesc ușor. - 

Când stai cu ci 'de vorbă,—părere: fericită, — 
Vieaţa' lor le pare dintrinșii neclintită, . 
Iar visuri și speranţe le rid în viitor...
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STÎNCILE ROȘII 

Din munte revărsate la vocea întimplărei,. - -  .:: 

Cu-amenințare parcă, în .fie-ce minut : 

Să se rostogoliască,—pericol de temut,—. 

Un şir de stinci. mari, roşii, s& pleacă-asupra mărei, 

In elc's adincite ca guri ale uitărci na 
De veci, atâtea peșteri din care, din trecut. _:. 
Par' car pătrunde sâpte, un glas necunoscut -- > > 

Ceţi dă fiorii fricei și graba depărtărei. . ...- 

Dar lucrătorii harnici, nepăsători,—de ele 
S'agaţă şi le sfarmă cu 'ncetu 'n bucățele, - 

di > ; : 

Şi nu să tem de marea ce par'că "i-ar pândi,... i Ș p ) : 

Nici de ciudatul sgomot, de sguduiala-adâncă. ..:: 

Atunci când trenuri repezi safundă pe subt stîncă... 
E pentru ei pericol când. n'a unde munci... ..- î.. 
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NELIPSIȚII 

Ol da, sînt pretutindeni... Să vrei să nu-i găsești 
Și nu e cu putință. Nu-i chemi, și ţi s'arată, 
Iti cântă la ureche o arie ciudată, 
Şi dacă nu te aperi sărutul ]i”] simţeşti... 

La razele de soare, cu mutre boerești 
Să plimbă 'n cete, mândri, cu aripa brodată 
Cu-arniciii subțire negru, gălbue și curată, 
Și-ades' cântându' și singuri, trag danțuri nebunești 

Vin nepofiiţi la masă și gustă din pahare 
In care se înneacă adesea ca 'ntr'o mare; 
Iți intră în odae fuduli și temerari, . 

Trag. horă 'n jurul lampci, ca donini la ei acasă, 
Și par'că tu îi turburi, în pace nu te lasă... | 
ar când îi prinzi, —mirare!—nu sînt de cât... țințari..,
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PE LUNĂ 

Nu-i niminea pe plajă și nimeni în oraș; 

Saii dat cu toți odihnei și viselor. — Pe mare 

Domnește luna plină ce'și lasă 'n legănare 
Pe unde-ale ei raze și chipu-i drăgălaș... 

«Francisco» blând mă pârtă, iar veselu-i vislaș ..: 
Deșiră din trecutu-i atâtea pagini care . ! 

ME duc pe -alte țărmuri, m& duc prin lumea mare: 

Ocol plăcut sub verva-i de marinar poznaș. - .. » 

O! cât îmi e de dulce plimbarea liniștită. 

Si cât de mult ași vrea-o să fie nesfirşită : 
Inz,farmecul tăcerei atât de negrăit! ie 

Ce dulce-ar fi și somnul, în astă legănare RE 

Subt razele de lună șin visurile care . . 

Mar duce ?n lumi mai mândre! Dar... totu-i țărmurit.. 
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BLONDINA «MISS» 

Subt roșie umbrelă ce-i lasă pe figură, 
Pe părul dat pe spate, văpăi trandafirii, 
Blondina «miss» citește, — și ride mica-i gură, 
Inchiși pe jumătate, rîd ochi-i aurii, 

Ce galeș e 'privită!... Dar densa nu st&ndură 
Din juru-i să culeagă ale-admirărei vii 
Murmure, Ea cn lumea ce gândurile fură 
Și dulce le-adincește în mândre visării, 

Căci, eat-o, e cu cartea deja de mult picată 
In poale, și privirea-i să pierde fermecată - 
In larg-cuprinsul mărci ușor învălurat... 

Ce dragă nălucire i se arată oare 
De-o face să roșiască, de-o face zimbitoare? 
Incet: își pleacă-obrazul ca pentr'un sărutat... 
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CASTELAR 

Aprâpe două ceasuri de drum, urcând de zor 

Pe scări scobite 'n piatră, — aci subt foc de soare, 

Aci subt bolți stufoasc, la umbră șin răcoare, — 

“Spre zidurile nalte de munți, splendid decor, 

Măslinii şi lămâiă plecaţi subt roada lor, 

Smochinii .goi de frunze, schelete lucitoare, 

Alături cu molifţii și cu mimoze 'n fire, 

Cu ciparoșii falnici, — fac drumu "'ncântător. 

Pe-o culme eată 'n fine și vechiul Castelar 

„Cu casele 'nnegrite de aspra vremei mână, 

Cu lumea lui munteană cu inimă păgână,
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1, ' 
Cu oacheș chip sălbatec, viclean și temerar, 
Cu ochi ce lung se uită și încruntat la tine, 
Ca fiara care toarce un gând ascuns în side... 

f 
/ 
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Teraţa unci cârciumi curată, strat, | 
De-o parte și de alta adinci frumse/ văi 
Cu viţă sprijinită pe lungi aracii săi. 
In depărtare marea, — o chartă țintuită 

Pe care's desemnate de-o mână iscusită 
Ciudate țări și riuri, întortochiate căi, 
Şi-ai Corsicei munți falnici, în relief.— Văpăi 
De- -apus de sâre jâcă pe fruntea: lor albită. 

Cu ce ncsațiii tabloul privirea'mi a] admiră, 
Subt niște tineri. bambuși ce frinzele! ȘI r&sfiră 

- Asupra mea, spunîndu'mi, din/ țara lor; povești! 
7 

4 lar Castelarul roșu, — în ceartă cu rivalu-i 
D'Asti, — în cupa albă își'tremură 'ncet valuă: 
EI complectează vraja privelei pitorești... 
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LA VITRINĂ 

În cadrul mare, negru al splendidei vitrine, 

Ca un balet pe scenă, ce nu poţi să m'admiri, 

La umbră să r&sfață frumoșii Zrandafiri, 

Drăguţele-orchidee și chrisauteme, pline 

De-o vrajă feciorescă,—rochi simple, frunți senine; 

Și galbene 7imoze cu delicate firi | 

Ce pică 'n clădărie pe ramuri lungi subțiri, 

Şi micșunele care, din lumile marine 

- Se par a fi culese; și zuberoze albe, 

Cameli, mărgărinte, muscate mari rozalbe;— 

Atâtea felurite fermecătâre flori... 

Dar eată între ele un cap drăguţ apare: 

E bruna florăresă, — și nu mai știi de are 

"Ea, florile, un farmec ce dă mai mulți fiori... 
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MARSILIA 

[ 

PORTUL „FOZL/ETTI* 

Pădure de catarte e portul apărat 
De .două bastiâne, — port sgomotos și mare; | 
Miros de pești, de smslă; ori-unde, cați, mișcare , , 
"De vase, de căruțe, de âmcni, necurmat. ? 

Un șuer gros saude prelung și măsurat: 
E-un paquebot ce vine din India! — apare 
Înalt cât Patru caturi, la portului intrare, 
Și mândru 'naintâză de fum împresurat. 

Bărci mici,. vapâre-muște, șalupe, remorquere, 
Mereu să 'ncrucișeză, în fugă, în tăcere, 
Intre enorme vase să pierd; pe lângă chei, 

Ori ies din port, și 'n câța ușcră aurie 
Ce "'mbrățișeză portul și 'ntinderea-albăstrie, 
Ca albele mucte să pierd, să duc mereiis,
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«NOTRE DAME-DE-LA GARDE» 

Din mijlocul cetăței maritime răsare 

Ca martor fără. tihnă al muncei omenești 
Ce n'are 'n veci astâmp&r,—un deal înalt pe care 

Măreţ lucește templul Fecidrei. — Din povești 

S& spune, că 'n pericol cra un vas pe mare 

Și toți chema pe Sfânta prin rugi ferbinți obștești, 

Și s'arătâ Fecidra în strălucire mare, — 

Atuncea vânt și valuri tăcură cât clipești. 

La vestea minunată de marinari adusă 
În port, și 'n tot orașul din gură 'n gură spusă, - 

" Toți dederă obolul și templul fu clădit 

În cinstea Maicei Sfinte de bine făcttâre 

Ce de pe deal întinde privire-ocrotitâre 

Spre vasele ce plecă și-o râgă umilit... 

III 

«CANNEBIERE» 

E centrul care-atrage și 'n sinc grămădește 
Ca un magnet puternic, din lume, bogății. 
Marsilia întregă aci să mărginește, 

Şi mândri 's de-a lor stradă ai portului copii. 

24
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Cu mari clădiri de-a lungu-i, voi6să strălucește 
Prin splendide vitrine la care 's mii de mii 
De lucruri curiâse, — prin portul ce zimbește 
În fund, — decor artistic al unei scene vii, 

Aci domnește banul, nu-i loc de cugetare; 
Aci ai înainte perpetua mișcare 
A stărei de voință ce n'o 'mlădii de fel... 

Și zic Marsiliezii, că de-ar avea Parișul 
O stradă ca acesta, ce dulce %-ar fi visul, 
Căci ar ajunge-o mică Marsilie și ell... 

 



  

  

      
  

  

    

SINGURĂTATE: 

Pe-o stâncă «singur, singur... Şi câtă greutate 

Ca să pândesc când marea să trage înapoi, 

Să calc din piatră'n piatră, în fugă, și apoi 

Să mă acaţ pe stâncă, în timp ce mare bate 

Din valuri, mă "'nconjâră și până sus străbate... 

Pe-o insulă, şi... singur!... lar gânduri vechi și noui, 

În fața nesfârșirei, îmi fac un crunt război... 
Și farmec, dar și chinuri îmi dai, singurătate! . 

Imi place-așa, eii singur să fiii, să rătăcesc; 

E trist că ori și unde mă regăsesc pe mine: 
O clipă de plăcere, de jocuri dulci, seninc, 

Ce-a mea copilărie duios îmi re-amintesc 
Le și plătesc îndată cu câsuri de mâhnire, | 

Căci viața mea, de-acuma, e vis și. ne 'mplinire..



  

CANNES 

——— 

În liniștea ființei ce simte și gândește 
În cesuri dragi de tihnă, când corpu-f'ostenit,— 
S8 'ntinde Cannes pe țărmul de s6re polcit, 
Și de de-parte paşnic privirei să ivește... 

Doar trenul care 'n gară din g6nă să oprește 
Cu-asurzitoru-i sgomot, c'un șuer ascuțit, 
O clipă-i întrerupe. tăcerea, — dar, oprit, 
Tăcerea, peste vile, plăcut din noi domnește... 

In golful săi nici marea nu pare că să 'ndemnă 
Cu sgomot să se mișce, ci, liniştit însemnă 
Cu câte-un val nisipul strălucitor și lins... 

De-o parte, munți albaștri... Cu cât mai mult e sore, 
Cu-atât mai mult li-i fața închisă, gânditore, 
lar șirul lor se pierde în luciul întins... 
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GOLF:JUAN 

Un mic crâmpeiă de mare ce între deluri mici 

S'ascunde ca să'și trecă viaţa 'n odihnire. 
Puternicele valuri din larga nesfârșire 

Strebat aci înguste, ca niște verzi panglici 

Ce să desfac pe plajă. Ca niște inamici 
Ai păcei lui iubite, aci, spre poposire, 

Vin mândre chiurasate, cu stegu'n filfiire, 

Cu acrul r&zboinic, cu marinari voinici. 

Adesea, în cuprinsu-i, să dai la felurite 

Mișcări şi-atunci răsună de glasuri înăsprite 
Și tremuru "1 cuprinde de tari bubuituri... 

Fum alb mai multe clipe l'acopere și valuri 

De spumă 'ncoronate se sfarmă 'n cerc, de maluri... 

Escadra 'n veci ii-aduce asemenea torturi...



  

ANTIBES 

Cuib de pescari e golful, toți, chipuri arămii, 
Înalţ, vînoși, puternici. Ei plasele? și resfiră 
Pe țărmul care intră în mare și sadmiră 
În undele albastre, iar către-apus, verzi, 

În orășel, pe ziduri S'acață, fac: iţii! 
Mimozele de aur, muscatele * n: porfiră, 
Atât de parfumate că 'n juru-le respiră 
Cu-adânc ne-saţiii, tâte, — subt razele-aurii 

Ce picură din sâre, strălucitâre, calde... 
Copiii daii năvală în mare să'se scalde 
Îndată ce din șc6lă, la prinz, ies sgomotos; 

Și sar, așteptă valul să vie mare, mare, 
De-asupra lor să trecă, să-i ducă "n legănare, 
Și rîd, și uită parcă de prinzul cel gustos,
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Parisul, fără ceața și ploile lui dese, 

Parisu 'n aer liber, frumos și înflorit, 

Cu marea la picioare, cu cerul poleit, 

Cu vilele gătite ca niște dragi miresc... 

Flori, plante, pretutindeni, exotice, alese, 

Parfum, decor, plăcere, amor, la infinit, 

Și frumuseți de zîne, și lux ne mai grăit; —: 

Parisul mărei mândre ce-atât: de dulce 'și țese 

Pe grâse fire de-aur în unul împletit, 

Corâna-i nesfîrșită de fericiri facile, 

De zile nopţi făcute, de nopți făcute zile... 

Din Nissa fuge pacea pe drumul rar găsit 

Al munţilor din juru-, în care rar răsună 

Vrun pas pierdut, ori vintul în vreme de fariună, 

cepe



    

  

IACHTUL 

Cochet, frumos și sprinten, pe apa 'nvălurată 
A portului, drept dragul să leagănă ușor. | 
Pe yacht mișcare multă, căci va să plece 'ndată, 
lar de pe chei, la dinsul, clipind ncrăbdător, 

Un om bătrân privește. Pe lața lui brăzdată 
De'ncreţituri, se vede neastimpăr' unui dor; 
În ochii lui lucește iubirea 'nduioșată... 
Dar. eat'o barcă; iute el sare zimbitor, . Se 

La yacht ajunge, urcă... o clipă, — și pornește. 
C'o bucurie mută în larg, în lar: rivește,,. Aa >! y 
E'n yachtu lui, e-acasă, și-i vesel, fericit, 

Cu el străbate lumea șin veci pe mări plutește 
De ani întregi, viață ce singura-i priiește, 
Și marea vrea să-i fie. mormântul tăinuit... 
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STEAUA CĂZĂTOARE 

O stea ce cade! strigă vislașul bărcei mele: 

Ci spuneți fuga dorul, nainte d'al ci stins! | 
Uimit, m& uit cum steaua, prin miile de stele, 
Scânteietâre curge în spaţiul întins. 

Atunci, îmi spune dinsul, că stelele 'mtre ele, -— 

Când s'a născut Amorul curat și ncînvins, — 
“Sai sfătuit să fie, în clipe triste, grele, N 

Tăcute “protectoare a unui dor nestins... 

D'atuncea, “fie-care 'la rindu-i să jertfeşte 
Șin raze de lumină ființa'și nimicește; 
lar cela ce-o surprinde și-i cere 'ajutor, 

N'ainte d'a să stinge, ea, grabnic îl trimite: 
Nu-i nici un dor mai dulce, din cele împlinite, 

Ca întrun suflet dorul de viață prin amor!!



  

PARTEA ALBINELOR 
Î 

Ieri a murit, îmi spune vislașul mei, o fată 
Din cele mai frumâse și măritată-abea 
De-un an. De alt-fel, uite, vr'o întimplare rea . 
lera de toţi ai casei temută, așteptată; 

Uitară vez, la nuntă, să rupă dintr'odată 
Trei flori, dintr'al miresei buchet, și să le dea 
Albinelor, să guste din sucul lor; şi ea 
De-accea, după nuntă, fu vecinic întristată: 

Cum o să fien casă bielșug de ceară, miere ? 
Cum o să fie-amorul tot dulce, tot plăcere, 
Când din buchetul mândru al inocenții ei 

Albinele-ursitâre n'avură a lor parte ? 
E poate-o rătăcire, credința însă-i carte 
Din ale cărei pagini știința toată "ţi ici,.. 

APEI Pa 

 



    
    

  

TRANDAFIRUL NĂZDRĂVAN 

Și'mi spuse iar vîslașul; icra într'o grădină 
Un trandafir, o-dată, atât de minunat, 

Că ssrele, la densul, privia ca fermecat. 

Și eată dâmna casci voi săl taie, plină 

De grabă.—Dâmnă, spune'mi, me vrei din ce pricină? 

— La bal să fii de-scră în părul: mei buclat. 

— Ca să m'arunci trist, veşted și-apoi să fiii călcat?... 
Nu dâmnă, nul... Și dâmna voinţei lui s&nclină. - 

Și eată grădinarul— Ce vrei cu mine, spune! 
— Vreaă să te vind; pe tinc' eii prind parale bune. 

— Cum? flori pe bani, smintite? Nu voiă, de-ar fi 
[să moră! 

Atunci un tenăr vine, furiș. — Ce vrei cu mine? 

—Vreai să te dai iubitei; să-i spuiit un dor prin tinc.. 

— O! ia-mă, căci iubirea și flârea sunt surori!...



  

BUNICII 

Bătrâni suntem, — îmi zice luntrașul, — ci și ea; 
Ne-a 'mbătrânit, mă crede, și drumul subt piciore... 
Ni s'aii slăbit genuchii; azi ici, mâini ici ne dâre. 
Dar iată nepoțeii că blând de gât ne îa, - 

Și sar, ne j6că 'n braţe. A frunței n6stre nea 
S'amestecă cu părul de aur tors din sâre ; 

Și 'ntinerim atuncea; ni's clipele uș6rc..., - 
Şi sarcini mai uşere, ni's ei, pe viata mea! 3 3 , » 5 

Prin ei trecutul nostru să face viitor; 
Intriașii și printrînșii reînviem cu dor; 
Speranţe, visuri scumpe din vremea depărtată, 

Re'ncep și să urm&ză cu ei, ne-încetat, 
Iar părul lor de aur, de-al nostru-alăturat, 
Ne pare-o rămășiță din cel ce-aveam odată.



  

MONACO 

Strănuţi colea, la capăt, la celă-lalt s'aude, — 

Atât de mare este celebrul principat 

In care nimeni n'are nevoie să asude 

Ca să câștige: banul cel greii de căpătat, 

Pe-o stâncă-i Capitala, din perderi forte crude 

De vieți şi bani clădită, în parcuri minunat. 
Vr'o patruzeci la număr, armata. Multe trude 

Nu are, tot cuprinsul să fie apărat. 

D'aci, la Monte-Carlo, pestriță grămădire 

De vile, de oteluri, şi fie-ce clădire . 

S&'nneacă în verdeață și geme de străini 

Toţi vin să'și verse punga la Banca nestemată 

Ce “ia în tot-deauna şi nu dă nici odată: 

Ba nu; acţionarii câştigă... șis puțini... 

25 
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MONTE-CARLO 

Clădire mare, simplă; un pare măreț, regal. 
Saloane vaste 'n care maestri în pictură 
Iși nemuriră arta și geniul ce-avură. 
Lux, aur, pretutindeni; un aier triumfal, 

Ruleta'n roș și negru, —- un arlechin fatal, — 
In mijlocul tăcerei și al emoțiunci 
Iși învirtește râta cu degetul Fortunci. 
Stă, cat-o: împrejuru-i fioru-i general. 

" La masa cea grimată, de trente-guarante ce lume! Ş y , i 
Segniori ai întîmplărci, sesniori ce Grtă-un nume > ) > N Pe niște cărți privirea 'și-ațintă neclintit... 

Bilete-albastre, aur, foşnesc, metalic sună, 
lar Bancă fericită și zi, și nâpte-adună. 
O! splendid Monte-Carle, mormîntu'ți -e-aurit! - 
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CONCERTUL 

Uitam că sînt în codrul Vlăsici aurite... 

Ca printrun văl, prin gene, 'naintea mea vedeam 

O gltă fără formă, în care mă pierdeam; 

O mare de lumină, în care, vii simțite 

S'amestecaii parfumuri ce îmbătaii.— Răpite, 

Arcușurile tâte să mlădiai.— Ieream 

In lumea unor visuri, nespus de dulci, aveam 

Iluzia că par'că sburam pe-aripi vrăjite. 

Plingeaii violoncelul și blândele vioare 

Dui6să armonie de note răpitoare, 

Ce :Brahms, poetul tragic, din suflet 'și le-a smuls... 

O! muzică divină, din ceruri "ţi-e pornirea 

Căcă tu avinți spre ceruri, purificând simțirea, 

Făcînd în noi să tacă ori-ce omenesc impuls!... .. 
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„CETATEA TĂCUTĂ 

In patru părți, de zidul cel alb și 'nalt cuprinsă; 
Brăzdată ici și colo de mândri chiparoși, 

Pe șesul de pe-o culme e 'n amfiteatru 'ntinsă 
Cetatea cea tăcută cu Sspeți numeroși... - 

De monumente albe, de albe cruci e ninsă, 
Părînd de jos căsuțe, subt arborii umbroşi: 
Acolo zac. de veacuri în pace neatinsă 

Și 6se peste se, cei din vicață scoși 

Pe-a morței: portă largă. Și tristă nu-i cetatea 

In care, pasări cântă, în tâtă libertatea, 

Sub cerul fără margini, pe mare:adânc privind; 

In care's mărgărinte, mimoze, micșunele, 

Voisse, parfumate, șoptindu'și între ele 

A vieților poveste. și. sorelui zimbind. . :
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LA VAMĂ 

Cob6ră mândra brună cu ochii săi de foc, 
In calea cea stincâsă, pe-un măgăruș călare. 
Dar cată din gheretă că vameșul apare: 

— Frumâso, bună ziua; ia stai nitel pe loc. 

Cum? în dăsagi nimica? Nu-i Statul cu noroc. 
Dar colo, colo uite, ce saltă-așa de tare? 

Z&i spune drept drăguță, ce râde mândre care 
Sînt unde-va dorite, vrei ast-fel, subt obroc, 

Să mi le treci prin vamă? Nu vrei să gust din ele î 
— Nu; tata mi le dede ca să le duc întregi, 
lar vama oiă plăti-o la nuntă, în câșlegi... 

Un om burtos cobâră. — Nimic n'ai? — In măsele 
Nimica, dar în burtă duc cinci oca de vin. 

— Burdufele cu vinuri, n'aă vamă; treci.— Amin!



  

VEDUVA 

Sînt numai între intimi. Salonul mare însă 

Innoată în lumina ce pică 'mbielșugat, 
Prin prisme de cristaluri, din lustrul cel bogat. 
E dâmna încă 'n dolii; serata e restrinsă. 

Mai vine o pers6nă și tâtă lumea-i strinsă. 

Dar dâmna "m roche neagră, cu gâtul ci smăltat 
De-o râtă de brilante, cu risu-i animat 

Și cu privirea-i dulce, de ani părind neplinsă, 

E ca acele cețe văzute-adesca 'n vară 
Pe zare, — pânză fină de-o transparenţă rară, : 
Prin care să str&vede un sâre cald, voios... 

O! fericiți, aceia, a cărora durere 

Ușor ca ceața verei din suflete le piere!...: 

Ei reîncep vieaţa făra privi în jos...



      
    

    

  

Adesea stai de vorbă cu mine însu'mi: ei, 

ME las descurajărei, văd negru. Nu-i:cu cale. 

Ce? marea tot-d'a-ună pe 'ntinderile sale : 

E liniștită ? Ceru-i senin, și el, mereii? 

O rază-a fericirei, în drumul vieţei grei, 

Mi-a luminat o clipă, — şi-acum că sunt pe 'vale, 

Și nu m& mai ajunge, — să “cred că-l: numai jale 

„Că deal n'o să mai urce de-acuma pasul meii? 

Și chiar de-ar fi să fie alăturea 'cu mine, 

Pe-același drum, durerea, tovarăș până”'n' fine, - 

O! cât de mică este nenorocirea mea 

Pe lângă-a omenirei; grămadă: 'n'loc făcută, 
În care-a mea sar pierde, cu totul neștiută, 

Ca mica picătură ce 'n mare ar cădea! 
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NAINTE! 

x Și tot mai trec prin corpu'mi cel ostenit de viaţă, 
Fiorii tinereței, — ca raze printre nori, 
Când ziua pare seră, când pe-orizon e câţă, 
Când clipa de lumină naturei dă fiori... - 

Când nspte 'mi-e în suflet, când n6pte 'mi-e pe față, 
Ce pâte fi imboldul ascuns ce, une ori, 

„ME 'ndemnă la lumină, spunându'mi că's în zorĂ, 
- Şi spre speranță fruntea să 'mi-o ridic semsţă ? 

E însă-si vlața pste, ce'mi spune că, de's vii, 
Și desgustat de dânsa, —- cii încă tot n'o ştiti, 
Exploratorul care, pe-o insulă, desbarcă, 

O ştie pân'ce tâtă n'o umbla 'ncet, mereii? 
- Ol viață, pân” la'urmă te-oii cerceta și că: 

Deci, pe-ale tale valuri, nainte mică barcă! 
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CINE ȘTIE 

Da, mă gândesc adesea la gingașa'ți făptură 
Atât de drăgălașă; la cerul cel curat 
Din ochii tăi, apururi de sâre luminat, 
La zîmbetu'ți ce-adesea din ironie fură 

Șiți pune-atâta farmec pe buze și'n figură; 
La spiritu-ți ce 'n vorbă scânteie ne'ncetat, 
La glasul t&ii cel dulce și blând, frumos timbrat, 
Creat anume pentru cea mai drăguță gură; 

Și cu atât mai tare mE văd nenorocit 
Cu cât mai mult în gândul de tine's adincit: 
Căci eii sunt tâmna tristă, — tu primăvara vie. 

Și dulce; eii trecutul, tu mândrul viitor... 
Mai pote să se lege prin tainic fir de-amor 
Amurgul cu-aurora? Mai pâte? Cine, ştie! 
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— Tăticule, sint mare acuma, zice el. 

— Și eu, și căi tătică, fetița să grăbeşte 
Să zică, — Da drăguță, și tu ești măricel, 

Și tu, fetița tati... În suflet 'mi 'nfloreşte 

A bucuriei flore, şi par'că 'ncetinel 

Și mângâios, și dulce, le zic atuncea: — creşte: 

Copilul cel cu-minte ce-ascultă frumușel 
De mama și de. tata, și scrie, și citeşte... 

lar ei m'ascultă pașnic. — Da, sînt cu minte, tată; 

— Și eii, şi ei. — Și carte o să învăţ o-dată, 
Când o să fiii mai mare... — Și eii, și cit... Ce zor 

Apoi, să mă sărute, ce zor să se agate 

„De gât să'mi puie salba micuţelor lor brațe!... 
E vis! — Departe, singur, oftez de dorul lor! 
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PORTRETELE 

Stait nemișcați, cu minte, — cu gândul la bombâne 

De fotograf promise, — drăguții mititei! 
Și așteptaii să iasă, din fund niște bal6ne, 
Și pân! la ei să sbâre doi sprinteni porumbei, 

Sînt luni d'atunci! Acuma, îi am ca pe icâne, 
Din care blând să uită, — zimbind, — în ochii mei. 

Cine-ar putea să credă că două mici cartâne 

Îmi dă iluziunea că sînt acas' cu ei?! 

Da, îşi vorbesc de-o parte, și dulcea ciripire | 

Ei le-o ascult drept dragul, pierdut de fericire, 
Și par'că 'mi vine 'n braţe să-i string c'un dor nebun! 

Se jâcă de-a bocrii, și tot.ca ei să certă; 

Ca două mici băbuște să pupă-apoi, să iartă, 
Și fuga vin la mine ca basme să le spun... 
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Dac'a lăsat Natura pe lume-o mângâere 
Acelora ce viața le este un Calvar, 
Acelor ce. speranţa, în clipe de durere, 
SE pare că, cu totul, le ia cerescu-i dar, — 

Sint micile ființe cu gura lor de miere, - 
Cu ochii lor în care citeşti atât de clar,— 
Comori de gingășie, de viață, de “plăcere, 
În carețți pierzi adesea al vieței fir amar, 

Abia îți vin în casă și casa se preface: 
Ca porumbelul biblic, o ramură de pace 
"Ți-aduc,—și'n lupta vicței, ori-cât de mulți, nu's grei, 

Și câtă bucurie când numele de <7a4ă» . 
Silabisesc, drăguții, — cântare adorată! — 
Iți îndrăgești vieaţa prin ci și pentru ei!... 
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