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Această cărticică s'a tipărit în anul 1915, în luna Iimiă, tri tin 

pul crâncenelor războaie dintre dubla Alianţă î Austro-Ungaria şi 
Germania afutate de Turcia, şi Quadrupla înţelegere: Rusia, Franţa, 
Englitera şi Italia. Vremuri destul de grele, încât şi slaba noastră 
mişcare literară se resimie slăbită. Totuşi sfătuit şi încuraja! de 
unele sujlete mari şi nobile, cari mi-au priceput rostul în lumea . 
mea, am îndrăznit a tipări aceste inspiraţii, alcătuite din două - 
poveşti: „,Sujleţelul” şi ,,Bărbănocul” şi două schiţe: „,Sărăcuţub” 
şi „Aloş Vasile şi copiii”, 

Rămân adânc recunoscător acelor sufleie, care m'au indepărtat 

pentru o vreme dela preocupările turburăloare, care sbuciumă socie- 

tatea noastră, prinsă de cumpăna războiului, şi nau 1 redat iar sent 
: nătăței rele, 

Sunt Jericil, că am pulul tipări şi atâta, în vremurile de faţă. 

I. DRAGOSLAV
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SĂRĂCUŢUL



  
SĂRĂCUŢuUL 

— SCHIȚĂ — 

Mic, numai de un an, gras, bunduc ca un gălătuş,. 
Sărăcuţul mesteca fălcile, pe gingiile căreia-s eşite 
nişte crestături albe, rare, şi noi ca nişte monede ivite 
întâi în curs — îi cresc dinţii şi îl supără. - 
Tătăl său, Părintele Ion dela Cărămidari, i-a cum- 

părat de Crăciun, un urs, o păpuşă de celuloid şi un 
iepure. Acum, jucăriile îs nişte schimosituri nenoro- 
cite : ursul e fără urechi, păpuşa fără picioare, şi cu 
capul strivit, iariepurile cu urechile sucite şi picioarele 
ciunge. Dacă ar fi fost de zahăr, ai fi zis că atât pi- 
coarele păpuşei cât şi urechile ursului îs mâncate, 
dar aşa te minunezi, ce s'au: făcut. Bietul urs par'că 
e un câne cu urechile tăiete, cât despre păpușă parcă. 
ar îi fost la război şi o ghiulea i-ar fi stărâmat pi 
cioarele şi nasul. |



_s — 

Totuşi, Sărăcuţul le iubeşte şi așa le strânge în braţe 

de cu drag, că nici nu crezi că tot el, în unele momente 
de petrecere le-ar fi stâlcit. 

Da. Câte odată cei preocupaţi cu îngrijirea lui, 
„îl lăsă şi singur, între perini şi scutici şi, acolo, grân- 
gureşte şi îşi face de petrecere cu jucăriile : într'o zi,. 
a luat păpuşa, a mozolit-o cu gura crezând că e de 
zahăr, a băţâit-o în mână, apoi ce i-a venit, că a 

trântit-o cu nasul de perete şi, aşa, a rămas cârnă. 

Altă zi, i-a mozolit şi picicarele şi văzând că 

nu-s dulci, a aruncat-o jos şi, aşa, şi ele s'au rupt. 

Cât de celelalie lucruri, cum au ajuns în halul des- 
cris, dacă ar avea gură, nici ele nu ar şti să spuie cum. 
şi prin ce minune au ajuns aşa nenorocite. 

Dar ce are aface, în aprinsa lui închipuire, Sărăcu- : 
ţul. le vede tot frumoase, şi tot frumoase vor rămâne 
şi când nu “vor aveă poate! nici | capete, ŞI. chiar, 
când îi va rămânea din -fiecari Ș numai, „câte un picior, 
lui îi Vor părea tot păpuşă.sau urs şi tot îrumoase. 

Ca dovadă, câteodată, „când nu are nici o jucărie 
“la îidemână, i-a şi o cârpă şi o leagină la piept 
grângurind  „Ssi! 1 .Ssî1... Şi aşa, îşi face cl jucărie 
şi din. senin când i-a fi să se joăce. 
„Cât despre. îngrijirea ce i se dă Sărăcuţului, de. ar .. 
îi fiecare copil. iubit şi îngrijit ca dânșul, ar îi rai E 
de copii. 

| Mamă-sa,. mai cu seamă, „caută. să. nu. sufere de 
nimic, şi nici pe mâna doicii, sau a dădacei nu prea 

"Va lăsat. Şi ca orice mamă bună, îl îngrijeşte mereu.. 
E Acum i i-a cumpărât un fes de „„iricou“ şi când îl scoate 

. 
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la soare şi îi pune căciula în cap, aşa îi şade de hizcs,. 

că nu'te poţi opri de a nu-l îmbrăţişa, că pe'câte el 
de alb şi drăguţ şi așa, dar fesul îl face şi mai alb şi 
mai drăguţ. 
Dar m'ar întreba cineva : 
„Cine e Sărăcuţul? Şi de ce îi zice aşa?” 
— Cine să fie? nu vam spus 2'Un copilaş alb ca un 

boţ de unt netezit, grăsuţ, cu mânile ca niște pâni- 
şoare albe ; mă rog,cl însuşi, pare o păpuşă de celuloid. 
Şi de ce-i zice „Sărăcuțul“ e că aşa l-am botezat € cu, 

şi după mine toţi ai casei. 
Intr'o zi de iarnă m'am dus la părintele Ion dela 

Cărămidari. 
Părintele şade chiar în curtea bisericei. 
Prin o întâmplare, am făcut, ca scriitor, cunoştinţa 

cu părintele Ion, şi m'a şi poftit, ca om singur, ce 
mă găsesc, să iau într'o Duminecă masa la Sî.-sa. 
M'am dus, și-am intrat în casă şi ce'să văz ; un copil 

“singur 'pe. pat între perne şi mozolea iitre colții din 
gură, 'urechile unei jucării, câre -odată fusese, dragă 

Doamne, 'un îel de “urs, şi singur pe pat, gângăvea 
de urât. Când 'Vam văzut, aşa de mic, şi singur mi-a . 
făcut o întipărire de “milă, şi de dragoste, că m'am 

"repezit la el, şi l-am întrebai : 
. 

„Ce faci, mă băiete, aici ? - 

“ Sărăcuţul 'nu mi-a dat de loc seamă. 
— De ce:măi 'băete, Sărăcuţ de tine, nu răspunzi ? 

Aice, însă, el făcu ochii mari . şi gângăvi : : HA! 

„hâ!” şi cu.mânile la mine. când, şi mama şi. tata 

“ui pe uşă.
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_— Sărăcuţul de el, îi dădui eu, l'a-ţi lăsat singur, 
— „„Sărăcuţule,” . i-a zis şi mama lui, luându-l ca 

„pe un odor în braţe. Şi, aşa, stând la masă ne-am 

“pomenit cu toţi, că-i zicem „Sărăcuţul”. | 
Şi de atunci, i-a rămas numele „,Sărăcuţul” pentru 

toţi, şi. pentru totdeauna. 
“Mai bine, că i-am schimbat numele că are să tră- 

“ iască mai mult. şi are să crească uşor. 
„Așa, cică, e vorba, de schimbi numele unui copil 
"mic, de-i daio poreclă, i se preînoeşte sângele î în el, şi 

are să trăiască mult. Dacă am auzit eu că şi mama lui 
i-a zis ca şi mine „Sărăcuţul”, crezui că e băiat. Şi 

asta am ţinut-o până într'o zi. 

VI 

„"Era în ziua de Sfântul Ion și ziua Părintelui. Pe 
7nine mă cheamă tot Ion, dar cum eu nu am casă în . 

. Bucureşti decât de primit scrisori de sirichisire, ca 
om singur, mă duc să mă primească alţii. Şi în ziua 
asta. urându-mi-se de stat acasă, mă hotărâi să mă 

duc la părintele Ion la masă. 
Acolo mai multă lume ; iar ţinta tuturor preocu- 

părilor' era Sărăcuţul, îngălat î în rochiţe şi cordele, 
şi mestecând gingiile şi grângurind ca de obiceiu. 
Acum, avea şi o mulţime de alte jucării, cumpărate 

ca de anul nou, dar pe cari azi, ca şi-cum le-ar îi 
trimis pe ceea lume, nu le mai are. - 

De faţă erau : naşul Sărăcuțului, unchii lui, nu mai | 
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pun părinţii şi alte rude ale lor, între care sosisem 
şi eu, şi aflai că „Sărăcuţul” împlinise un an şi îi frân- 
gea, tocmai atunciturta, după cum se obicinueşte. prin 
Muntenia, atunci când copilul împlineşte un an să-i” 
frângă naşul turta. 
Două mese erau întinse gata doar să se aşeze mosa- 

“firii la ele. O lampă mare spânzura din tavan îm- 
prăştiind potop de lumină pe lucrurile din casă. Mo- 
bilă grea, scumpă nu era, dar duhul mulţumirei dom- 

_nea și în Jăuntrul casei şi pe feţele oamenilor, printre 
„care, ca împresurat de un nimb de lumină, strălucaa 
capul alb şi sticlitor ca o bucată de unt netezit, al 
Sărăcuţului. 

De odată, gazda, cucoana preoteşica zise : 
— „Să-i rupem turta !” 
Repede, o slugă aduse o tavă şi un cozonac ca'un 

artos. O cucoană tânără dar, grăsulie, luă pe Sărăcuţ 
şi îl aşeză pe un scaun. Părintele Ion, la rându-i, cu 
un domn ca de 40 de ani, gras şi cu mustăşile TăsuL- 
cite ca două cuie de cuier, turnară pe o tablă un 

- pumn de franci, mari, mici, cum şi doi napoleoni 
strălucitori. Mama Sărăcuţului aduse o lingură, un 
toc, cum şi o bucată.de cozonac pe care o puse mai 
departe de bani.' Apoi; toţi din casă jucarăm turta 
deasupra căpuşorulu alb, după care uşor o frânserăt 
în patru părţi, în vreme ce gazda, preotesica, întinse 
tava înaintea pruncului. 

Acum, e credinţa aşa, capece o pune mâna to= 

pilul, ci-că de aceea are să se bucure mai mult în lume. 
Eu mă aşteptai să se repeadă Sărăcuţul la bani
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-că erau strălucitori, dar ţi-ai găsit : Sărăcuţul a în- 

- iins doar.cele două degete : arătătorul şi degetul cel 

"mare dela mâna dreaptă şi făcându-l pe cel ark- 

ător cange, se întinse pesie bani şi, rase bucata 

de cozonac şi o băgă în gură și, începi a moliăi. 

— Hâ-hâ! făcură toţi încet. - 

— Are să fie gospodină bună, zise . mama. 

_— Are să-i placă dulciurile, zise cuccana grăsulie, 

— Are să ţie fabrică de cozonaci, slumi naşul. 

Eu nu știuce să cred. de Sărăcuţul, ce putea ajunge 

în vicaţă. Dar văzând: că dă banii şi icate lao parte, 
pentru o |cocă de cozonac, la început mi-am zis: 
„Ăstuia numai de bani nu are să-i fie în lume”. Insă 

„când am auzit, că are să iasă şi gosțcaină bună, am 
întrebat : o 

„— Da ce, că doar e băiat? 
— Fuit, făcu ccana preoteica ; ce. nu ştii? O. 

chiamă Ienuţa. 
. La asta am rămas pe g găiiduri, Şi în închipuirea mea 

par'că. vedeam pe Sărăcuţ mare, gospodină, şi el cu 
alt sărăcuţ încunjurat tot de păpuşi. cut picioarele rupte 
şi de urşi fără urcehi, iar ca dar gospcdoresc, pe Să- 
răcuţal de azi, cu mâinile. pline d de aluat. 

“Târ ziu, când masa eră în ici şi urările pentru „Să 
>> răcuţul”” numai încetau; Dincolo. pe. pat, se auzea un 

iositit,. fără grije de ce se petrece în -jurui,— Sărăcuţul 
doimeă cu, aţa in sus, plin de brobcade de sudoare 
pe frunte, ii iar la peptui ţinea de o mână păpuşa de 
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celuloid. ceea cu nasul şi picoarele frânte. Şi poate, 

pe când unii şi alţii îiuram, încălziţi de prietenia gaz- 
dei şi înveseliţi de un pahar cu vin, bucuriile şi urările 
cu carul, sărăcuţul, în somnul lui liniştit, poate, nu 

visa decât munţi de cozonaci şi prăjituri. 

* % * 

Dar toate se rece pe lume : Ca mâne, Sărăcuțul 
va creşte mare și, păpuşile şi jucăriile vor rămânea 

ca o poveste. Tiecutul „va părea un orizont ce se 
prăbusește şi abeâ văzut ca prin un înserat.. lar 

eu pe lângă cele povestite cum nu-s decât trecător, 

ca 0 mărturie a vremilor de faţă, scriu şi bucata 

asta, şi pe care citind-o nu știu dacă în fiecare din 

noi nu se găseşte câte un sărăcuţ care a fost odată, 
dar care acum nu-i decât o duioasă amintire. -
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“SUFLEŢELUL 
“xi botezase şi îi pusese numele Ton. iar eră slab - 

  
  

“ca un pisic nemâncat şi mic cât o'păpuşe, capul cât un 
" măr' domnesc, şi mânele fără, unghii. Nu aveă decât 

şapte luni fără o zi. lar la două ceasuri de cum îl 
'hotezase şi. muri, după care suileţelul lui cât un pui 

de porumbel alb, însoţit de un îngeraş, îşi şi lui sbo- 
rul spre porţile de zori de zi ale împărăției lui Dumne- 

- zeu, unde ajunse ca şi gândul. 

Aici, bătu. —'Nu mult un ăvor 'se auzi, şi un cap 

alb, mai alb decât nouri de zăpadă şi cu o “barbă la 

-fel şi lungă până la brâu, şi îmbrăcat cu o haină mai 
„albă decât crinul şi încunjurat de. un nimb de lumină 

" asemenea sticlei la soare,:se ar Ată : eră sfântul Petre, 

ui 

portarul cerului, — 'şi îl întrebă : 

— „Cine eşti? 
„Dar îngerul, care venise cu bietul suflețel voi să-i 
dăe lămuriri. 

— Opreşte ! îi Asul mâna dreaptă a lui. Dune 
zeu, ridicând -palma. Apoi, îndreptându-se spre suils- 

el, :îl mai întrebă : „Cine eşti?” 
— Eu. sunt sufletul ră păcate, văspunse Su 

.—— 
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fleţelul îngăimând cu grije nepricepută, şi mă chiamă 
Ion. Intr?o zi maică-mea m'a născut, într'o zi m'am bo- 
iezat, în aceiaşi zi am şi murit şi am venit să mă pri- 
meşti în lumea drepţilor”. 

—  Îmgăduie puţin, îi zise sfântul. Şi poarta de”aur 
- ales, a raiului, se închise iar, cu un crâşcăit de cheie. 
Şi portarul cerului se duse la Dumnezeu. 

Părintele ceresc cu barba albă ca omătul sticlitor în 
nămezii zilei, îmbrăcat. în strai de raze, şedea sus pe 
un scaun de nouri, ţinut de patru lei de faţa stravezie 

„a Zorilor zilei, iar alăturea de el, Domnu Hristos, tâ- 
năr cu părul şi barba de aur, şi îmbrăcat la fel cu tatăl, 
ținea cu bătrânul împărat al lumei, o cruce mare ro- 
şie şi însângerată. In jurul lor, Serafim şi Heruvim, 
fără trup, cu ochii de prunci, făceau o coroană ca un 
curcubeu, deasupra capetelor prea măreţilor noştri 
stăpânitori din necunoscut, pe când Sf.-Spirit în chip 
de porumbel învăluia creştetele Dumnezeilor cu două 
aripi albe. . E 

__ Inaintea lor, stătea în genuchi Arhanghelul Mi- 
hail, cu aripi de argint şi îmbrăcat în haină neagră, 
lungă ca şi diaconii din bisericele noastre, dar care 
da întipărirea durerei şi a jalei. 

“Îngerul, tocmai, adusese ştafetă de câte suilete 
s'au născut în douăzeci şi patru de ceasuri şi câte: au 
„murit, şi încă o veste mâhnitoare. şi negândită, că 
„creştinii, acei ce se închină în numele: aceluia care a 
Taurit pe cruce, se gătesc de bataie, imboldiţi de 
Taândrie și lăcomie, şi că unii vor a sdrobi chiar 

arie 

4
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pe fraţii lor mai mici. — Veste, care a făcut pe Domnu 
Hristos să plece capul în jos, mâhnit adânc. 
„Ce este Petre? l-a întrebat Sfântul- Spirit, în vrema 

ce Domnu Hristos îşi luă o ţinută ageri, şi se scutură 
din umeri de s'a cutremurat pământul. 

— Doamne, a răspuns sfântul; a venit un biat 
suileţei mic cât o muscă. Să'l primesc în rai? 

— ÎL ştiu, i-a luat vorba sfântul Arhanghel; 
într'o zi s'a botezat şi în aceiaşi zi a şi murit, 

— Şi-a venit Doamne, a urmat siântul Petru, să-l 
primeşti. 

„— „Să te duci, să-i spui, i-a grăit glasul din necu- 
noscut al Sfântului-Duh, să se ducă să steie un an în 
hogaşul carului. 

Aşa, sa auzit glasul, iar sfântul Petre mâhnit de 
cele auzite s'a şi dus şi i-a spus lui Ion: 

— „Uite ce e, sufleţele. Icane, şi îi spuse toată po- 
runca. 

Şi îngerul lui Ion a plâns cum a auzit, dar îna- 
inteâ voinţei celui de sus, al puterei, şi al legilor lirei, 
cine putea să zică „nu”. . Ă 

Şi bietul sufleţel, mai 'mâhnit decât maică-sa care 
îl plângea, plecă şi se lăsă în un târg mare, şi s'a a- 
şezat la o răspântie pe urmele, făcute de trăsuri şi 
cară. Şi rămase acolo în bătaia copitelor şi în roţile 
“căruţelor. II durea săracul. Ce crezi, să treacă peste 
tine atâtea şiruri de cară şi încărcate şi goale... De abur 

e sufletul, da tot se simte. Iar bietul ; sufleţel numai 
icnea şi mereu se tânguia : „Vai de mine. şi de mina 
şi de cel ce m'a făcutpe mine“ Dar oamenii cu carăle
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cati treceau, geaba se tânguia bietul sufleţel că,—. - 
nu-l înțelegeau, că pre vremea ..ceca oamenii nu : 
ungeau carăle, — iar de păcură şi unsori nici pome-. 
neală—şi aşa de tare scârţieau că glasul sufieţelului 
nici mu se auzea. . a 
De atunci, a rămas să se ungă carăle—nu care 

cumva—să mai fie vreun suflet în hogaşul lor. Şi zice 
că e tare păcat când nu unge omul carul. ” 

Şi, a stat sutleţelul un an în hogaşul carului, bă- 

“tut de roţi şi de copite. In - vreme bună amestecat 
cu colb, şi în vreme rea cu toate gunoaiele şi lapovi- 

țele. - . 

Şi iarăşi veni îngeraşul, şi suflețelul ca o. muscă se. 

aşeză pe măna lui şi sburară la cer şi bătu iarăşi la. 

poaria mărirei: lui Dumnezeu. E 
ss Cine-i? se auzi acelaş glas, care-l întrebase cu un. 
an înainte. | e 

— Eu sunt, răspunse suilețelul mai umilit. 
Şi nu mult, o cheie crâşni în broască şi sfântul Petre 

se arată : „Tu eşti”? ” „? | 
— Eu, răspunse sufleţelul miorlăitor; sufletul - 

fără păcate“, | 
„La asta sfântul Petre, făcii din mâni ca şi -cum ar 

fi zis: „Ştiu Pi 

Şi doar împinse poarta uşor, ca şi cum mar îi vrut 
să-i deie a înțelege sufletului că n'o închide pentru - 
el, şi. tăcut şi dâna cu neîncredere din umeri, se duse 
înaintea scaunului celui prea înalt. Aice, găsi tot pe 
Arhanghelul Mihail, care adusese vestea că pe pământ, 
demonul a biruit sutletele oamenilor şi că a început bk- 

s.
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taie mare, că se bat cu milicanele de oşieni, şi-i mure, 

sânge şi prăpăd. Tar totul e că s'au înmulţit oamenii ; 
eşti s'au adunat destule şi nu mai au ce mai face 

cu ele. 

La vestea asta un nour se isi de acoperi Mom 
cu chipul Dumuezeilor, şi glasul Duhului-Sfânt, 
auzi : 

„Până acum, oamenii se băteau pentru un jinbold, 

pentru un gând înalt; pentru o patrie şi credinţă, 

acum, pentru deşeriăciuni. închipuite. Atunci, eram 

cu cei mai puţini dar drepţi, acum când deşertăciu-, 

nile ţin locul credinţei, eu nu mai pot fi cu dânşii. 

Eu mi-am întors faţa dela dânşii, Războiul ista e. 
fără voiea mea” a 

La vorba asta, nourul se ridică, iar pe faţa siin- 
ţilor stăpânitori se citi o adâncă mâhnire şi din ochii 

lor curgeav. lacrimi de mărgăritar, pe când crucea eră 
învăluită în un văl negru. 

— „Ce este Peire ? se auzi glasul din necunoscut, 

— Doamne, a venit sufletul cu numele Ion. Intro 

zi s'a născut, în aceeaşi zi s'a botezat şi tot în ziua 

ceca a murit. Venise acum un an, să-l primeşti în lu- 
mea drepţilor şi tu, Doamne, mi-ai răspuns să-i spun, 
să se ducă să stea un an în hogaşul carului, şi acum, 

a venit văitându-se „Vai, de mine şi de. mine şi de 
cel ce m'a făcut pe mine”. — Să-l primim 2% 

La asta, faţa Dumnezeilor. se posomori, şi se plecă - 
în jos gânditcare, şi nu. mult glasul din. necunoscut 
dar mai' încei şi mai trăgănat se avzi: 

„Să se ducă să mai steie un an în ciângul morei”! ,
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La care vorbă şi sfântului Petru i se făcu jale şi . 
mai cu jumătate de pas o porni. 

„Uite, ce a poruncit părintele lumei, suflețele;. 
îi zise el, când ajunse, şi oftând îi înşiră porunca. 

Bietul sutleţel cum auzi, doar strâmbă buzele ca 
un copilaş când îi tragi o palmă şi plecă capul pe 
piept, cu măhnire negrăită. Apoi, o porni căinându-se 
şi întrebându-se ce a greşit el pe lume, şi aşa s'a dus 
şi s'a aşezat în crângul unei mori unde se învârteşte 
scripetul care la rându-i învârte fusul pietrelor. - Şi, 
acolo, se lăsă să fie vecinic turtit de colții scripetului 
doar văitându-se : ,„,Vai de mine şi de mine şi de cel 
ce m'a făcut pe mine. Ce am greşit eu să stau în chinul 
ăsta ? Si o | 

Şi bietul sufleţel, care se născuse şi se botezase 
într'o zi şi murise tot atunci, se gândea când a avut 
vreme să păcătuiască. 

Şi -nimene nu-i înţelegea vaerul de oarece roțile 
făceau sgomot mare. 

Şi. aşa, a stat un an de zile. 
La anul, iar veni îngeraşul şi, așezându-se pe mâna 

lui, o porniră la cer : „boc boc!” bătu iarăşi la poartă, 
„Cine-i? se auzi, acelaş glas : ce-l întrebase cu. un ân înainte. | 
— Eu, îi răspunse mai umilit bietul suflețel, 

„Şi, iar o cheie se auzi în broască, şi sfântul Petre cu “barba colilie, îşi. făcu vederea. | 
„Ai venit? îl întrebă sfântu, Ei, cum? | 
— Venit, oftă adânc sufleţelul dând din cap cu sfârşanie. 
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Şi Sfantul Petre, ca şi cum ar îi vrut să nu ştie că 

se duce iar la Dumnezeu, doar împinse poarta întor- 
când cheia de nici nu se bănui şi, tiptil, se duse îna- 

intea sfintei puteri a neînchipuitei făpturi. 
Insă, aice, plângea în genunchi Maica-Preacurată 

învelită în zăbranec negru, şi povestea cu durere, că 
pe pământ e numai cenuşă şi ruine, de crâncenele 

războaie ; că s'au tăiat copii nevinovaţi şi, plâng ma- 
mele cu părul despletit, şi s'au tăiat mame şi bărbaţi 
în floare, şi-i pământul plin de pustiire şi desnădejde. 
Dar că nebunia războiului se urmează cu mai mare 
îndârjire şi acum s'au amestecat şi noroadele care 
stătuseră pacinice. 

Până aice, feţele Dumnezeilor stătuseri ca de 
marmură, însă, de data asta, tresăriră, şi glasul Du- 

hului-Sfânt se auzi: | 
„Voi trimete îngerul Păcei să le desvălue deşăr= 

tăciunea şi să le puie stavilă vrăjmăşiei. Apoi, voi. 
pedepsi, cu tunete şi îulgere pe demonul vicleniei 

şi cu cutremure pre oameni, cu molimă, ca să se ştie 
că fără de legile nu se iartă. Puterea mea îi va a- 
păsa sujleteşte”. | | 

Apoi, acelaşi glas întreabă : —' „Ce este Petre?” 
— Doamne, a venit sufletul fără păcate. | 
— Ştiu, a răspuns Duhul-Sfânt. „„Intr'o -zi, s'a 

născut, într'o zi s'a botezat, şi în aceiaşi zi a murit... 
„Să te duci să-i spui să mai șteie încă un an în crăscă- 

tul copacilor”. 
In vremea asta, suileţelul Ion, îşi făcea tot felul 

de închipuiri : cum o' să stea el, şi are să se bucure



în rai şi are să se jcace cu copii de seama lui. Când, 
"numai ce auzi: cheia, şi în poartă se ivi: barba albă a 

- sfântului Petru. 

„Apoi, vorbi el îngăinat,-iuie ce e sutleţele Ioane,... 
Şi puind mâna stângă la: obraz şi băgând degetul 

- cel mic în gură, îşi crânţăni, gânditor,-unghia de v.eo 

două ori, apoi după puțină gândire, grăi silit.şi ca 
“şi: cu gura altuia :.,a zis Impăratul ceresc, să ie duci 

să mai stai un an în crâşcătul copacilor... şi: apoi.* 

'Şi poarta se închise par'că şi ea cu mâhnire, rămăind 
"bietul sufleţel plângând şi gândindu-se: ce a făcut el 
"să tragă 'aşa osândă, şi mâhnit. a' pornit'o înapoi şi 

's'a coborât peste o pădure. Apgi, cercetând pe icipe 

colo, se opri, atras de un sgomot : „Craae ! eraac !”. 
“Ce eră: un copac, aveă în vâri două ramuri în- 
crucişate şi de câte ori pica vântul, ele se frecau 

-“ între ele scoțând crâşcătul :: uzind el, se. aşeză -toc- 
“mai între: cele două “ramuri, “care eră crăscătul co- 

" pacului. Aice, a îndurat: ce n'a pătimit suflet 'pe 
lume : Lasă că-l “frământau “cele două ramuri, dar 

"ploaia, piatra, furtuna, “trăznetele toate erau. pe 
capul lui.: 

Acum, numai eră: de: sagă şi, gândi: „Numai că 
sunt un mare “păcătos, -s sau că răsplătesc cine şti 
păcate. părinteşti, -de “trag aşa blesteme”; 

ela: o vreme aşa “îi ajunse “chinul de mare, că 
"se încredinţă de-abinelea că e “păcătos, şi mereu se 
căină : „Intr” o zi mama m'a născut. Intr” o zi m'am 

“botezat. Intr'o zi am: murit... Vai: de mine şi de mine 
şi de cel ce n'a Bieut pe mine, că'păcătos mai sunt !”. 
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Aşa, s'a văicărat bietul. sufleţel, până. într'o zi: 

veni o furtună mare; un fel de uragan: copatii : 

să se rupă în două, unii. mai la marginea .pădurei:: 

chiar şi ieşiseră din pământ; crengile se. rupeau ca 

smulse de-o mână vrăjmaşă ; copacii îluerau. şi crăş-. 

-cătele se: auzeau pline de durere: In.sfârşit, vântul în- 

vârtea-ploaia, o răsucea ca nişte călepe, apoi le alunga. 

nebuneşte peste câmpi, peste. sate, în stropi mărunți, 

- fumurii, vuind .ca o năvălire de oarde. vrăjmaşe. A- 

cum, sufleţelul. înebunise, cu ochii închişi, şi gura, 

cu părul mototol suferea în gemete înăbușite groza- 

vul chin al frământărelor îirei.. 

Dar, iată că,vreo douăzeci şi cinci de hoţi cu L căpi- , 

tanul lor, nu-şi. găseau loc de furtună şi deocamdată 

se adăpostiră sub unul din cei mai stuloşi stejari din 

„apropiere. . 
Puțin, câte puţin, furtuna + se dămoli, nouri trecură: 

departe: bolocănoşi şi luminaţi. de fulgere, de.nu ră-., 

mase decât soarele pe. cer GA un trandafir de: aur. pe. ; 

o pajiste linsă. Doar copacii se legănau scuturându-se. . 

de : ploaie, şi crâşcătele copacilor se tânguiau, dat 

din: toate se. auzia glasul sufleţelului : . - 

„Intro zi mama ma născut, într'o zi m'am hote= 

-zat, într'o zi am murit. M'am dus la rai nu ma. pri- . 

“mit”. Şi, sărăcuţul de el, îşi cântă toată jetiea lui, de.-: 

suflet năcăjit; de auziră. şi tălharii, încheind?o.. cu - 

vorbele :.,,Vai, de, mine, şi de, cel ce m'a făcut pe : 

mine că! păcătos .mai sunt” ?... 

Toţi ciuliră urechile, ascultând, şi ditându-s€ | în 

sus, şi privindu-se întrebător : nCei? — De unde? —
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De unde ?” Un tălhar îl văzu, şi Vru să deie cu săgeata 
crezând că e vreo cursă. Dar Căpitanul îl prinse de 
mână şi întrebă sughiţând cu spaimă : 

„Fraţilor ascultați? 
— Da! răspunseră ceialalţi. 
Insă tocmai atunci sufleţelul își şi începuse iar plân- 

gerea. o ă 
„la! Ia! făcu Căpitanul. Ascultaţi !” . 
Şi toţi ascultară cu gioază şi se înfiorară întrebân- 

du-se „Ce-i asta?” | 
— Il vedeţi? îl întrebă Căpitanul, 
— Uite-l'ai ! Uite-l-ai! le arăta hoţul care voise : 

să'l săgeteze. . | 
=— Unde-i? Unde-i? întrebari fiecare. 
— Colo! Colo !” : 
Şi care cum îl vedea, şi îl arătă şi altuia. . 
Şi zăriră că, în vârful copacului între două ramuri 

ce se jrământau la bătaia vântului, era un copilaş mai 
mic-ca un popuşoi, şi par'că era, şi nu eră, aşa era 
de straveziu. | 
“Totuşi, hoţilor nu le venea a crede şi se .apro- piară să vadă mai bine, pe când copilaşul îşi ros- 

tea acum a nu ştiu câte-a cară plângerea sfârşind'o cu: „Vai de mine şi de mine... si de cel ce m'a făcut pe mine că păcătos mai sunt”. | „Ei, făci Căpitanul înfiorat, şi cu măinile una în alta, şi dând din cap, ce ziceţi? Aţi. auzit? * - 

— Ei, mai hoţiţi? îi întrebă el 
— De, căpitane, zise un ho 

după ceeace ni se năzare, 

— Auzit, răspunseră hoţii ruşinați de meseria lor, 

ţ, apoi, să ne luăm 
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— Apoi, eu unul numai hoţesc, le răspunse “dân=. 
sul. Şi scoţindu-şi căciula a îngenunchiat cu faţa spre 
copilaş şi a grăit : : „Dacă tu, sufleţele, care te-ai năs- 
cut într'o zi, şi te-ai botezat într'o zi, şi tot atunci - 
ai murit, nu eşti primit în ceruri şi eşti un păcătos, 
apoi, ce. suntem noi „nişte ticăloşi, negrii iadului, 
Putea-vom vreodată să zărim data sfântă a lui Dum- 
„nezeu ? O, ticălosul de mine, 1”... Şi căpitanul îşi în- 
îundă capul în noroi, şi plănse cu. desnădejde, mare, 
păcatele grozave. 

Apoi, se ridică, şi grăi, cu neastâmpăr şi mai u- 
şurat : | i " 

„„Fraţilor, de acum să ne despărțim. Dacă sufletul 
ista care s'a născut şi s'a botezat într'o zi, nu-l pri- 
meşte cerul, apoi ce a fi de noi?.. Fraţilor să împărţim 
ce avem şi să vă legaţi şi voi că nu-ţi mai hoţiţi. 

—, Să ne despărţim, răspunseră hoţii, înspăimân- 
tati şi mişcaţi de cele ce.le spusese căpitanul. 

— Aşa, zise mai marele hoţilor, să ne jurăm că 
n'om mai hoţi. 

— Să jurăm, răspunseră ei. 
Şi toţi, înfioraţi, jurară că n'ar mai hoţi şi s'or 

duce fiecare să-şi ispăşească păcatele care cum s-o 
pricepe. | 

Şi, pe dată au şi împărţit prăzile, au svârlit cuți- 

tele şi ce au avut ca arme, s'au sărutat apoi fră- 

țeşte, şi au apucat fiecare câte un drum printre 
copaci, pe când sufleţelul se tânguiă : „Vai, de mine 
şi de mine şi de cel ce m'a făcut pe mine, că păcătos 

mai sunt”,,.



OS. 
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Il 
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Intr'o zi de iarnă; pe când din cer, se vedea o parte 

de pământ acoperit cu pete albe ca un cal tărcat 
cu alb şi negru. Pe petele cele albe de pământ eră 
ger şi viscol, Sfântul Petru, “portarul sfintei cetăţi din 

necunoscut sta acum, 'nu ştiu pe ce, la poarta raiu- 

“lui şi îşi- făcea nişie socoteli. Crâncenele războaie 
i-a aduso mulţime de suflete ale acelor ce au murit 

acolo. Și cum avea: porunca dela D-zeu că toți 
care mor. peniru. ţară, să 'se bucure şi de hodina 
cea sfântii, el pe toatc le-a primit, şi, cum nu ştiea. 

carte, le-a în:emnat doar pe un răboj şi acum le uitase 

rostul. Când deodată auzi la poartă: „boc. boc! 
boc !”? 

— Cine-i? întrebă sfântul, 
Nu'se auzi nimic. Şi sfântul după ce ascultă puţin 

îşi văzu iar de treabă. Dar, nu mult, iar auzi: „boc? 
boc! boe 1—,,Cine-i? întrebă sfântul —,,Eu, se auzi, 
un glas tânguitor şi slab. 

it 

Sfântul, întoarse cheia, şi ce să-i -dăe văzul : : îne- 
raşul sutleţelului, care venise cu doi-ani dearândul, 
era cu un baiat, pe care abeăsfântul îl mai. prepulia ; ; în - 

„Văriul capului nu aveă decât un ciuf de păr; hăinu-. 
-ţele pe el erau sdreanță de sdreanţă, cchii nu i se 
mai: vedeau, şi faţa îi eră ca pământul şi plină de 
Zoată şi slab 'ea“scândura. 

„Cine eşti? îl întrebă sfântul Petru, sucindui-se 
să 'şi-aducă aminte unde l'a mai văzut: - 

“ 
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— „Fu suilețelul Ion. Intr'o zi n'am născut, îutr”o 
zi m'am botezat, şi înir'o zi am murit, am venit la 

rai şi nu ma primit şi am fost trimis un an în ho- 
gaşul carului, şi băietul spusese toată povestea su- 
îleţelului încheind cu: „Vai de mine şi de mine si de 

cel ce m'a'îzcut pe mine că piete mai i sunt! ŞI 
-acum am venit să mă primiţi”. 

tarea, sutleţelului îi rupse inima “sfântului de 
mâhmnire, că uită şi poarta deschisă, şi se duse. 

„la Dumnezeu, şi cu multă osârdie căzu în genuchi 

în faţa nebiruitei puteri.. ă 

Insă, aice, eră îngerul Păcei, arhanghelul Gavril, 
îmbrăcat în haină albă, ca zorile; păru-i de aur, 

poleit de raze, încins pe la frunte cu un cerc de 
stele, îi spânzura în valuri pe umere. La şoldul lui 
purta trâmbiţa păcei şi sabia de îoe pentru protiv- 

nicii ei. Adusese tocmai vestea că a făcut pace în lume, 

că a deschis ochii stăpânitorilor, să vadă. deşertăciu- 

nea: dorinței lor. Că pe protivnicii păcei iza fulgerat - 

în scunele lor, dar că pacea tot nu se încheia și, atunci, 

ă sguduit pământul, sau deschis vulcanii şi s'au 
îngropat sate şi oraşe ; furtunile au înecat corăbiile, 
şi totuşi pacea: nu s'ar fi încheiat, dar a început 'să 
imble foametea cu dinţi de lup ș şi boalele, și numai „ 
aşa s'au liniştit. - 

„Pace să: fie, şi dragostea între popoare, a grăit 
ulasul sfânt din necunoscut. Vremea . prorocirilor 
mincinoase a irecut şi veemea turmei, şi un păstor 

a sosit. Arhangheli peste. puţin Vor “suna. moartea.
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„ balaurului, care a purtat lumea cu viclenie şi sfâr- -- 
şitul e aproape !”... - | 

Apoi, glasul din necunoscut întrebă : 
„Ce veste Petre? 
— A venit sufletul Ion... 
— Ştiu, a răspuns; Duhul-Sfânt, şi se caină... 
— Da, Doamne, răspunse sfântul: zice că e tare ! 

„ păcătos. Ea 
— Să intre ! Dar să 'mi spuie cine sunt cei două 

zeci şi cinci de inşi, care vin după dânsul“, 
In adevăr, când se uită sfântul din poarta raiului, 

zări înaintând două zeci şi cinci de suflete, însoţite. 
de două zeci şi cinci de îngeri, de care se ţineau 
două zeci şi cinci de mii de draci, care se certau 
urlau, 'morlăiau şi trăgeau sufletele de haine, de - 
mâini, "şi fiecare drac avea câte-o inimă de om însânge- 
rată şi câte un cuţit înfipt în ele: erau inimile celor 
ucişi de hoţi, şi făceau o harmalaie, de „Doamne. - 
fereşte. E e 

— „Ioane, întrebă sfântul, cine sunt oamenii ceia. 
ce vin în coace?”.. 

„Se uită suileţelul ŞI îi-recunoscu şi i-a răspuns: -" 
„Aiştia sunt două zeci şi cinci de "hoţi, care pe 

când eram în crăşcătul copacilor veniseră pe o fur- 
tună să se adăpostească sub un copac. Auzind tân- 
guirea mea, și-au zis : că dacă eu, care îs născut, bo= 
tezat şi mort în aceeaşi zi sunt păcătos şi n'am fost 
primit în-rai, apoi, ce o fi de dânșii, şi atunci s'au 
lăsat de hoţie, lăsându-se să moară de foame”. 

In adevăr, hoţii despărțindu-se, care,cum au întâl- 
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„nit câte un sărac ori om nevoieş, au dat tot până 
au rămas cu peile goale. Apoi au intrat în câte op SCOr- : 
bură de copac, şi au murit acolo, toţi de foame 

-până la unul. 
Sfăntul la asta, oftă, îşi sterse lacrimile, şi a Şi urăbit 

la Dumnezeu, şi îi spuse: „Uite Doamne — aşa şi 
aşa. — ,,Stieam, ia răspuns glasul sfintei treimi. Dă-le 
drumul la toţi şi să-i spui suflețelului, că nu-i muscă, 
să nu se nască fără păcat. Că omul de cum a venit; 
pe lume ecu pecetea păcatelor ce avea să le facă, 
iar cel mai mare păcat e că s'a născut în lume şi a 
pricinuit dureri maică-seit:. 

Şi, aşă, s'a dus sfântul. Dar, acum, cele două. zeci 
şi cinci de suflete ale hoţilor erau şi sosite şi aşteptau ; 

„iar demonii stăteau în depărtare fiecare cu inima. 
-de om în mână, ca dovadă de învinovăţire . înaintea 
judecăţei. celei mari, şi așteptau cu poită mare ca. 
sfântul să le trimită prada. NE 

„Ce vreţi ? îi întrebă pe suflete portarul cerului. 
— Să ne -primeşti, grăiră ele cu spaimă mare, 

şi tot uitându-se mereu la draci, „să ne primeşti ori 
de nu, să ni se deie cea mai mare osândă ce nu sa dat 
pe lume. Numai negrilor celora să nu ne lăsaţi. Că 
am păcătuit, dar ne-am ispăşit prin cea mai neagră - 
osândă. | 

— Dumnezeu aşă a vrut, “grăi sfântul, să vă dăie 
pildă pe sufleţelul ăsta. Că Dumnezeu a văzut ticăt- 
rea voastră, şi s'a bucurat ca şi părintele la aflarea 
„fiului pierdut, ca şi păstorul la aflarea oaei rătăcite, 

* Intraţi în liniştea de veci.”
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La asta, îngeraşul sutleţelului începi să râdă şi su. 
bată în palme de bucurie, Iar cele douăzeci şi cinci. 
de suflete, şi cu sufleţelul înainte, intrară pe poarta : 
strâmtă a. cerului, pe când demonii rămaşi departe 
de rai, miorliiau ca mâţele şi vânturau inimele în- 
sângerate în mâni muşcând din ele, cu multă ciudă. 

Apoi, poarta se închise, pentru a lăsa Joc şi altora 
irudiţi de valurile lumei pământeşti, să vie să bocă- 
nească în ca ca Sf. Petru să-i primească. 

 



MOŞ VASILE ȘI COPII - 

 



MOŞ VASILE ŞI COPI 

Casa hui moş Vasile c între livezi. Vara e rai : pasă- 
rile cântă, florile umplu iarba din grădină ; iar casa 
e învăluită în zorele ce se ridică până la coperiş şi 
spânzură în jos ca nişte cozi stufoase. Şi cu toate. 
astea moş Vasile nuc fericit, şi vecinic e singur, singur 
cuc. Toate se bucură împrejurul casei lui, până şi 
viscolul se bucură iarna când isheşte în streşini şi în 
ferestre cu boabe de shiaţă, ca un copil obraznic cu, 
nisip ; numai moş Vasile nu mai simte bucuriile vieţei. 

— Dar dece? — Mar întreba unul căruia ia-şi 
povesti prin grai numai. —,„Şi cine e ăsta moş Vasile al | 
dumitale ?” . | 
—Un moşneag,i-aş spune, vecin cu mine, ŞI, chipul 

lui unde mă duc, mă. urmăreşte. E un om cum nu-i! altul în mahala şi povestea lui e jalnică. Optzeci de ani are, şi cu cât a îmbătrânit cu atât par'că e mai frumos : păru alb ca argintul, ochii vii, albaştri şi faţa albă şi îmbujorată. Adecă de ce nar fi Şi bătrâni fru- moşi? — Ba bine că nu. Uniioameni îs mai frumoşi la 
bătrâneţe ca la tinereţe. Şi aşa e şi moş Vasile. Nu
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ştie lumea cum a fost la tinereţe. dar ştiu eu, că fața 

lui e bălană, ochii lui albaştri şi părul lui ca argintul 
le-aş dori şi eu, la bătrâneţe, de a îi să mai ajung, dar 
nu să fiu așa singur ca moş Vasile. Că n'a fost. tot- 
deauna singur. Aavut şi el babă şi copii, dar băbuţa 
i-a murit cu opisprezece ani în urmă, iar băeții rând 

pe rând s'au strecurat : unii înainte de moartea 

babei, alţii, după, — Aşă i-a fost seris —şi nu i-a 
rămas decât unul singur, Ionică. Ionică eră de doi- 
sprezece ani când a murit gospodina; mătuşa Dom- 

„nica. Şi după aceea, Ionică ăsta a stat vreo 'doi ani 
cu moşneagul şi într'o zi a plecat la Bucureşti şi s'a 
făcut scriitor la o cănţălerie. Totuşi vine din când în 
când acasă, dar iar se duce. Mai mult îi rupe inima 

moşneagului când se despart. Cât e băiatul acasă, 
bătrânul joacă de bucurie. Jar cânde să se ducă, 
par'că ceva se rupe din inima lui; totul se pustieşte, 
par'că, în juru-i. Trebue să treacă săptămâni să se 
obişnuiască iar cu singurătatea. De cât atâta, ca să 

„uite, bea, bea rachiu. Vecinic e cu o sticluţă neagră 

în sân. — Şi de ce neagră şinu albă ? — Pentru tă moş- 
neagul pune câte odată sticla pe fereastă şi îi vine 
câte un mosaiir, un megicş, şi el nu vrea să ştie cât 
rachiu are în sticlă ;.să nu fie silit să-i dăe şi celuia, 
Nu prea vorbeşte cu omul, multe, dar singur, cât 
potteşti. Ba, câte odată, ducându-se aşa pe drum, 
se trezeşte sfătuind şi dând. din mâini, când 
cu Ionică al lui, când cu baba. Inti'o zi mergea aşa 
şi se gândea, dacă n'ar fi bine ca Ionică al lui să se 
însoare. Şi chitea el, aşa,.să vie să-şi cate mireasa în 
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târg la el. Și nu ştia bine : să vie în târg să se aşeze 
ori ba, şi deodată par'că chipul băbuţei se ivi lângă 
dânsul. Se întoarse cu ani de zile în urmă, pe când 
mergea cu ea pe drură şi se sfătuiau, pa, câte odată 
Chiar se şi certau şi grăi: 

— „Ce zici tu, Domnică, să zic lui Jonică să vie 
să se însoare aici? — Da de ce ia? — Nu te gândeşti 
că-s bătrân 2 

Baba avusese obiceiul de-l ce contră şi de astădată i 
se pării că o aude: — „,Cum, în târgul ista, unde 
toate-s niște rele şi fudule şi calice şi leneşe ? Lasă " 
băielul în pace 1...” 

La asta, fără să-şi dea seama, — ca de obiceiu când | 
ea îl năcăjeă, — sufletul se răzvrăti şi zise :—,,Nu vrei 
tu? Nu vrei să vezi băietul lângă tine?... Ia lasă- 
mă în pace ; decât îţi spuneam, mai bine îmi astupam 
gura cu pământ. Şi ar îi bine să taci. Eşti o...” | 
„La vorba asta,o piatră veni din o curte, aruncată 

de un copil ce voia să pălească o vrabie, şi trecând .: 

pe la urechea dreaptă a.lui, căzu înainte-i. Atunci el 
îşi dădu seama că e singur. Se uită în.jur: nu: 
zări pe cel ce aruncase cu piatra, şi numai atunci 
văzu că aveă să facă un păcat, că aveă să zică : „Eşti 
o proastă” şi-şi făcii cruce, se bătu cu palma peste - 
gură, apoi, scoase sticla din sân. Dar mai întâi se uită 
in jur şi văzând că nu e nimini, trase o duşcă şi iar 
începu: „Şi aşă măi Demniţă...” Insă se “smuci 

din umeri şi grăi: „Am să înebunese ! Na, am să în- 

nebunesc | Doamne nu mă lăsă”... Şi se închină iar. 
Şi cu toate că e nenorocit şi singur, dar nici nu-i
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bucuros nici de prieteni ; nu vrea ca nimeni să-l ştie nici 
mânâncă nici ce bea. Nu-i plac oamenii; pe .toţi îi: 
crede necistiţi. Se 

Cât a fost mai cuprins şi-i trăiă baba, avusese o 
mulţime de prieteni cari nu-l mai scuteau cu dragostea 
nici zi nici noapte. Şi toţi se îndesau spre el şi-l pot- 
teau la petreceri. La mulţi le-a făcut bine cu bani, 
cu pâine, - dar iată că-i mor doi copii: unu în 
oaste, şi unu fiind slujbaş la drumul de fier. lau 

"lovit într'o zi două tampoane, şi în două zile l-a pră- 
„ pădit. De atunci moşneagul a scăpătat şi cu cât 
sărăcea cu atâta se răreau şi prietenii, iar într'o zi, 
toţi lau părăsit şi nu i-au.mai dat nici ce era al lui. 

“După moartea babei l-a sfătuit un om să se însoare, 
însă el având atâtea pilde în lume, se gândi la Ionică 
al lui şi îi răspunse : „Eu babă oi găsi, da' mamă la 
băietul meu, ba”. - LR 

In altă zi veniră nişte. neamuri, chipurile, ' să-l 
îngrijească şi să-i ţie de urit. EI le primi, darcu. 
vremea se făcură stăpâne în casa lui, iar pe dânsul şi 
pe băiat se încumetară să-isocotească ca pe nişte slugi, 
ba să,şi le poruncească. Intr'o zi, însă;-moşu ne mai 
putând îndura, luă un hahău şi la ele : „„Rui ! Haraus 
din casa mea |...” DI , a 

Asta eră în jurătura cea mai de seamă Şi în timpurile, 
cele mai nesuferite ale moşneagului. Şi le-a 'petrecut 
pe neamuri cu paru până departe. . . 
„Moşneagul a fost în vremea lui catană -la Nemţi, 

ȘI pe acolo învățase multe, dar cu timpul nu-i rămă- | 
sese în obiceiu decât vorbele astea şi cuvântul ungu- 
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„resc s„holgoş”, — adecă „tăcere W”"pe care el îl socotea, . 
“din neştiinţă, tot ca -nemţesc,' 

Și, de cum â gonit neamurile, singur îşi mătură, - 
casa, singur îşi face mâncare ; şi de atunci; Şi azi, 
când roboteşte ceva :pe lângă casă i se pare câte- 
odată că are pe neamuri înaintea. lui şi dondieşte : 
„„Rui ! Haraus de pe lumea asta”, - Su 

— Ceeace după el ar fi : „Periţi, să nu vă mai văd !” 
= Apoi, ca să-şi potolească sufletul, scoate din sân sti- 
cluța neagră, se uită la dânsa în bătaia luminei şi, 

„soarbe un gât bun şi iar o pune la loc, după care îşi 
cată de treabă ; ori tae lemne, ori face foc. 

Şi nu vezi pe lângă casă căţel, mâţă, ferească stân- 
tul ! Şi asta pentru că a avut odată o mâţă neagră, 

„pe care a găsit-o sub un gard mieunând, şi a adus-o 
acasă, cu gândul să-i ţie de urât. Se 

Se linguşea mâţuca şi torceă nevoie mare, şi părea 
cinstită, comedie, şi: prindea la şoareci de minure, 
ba, se şi îngrăşase ca un băcan.. Dar, într'o zi, i-a şterso 
bucată de slănină de pe poliţă, iar moşneagul a asemă- 
nat mâţa cu neamurile lui, cari după-ce s'au încălzit, 
au prins să-l supere, şi a pus mâţa într'un sac, şi aşă, 

“a dus-o într'o pădure, lăsând'o acolo. | 
Singura lui dragoste au rămas copii mici, că ei nu 

fac la 'nimeni nici un rău. Copii de prin vecini ştiu 
că ţine la ei, şi cei mai mici îi zic „tătucă” ; iar el, 
unuia îi zice „lecobuţ”, altuia „Tănăsucă”, altuia 
'„„Georgică”. Pe fete tot aşă le numeşte ca: pe -fetele 
lui moarte, şi asta numai pe cei până la cinci ani. Cei 
mari nu-i plac, că-i fură vara merele. şi-i: strică 

ze
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gardul. Cu ei vecinic e în ceartă ; când dau cu pietre 
pe casă, când i se greapțănă pe gard. EL le strigă: 
„Măă” 1 Măă !. — Ei îi dau cu tifla: „sMoşule ! Co- 
coşule !” Şi se strâmbă. El crapă de ciudă şi la fiecare 
făgădueşte câte o calcavură când i-o prinde. Dar ţi-ai. 
găsit :.cum a zis a şi uitat, că inima lui, ori cum, e 
bună, şi iartă, ” 
„În vieaţa lui n'a făcut rău la nimeni; nu s'a judecat 

cu nimeni. Mânia în el e foc de: paie : se încruntă şi 
iar se însen:nă. Odată un vecin a lui, pe când nu eră 
acasă a mutat gardul cu un pas pe locul moşneagu- 
lui. S'a aprins moşu rău, şi-a spus: „De ce măi: 
creştine mi-ai şterpelit din loc? Cela a răspuns că 
aşă are în plan.—,„Așă, a strigat moşu, ia să aduc eu 
ingineru“. Şi a plecat. Insă a mers numai până mai - 
încolo. Că el cu feţe boereşti nu preă a vorbit în 
viaţa “lui. Şi par'că îl stingherea rău treaba asta. Cu 
gândul s'ar fi dus ;, avea tot scris în minte ce să 
spuie, dar în inimă lui par'că aveâ un junghiu, o 
împotrivire, că ce-i veni că se întoarse înapoi, mai 
mânios de cum plecase şi şi-a zis : „Mâne dimineață 
mă duc”. Şi a doua zi, nus'a dus, şi, aşa, a amâă- 
nat zi după zi până l'a lăsat pe cela în plata Domnu- 
lui, ba, ce să vezi, că s'a şi împrietenit cu vecinul. : De când a plecat băiatul, câteodată îi e aşă de urît, 
că închide casa de Luni ; Zăvorăşte porţile şi se duce 
la câte o mănăstire ori, în altă parte; la prieteni, ori . neamuri mai de treabă şi vine Sâmbătă seara. -Tune, fulgere, cufunde-se pământul el e acasă să aprindă candela la icoane, iar Duminică să meargă la biserica 
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cu ţinţirimul unde sunt îngropaţi baba şi băeţii. Şi 
numai ce-l vezi cu traista de umăr doldora. De vine 
mai de vreme, copilaşii îl văd şi. numai ce răsar cu ca- 
petele lcr albe roind în dn:m şi ţipând de bucurie : 
„Vine tătuca ! Vine tătuca 1” şi înaintea lui întinzând 
mânile şi zicând : „„Mie ! Mie, tătucă ! Mie tătucă la 
Câte unul mic nu poate merge iute şi cade jos și ţipă 
după ceilalţi. Moşu se opreşte în mijlocul lor, lasă jos 
traista : şi cu lacrimile în ochii: le grăeşte : „O,dragii 
mcşului ! Dragii tătucăi, veniţi lă moşu !”. Copii în- 
tâi fac roată împrejurul lui, în vreme ce el ajunge: la 
cel mic, îl ia în braţe, îi şterge nasul şi îl sărută : „Ole-o 
dragul moşului Mihăluţ”. Aşă le zice el la toţi copii 
mai mici, după numele băietului lui cel mai mic după 

Ionică, Mihăluţ; mort la doi anişori şi ceva. Cei mai 
mari stau cu cchi ţintă rugători, în vreme ce unul 
îl prinde de suman, altul de picior, unul îi pupă mâna; 
iar el ca să nu le strice inima îi ridică rând, pe rând | 
cu câte o mână şi-i sărută, — „Staţi să vă dea moşu 
ceva”. Şi, începe a cotrobăi piin fundul traistei şi le 
dă : unuia un măr, altuia o pră, altuia două nuci,ori 

„un covrig, zicându-le, sărutînd mai întâi daru': „Na, 
ţie de sufletul lui Iecobuţ. ie, de al lui Mihăluţ. 
Ție, de al Paraschivei. ie, de: al Ilenuţei”. Şi aşa 
înşiră toţi copii lui morţi şi toate neamurile. 

După asta, îi pune :ă zică „„bogdaproste”, şi aşă 
se. duce acasă, ui mat dc o leotă de copii, cărora le în- 
chide poarta în nas, ca nu cumva după cei mici să vie 
şi cei mai mari, să-i facă vreo boaţă. a 

Câte odată găseşte câte o scriscare svârlită de poşiaş



în cerdac, ori i-o aduce un vecin, ori se întâlneşte 
cu poştaşul pe drum. Moş Vasile nu ştie carte, dar 

la nici un vecin nu i-o dă.să i-o citească de frică să 
nu-i afle taina, şi pândeşte câte un trecător pe uliţă 

care îi se pare lui de omenie şi-i Zice: „Domnule, 
dragul tătucăi, te-aş ruga ceva, nu mi-i citi un răvaş 
că e dela băietul meu şi tare mă doare inima să ştiu 

ce scrie. ” 

- Omul se uită întâi la moşneag, ciudai. Dar moşu are 
aşă o privire, încât moaie. inima drumeţului şi cela îi 

citeşte răvaşul. Şi fiece rând e sorbit cu setea şi lăco- 
mia unui însetat de cine şiie câtă vreme. Şi pe ce se 
citeşte, ochii lui se aprind, înghite în sec, inima-i tre- 

mură şi când mântuie, scoate un oftat adânc şi ușu- 
rător. Apoi mulţumeşte străinului ca peniru cine ştie 
ce dar mare. | | 

„„Dar într'o zi s'a supărat rău până şi pe copiii cei mici: 
„Aveă nişte nuci în grădină, mai eră o săptămână -! 

până în Ziua-Crucei ca să bată nucii. Moş Vasile iar - 
plecă de acasă. Când veni, găsi nucii pe o parte bătuţi ; 
păpuşoaele călcate,, verdeţurile iar. Cercetă prin ve- 
cini, nu dovedi pe vinovat. Intrebă pe copiii cei mici, 
copilaşii- se uitară întâi la cei mari, apoi la moşneag şi 
iresăriră, dar nu spuseră de frică să nu-i bată coblizanii. 
Mânios, veni acasă şi-şi zise : „Lasă 1...” „Lumi se: 
făcu că se duce iar de acasă, şi pe altă parie se întoarse 
ŞI se ascunse în păpuşoaie. Copiii îl pândiră şi-şi dară 
veste : „A plecat moşneagul. Putem merge la nuci.« 

— „Haidem ! să înghieră unul pe altul. Şi pe când 
moşneagul îşi făceă o ţigară în păpuşoaie, aşteptând 
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cu zâmbet de ghiduş pe copii, deodată auzi gălăgie . de copii mai mari, mai mici, prăjini înălțându-se în aer, şi glasurile apropiindu-se de gard. Asta îi deş- teptă mânia în moşneag şi-i ascuţi mintea şi urechile. O scândură se desprinse şi un cârd de draci de şcoală şi mai mici, de prin vecini şi toţi cei cărora le da mere pe drum. Mânia moşneagului. creştia din ce în ce şi grăi : „lată cui dau eu de pomană... Azi îi ogoese, şi mâine mă fură. Poimâine or creşie mari şi mi-or face alte şotii”. Şi când îi văzu pe toți intraţi, deo- dată, se ridică înfierbântat şi strigă : „„Rui ! Haraus !” 
Atunci, toţi la fugă ; cei mari întâi, după ei cei mai 

„Mici, călcând cu nemilostivire pcpuşcaiele şi bostanii, 
Dar moşul mânios, să-i rupă. Unul singur, mic rămase 
ca o măgâldeaţă ; cu nasul roşu, ud, cu părul galben . numai cârlionţi, alb şi cu ochii albaştri, aidcma Mi- hăluţ a lui. Dar el, turburat, apucă copilul gata să-l 
trântească de gard, să se răsbune ; iar când îl ridică 
să-l deie de istovul, decdată inima i se muie ca stră- 
punsă ; icoana lui Ionică când erâ mic par'că i-se nă- 
zări în ochii albaştri ai copilului, şi rămase, aşa, cu omuleţul ridicat în aer şi cu ochii la e] zăpăcit, şi. 
tremurând: | 
„Dă-mi-l, dă-mi-l!moş Vasile”. — Deodată se auzi „un glas, şi o femeie tânără, cu ochii albaştri, cu sânul ju- mătate gol şi cu părul despletit se ivi: „E copilul meu”. 

Eră o vecină delaa cincea casă, minitată de vreo câțiva ani, şi pe care mcşneagul o cuncştea. Dar, 
moşul, la asta îşi întoarse capul, şi văzând femeia o 
duioşie şi o mustrare îl cuprinse, de ise umplură
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ochii de lacrimi, că sărută plodul pe frunte şi i-l 
întinse : | 

„Na”. Apoi, cu pieptul sbuciumat, ruşinai de el 
însuşi, de ce avea să facă,repede se năpusii asupra unei 
'hultoane cu mere şi ca şi cum ar fură dela altul, rupse 
îrunze, roade şi îi umplu poala femeei de cele mai 
frumoase mere, pe când copiii ceilalţi suiţi pe gard, 
cu degetele claranet îi strigau: „Moşule ! Moşule 
cocoşule !” Şi în vreme ce femeia plecă cu odorul la 
sân, el ca şi cum s'ar fi despărţit de o unică mângâere, 
plecă spre casă plângând şi mustrându-se : 

— Doamne | Doamne, Ce-aveam să fac 1... Ce-aveam 
să fac !... Apoi,răcorit ca de o greutate, mai învio- 
rat, îşi zise cu mânie: — „Iată ce aveam să fac din 

"pricina unor secături de nuci...” 
„Şi repede se duse în şură, luă o prăjină, şi până 
în seară, toţi nucii au fost bătuţi şi nucile împărțite 
la copii. 

| CZĂRO



POVESTEA BĂRBĂNOCULUI 

 



Povestea Bărbănocului 

Ci-că eră un om, căruia îi zicea Toader Bărbănoc, 
tare bogat şi tare norocos şi milostiv, şi aşa de bun la 
Dumnezeu, c că ce cereă, ce doriă el, toate erau după 

"voia lui. Cu toate astea erâ tare nemulțumit. Ar fi 
vrut ceva. şi n'ar îi vrut, mă rog, ca tot omul:sătul 
de bine şi'care deşi nu-l doare nici un deget, totuși 
par'că se simte bolmav, par'că îi lipseşte: ceva. 

Intr'o zi, se întorceă dela târg acasă. Eră frumos în 
ziua aceea. Zi de primăvară, când râde câmpul de 
verde şi îloare, şi când păraile ca trezite din un somn 

„lung borborosese poveşti tainice, neînţelese decât de 
năzdrăvani şi de lele.. Şi tocmai treceă pe o cărăruşă 
ce o făcuseră oamenii pe hatul unei arături, mărginit 
de un pârâiaş ce curgeă din un izvor dela poalele unui 
huciu-verde, ce se vedeă pe un deal înverzit de cu- 
rând ca un ostrov în mijlocul unei ape mari. Şi pârâul 
ca o şopârlă scăpată din gura unui duşman, iugeă-pe 
sub ierburi şi papură, repede şi sclipitor la soare, 
învârtindu-se în hulboane, cotind pe după ierburi 
şi bolovani şi se tot duceă în un şopot clincănitor şi 

înnecat, pentru a se întâlni cu cine ştie ce „pârâu 
sau iaz mare.
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Şi apa asta o ştiă de mulţi ani, omul, pe acolo, o 
apucase şi bunica lui. Bunica lui murise, părinţii lui 
aşişderea. Pârâul îşi schimbase cursul, îşi preschim- 
base malurile şi tot trăiă. Asta pe lângă viaţa lui. 
searbădă de muritor, îi deşteptă în el o lume de 
gânduri și icoane : copilăria şi tinereţea lui trecută, 
copiii lui unii mici, alţii mari, bătrâneţea ce îi tur- 
nase un smoc de păr alb în frunte şi moartea, care 
aveă să vie și să-i închidă ochii pe veci. Tcate erau 
cum erau, pe toate le înţelegeă, că le-a adus vremea; 
înțelegeă să [ie despuiat şi de piele, și carnea să se 
facă pe dânsul pastramă, dar nu înţelegeă să şi moară. 
Pentru ce adunase -el atâtea bunuri, mâncă așă da 
bine, îşi făcuse gospcdărie de să-i meargă vestea, 
ca să moară, să se risipească toate în urma lui? Si 
nu se ştie că, în satul — cutare— a trăit un Toader 
Birbănoc? | | 
Bine, îi ziceă un gând înţelept în el, dar au să 

Tămâie la copii! | 
„„ La copii? răspunse el răzvrătit. Dar ce folos, 
dacă n'am să-i văd. eu cum. trăesc, mau să auză 
cuvântul meu povăţuitor. Ce am să folosesc eu,- 
chiar dacă ar ajunge şi împărați, dacă eu n'am să-i mai văd. Au să-i vadă o lume, florile „primăverii, 
soarele pe cer, dar eu n'am să-i văd. Ce mă fac eu ?. 0, veşnice bucurii “cari colindaţi lumea, de ce irăiți „când viaţa ne 'e așa de sarbădă ? — On! Doamne, de. ce nu sunt un pârâiaș, că! poate aş fi 
mai fericit. Ia uite-l: jeri-i se prinseseră ţurțurii iernei de barbă, şi îmbătrânise, că nu-i mai auziam
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glasul, şi, azi, cum?a dat de scarele primăverii, s'a cu- 
răţit, s'a spălat de parc'ă acuma s'ar fi născut. De 
ce nu-i şi cmul,ca un pârâiaş? Să vie o vreme aşa, să 
nu-i rimâie decât osul, şi să bată peste el un timp în 
care să înceapă a se îmbrăcă în un chip de cm mai 
mic şi mai tânăr. Ce bine ar fi atunci, când cmul 
având o viaţă trăită, s'ar feri şi de greşeli şi ar trăi 
mai bine !” 

Aşa gândiă Bărbine în gândul lui, când deodată 
îi rărăsiră în cale doi moşnegi : unul mai nalt, cu 
o barbă lungă şi albă până la genuchi, şi îmbrăcat 
cu o giubea lungă şi blănită, şi altul, mai scurt, cu 
„un. îel-de strai pe el, că păreâ. sluga celui dintâiu. 

„Bună ziua, moşicilor, „grăi cmul, sccţându-şi 
căciula. | 

— Mulţumim d- tale, rEspunseră ei. Da încotro? 
— Dela târg, şi acum mă duc spre casă şi tecmai 

mă gândeam că ce e viaţa asta. Un îleac, nici nu ştii 
nici când ai trăit, nici când ai murit. Ce folcs că are 

„omul avere, să se lăfăească şi o mie de ani; nevastă, 
copii, dacă. tocmai când e lumea mai dragă, atunci 
"vine moartea şi-i face sfârşitul | 

"— Apoi, rău faci, că te plângiî înaintea Jui Duninezeu 
„Sfântul, răspunse cel dintâiu mc șneag, pentrucă tre- 
_bue să înţelegi, pământul ăsta e mic, camenii se în- 
mulţesc pe clipă, pe ceas, şi dacă toţi camenii ar fi 
trăit dela Adam încoace şi de aci înainte, apei gân- 
deşte ce de lume ar fi la o leacă de pâne. 
= Atunci, de ce nu face aşa, ri ispunse Bărbă hoc. 
Până la o vreme să ne lase cameni, deacolo să:ne,.
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prefacă în vre-o buruiană, ceva, care trăeşte cât 
_ Yvmea.. - 

„— Vra să zică ai vrea să trăeşti cât lumea? 
.— "Da, răspunse omul; aş vrea să ştiu ce se va 

petrece până la sfârşitul lumei. 
— Şi cam'ce ai vreă să fii?” 
Omul se gândi, se uită la norii ce se duc pe cer, 

- şi îi vedeă pe unii întregi ca nişte ostroave muntoase 
'şi deodată destrămându-se, se uită şi la pârâiaș, şi 
grăi: 

Eu unul aş vreă să fiu un pârâiaş, că el curge 
cât lumea şi în drumul lui nimic nu-l stingherește, 
şi vede atâtea luer uri : florile îşi pleacă capul să fie 
udate de undele lui răcoritoare, ierburile se dau înlă- 
turi să se ducă mai departe, şi el curge, curge voios,. 
săltând din piatră în piatră până în apa cea mai mare, 
deacolo dă în alta şi mai mare şi vede târguri şi sate, 
şi de acolo în cetatea mare, unde se adună toate apele 
din lume — Marea — şi stau la sfat, ba are norocul 
să înconjoare lumea fără multă bătaie de cap. 
» — Bine, omule, făci moşneagul. Fie-ţi voia îm- 
plinită ! In loc să mori să te îngroape, să te hodineşti 
şi tu de atâta sbucium omenesc, cu un an înainte de 
a muri, într'o zi, când te-ai află î în grădina ta, te vei 
preface într'un pâr âiaş. 
„— Bogdaproste, grăi. Bărbănoc, ca ușurat de o 

mare greuiate, dar. mă rog, nu-ţi fi d-voastră Dum- 
nezeu cu sfântul Petre an , 
„Insă moşnegii, când băgă bine de seamă Bărbănoe, 
pieriseră.
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„Numai că Dumnezeu cu sfântul Petre: a fost” —îşi 
zise el, şi plecă acasă, şi trăi omul mulţi ani; îi albi 
părul ca iarna, i se slăbiră puterile, simţiă sfârşitul 
apropiindu-se, dar lui nu-i păsă, ştiă că prefăcut 
odată în pârâiaş, aveă să trăiască cât Vavilonul, - 
Atâta că avu grijă să spuie şi babei şi copiilor, ca să 
ştie ce are să fie cu el, când o fi să moară, 

Şi, într'adevăr, într'o primăvară, pe când se aţlă 
în: grădină lui, numai ce simţi că începe a se topi 
ca un boţ de omăi şi că picioarele lui se prefac în apă, 

„deacolo trupul încet-încet. Strigă la copii, la nevastă, 
să vie. Când ceia eşiră din casă, Bărbinoc eră un pâ- 
râiaş ce curgeă, făcându-şi drum prin iarbă, prin a- 
rătură şi tot îşi făceă drum neoprit mai departe, şur- 
luind tainic şi repede; răsturnând ierburile slabe, 

„florile le făceă vârtej, le rupeă, le duceă la vale, la 
vale, tot la vale, până ajunse la o apă mare. Aici eră 
un pârâu care primiă cu sgomot şi chef mare toate 
pârâiaşele ce dădeau în el, şi cu care vorbiă, şi cu ele 
de mână, de gât, se duceâ:ca la nuntă undeva 

la vale. | e 
Cum văzi pârâiaşul minunea asia, hop, şi el bo- 

Dâldâc în apă şi, cu celelalte unde de gât, la vale, 
răzând şi hăulind. Dar deodată-teate cu pârâul în cap! 
se opriră şi se întristară. Intr'un loc, nişte femei 
făcură stăvilar de pus. cânepa la topit, aşă că apa 
nu mai ave loc pe unde să treacă: „Vai, şopti 
pârâiaşul, unde am ajuns! Săriţi, oameni buni, de 
mă scăpaţi şi daţi-mi drumul! 

Dar cine să ştie, că el e om ? Şi aşa a lost silit să stea
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pe loc, sfătuindu-se vreme îndelungată cu celelalte 
ape, ce e de făcui. Şi nu găseau nici un mijloc, căci ni 

vedeau prin zid nici cea mai slabă borticică. Cercai-au 

toate colţurile şi nimic. Zidul eră prea înalt. Atunci 
pârâul hotărî, cu ioatele să steă să-şi mai adune puteri 

"dela matcă, şi numai aşă începură a-şi umflă piep- 
turile, a se acățără pe maluri, şi a împinge zidul sfre- 
delindu-l. Asta w'ar fi-fost. nimic, dar într'o zi se po- 

„meniră cu nişte femei care prinseră a bate ţăruşi și 
a cără cânepă la topit, şi au murdărit cu cânepa toată 
apa şi au umplut-o de nămol. Asia a fost de neaştep- 

tat peniru bietul pârâiaş, şi poate acolo se înăbuşiă ; 
dar într'o zi veni:o ploa.e mare, care mări apa, dădu 
pârâului putere şi, aşa, dărâmă un colţ de zid şi astfel 
trecu dincolo. 
Ah, îşi zise pârâiaşul, bine că am scăpat, şi fugi 
cu apele pârâului la vale huind şi chiuind de bucurie. 
An adevăr, văzi el multe lucruri frumoase dar şi 

urâte. Ajunse întrun târg. Aici văzu case mari, 0a- 
meni mulţi, muzici,sgomot care-i luau auzul şi care 
l-ar fi înveşelit, dar toate canalele de scurgere dădeau 

„în el şi toate murdăriile se aruncau în apă şi asta îi 
făcă pârâiaşului viaţa de nesuferit şi se tânguiă jal- 
nic, că durerea lui ajungeă până. la inima izvorului 
ŞI se vedeă iare nefericit şi pizmuiă toată firea, dar 
mai mult pe nişte brazi din preajmă-i ce-şi legănau 
capetele-la bătaia vântului şi -tot drepţi erau şi cu 
capetele lor înalte par'că atingeau cerul şi vedeau-tot 
târgul. şi alte locuri până departe. EI se. gândi: 

„Ce bine e să fii un braq înalt, vecinic verde
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iarna, vara, şi cu cât îmbăirâneşti cu atât cereşti 
mai mare şi mai frumoş! Ah, Doamne, fă-mă un 
brad“, 

La vorba asta ceva se desprinse din nouri si pă- 
râiaşul cum se tânguiă cu ochii spre cer, văzu chipul 

moşneagului, care îi făgăduise, că are să-l prefacă în 
pârâiaş, şi îi zise 

„Ei, omule, nici aici nu ţi-e bine | 

— Nu, Doamne, grăi pârâiaşul, uite ce îmi pate 

viaţa. Şi pârâiaşul în luptă cu zoaiele târgului îşi cântă 
cele păţite tatălui ceresc. 

— De, văd şi cu, zise moşneagul, dar dacă ai cerut 
așa. 

— De, păcatele mele, tăctu cmul, dar am ştiut ună 
ca asta? x 

— Şi-acum ce viei? . 

— Vreau să mă petaci i în un brad, că poate mi-o 
îi mai bine. 

— Fie-ţi voia împlinită”, 
Şi moşneagul — care nu erâ altul decât Dumnezeu - — 

închise poarta, dârz, cu un zâmbet plin de înţeles, şi 
dând din cap, ca şi cum ar îi zis: „,Lasă, las'că te-i 
sătura, tu, de deşertăciunile omeneşti”, în vreme ce 
pârâiaşul chiar în grădina lui,se prefăcii în un brad_ 
înalt ; se uită de sus, vedeă toate împre jurimele, şi nu 
mai puteâ de bucurie. Insă într'o zi numai ce veni, 
măre, o ploaie ca aceia, cu grindină şi un rotocol de 
vânt, şi unde n'a început a trăzni şi a pocni în co- 
paci şi unde nu mi-l înşfăcă pe brad vântul în braţele 
lui cele nebune, şi unde începi măi bade a-l 

.
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strânge și a-l sgâţui şi a-i rupe din rămurele şi unde -n'a dat şi grindina să-] scuipe în obraz Şi să-l 1o- Vească cu nişte bucăţi de ghiaţă ca acelea. Inceput-a ela ţipă şi a strigă în ajutor toate neamurile, Dar cine să-] înțeleagă ? Noroc că furtuna trecă mai iute şi numai. aşă a scăpat. Şoldit, ciufulit, îşi scutură ramurile de ploae şi începi a sclifosi şi a se văicără : | 
„Brad mi-a trebuitamie să fiu! Doamne, ce mă fac eu acum? De va mai veni un vânt nebun, ca mai adineaurea, mă duc pe gârlă. Acuma văd eu, că mai bine e să fii vânt. Că Vântul e mai tare, ca orice. El „trece peste nouă țări şi mări şi nici nu-i pasă nici de Vodă. Unde e piedică, dă busna şi trece în lumea lui, şi unde mai pui, că toţi copacii i se pleacă până la pământ ?... Doamne fă-mă mai bine un vânt ! La vorba asta, o poartă se deschise în cer şi moş- neâgul iar îşi băgă capul printre uşă şi întrebă : „Cine plânge acolo ?”- | Bradul care stătuse cu ochii Ja cer, îl văză şi grăi: »Eu, Doamne ! 

— Da ce este?: | 
„— Nenorocire mare, cată jos numai şi te uită: Ma nenorocit un vânt nebun. — Şi-acum ce mai vrei îl. întrebă Dumnezeu? _— Să mă faci şi pe mine un vânt, poate oiu nimeri mai bine. - - . 
— Amin, grăi Dumnezeu şi făcând un semn cruciş cu mâna, bradul se şi Pprefăci într'un vânt, şi ce vânt Omul când se văză vânt, a.vrut, ca suflet ce eră,
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să se arate mai vânt, decât toate vânturile ; s'a um- flat odată în pene, s'a uitat la copacii ce abia se le- . gănau de suflarea lui înceată şi unde n'a. început a bate, şi a umbla razna de colo până colo, turburână 
nourii din cele patru părţi ale: lumei, şi unde n'au venit nişte furtuni, ca acelea şi unde mau tăbărât nouri pe'el cu ghiaţă şi apă vreo două săptămâni, de ajunsese bietul vânt, vai de capul lui; umblă „prin ploae mai mult plângând şi căutând câte un adăpost, dar unde. voiă să intre i se închideau uşile 
în nas şi plângea pe afară sgreburit, rugându-se pe la ferestre. -! n 

„„Faceţi-vă pomană şi lăsaţi-mă şi pa mine măcar! în tindă”. E Aa 
Dar dacă eră vânt, cine să-l înţeleagă ?. 
Asta ca asta, căci trecură ploile şi se astâmpără, dar 

veni iarna, cea cu viscole şi cu omăt, şi bietul vânt 
umblă vecinic cu spinarea plină cu ghiaţă şi cu barba 
plină de ţurţuri şi văitându-se pe sub streşinile caselor ; 
jar într'o zi o păţi rău. Căzuse zăpadă multă, cerul 
se şterse de nori, din miazănoapte băteâ un vânt rece 
şi plin de duşmănie şi se făci un ger de crăpau ouăle 
corbului. Mai ales într'o noapte bietul vânt aveă să 
moară stelele se uitau la pământ, ca nişte ochi de . 
ştimă şi pe uliţi nu eră ţipenie de om și eră târziu şi . 
uşile toate încuete; iar pe clanţele uşilor se prinse ghiaţa. Şi el nu aveă nicăeri unde să intre, ci alergă 
ca-păsările dela casă la casă, dela pom la pom, gemând 
şi dârdâind, şi deodată nu mai putu alergă, ci încu- 
indu-se într'o clopotniţă, :se puse pe gânduri:
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— Măi, ce am făcut eu? Cine m'a pus să mai cer 
şi asta ? Nu eră bine să fi fost mort: Acum mă hodi- 
neam? Nu, zău, mare e deşertăciunea omenească ; 
ce e asta să suferi atâtea şi tot să cei să trăieşti? Nu, 
zău, mai bine de flori: uite, ele mor toamna, iarna. 
se hodinesc în morminte pe sub zăpadă şi trăesc cât 
lumea. Ce bine ar fi! să fi fost o floare! Doamne, 
fă-mă o floare ! a | 
“La vorba asia, o fereastră din cer se deschise şi . 

un cap cu nişte laţe de argint se ivi. 
„Hai, cine urlă acolo ? întrebă el. 
— Eu sunt, Doamne, răspunse Bărbănoc. 
— Şi ce vrei iar? | 
— Să mă prefaci în floare. a — Iar frate? Şi măcar la miezul nopţii nu-mi dai 

pace ; am treabă. Ce floare vrei să-fii? Hai spune 
repede, că e frig afară şi trebue să închid geamul. 

— Doamne, zise Bărbănoc, să mă faci aşa o floare, 
căreia să nu-i moară rădăcina toamna, ci cum o da primăvara să învie iar. a 

— Ei, poftim, îi zise măritul împărat al necu- 
noscutului ; lumea piere şi lui îi vine de petrecere 
aşa într'o doară. la, ascultă. Bărbănoc, urmă răstit 
tatăl ceresc, eu n'am timp de joacă cu tine, îţi mai 
dau un soroc și de acolo, poţi să te și tunzi, că nu-ţi mai fac voia. Ia o „2 Doamne, se. milogi ţâțâind Bărbănoc, mai fă-o ȘI pe asta, încaltea să nu fiu cu banat, că n'am făcut şi n'am dres, E ” 

— Bine, tie-ţi pe voie şi asta, dar să ştii că dea-
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cum, să-ţi ici o grijă că oiu mai veni la glasul tău. 
Asta-i întâia şi cea de pe urmă oară. — Deacum, 
la vremea deapoi. Până atunci ai să te prefaci în 
iloare, cu frunzele tari, lucitoare şi care se târâe pe 
pământ, şi să creşti prin grădini şi locuri umbroase. 
O apucă zăpada şi nu moare şi frumoasă ese fără a fi 
semăniată ; şi să-ţi zică lumea Bărbănoc”,— şi Dum- 
nezeu închise geamul, iar vântul se strecură sub ză-. 
padă şi stătu acolo ascuns şi cum se luă omiătul şi 
dădură cele dintâi raze primăvăratice, el se ivi schim- 
bat în o floare chiar cum .0 sorocise Dumnezeu, şi lu- 
mea îi zice „„Bărbănoc” şi se vede prin grădini şi lo- 
curi umbroase. De unde se ştie,:dacă mar întrebă 
cineva, de treaba ăsta, nu aş puteă-o spune, da ci-că 
în vremea dedemult, umblau poveştile pe la case şi 
spuneau la cieştini toate tainele lumi; a oamenilor, 
a dobitoacelor şi a“buruenilor. Şi pe semne că a fi ... 
spus-o şi pe asta pe la. noi 'pe acasă, că mi-a spus-o 
şi mie mama, iar eu,de, cum am mâncărime la limbă, 
v'o spun şi d-v., iar dacă o ştie cineva mai bine, s'o 
spue s'o aud şi-eu. : |
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