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* . . . 
ați amănunţi şi cupzinsul romanului mei abia teninat. 

Elcest roma avea „un titlu: „Victor Cosmin“, care, ni 
mă ma lțănia.  Simnefs peisnagiului principat mai
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„Pe-o câstă de deal înalt sunt așezate casele 
satului Măineșştii-Plopilor. Printre ele şi pe : de 
marginea lor: şerpuesc vr'o opt drumuri. Unele. 
duc peste deal; două în pădurile între care se 
răsfaţă satul; — cele-lalte, în vr'o trei direcţiuni 
ale -văei. Unul singur. se îmbucă în Şoseaua ju- 
-dețiană. ă 

Măineștii-Plopilor par o grădină, priviţi din 
vale; — numai plopi, salcâmi și sălcii. 

In mijlocul satului se văd trei clădiri mardeo- 
sebite: primăria, într'o parte, — de alta şcâla şi 
între ele, ceva mai sus, biserica, 

Unul din drumuri purcede de la biserică în 
jos și vine până pe malul iazului, printre două 
rinduri de plopi. Da | 

Pe malul iazului e un rateș, de-o-parie a dru. 
mului, și o mâră, de cea-l'altă parte. 

-Scrânciobul, își înalță lângă han, pe o bătătură 
destul de largă, brațele fără poliţe. A o 

„Dă în tâmnă.
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Pădurile ai inceput să-şi invristeze frunzișul. 
E dimincţă ; cerul senin. | 
Cele din urmă pluguri pornesc din ograda 

proprietarului, cu grijă ca până în scră să dea 
gata un singur lan ce a mat rămas nearat. 

Casa moşiei Mâineşti e de curând clădită, In 
locul celei de odinidră, mare și fără nici un gust, 
se ridică o vilă fârte drăgălașă, cu două rinduri, 
care domină aripa stângă a satului. E 

O părticică din pădurea ce se întindea până 
la spatele vechei case, alcătueşte astă-zi grădina, 
frumos împrejmuită SE 

"O altă parte, acum tăiată şi curățată, esta; 
dupa chibzuela proprietarului, aci lan de grâu, 
aci lan de porumb. 

In aripa dreptă a satului, un logofăt bătrân al 
moşiei, . 'şi:a clădit, din economiile dur, un rind de 
case pentru familia lui, — case modeste dar forte 
incăpătâre și curat ţinute. 

Cu vro duoi ani înuinte de a se începe po- 
, vestirea nâstră, logofătul se pomeni c'un opășan, -- 
Dumnedei ştie de pe unde,— că-i cere să-i vindă 
lui o parte din ograda cea mare, şi anume, 
partea cea mal din. deal, mai. plină de pomi și 
mai retrasă. 

Preţul bun ce-i da orășanul, făcu pe logofet 
să se învoiască. 

Acuma, între copaci, pe locul acela, abia se 
ivia, ca un cuib alb, o căsuţă, şi pe deasupra 
pomilor, cumpena unei fântâni. 

La început, după ce orăşanul se aşezase în



7 

căsuţă, curiositatea logofătului și a sătenilor, n'a 

fost mică. 
” “Toţi se întrebară cu drept cuvint: cine era? 

De ce se aşezase în satul acesta? Cu ce trăta? 

Multe săptămâni dăduseră târcâle «casei de 

sus>,— cum îi ziceai toţi, — pe inserate mai 

ales, și ascultăseră c'un. fel de mirare adâncă, 

dar şi cu plăcere, duiâsele cântece din vidră ce 

strebăteati din cuprinsul ogrăzei cu gard înalt, 

ori din căsuţă. | - | ” 

Multe săptămâni, femeile, sub chip de prie- 

teșug, căutaseră să afle «ceva», de la o bătrână, 

când acesta venia la biserică, ori când se ducea 

“să cumpere unele lucruri de “a dugheana din sat. 

Insă dacă bătrâna se arăta fârte puţin mândră 

şi se da bucuros în vorbă cu femeile ce-i cău- 

tati cuvântul, — în privința ei și a orășanului se 

feria de ori-ce lămurire. “ 

In cele din urmă, şi orășanul începuse să vie 

la biserică şi să'şi dea bună-ziua cu preotul şi 

cu învățătorul, ba chiar ascultase de câte-va ori 

şi la lecţiile acestuia, în clasă. | 

De împrietenire cu dînșii, ca și cu logofătul. — , 

nici vorbă însă. a 

“Acuma se obicinuise lumea cu orășanul tainic 

şi nu mai căuta să. afle cine e și cum trăeşte la, 

el acasă.! - 

Din o răcelă cumplită, se întâmplă ca învă: 

țătorul să moră, după vr'o câte-va zile de zăcere. 

La înmormintare se văzu şi. corăşazl>, iar 

în biserică, — spre mirarea tuturor, — acesta ţinu -



| 
o scurtă cuvintare în care-arătă rolul învățăto- 
rului în sat, şi, întru cât privia, pe cel r&posat, 

cât era de bun învățător şi că, pentru | săteni, 
era o adevărată pierdere. | 

În aşa chip grăise, orășanul tainic, în câtsâ-, 
tenii plinseseră, iar proprietarul se apropiase de 
el arătându-i dorinţa de al cunâşte. 

— Puțin lucru o să însemne pentru dumnc- 
vâstră, domnule, cunoștința cu mine; cu tote, 
acestea, v& mulțămesc de interesul ce-mi purtați. 

— Păreţi un om cu 'cunoştinți și cu creştere 
îngrijită, dise proprietarul, privindu-l cu pătrundere 
şi curiositate. 
Orăşanul zimbi cu tristeţe. 
— Am fost, răspunse el. . 
Apoi, după o clipă, pe când proprietarul se 

pregătea să-i facă o nouă întrebare: 
— Ar depinde de d-vâstră să mai pot fi 

ceva, — zise el, puţin sfios. 
— Anume ce? 
— Aș voi să nu sufere scâla.. Până se va 

găsi un titular.care să ocupe catedra, vaș ruga 
să mijlociţi. a o suplini ei, — fără plată, adaose 

* 

repede. 
Surprins de așa neașteptată propunere, pro- 

prietarul îl privi de sus până jos, forte cercetător. 
— Propunerea d-tale nu e greii de implinit; 

e nevoe insă de Gre-care lămuriri. 
„— Fireşte, curiositatea omenescă... dise oră- 
anul, încet. 
-— Sint împrejurări când ea trebue mulțămită, 
„răspunse proprietarul cu blândeţe.



— “In marginile posibile, da, vE rog dar să 

bine-voiţi a me primi, mai pe seră, acasă la: 

A vOstră... 

— Cu plăcere, răspunse proprietarul și i în-- 

tinse mâna . bucuros. 
Aşa dar era să afle,.. cel puţin dânsul, cine era 

omul acesta cu înfăţişarea cuviinci6să, cu graiii 

ales, duveditor de Gre-care cultură. pote era 

| sajungă să: cunâscă și motivul unei depărtăii 

de lume, aşa de ciudată, pentru etatea lui. 

Orăşanul nu-i părea, să fi avut mai mult de 

patru-zeci de ani. - 
Vestea acâsta o şi spuse copilei lui, de îndată 

ce proprietarul ajunse acasă. 

Ori cum, era o mică întîmplare menită să le 

întrerupă monotonia vieţei lor d'acasă. 

SE | 

lacob Avenian era armean de origină. Măi- 

neştii-Plopilor, moşie frumâsă de vr'o zece mii 

de fâlci, trecuse neştirbită şi neînstrăinată din 

generaţiune în generaţiune şi tot în neamul Ave: 

nienilor, prin alianţă între ei, ca rude. 

Singurul, Iacob, şe căsătorise cu o româncă, 

depărtându- se de tradițiune. | 

Singurul, el, din.aprâpe întrega familie î în vicţă, 

era generos din fire, suflet de artist, fârte puţin” 

egoist, îndestul de filantrop în cât să caute 

adese- -ori, el chiar, ocasiunea de a face bine, 

pentru plăcerea de a'l face. : 

..
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De aceea satul Măineştii-] lopilor, cu cătunele 
lui propășiseră, se ridicaseră întru cât-va prin 
buna, ui stare, d'asupra celor-laite sate de. pe 

- moşiile megieșe, 
Tot.ce se vedea mai de scmă în Măineşti 

ca lucru public, se datora domnului Iacob. 
Țeranii juraă în numele lui şi se rugaă să] 

norociască Dumnedei cu sănătate şi cu- rodire 
imbelşugată în tote. | 

Rodirea, chip, nici odată nu lipsise. Mai multă 
ori mai puțină, — vorba. e, că tot-d'auna o avu- 
sese în cale. | 

Sănătatea însă nu''i ridea de vro câţi-va ani, 
în casă. | 

Nevasta lui, Mărgărinta, aceea pe care o iu- 
bise statornic și dulce, ajunsese paralitică de pe 
urma unei cumplite nașteri. 

De atunci, — și nu erau mai puţin de cinci- 
spre zece ani, — veselie adevărată nu mai fusese 
în casă. 

Intr'un rînd medicii din Viena îi dăduseră -în- 
credințarea că peste un an Mărgărinta era să 

umble, pe deplin restabilită. 
Nebun de bucurie, pusese numai de cât de 

dărimase casa veche şi clădise vila, ca, la în- : 
târcerea iubitei lui neveste, acesta să găsiască 
un cuib noti în care vița cea nouă să uite su- 
ferințele vieţei de mai înainte. 

Nenorocita martiră se întorsese 'nsă, dacă nu tot 

atât de suferindă, 'dar în destul de neputincidsă. 
Atât doar că o puteai'plimba într'un cărucior 

drăguţ, prin casă ori prin grădină. .
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(| _O rază de sâre a vieţei lor întunecate, r&- 
! măsese fără doar şi pote, — Marioara. 

Blondă ca mumă-sa, cu ochii negri ai tatălui 
ei, copila era de o drâgălăşie rară, dacă nu 
tocmai de o frumuseţe de. acelea care orbesc 
la moment. 

Siliă de împrejurări să înțelegă forte de 
timpurii ce însemnă a suferi, și a fi în acelaş 

„timp neschimbată mângâiere a mumei bolnave 
şi  tatălvi mâhnit adinc, — Marioara crescuse 
forte plăpândă fiiziceşte, dar de o energie su- 
fletescă de uimit. | 

Mai s'ar -fi putut zice că ea n'a avut copilărie. 
Rar om str&in so fi văzut ridend sai jucân- 

du-se sgomotos cum e în firea copiilor. 
Lângă mumă sa însă nu găsia destule cuvinte 

prin care să "i arate iubirea şi cu care so des- 
merde'; era de o veselie liniştită și dulce ca biata 
“mumă-sa să nu o bănuiască de fel că ar suferi. 

Căuta să înveţe povești de la un om bătrân al 
„curţei, pentru a le povesti a doua-zi bolnavei; — 

era dar nelipsită de lângă dinsa, gata la fie-ce 
clipă să "i împliniască o dorinţă. 

Inv&ţase cele patru clase primare cu învEţă- 
torul satului, iar patru clase de gimnazii, în oraș, 
tot acasă, cu profesâre; în acest timp bolnava 
trebuise să stea în Fâlticeni. 
Marioara nu voise cu nici un chip să se ducă 

În pension, să se despartă de mumă-sa... 
Pianul şi vidra îi eraă fârte dragi, — pianul 

pentru plăcerea mume-si care găsia o dulce ali- 
nare în musica ce se făcea pe acest instrument,
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odată favorit al ei; viGra, plăcerea intimă a sa, 
care r&spundea mai bine firei sale piăpânde, de 
o sensibilitate deosebită. DI , 

Nu 'şi putea împlini însă de cât fârte rar do- 
rința de a cânta cu vibra, căci nu avea cine să i mai arate, și s'o însoțiască și la piano. - 

Tată-său îi propusese o guvernantă, într'o zi; ea nu primise, - | | Ia „U guvernantă par'că “i-ar fi mai răpit din timpul ce trebuia să dea bolnavei sale scumpe, și ar fi împiedicat-o de a 'şi avea acele -puține Gre de singurătate când îi plăcea să viseze ori să citiască. 
De la venirea ciudatului <orăşan>, în Măinești, Marioara împărtăşise curiosițatea tatălui er; era un eveniment, față cu uniformitatea vieţei lor. De aceea când Iacob îi spuse cererea «oră- anului», şi "i vestise venirea lui. la ei,.-o sur- prindere şi o curiositate, cu mult mai mari, o cuprinseră. 
Nu de puţine ori se interesase Marioara de. acel. <orăşan», a căruia vicță retrasă, aci întrun - “sat depărtat, era pentru densa o enigmă, Logofătul ii povestise cât de frumos cântă din viGră, și acesta hotărâse numai de cât un fel de simpatie pentru el. a Insoţită de logofăt, "âscuitase”:pe aprâpe, cu drag, mișcătârele bucăţi cunoscute şi de ea, exe- cutate cu măestrie, de tainicul corăşan».! | Dorinţa de a] cunbşte nu 'și-o arătase însă, „ori cât se simția de atrasă la acest lucru, O opria un simţimint. intim de rușine și tema .
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__că «<orășanul> ar fi retuzat să' renunțe la sin- 
_gurătate, al căreea farmec îl cunoștea și dinsa 

-Aştepta dar cu o vedită nerăbdare ca scra 
să vie... | 

Vezi că... avea şi dinsa să-l facă o propu 
nere, când îl va cunâște mai bine. 

7 

UI 

Sorele se lasă după dealul din faţă, „rOȘ de 
obos€lă, pornit pe gânduri... : 

Parcă ştia că no să mal străluciască multe - 
zile d'asupra acestei văi frumâse şi pe dealul 
de pe care. doi ochi. cu privirea melancolică 
îl intâmpinati tot-d'auna la r&săritu-i, cu o dulce 
expresiune de bucurie. | 

Tonurile _roşii-bronzate ale pădurilor părea 
. mult mai roșii sub privirile lui de r&mas-bun; 

tonurile galbene păreati de aur, fârte uşor nuan- 
ţate de voşul apusului. 

„Peste tâte colorile dealurilor și văei acest 
asfinţit liniştit întindea o melancolie simțitbre. 

Pe unele drumuri vitele urcau spre sat, do- 
ritâre de odihnă, — iar câte un dangăt de te- 

„lEncă r&suna din când în când ! scurt. și 'aspru 
faţa cu dulcea liniște a acestor clipe. | 

Din deal, iazul se vedea ca o oglindă abu-' 
rită, căci îl întunecată deja răsfrângerea în el a 
„umbrelor serei, 

Puțin încă, şi lătrături numer6se forară. din 
e



” 14 
  

farmecul asfințitului, de și era vesele, ca la 
apropiatul vitelor de fie-care casă. 

Din lecuinţa din drepta satului, ieși, pe din 
deal, un om îmbrăcat orășenește, f6rte. curat, 
dar şi “fără nici o pretențiune de eleganţă >. 
„Purta un saco cenușiu-închis, vechii dar bine 

păstrat, o jiletcă la fel cu pantalonii, de un al-! 
bastru-închis. Pălăria cu margini late, umbria 
un chip brun palid, încadrat de o barbă lungă 
puțin îngrijită. 

Privirea ochilor de un albastru închis, era în: 
tunecâsă în clipele acestea, când omul se ducea | 

"cu capul aplecar ca. sub povara unor gânduri 
“mâhnitâre. | | - 

Indestul de înalt, potrivit de gros, vădia 6re- 
care -mlădiere în mişcări. 

Se lămurea ceva deosebit din întrega lul în- 
 fâţişare; însă pricepeai indată că numai prea 
multa obicinuință de a gândi îl făcea să nu se 
ocupe indestul cu ingrijirea de sine. 

Se opri o clipă, — când se 'văzu aprâpe de 
a intra în una din liniile satului, pe unde trebuia 
să 'se ducă la casa proprietarului, — căci acolo 
părea că voia să ajungă, după direcțiunea ce 
luase. 

Parcă se intreba dacă nu era mai bine să 
se întârcă... i 

Aruncă o privire lungă, întunecâsă, asupra casei 
ce 'şi înălța, liniștită, yerfurile acoperemintului 
TOŞU, — ridică apoi din umeri, avu un zîmbet 
ciudat, şi punend iarăș capul în jos, purcese 
mai “departe cu pași înceți. i 

*
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Din lăuntrul ogrăzilor câte un dulăi, ori-câte 

un coteiii alergat cu gândul să "1 latre; îl priviau - 

mârâind şi se întorceau, ca şi cum trecătorul 

nu le insufia interes, nu plătia cinstea unui _lă-. 

“trat_aL lor, J€ a | 

| — E! <orăşanul» | îşi şoptiaii țăranii uitin- 

du-se după el, cu mirare. - 

—' Unde naiba so fi ducend:.... 

— S& vede că a început să se mai ome-.- 

niască. aia | 

— N'ar fi o minune, după cuvintul lui de 

la mort... i a 

Pentru «orășan», nici parcă putea să întim- 

pine ventul asemenea şopte... 

“ Eatăl în dreptul curţei proprietărești.. | 

+ “Tresări şi se uită .în lăuntru. | se părea 

__vrednică de privit mişcarea din fundul ' ogrăzei, 

unde unele slugi mulgeaii vacile, altele ţineau . 

viţeii, — altele duceau boii şi plugurile la locu- 

rile lor. -" | 

Logofătul, fostul proprietar al locului. casei 

| lui, — da porunci, cu ochii în patru la tâte. Nişte 

+ săteni stringeaii vr'o câte-va ţoluri mari de pânză 

_gr6să; alții duceaii oile întrun alt fund de ogradă: , 

” duoi, tiîă inşi alergau să prindă nişte păsări. . 

Felurite glasuri, felurite strigări şi mișcări, în 

” timp ce sera se lăsa din ce în ce, iar la asfințit 

era numai o dungă roşie, uşor încondeiată de | 

vro rază ce întărziase să'şi urmeze stăpânul.- 

: Logofătul zări pe <orăşanul> stând înfipt în 

! dreptul porţei, şi dădu fuga, salutândul cu prie- 

> tenie respectudsă. - . : -
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— Ai venit lă boeru? Poftim. 
— Cred că o să me primiască.. răspunse 

<orășanul» cun uşor zîmbet ironic. 
— Da cum nu; poftim. 'Mi-a şi spus că te 

aşteptă, și până la masă mai e timp. 

După câte-va clipe <orăşanul», însfioșat puțin, 
„aștepta într'o odae din rindul de jos, în care, 

o lampă și câte-va lumânări împrăștiat lumină 
prea multă.. 

lacob Avenian intră cu nişte ziare în mână 
pe care le aruncă pe masă, şi întinse cu bună- 
voință mâna, musafirului sei aşteptat. 

— la poftim -şedi, domnule... începu Iacob. 
S& opri o clipă: zimbind şi urmă: asta e cu- 

rios. Noi ne-am vorbit astă zi fără să ne fi pre- 
zintat, după obiceiă. . | 

—  Curiozitatea în casul de față e mai mult, 
_ în faptul că, pe când eii vă cunosc numele și 

ştii cine sînteţi, d.vâstră nu: mi-l cunâşteţi, 
d-vâstră nu ştiţi cine sînt, zise orăşanul cun 
zinbet uşor ironic ce părea ai fi lorte firesc, 
şi carel prindea, de altmintrelea. M& numesc * 
Victor Cozmin, —un nume care nu spune nimic, 
urmă corășânul», după o clipă. Povestea vieţei 
mele a ajuns acum o banalitate, în acesti epocă 
de nervositate în tâte. N'am învățat nimic, după, 
rinduiala stabilită; știti ceva din ceea ce sufletul 
meii a ales, potrivit cu gusturile lui. Am vrut 
să lupt aşa, în lumea iubitâre de fumuri şi de 
aparenţe, sum vrut-să lupt cu dorul de muncă 
cinstită și conştientă, mândru fără a fi țanțoș 
și vanitos, ne primind sub nici un cuvint ce era
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nedrept şi făţarnic, și am tost umilit, biruit, 
aruncat, insultat. Am căzut în o adincă melan- 
colie; 'm'am şters din rindul sgomotâselor . vie- 
țuitâre ale oraşului şi am venit să trăesc aci, din 
puţinul mei agonisit cu greutate, atâta timp cât: 
voii putea trăi din el. Am o mamă domnule... Ă 
Ea ma înţeles pe deplin; NE iubeşte până ia 

“cea mai negândită jertfă; a primit cu bucurie: 
renunţarea . mea la lume, Ducem amânduoi o. 
viață” plăcută, .respectându-ne momentele de tris- 
tețe, — fireşti unei asemenea vieţi, — ştiind apoi. 
să ne măngâiăm și să ne simțim. mulţămiţi unul. 
lângă altul. Vi se va părea, pote, şi mai curios, 
ca de la întâea vorbă între noi, să me desvă- 
luesc - aprâpe în întregime; însă mie Îmi. place. 
stările de lucruri. limpezite dintro dată, ca nu 
în urmă, prin fel de fel de întrebări, să fii silit 

Sa mă înt6rce la amintiri supărătâre, la descrip-, 
"Sunt deşarte. 
>, Mişcat, lacob Avenian se ridică şi întinse 
e mâna lui Cosmin. - | 
SI — 1 mulțămesc, “domnule, - de sinceritatea 

d-tale. Te cunosc; şi eii aprăpe . pe deplin şi te 
rog să primești prietenia mea, a unui om care 

- ştie ce însemnă a suferi şi a “fi resemnat. 
— Primesc prietenia acesta cu o singură con- 

dițiune, domnule Avenian, adecă să nu mă smulgă | 
din felul de viață ce "mi-am hotărit. | 
— In chipul sum trăesc şi'eă aci, la ţară, 

între copila mea și intre soţia de. ani îndelun- 
gați bolnavă,. am „sperat: o. clipă să .găsesc în 
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prietenia d-tale și o tovărășie suflatescă de tâte 
zilele... Cu t6te acestea îţi voi respecta voința... 
-— Sinteţi o inimă alâsă; v& mulțămesc. 
— Ori cum, urmâ după un moment lacob, 

doreşti să fii învățătorul copiilor satului... Tot e o 
depărtare de la singurătatea obicinuită. 
— Este, în adevăr, şi nu este. În lumea acesta 

nică și mai ales simplă, a copiilor de ţară, me 
voii simţi tot atât de singur.. În loc să vorbesc 
gândurilor mele, voit vorbi unor minţi tinere 
care să mă înțelegă fără să răscoliască în pul- 
berea subt care: mi sascund alte gânduri. Când 
me vor intreba, va fi ca să înveţe, nu ca să mă 
cungscă pe mine. lar că, mai nici nu voii simţi 
deosebire, intre singur cu mine Şi singur cu ci. 

lacob Avenian nu-și putea ascunde că, cu cât 
asculta pe omul acesta, cu atât mai multă sim. 
patie dobândia pentru el; totuși el urma să-i 
rămâe incă îndestul de necunoscut. Simţia că 
are a face cu o natură cu mult mar bine înzes- 
trată de cât cum se descrisese ea însăși mal adi- 

„ neauri... 'I-o” spuneai acesta fruntea lui largă şi 
curată, privirile acelea pătrunzătăre, ori cât păreati 
ele inveluite de melancolie; "i-o spuneai. mlă- 
dierile forte dulci ale glasului și căldura cu care 
sinceritatea lui se făcea să fie văzută; “i-o spunea, în cele de pe urmă, chipul ales în care se exprima cu ușurință, părind iarăș ceva firesc a] lui. — Ved că ai dreptate la tâte, din felul cum Judeci, îi dise Iacob, privindu'l simpatic. Pentru implinirea . dorinţei d-tale, m& voit duce astă-zi chiar, la oraș, să vorbesc cu Prefectul.
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— Şi cu Revizorul școlar, împlini Victor. 
— Da, bine zici. Şi, cine ştie,— urmă lacob— . 

dacă nuţi vei schimba 'vre o-dată chipul de-a 
vedea. Pote să rămâi luminătorul acestui sat... 
 — Lasă că naş voi acesta, dar nu ar. fi 
moral să iati dreptul unui normalist care s'a' 
luptat cu absurdităţile unui program, atâţia ani, 
pentru a'şi asigura o bucată de pâine. Pe urmă, 
să suplinesc o viață întregă catedra acesta, chiar 
de sar putea, iarâș nu aş voi, fiind-că nu aș 
duce la concurs: “înveţaţii noștri oficiali nu m'ar 
găsi bun nici pentru o catedră de sat... 

— Cu tâte acestea, şi pentru suplinința ce 
ceri, nu crezi că va fi nevoe de Gre-care acte 
pe care să le alături vre.unei petiţiuni in regulă? 
— A! da.. eternele formalități... murmură 

Victor, încruntând sprâncenile. Apoi, după o 
clipă: vei vedea, domnule Avenian, dacă nu le 
ajunge cumva un certificat de şapte clase. La 
nevoe,: le-aș putea da, cel mult: dovadă.. că 
sunt ş? bacalaureat, termină el, apăsând cu iro- 
nie asupra titlului din urmă. 

Lui Iacob ii-veni pe virful limbei să mai în- 
trebe ceva încă, dar se opri. Incepuse a bănui 
că pretinsul neinvăţat avea și alt titlu de studii 
mai înalte. Lăsă viitorului însă a-i desvălui trep- 

_ tat ciudata ' complexitate, ce avea înaintea lui, 
sub numele de Victor Cosmin. 

t
e
 

Se 'auzi atuâci o bătae ușurică în uşă. 

„Tdatră, s strigă Iacob.



20 

„+ “Drăgălaşa copilă a caser'se ivi cun aer fârte - 
sfios. - | 

»:| - — Domnul Victor Cosmin, Marioaro. — Co- 
N pila mea, singura mea bucurie, adaose apoi, săru- 

tând-o cu căldură pe amândoi obrajil.. - 
- — Imi pare bine, domnule, zise ea c'un glas. 
ușor tremurător, care păru că. impresionâză pe 
Victor prin curăţia 'și dulceța timbrului. 
— Nu mai puţin, domnișsră, răspunse el, abia 

'atingendu-i mâna, cu o recelă vădită, fără să se 
ridice de pe scaun. 

Acesta surprinse pe Iacob, iar copilei îi făcu 
o impresiune rea. 
_— O să 'mi daţi voe să vă las, zise de odată 

Cosmin, ridicându-se. Na 
Dar Marioara venise cu o hotărire: să vor 

biască <orășanului>, de vidră. Biruindu'şi impre- 
siunea neplăcută de adineauri, îl privi în chip 
prietenos, de vreme ce era să vorbiască arti- 
stului, şi grăi: . | o . 

— Cântaţi pe vidră cu o expresiune admi- 
rabilă, domnule... Am avut plăcerea să ve ascult 
de câte-va ori, pe când .m& plimbam pe lângă 
locuința d-vâstră; i | 
“Cosmin nu'şi schimbă chipul, nuşi mlădiă 

glasul. 
„_— Nu ştiam că sunetul vidre! mele străbătea 
atât de departe, în cât să aibă ascultători, r&s- 
punse el tot atât de rece. | 

Apoi, fără să .priviască la tinăra copilă care 
pălise, atinsă de acea lipsă de politeță, salută
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cu. răcâlă pe Avenian, şi mal surprins, abia se 
înclină fetei şi eşi; condus de Iacob până la scară. 

Nici un cuvânt, la. plecarea de aci, nici un 
- noi salut. ” 

Avenian îl privi cum își luă drumul, cu capul 
plecat, întunecos la chip, şi murmurâ': 

— Ciudat om! fârte ciudat... 
Când se intârse să intre, văzu pe Marioara 

Ja spatele lui. 
Copila, și el, se priviră o clipă... 
— De ce-a fost aşa cu mine, tn tă? întrebă 

“ea, cu tristeţe. 
„— Trebue să fim iertători faţă cun om pe 
care lam silit întru cât-va să ni se facă cu- 
noscut, răspunse lacob, stringându- ŞI la sin pe 
drăgălaşa «Senzitivă», cum o numia el. » * 
— Dar cine e? întrebă Marioara. cu puţină. 

aprindere, care arăta ciuda că fusese, ori cum, 
nesocotită. 

— Un om care trebuie să fi suterit forte. 
mult, răspunse lacob, gânditor, Apoi, adaose 
repede: asta nu trebuie să te impresioneze de - 
fel, copila mea. R&mâie singuratecei vieţi ce 'şi-a 

| dat, şi pentru noi, acelaş necunoscut de până er, 

! Dia a 

i IV 

Pădurile, în .mare parte, rămăseseră numai. 
crăngi dle, pe care, ici colo mai 'mijia câte o 
frunză galbenă şi scorojită. 

Acum, de dimincţă, părea suflate cu argint. 
Așa toţi copacii satului, aşa acopereminturile
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caselor; aşa întregă înfățișarea dealurilor și văiei 
„până departe, era sură. 

Dupe mai mult de două săptămâni de ploi 
me&runte şi reci, cerul se limpezise in timpul 

„nopței şi. bruma căzuse grosă. 
- La ivirea celor dintâi raze, deluri şi vale se 
păreau numai o scânteiere. 

Era un ris alb; de bucurie, al acestor locuri 
bătute atâta timp de vinturi şi de ploi. 

Ploi bine- ficătâre de altmintrelea, pentru 
grâul care 'se așeza bine în sînul lânurilor, ta- 

„lant al muncei ce avea să dea înzecit de mult. 

Clopotele bisericei. incepură să 'grăiască dea- 
lurilor, care le 'r&spundeai cu propriul lor sunet, 
mai înăbuşit, vestindu-le ziua Domnului. 

Calea, bisericei se semăna deja de sătenii Şi 
de sătencele doritori a mulţămi Domnului pentru 
cele văzute şi pentru cele în aşteptare. 

Și-i- mâna iarăşi către Sfântul locaş curiozi- - 
tatea să vadă pe <orăşanul», pe domnul. Cos: 
„min; îi știaă acuma numele. 

Domnul Cosmin era doar învățătorul şcslei. 
Copiii deja: spuseseră pe acasă că, «domnu» 

ăsta îi învaţă mai bine de cât r&posatul: mai 
spuseseră apoi, cun fel de respect şi de uimire, 
că le grăia așa de lămurit și aşa de blând, în 
cât nu le venia nici de fel să'şi mai dea ghion- 
turi. pe sub bancă, ori să mai arunce, pe "furis, 
unul în altul cu gogolşe de hârtie. 

Adevărul era, că de vr'o zece dile, fără voea
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lor luaseră sema şi părinţii, că pe acasă copiii 

învățau mai mult acum. . 
Ori cât de nepăsător încă, întru ce „priveşte 

șcâla, țeranul simte deosebirea repede şi prinde 
„gust și interes de carte pentru copiii lui. 

Acesta era întâea Duminică pentru care domnul 
Cosmin vestise pe copii să vie la școlă, să se 
ducă cu dinsul la biserică, lucru care plăcuse 
„preotului. - 

De reposatul avușese. să se plângă adese-ori 
în privinţa acdsta. 

])e aceea, preotul pregăti o predică, în care 
aduse laude noului învățător; în care, :sfătui 
pe săteni să aibă mai multă grijă de copii şi 
să dea mai multă luare aminte bisericei, și șco- 
lei, singurele isvâre de folos vieţei. 

După biserică Cosmin se întârse la şcolă urmat 
de mai toți părinții copiilor. - 

Iacob și copila lui se amestecară printre ei, 
înțeleşi amândoui să se. feriască a fi văzuți de 
Cosmin. e | 

Erau curioși de ceeace avea să se petrec. că 
la şcâlă. 
„Fetele erai conduse de învețătăre, soţia celui 

răposat. - 
Cosmin pofti pe copii să se aşeze, prin bănci: 

părinţii cari pe lângă ei, cari în picire, între 
păreți şi bănci, îşi făcură loc cum putură. 

lacob și Mari6ra se strecurară, șoptind săte- 
nilor că vor să stea între dinşii, neluaţi în semă. 

„Cosmin, ori că-i văzuse, ori că nu,. se.urcă pe 
i
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catedră, după ce iși dădu sema că toţi sint la 
locul lor.. 

Se făcu numa! de cât tăcere. 
— Copii, începu €l, cu faţa luminssă, cu ochii 

blânzi, cun zimbet plin de bunătate, — închi- 
puiți-vE caţi fi acasă de 'naintea vetrei, ori la 
vro şezttbre. Nu-i așa că vi-i dor atuncea de 
câte-o poveste? Afară frie; de 'naintea vetrei 

“călduţ. Cu ce drag sascultă povestea: pornită 
din o gură sfătâsă.. | 
"Uite, cam un fel de poveste am şi eu de 

gând să vă spuiă, în fie-care duminică, după ce-om 
eși de la biserică. ” | 

Aşa, de pildă, a fost ci-că de-demult o ţară 
care se chema Moldova; şi ţara asta era.ve- 
cină cu alta care se chema Valahia. Care cum 

„Sar prinde, străinii îi ziceaă Valahia, dar Gmenii 
dintrinsa apucaseră numele de Țara Românescă 
ori Muntenia. Pasă-mi-te, copii. şi Gmenii din 
Moldova: şi 6menii din Muntenia grăiaii tot la 

"un fel; se potriviai la port și. se mal potriviaiă 
şi la gând. Luptaseră et, pe vremuri, cu Turcii, 
cu Tătarii, cu Leşii, cu Ungurii, — cu tot felu 
de liote ; ba să luptaseră împreună, fiind-că vrăj- 
maşii de care am pomenit, virat zizanie între 
cei din Moldova şi cei din Țara Românescă. 
Ce să vedeţi, copii. și d-vâstră 6meni bun!? lacă 
incepură să'şi deschidă ochii Moldovenii şi cu 
Muntenii că sint frați de-un tată şi de-o mamă, 
Unora le era dragă Moldova și celor-Palți Mun- 
tenia. Dar dacă erau fraţi, de ce să nu le fie 
dragă Muntenilor Moldova și Moldovenilor Mun.-. -
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tenia? Nuii aşa ? Şi intro bună dimincţă, după 
ce se socotiră, după ce se chibzuiră, făcură tot 
o apă amândouă ţerile. Asta sa. întâmplat la 
1859, cum ar veni astăzi două-zeci şi şese de 
ani; şişI botezară țară asta mare, făcută din două: 
Rowrânia. In ziua de 24 lanuarie 1859, adică 
18 zile după Boboteză, se porni svon în lume 
de așa faptă care se chiamă - Unire, adecă în. 

frălire. Să ţineţi minte, copii, ziua asta, fiind-că 
e sărbătâre mare pentru neamul nostru; să ţineţi 
minte că Vodă al Țărel a fost atunci Cuza, 
domn bun, inimă românească cu dragoste de Țara 
nâstră. | 

Astă-zi, copii, voi trăiţi în România. In Ro- 
mânia vai născut, sînteți Român. | 

O. Țară s€ mai chiamă și Patrie, adecă loc 
părintesc, unde părinții noştri au trăit din neam 
in neam. 

Patria nâstră România are un târg mâăre care 
se chiamă Capitală, adică târgul de frunte, în 
care locuește Domnul Țării, întâiul târg 'din 
țară şi târgul ăsta e Bucreştă. 

Pe urmă vin alte târguri, mari și mat mici, 
de care o să fie vorbă altă dată. 

Ţara n6stră e împărțită în /jzdefe. Da adecă 
de ce e împărţită aşa, — vă Întrebaţi ! pote în 
gând? 

Uite de ce: să luăm ca pildă moşia boerului. 
Ca să pâtă fi semănată la timp, nu-i aşa că e 
împărțită moşia în lanuri? Pe unele se semănă 
popuşoiii, pe altele grâi? Fiecare loc. de pe 
moşie are câte un nume, nu-i așa? Colea se 

CI
 

a
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chiamă - valea Boului, dincâce dealu: Şuviţa, ici 
la Plopi, mai dincolo. Gâţu... Și ai nume fie-care - 
ca să cunâscă Gmenii mai bine fie-care loc şi. 

să] deosebiască pe unul de altul. 
“Tot așa şi țara s'a împărțit in locuri mart. 

care sati numit, cum vani spus, județe şi fie-cărui 
județ s'a dat câte un nume. 

Judeţul nostru, bună-dră, se chiamă, — cum? 
— Suceva! strigară “copiii, 
— Sucâva, așa s& chiamă județul nostru, co- 

pii, iar capitala lui, adecă târgul de [rute al ju- ” 
dețului nostru, să chiamă... 
— Fălticeuă, strigară copiii. 
— Aşa, se chiamă fă//zconi. Dar nu tâtă 

lumea pâte să stea în târg. Părinții voştri cari 
muncesc la câmp, puteau ei să 'şi aibă căsuţele 
în târg? Nu. Sati aşezat. unde munciati, — şi, 
fiind-că s'au făcut mai multe case la un loc. să 
chiamă că sa alcătuit un saf, și satului îi mai 
zice. şi comună, Fie-care sat are şi el numele 
lui, și satului nostru îl zice. 
— Măineştiy- Plopilor... strigară copiii. 
— ŞI-I zice așa, ca să se deosebiască de sa. 

tul Mlăinești-de-peste-deal. Tot așa și în sat iu 
puteaii să stea toți. Saii strins pe aprâpe de el 
alți români, și, casele mai puține la număr, ai 
alcătuit căfrne, cum bunidră avem noi cătunele 

„ Merii şi Lasca. Și cătunele astea s€ chiamă că 
sint tot din comuna Măineştii-Plopilor. 

Care va să zică, copii, avem cătunul, satul. 
târgul, judeţul, Țara sau Patria. 

. 

,
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ME rog, vi-i drag vout satul vostru. Mâine- 
știi Plopilor: Vii drag? 

— Da, da. 
— De ce vi-i drag! Fiind-că v'ați născut îi 

el, fiind-că în el vii casa părintească şi în. el o 
să trăiţi cum aă trăit părinții voștri. Trebue să 
ve fie dragi și cele-Valte sate, fiind-că sînt tâte. 
în "Țara vostră; trebue să vă fie dragă Patria, 
România, find.că în ea să cuprind aceste sate 
şi târguri în care toți. Gmenii sînt români. 

Dar cum 0 să arătați, e vorba, dragostea 
asta a vâstră? Fiindcă vii drag ogorul vostru, 
îl araţi, îl semenaţi la timp; fiind-că vi-l dragă, 
casa părintescă, ajutaţi părinților s'o lipiască, s'o 
văruiască, să fie totdeauna, curată. 

Pentru că vi-i dragă Patria, trebue să ve 
siliți să invețaţi, trebue să ascultați pe părinții. 
voştri, să le ţineţi în scmă sfaturile, și tot ce 
veți face, cu dragă inimă să faceți. 

Așa o să ajungeţi mari şi, toți la un loc, să 
trăiţi în bună pace; şi toţi la un loc să vă daţi 
mână de ajutor ca să aveţi drumuri bune în 
sat şi în judeţ;; să aveţi car& bune şi să înve-. 
ţaţi chiar voi să vi le faceţi; să aveţi case lu- 
min6se şi 'curate, să aveţi „vite pe care să le 
îngrijiţi bine, pe care să nu le chinuiţi. 

Aşa, o să vă duceţi la ste nu cu “frică, ci 
cu inima tOtă, ca să învăţaţi cum să v& apt&rați 
Țara, în timp de r&zboiă, iar la 6ste să fiţi as- 
cultători Şi cu mintea deschisă la tâte poveţile 
și învățăturile ostășești, și cuminţi să vE întâr-.. 
ceți pe-acasă, după trei ani de militărie, ca tot
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» cu aceeași tragere de inimă să îngrijiţi de casă, 
de ogor, de vite, de satul vostru şi de voi. 

„Dacă le faceţi tote astea cu răbdare, cu bu- 
nătate de suflet, cu cuminție, — însemneză că 
vaţi făcut datoria către Patrie, că vi.r dragă 
Patria, — şi toți, mari și mici, trebue să vă iu- 
biți Patria. fiind-că striteți PRowâny. 

Asta mii povestea pentru ziua de azi, copii. 
Duceţi- -vă pe- -acasă şi. în gândul vostru să r&- 
mâe ce vam povestit, cum rămâne firul de 
grâă în ogorul bun, ca să rodiască mai apoi 
cu ajutorul lui Dumnezeii. 

— Să 'trăeşti! Să trăeşti, strigară sătenii, pe 
chipul cărora strălucia” mulțămirea că au ascul- 
tat şi ad înţeles. 

lacob Avenian și Mari6ra voiră - să-i mulță- 
miască pentru asemenea lecţie. Dar deja Cos- 
min s& strecurase. | 

Când luară s&ma, îl văzură urcând la deal, 
cu acelaş umblet, cu capul plecat ca sub o 
povară. 

V 

In seara acelei Dumineci, Marioara, văzând câ 
mumă-sa aţipise, se retrăsese în odaea ei pentru 
câte-va momente. 

Cu fruntea rezemată pe o mână, întrun fo- 
„toliă, dincolo de râta de lumină ce făcea lampa 
„de pe. masă, — copila sta pe gânduri... 

La urechile ei ajungeau, ca din depărtare,
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cuvinte auzite, cuvinte spuse cu o simplitate şi, 
Cun graiii plăcut care mergea“ la inimă. 

Era lucruri cunoscute ei și, totuşi, îl păreau | 
nouă, căci -erati insuflețite de anume însuşiri, 

Cuvintele apoi se adunai par'că întrun chip 
ciudat, înaintea ochilor ei, și alcătuiau o făptură 
omenescă, cunoscută Şi acesta, — alta însă pă- 

rendui. - 
Vedea bine pe Cosmin, aflându-se în casă la 

dinşii, — şi. pe Cosmin cuvintând de pe catedră, 

insufleţit de dorul de a fi folositor. 
Cine, la urma urmei, era omul acesta? 
Intilnise puţini Gmeni, tineri și mai în etate, 

de la cari prinsese în treacăt cuvinte măgulitâre 
dar care nu-i se lipiseră de inimă. Le uitase 
odată cu chipurile celor ce i le spuseseră. 

De ce nu putea să uite pe acestea auzite 
de la Cosmin, şi care, câtuși de puţin nui fu- 
seseră adresate? 

Pentru ce, cu o stăruință de mirat, chipul lui 
luminos i se.așeza înainte mereă? 

Când ridică iruntea, ca să se scuture par'că 
de asemenea ivire, tresări: lângă uşă era tatăl 
ei; o privia cu curiositate și îngrijire. 
— Adormiseşi? o întrebă el, sati nu ţi e bine, 

drăguţa tati? 
Și se apropiă de dinsa, luându-i mâinele. în- 

trale lui. | 
Ea se roși, plecă o clipă fruntea, apoi, cu sin- 

ceritatea  firei sale, răspunse: 
— Nu tată; mă gândiam la lecţia de astă-zi:
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și la domnul Cosmin. Ei nu pot pricepe de 
fel pe omul acesta. 
_— Pentru ce af voi să “] pricepi, drăguţa tati, 

când el voește să rămâe necunoscut > a 
—-E fâră voea mea, O recunosc, tată; cu 

tte acestea nu 'mi pot birui curiositatea. - 
— Ol Senzitiva mea drăgălașă! Cum te im- 

presionează pe tine, mai mult de cât trebuie, 
unele lucruri! Să admit că am şti, și tu, și eă,. 
cine este? La ce ne-ar folosi ?... Să rie mulță mim 
a ni l închipui după cele ce vedem că face 
pentru sat, și să 'i dăm importanţa acestor fapte, 
totuși fără a ni | apropia mai mult de cât vrea el. — Ai dreptate, tată, răspunse copila..... 

Misterios lucru €, însă: că, un. gând umblă să remâe în noi, după ce și-a făcut loc... 
Iacob zimbi. 

-— ŞI mai misterios lucru îmi pare că prea mult te preocupă un om aşa de puţin sociabil, aşa de puţin politicos. | 
Marioara înțelese - aluziunea şi se roşi; apoi se anină de braţul lui tată-s&i. și eși cu el. 

„— In adever, gândi copila, fârte puţiu poli- ticos sa purtat cu mine atunci, — şi se simţi inciudată. 

Acesta nu o opri câ în Dumineca următâre, după biserică, să r6ge pe tată-săi să o ducă * la șcâlă, | 
„— Zăi, ca distracţiune tată dragă, — își spri- Jint ea rugăciunea. Omul nu m& mai preocupă.
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— Adevărat e, drăguță? întrebă Iacob, pri: 
vind-o lung. 
— Vai, tată, să te fi îndoind dre? „Atunci nu 

mai merg. i 

— Ba. da, ba da... să mergem. Mărturisesc 
şi eu că 'mi-e drag sascult pe selbatecul ăsta, 

Sala deja era aprâ&pe plină, pe de laturile 
băncilor. Mulţi săteni: se grăbiseră să iasă mai 
degrabă din biserică, indata ce preotul termi. 
nase leturghia. , 

Era de mirat cum așa de curînd să "şi schimbe | 
sătenii obiceiul de-a umple cârciumi, după bi- 
serică. - 

Ce putere avusese cuvintarea lui Cosmin, de 
născuse în săteni interesul acesta ? 

Intâiii, nici vorbă, fusese curiozitatea, nu atât 
pentru ce puteati S'audă, cât pentru omul de la 
care era să audă ceva. 

lar când le-a ajuns la urechi nu numai așa 
de lămurit. ce spunea, — dar şi cu infăţișarea ţ 

| aceea, *cu privirea, cu glasul. mai ales, cu care 
i densul spunea, — fără voea lor să simțiră prinși 
- de inimă. 

In Dumineca asta îi aducea dorul. jpriurirea, 
până la puterea de vrajă, a omului acestuia, 
aducea. 

Eată sala plină. Copiii, băeţi și fete, cum îl 
văzură intrând, cu pornire de dragoste, fără să 
se. fi înțeles între ei, îi strigară: să trăești | Le 
venise momentan în “minte strigătul ' părinţilor, 

„de la capătul povestei din rîndul trecut,
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Până se urcă Cosrain pe catedră, chipul .i se 
şi schimbă . senin, blând, dulce... 

Tăcerea se așeză într'o clipă: copil şi 6meni : 
mari se făcură numai ochi şi urechi. 

Da, da, lacob Avenian pntu'să | surprindă 
pe Cosmin, emoționat. Şi era, în adevtr, în prima 

„clipă când incepu să grăiască; îl arăta glasui. 
Ce e drept, luarea aminte, interesul, strigătul 
copiilor cel ghicise a fi isvorit atunci, cald şi: 
sincer, — il mișcase. 

Cosmin, .le grăi in ziua aceea de neamul ro- 
mânesc întreg, de purcedarea lui: de cine ati 
fost strămoșii .Daci și Romani; de chipul cum 
a putut să se ţie pe lume neamul nostru, — tâte 
avend ca motiv: dragostea de ţară. Le vorbi 
de Transilvaria, Bucovina, Basarabia, — de fraţii . 
cari suferă; le lămuri cari ne sunt vrăjmaşii cei 
mai primejdioşi. al vieței nostre ca națiune, şi 
termină, .dovedindu-le că numai prin noi, vom 
putea trăi, că numai noi ne putem ridica țara, 
sprijinindu-ne unul pe altul, luptând cu adevărată. 
frăţie om lângă om, sat lângă sat, județ .lângă- 
judeţ. a 
„Se oprise chiar, când, un copil mai mărişor, 

întrebă cu curaj: | 
— Domnule, da adecă n'am putea să luăm de 

la vrăjmași țăriș6rele celea care sînt ale nostre ? 
Cosmin zimbi şi începu a vorbi din not ară- 

tându-le 7dza/4/ național, lămurindu-li-l Şi ajun- 
gend la încheierea : când iși vor da osteneala 
să le fie infloritâre tâte cele de aprâpe vieţei 
lor, — toţi ştiind carte și r&mânend la plug, — 

,
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„toți săritori pentru unul şi . fie-care cu gând 
bun pentru toți, — atunci se va putea ajunge ca visul să fie aevea: /0/f românii înti?o SIngură fară mare şi puternică, | 
O ce. însufleţire era în înfățișarea tuturor... 

__ T6tă ziua aceea n'a fost altă vorbă în sat, pe-acasă, ori in cetele de pe linii, intre copii, 
cât și între cei mal bătrâni, — de cât de vrăj-_. maşii cari_trebuiat mâncaţi fripţi, şi de-o sin-: gură Țară, mare și mândră, care să le fie tu- turora spre bine.. | 

7 

p 

„Către seară, pe când sârele era numai de-o 
suliță la asfințit, Mari6ra îşi aninâ brațele de 
un braţ al: lui. lacob și, cu una din acele pri- viri care mișca adinc inima lui. de tată, îi zise fără turburare: o E | 
— Haide să ne plimbăm. Vrei?. Mama "mi-a 
dat voe. | | - "— Pe unde să ne plimbăm, drăguță? 

— Pe unde! Vezi că eşti curios? vin-o cu - mine... Cu cât ne-om sui mai tare, la deal, cu 
atât o să vedem mai bine cum apune de fru- 
mos s6rele, | 

lacob se lăsă a fi dus. | 
Întâi, în adevăr i se păru că acâsta era in. - tenţiunea curată a Mari6rei: urcară spre culmea dealului aprâpe în linie dreptă, 

“Pe nesimţite însă tot vorbindu-l și făcându'[ 
să priviască apusul, Mari6ra cobora spre partea dreptă a satului. : i 

Când i se păru ei locul potrivit pentru îm- 
2, . PR 3 

N
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plinirea gândului ascuns, se opri și r&mase în 
aşteptare, cu privirea . pierdută în zarea asfinţi- 
tuui... 

Era negrăit de frumsă, în atitudinea ei, lu- 
minată de” viua roșață cu care apusul sem&na 
acestă culme; era frumos acest capăt de. zi, în 
liniştea. ce picura din inălțimile, senine-și pe care - 
pământul nu o turbura prin nimica străin. 

De odată, Maridra apucă braţul lui Iacob. . 
— Ascultă, tată, ascultă... şi-cu degetul îl 

arătă o direcțiune... 
Din casa cea din urmă, căreea încă nu-i luase 

Iacob sema, purcedeaii niște melancolice şi dulci 
sunete de idră, - 

Atunci lacob: înţelese; dar nu grăi şi rămase 
să asculte ca și fie-sa. totuși observând-o pe. 
furiș. | 

"Cântecul se auzia din ce în ce:mai bine, plin. 
de căldură. executat cu măestria ce purcede din 
inimă, şi era așa de duios, in cât te făcea să 
te uiţi in ascultarea lui şi săînu “ţi simţi nici 
lacrimile, — niște lacrimi de ușurare parcă, de 
dulce mulțămire, care dacă "ţi pun un văl pri- 
virei, te fac să vezi în lăuntrul t&ă privelişti . 
fermecătâre. 

Era un cântec din acelea care ţi se pare cu. 
noscut fâră să “ţi spue vrun nume;— o bizară 
înlănţuire de note care snt idei ceți vorbesc, 
idei : intr'aripate care “ţi iai sufletul și ţi ?| pSrtă 
cu e] printr'o anume lume de imag gini şi de 

simţiri. 

Intr'un moment, ajunse o adevărată exaltare,
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un torent luminos de la o înălțime care ame- 
țeşte, o reversare puternică de simţiri peste un 
stăvilar sfărimat, şi de-odată se pierdu întrun 
ușor suspin al cârdei subțiri, că trebuia să te pleci 
mereii ca să poţi urmări acea notă care părea 
sleirea puterilor, oprirea apei în, albia sa, —ul- 
timul suspin al poetului care more in timpul vi- 
sului și are numai o clipă cunoștință de visul 
“săi delicios. 

Cântecul 'se terminase... a 
— Ahl tată, tată, ce. frumuseţe! șopti Ma- 

'ri6ra, cu ochii înrouraţi, ușor, tremurătâre. 
— În adevăr e unartist... Ciudat om, — ciudat..] 
— Hai la el, zise-ea fără chibzuire. 
— Dar nui cu putință, draga tati. "l-am 

pricinui cea mai niare neplăcere, sînt sigur... 
MariGra oftâ, — apoi, după o clipă, șopti: 
— Ce fericită trebue. să fie mumăisa | o. 
„— "Să ne întârcem, grăi lacob. Sa facut 

prea frig. 
Ea îi luă braţul și nu mai vorbi mult timp. 
lacob o observa cu îngrijare: pentru întâea 

Gră se simţia cuprins de o temere ce nu în- 
drăzai însă a 'şi-o formula. 

Erau aprâpe de casă. A 
— Știi tată, grăi MariGra, că incepusem bi- | 

nişor şi ei, cu vidra... Ce păcat că nu am un 
profesor!. Cât mar ocupa de bine grija dea 
înveţa şi dragostea de vidră!. 
„Iacob ghici dorința copilei în aceste cuvinte, 

spuse, de alt-fel, cu intențiunea de-a arăta acea 
dorință. | | . 

.
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— Voeşti să ţi caut o protesâră!? trebue să 
se afle undeva vre-o dîrfuosă, vre-un talent care . 
sa te pâtă mulțămi. 

- Maridra nu răspunse. lacob,—cu tâte că era 
destul de întuneric deja, — putu să zăriască pe 
chipul copilei nemulțămirea că nu-i fusese pă- 
truns gândul. 

Acesta în întări teama... 
— 0! inchipuirea tinereței ! ândi el. Sa. 

prinde întrun chip fatal, une ori. = Am să scrii 
mâine în laşi, zise tare.. 
— Tată dragă, ar trece prea mult timp, şi 

la urmă, -aşteptarea' îndelungată ar putea să ne 
rămâe înşelată.. Adevăraţii artişti nu vin ei să 
se inchidă într'o casă, la țară, „pentru plăcerea 
de- -a da. lecţiuni. 

— AI spus un adevăr,- copila mea... Adev&- 
raţii artiști nu pot primi aşa lucru. 
— Când sînt departe, firește, răspunse ea cu 

hotărire, de 6re-ce se simţi ghicită acum. 
- Iacob! nu mai răspunse. Dorinţa Mari6rei era 

lămurită şi categorică. 
De alt-fel şi intraseră în curte. 

VI 

Este pe la dece dimineaţă, lacob aude de-o- 
dată un sunet de viGră, tresare și dă fuga în 
odaea nevestei lui, de unde pornia sunetul. , 

De câte ori nu auzise el, mai de mult, ase- 
menea lucru şi nici nu se mișcase, Acum îi tre- 
cuse însă prin 'minte nebuna idee că Victor



  

Cosmin cedase pâte unei rugăciuni a Măridrei și că venise, fără ştirea lui, să cânte... 
„Fără să-şi dea sema dacă acesta sar fi putut și mai ales în camera bolnavei, — intră încet de tot şi se opri. pe prag: 

In patuii de suferință, dâmna Avenian sta re.. zemată de: perine. | Ă Ia 
"Chipul s&ă: e lungăreţ, slăbit de atâţia ani. de bâlă, iar acum în urmă a: rămas aşa, mai mult din causa gândului “nelipsit că ast-fel își va termina vicţa. aa 
Se vede că a fost fârte frumâsă în tinerețea ei, după ochii ce "și-au păstrat o privire, riegrăit de dulce, după zîmbetul carei da numai de cât o vie lumină de seninătate şi de blândeţe. - Maridra îi povestise tot, până acum în urmă, despre corășanul». ID 
Se deşteptase auzind parcă acea bucată de muzică din ajun, încercase în camera ei, so fure din memorie şi s'o pue pe vidră; ii păruse că «merge» și alergase la mumă:sa, plină de-o bu-. Curie copilărească, să %-0 cânte și ei... 
Memoria, -fârte credincidsă, părea dispusă să nu 0 trădeze; dar arcuşul în mână puțin expe-. rimentată, da ' greş, — distona. Se „Maridra se supăra, incepea iar, se ajuta cu. vocea,—iar muma făcea haz, totu-și încuragiând-o. D nul Averian împărtăşia de câte-va momente . bune, plăcerea soţiei lui, nevăzut de Maridra, — - când, acesta se opri.- privi la mumă-sa lung,-se ” apropiă şi se așeză lângă ea. 
— O! dragă mamă, când ar -voi tata să-']
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„convingă pe «artistul-urs», pe ăst Victor Cosmin, 

să m& “perlecţioneze la vidră, — cât. ași fi de fe- 
ricită | Zei așa, mamico! 

D-na Avenian arătâ cu degetul spre ușă; 
Maridra se întârse, privi și r&mase - forte ruşi- 
nată, cu capul in jos. 

— In adevăr 2 ai fi aşa. de fericită, copil! 
resfățat? dise tatăl, înaintând, c'un zimbet care 
spunea t6tă dragostea lui pentru dinsa. 

— Da. tată, r&spunse ea, cu simplitate, în 
emoțiunea ei, privindu-l drept, privindu'l cu drag. 

— Dar nu te gândești copil ce eşti, începu 
lacob, cât de greii e săți pot indeplini dorinţa, 
faţă cun om care fuge de semenii lui? 

— Ce fel, lacob, grăi muma, e aşa de săl- 
batec Cosmin acesta?” 
— Dragă Maârgărinto, e mai rea o sălbătăcie 

voită până la încăpăţinarea cea mai hotărită. 
— Cu tâte aceste, observă Mări6ra, s'a făcut 

învăţător, stă între copii; Dumineca vine la bi: 
serică şi pe urmă. grăește în faţa satului întreg. 

— Dragă MaăriGră, sălbătăcia lui nu trebue 
înţeleasă aşa. El fuge de legături de prietenie. 
Nimeni nu pătrunde în casa lui; la nimeni nu 
se duce. A mai venit pe la noi "de când * i-am 

fost t trebuitor pentru ocuparea catedrei? 
I-ai facut un bine, trebue să-ţi respuncă 

printr un servicii, zise Măridra. 
— Nu te-al gândit de-ajuns drăguță, îi ob. 

servă Iacob. Serviciule e 1-am făcut, nu "l-a cerut 
pentru el. Ca să-i cer o îndatorire, în numele
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acelui serviciă, ar fi ca şi. cum i-aș impune o 
resplată ce mi sar cuveni. | | 

—- Cu tote acestea, nu e mai puţin adevărat 
zise Mărgărinta, că trebue să fi având și el o 
“mulțămire de pe urma mijlocirei tale, S'a fâcut 
folositor satului, — aşa e; însă, pentru viaţa lui, 
ocupațiunea acesta cată să fie. ca un fel de 
mângâere, ca un fel de rupere priincidsă de la 
cine ştie ce gânduri amare, —pe cât se. pare. 
că-i pricep starea. -De ce n'ar primi încă o ocu- 
pâţiune, — să fie profesorul copilei nâstre? Ai 
putea să-l asiguri că nu-l vom sili la o prietenie 
care să-i turbure tăcerea ce vrea să-i învăluiască 
persOnă şi viața... Cearcă dragă lacobe. Sintem 
datori față cu Maridra să-i dăm o distracţiune 
plăcută, căci destul, scumpa copilă, a fost înțer- 
cată de mulțămiri.. 
"ȘI o strinse la sînul ei cu o dragoste nebună. 
„— Nu zice așa, mamico. Eu am fost tot: 

deauna mulțămită pentru mine... O! dacă ai fi pe 
deplin sănătâsă |. d 
— Copila mea, eii 'mi-an trăit viaţa. Tu de 

aci înainte ai să ţi-o trăești. Nol pentru tine 
- trebue să ne gândim; ai deja șapte-spre-zece ant... 

— Cum să pâte| sint aşa de bătrână? rise 
MăriGra. Pentru d-vâstră, dragă mamă și dragă 
tată, voit să am tot-deauna zece ani... A! dar . 
ia stai, să vedem, — necurmat o să fie arcuşul 
ăsta, nesupus? 

Dimineaţa trecu în chipul cel mai plăcut și cel 
mai vesel, căci Măridra își aminti de micul er
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«repertoriă» şi arcușul nu se arătâ tocmai aşa 
“de nesupus. - 

lacob Avenian se hotărise să convingă pe 
<arbistul-urs», cum îl botezase Măridra. 

VII 

”, Era-pe la orele patru după amează când Ave- 
nian, coborând spre şcâlă, văzu pe băeți şi: pe 
fete că ieşiaii in rinduială deplină, cete-cete, după 
linia pe care aveai să apuce. | 

— Tocmai bine am nemerit, gândi Iacob. 
La şcâlă însă, i se spuse de învățătore, că 

d-nul Cosmin e cu fetele şi cu băeţii din clâsele 
a. lll-a şi a IV, cu care face muzică. | 

— Cred că aș putea să intru şi eu: zise 
lacob. | 
— Ştiu eti, domnule Avenian? Pe mine cel 

puțin nu vrea cu nici un chip să mE& primiască. 
In acel tip se auziră vidra dând un ton şi 

îndată câte va glasuri. | 
„- Avenian” ascultă puţin, ap-i, se: așezâ pe 
prispă, scrise câte-va rinduri pe o cartă şi o 
dădu învățătârei. 

— Te rog, ii. zise, să "i-o înmânezi d-lui 
- Cosmin. 

Apoi îşi luă drumul spre casă. 
Aproape de biserică întilni o femee îmbrăcată 

forte modest orăşăneşte, —o figură care a tre- 
buit să fi fost frumâsă odată, bântuită insă de 
cine știe ce suferinți care-i lăsaseră urme adinci,
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Expresiunea unei bunătăţi fără margini, remă- 
sese singură, și da o înfățișare plăcătă acestui 
chip ofilit. 

O cunoscu. numai de cât, căci -0 vEzuse la 
„biserică lângă Cosmin. 

O salută şi se opri să-i vorbiască, 
— Dâmna Cosmin, nu e așa? 
— Da, domnule, r&spunse. dinsa. 
— Am fi forte bucuroși, ei și nevasta, să vă 

vedem pe la noi, mai ales că biata mea Măr- 
gărinta e paralisată de apr pe cinci-spre-zece 
ani, şi nimeni de la oraș nu ne vine de cât pe 
la -zile mari... Ce mult "i-ar prii prietenia dumi- 
tale, d-nă... 

—- Nol ne-am luat de mult r&mas bun de la 
prietenia omenescă, domnule. Nu bănuim să nu . 
mai fie Gmeni buni, să ne feriască Dumnedei, 
însă, — adaose ea, oftând, —e mai bine să fim 
singuri şi departe de alţii, în Starea n6stră... 

— Oamenii sint făcuți să se întilniască, dâmnă,— 
şi cel buni să se apropie. Cât despre durerea 
sufletească, or cât de mare și ori cât ne-ar părea 
că nu va mai trece, o micșorează timpul fără 
voe-ne. iar o prietenie desinteresată, sinceră, nu 
se pâte să nu aducă o uitare deplină a celor 
pătimite. . 
„— Pâte că ai dreptate, domnule. Insă trebue 

să ţinem. la 'voința celor ce at mai r&mas pe 
lângă noi și ne sint scumpi. 

— Domnul Cosmin va să zică... | 
„.— EL ca mine şi et ca dinsul, domnule.... 
R&mas bun... aa
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Betrâna i 'se plecă şi porni fără să mai aș- 
tepte respuns... 

Iacob, privi mult.timp pe urma dâmnei Cosmin: 
acelâş umblet, — aceeași liniște în o neinfrintă 
mâhnire. 
— Nam să „isbutesc, își zise . Iacob. Trebue 

să incerc însă. 

Cum trecu pragul porței, dâmna Cosmin par'că 
se mai insenină. 

Se vedea numai de cât ce dragă i i era ograda 
care, în timpul verei, era o grădină simplă dar 
forte plăcută. 

O rinduială de mirat domnia în tot acest cu- 
prins dintre gardul înalt şi bine închis pretutin- 
denea. : 

Cu atât mai de mirat, că bici un picior. strein' 
nu-i trecuse pragul. | 

Prin urmare t6tă rinduiala o ţineati acești duoi 
Smeni: muma şi fiul. 

Casa, simplă de tot, ca ori-ce casă de ţară — 
însă neîntrecut de bine îngrijită .pe afară, cu o 
“prispă largă așternută cu scândri, — iar pe timp 
bun, cu velinţe peste ele. 

De lângă prispă începea grădina și se ducea 
până devale, pe câstă, unde se mărginia cu: 
gardul curței logofătului. 

Gardul era. pe jumătate vezut. Un şir de 
tufișuri de lemn câinesc, ce se făcuseră mari, 
il ascundea cea:l'altă jumătate. Acum remăseseră - 
numai crăngile. 

În drepta curţel, un gărduleț de ostrete des- 
+
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părția grădina de locul legumelor de tot felul, 
de curticica păsărilor, de magazia de lemne şi 
de bucătăria de vară. 

Dvoi câini frumoşi, cu chip forte deştept î în- 
timpinară pe dna Cosmin cu sărituri şi cu lă- 
trături de bucurie.” 

Ea îi desmierdâ, le porunci apoi să se astimpere 
și descuiâ uşa casei.: 

O tindă forte curată și largă, se ivi, aşter-: 
nută cu rogojini bune, cu pereții acoperiţi de 
străchini, linguri, fluere. cimpoiaşe, urcidre mici 

şi ploscă de “diferite mărimi. 
Duoă uşi în stânga, —duoă în drepta. 
Dâmna Cosmin deschise pe întâea din drepta, 

şi căutâ dacă era destul de cald. 3 
O masă în mijlocul odăiei, plină cu cărţi fârte 

„bine rinduite, servia de biuroi. Un pat simplu 
țărănesc cu perini lungi de părete şi acoperit 
cu o velință colorată, ocupa păretele din fundul 
odăiei. 

Șase scaune de lemn alb, fOrte curate, , prin- 
deati loc. ici, colo, | 
Pe nişte poliți de lemn de brad, tot atât de 

" curate,.se afla cărți şi note de muzică. 
Vro cinci tablouri, pictură, pe “lemn și pe 

pânză, îţi surprindeai privirea prin val6rea lor 
artistică și prin contrastul cu simplitatea acestei 
odăi. 
“Anumitul picior pentru ţinut caetele de mu: 

zică, împlinia mobila. - 
După ce d-na Cosmin aruncă în - sobă încă
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"vro patru bucăți de lemne. trecu peste sală. în 
odaea ei. 

“Simplă ca şi cea-laltă, se asemena cu. dinsa 
numai prin trei tablouri și un număr” bunicel de 
cărți. | ; i . 

„ F6rte cu multă indemânare începu să pue 
masa, — căci odaea ei făcea serviciul și de so- 
fragerie în timpul iernei. 

Aduse dintr'o' odăiță din fund, — în rînd cu 
odaea lui Cosmin, —duoă ulcele cu mâncare 
gătită de dimineaţă şi le puse. în gura sobei: 
mai aşeză pe masă duoă farfurisre acoperite cu 
căpăcele de lemn, — şi, după ce aruncă o pri- 
vire să- se încredințeze că le orinduise tâ:e, 
după trebuință, — luă o carte de pe “una din 
poliți şi se puse pe citit. | 

Era plăcut să priveşti în mijlocul unei așa de 
mari curăţii, chipul acesta liniștit şi blând, adincit 
în citire, — insă, ca Să zic așa, cu inima la pândă, 
ata să tresară la .sgomotul obicinuit care -ar 

fi vestit întârcerea acasă a fiului negrăit de drag, 
Une-ori ridica ochii de pe carte şi-i ațintia 

în vrun punct al odăiţei, cu aceeași lumină de 
veselie in ei ca și pe buze. Urmăria, de sigur. 
pe Victor, în ocupaţiunea lui; şi-şi șoptia Jăun- 
tric: «bine că se mai distrează»! 

Incepuse a se insera când Victor Cosmin dădu 
drumul copiilor aleşi pentru alcătuirea unul cor. 

Ca unul care pricepea inriurirea artelor. și 
mai ales a muzicei, asupra moravurilor, îşi pusese 
în gând să insufle copiilor gustul pentru ea;—
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“iar mai târzii, după ce vor fi terminat şcâla, 
chiar de nu ar mai fi fost el învățător, să ur- 
meze cu foştii lui elevi cursul de muzică. Când 
vor ajunge mari, satul să aibă un «or de flu 
ari» atât pentru biserică, cât şi pentru buna 
lor plăcere de a cânta la 'sărbători. | 

Mare îi fu mirarea când înv&țătârea, care-l 
pândia, îi dădu carta. proprietarului. 

Cuprins de frigurile nerăbdărei de-a face 
cât mai mult cu putință, întrun timp scurt, și 
în chipul cel mai metodic, pentru a: nu obosi 

"minţile ținere, — Victor uitase cu totul pe pro- 
prietar ; il vedea Duminicile la biserică, îl zărise 
printre săteni, în şcâlă, — însă gândul de a urma 
cu el prietenia, nu fusese timp când să-i vie. 
„_«Am venit eă la d-ta, însă erai ocupat și 
nu am voit să te turbur. Te rog, fi bun, vino . 
și d-ta la mine, iubite domnule Cosmin, după. 
ce vei termina, — astă-scră», 

Cetind rîndurile acestea, încruntă sprincenile. 
—. Ce are cu: mine, frate! îşi zise. 
Se uită la cutia de sub-subțidră. 
— Să mă duc cu vira? — Nu. Fac apoi şi: 

pe mama să se neliniștiască de-o întârziere neo- 
bicinuită. 

Salută pe învățătâre şi porni spre casă, cu 
pași repezi. 

Pe când cet duoi câini îl întimpinai cu ]ă- 
trături de nespusă bucurie și dragoste, în cadrul 
uşei se ivi muma cu zimbetul pe buze. 

Se inserase bine; într'o odae era lumină, 
— Închipueşte-ți, inamă, că trebue: să mă duc
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„la Avenian. Grozav m& supără omul acesta, cu 
prietenia lui. . 
„— Să mănânci întâi, Victore; pe .urmă tei 

duce. 
Intrând în casă, îi povesti întâlnirea cu Ave- 

nian, fără să-și dea * vre-o părere. Ea îi lăsa în 
tot- deauna, cuvintul din urmă. 

— Ce dici d-ta, mamă, asupra stăruinței acestui 
om, de a ne apropia cu ori ce chip de casa lui: 
întrebâ Victor, pe când se așeza la masă. 

— Nu pot să zic, drăguță, dacă stăruința lui 

față cu noi pâte fi-un r&ă sat un bine. Pentru 
dinsul insă, destul de, singuratec şi el, în pozi- 

" $iunea în care se află, prietenia unui om ca 
"tine insemneză mult. Aceasta ar putea să te 
încredințeze de preţul ce dă el prieteniei cu tine 

După o clipă, Victor răspunse privind cu drag. 
la mumă-sa: po 

— Ai dori, mamă, o asemenea. prietenie? 
— Nu ştii ce să răspund, Victore. Când mE 

"uit în urmă, m& cutremur. larăși imi zic însă. 
adesea: în ori ce colț de lume te-ai afla, de 
îndată ce vei găsi un al doilea om, pare cu ne- 
putinţă să nu te apropii deel, ori cât nai dori 
acesta. E în firea omenească apropierea... 

— Dragă mamă, r&spunse Victor rizend, d-ta 
pledezi pentru apropiere. 

— Nu, z&ă nu, Victore: trag o închiăere din 
chipul cum tot- deauna se infățișeză împrejurările. 

— Ai dreptate mamă. 
— Tu condu-te după cum crezi. Am luat



seama. că e în.noi un instinct care ne spune 
dacă un pas proectat o să iasă bine 
— Presimţirea, răspunse Victor. Şi când nu e 

în joc amorul propriii, care. orbește, 'putem auzi 
„glasul- instinctului acesta: Ei, vrei să-ți spun,. 
mamă? Presimt parcă, în chiar clipa asta, că 
prea, multa apropiere de familia Avenian, o să 
'mi fie isvor.. a cine ştie ce nemulțămiri. 

D-na Cosmin: privi la fiu săi „cuprinsă de 
teamă. . ' 

—, O atunci... şopti ea... 
— "Şi cu tâte acestea, urmă Victor, maj în- 

„tunecat la chip, e parcă o fatalitate, care ne 

îndeamnă întrun moment, să facem pe necugetate 
un «prim pas. De ce m'nm adresat lui să „mijlo- 
ciască pentru catedră? "Mi-a venit aşa, — şi zis. 
„a fost. Eată-mă acum legat fără voe de pasul a- 
cela, şi când legătura tinde să se mai stringă, 
vine și presimţirea să'și spue cuvintul. 

— Stai pe loc, dragă Victore. 
— Cu drept e însă să recunosc, dragă mamă, 

că primul pas, aduce pe al douilea. Asta e răul 
sociabilităței, al apropierei: ai cerut sati ai primit 
un serviciă,— trebue să” întorci prin ceva. Rămâi. 
întru cât-va sclavul acelui serviciti primit. Legea 
sociabilităţei te obligă să nu dai inapoi; şi eată 
cum treci peste g glasul instinctului care, ţi-a vorbit 
aşa e, însă numai cu o clipă -prea târzii. 

— Cam ce răi ar putea să purceadă insă 
din . prietenia cu Avenian? 

Știu ei, mamă? Une ori poți prevedea. 
Când zăreşti un > noraş în depărtare, poţi bănui
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că dintracolo o să vie ple. Dar când vezi numai 
un fulger din-senin, poţi bănui din 'care anume 
parte o să vie? | 

Ridicându-se de la masă, rămase locului, o 
clipă, nehotărit. | 

— Nu e prea târzii pentru astă-scră? întrebă 
d-na Cosmin, ghicind chibzuința lui Victor. 
Acesta se uită la orar. : 
— Abia şapte. El mănâncă mai țârziă. M& 

duc; sper să nu “fii silit să stai mult. o 

/, În A CVUL XV Na. 
In salonaș: d-na Avenian, gătită pentru a 

primi, —stă pe o canapea, învelită până peste 
„mijloc, cu un tartan; Iacob, lângă ea, vorbeşte: 
din când în când cu dînsa, încet; în.'dreptul 
lămpei din tavan, Măridra face exerciţii pe vidră, 
pentru ași mlădia mâinile. 
— Întârzie, şopti întrun rînd, Mărgărinta. 
— E în stare să nu vie, răspunse Iacob. 
Se auziră lâtrături puternice. 
Mări6ra se opri și ascultă. 
— Mi se pare că vine artistul-urs... zise copila, 

rizend, în timp ce ușâra roșcță a obrajilor săi 
se mai 'intări. 

Iacob ieși afară în sală. 
— Nu mai scapă artistul-urs, în astă-scră, 

zise .Măridra. | 
Glumeţ. îi era tonul; se vedea însă că era 

emoţionată, ceea ce observâ muma. | 
Atribui emoţiunea acesta împrejurărei că Mă-
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rira avea “să se producă înaintea unui. «mare * 
artist», după cum îl considera dinsa, — și zimbi. 
„In clipa aceea Cosmin intră. Da 
— Dragă Mărgărinto, grăi lacob, imi dai voe 

să ţi prezint pe d. Victor Cosmin, de care am 
Pati 

"vorbit de atâtea ori,. ou 
Dintr'o fârțe repede aruncătură de ochi, Cosmin 

își dădu seama de adinca suferință ce trecuse 
» peste corpul si sufletul acestei femei. 

- Mai ales, îl împresionă seninătatea bunătăței 
sufleteşti, rămasă neatinsă în privirile și în zim- 
betu! acestei femei. | 

Respecta suferința dusă până la așa grad de 
resemnare. | Se 

De aceea, — ori-cât de îndărătnie venise, ho- 
tărit să închee repede cu pretențiunile acestor 
Smeni la prietenia lui, — ca printr'o vrajă se 
schimbă: chipul lui se insenină într'o clipă, — 
amical, respectuos, înduioșat, sărut mâna slabă | 
și delicată ce-i întinsese d-na Avenian. 

O dulce înțelegere sufletâscă, fără nici un cuvînt, 
se şi stabilise între acești” doui mari suferinzi ai 
vieței. | a | 
„Dina Avenian pricepu pe om şi își închpui pe 
artistul pentru el; Victor judecă într'o 'singură - clipă t6tă starea acestor trei ființi, la un loc, și a fie-căreea in parte, față cu cele-l'alte. 

Simpatia. lui pornise. | i 
Ast-fel, salută cu o politețe dulce pe Marira 

care sta forte surprinsă și cu atât mai emoţio- 
nată dar, faţă cu asemenea neașteptată schim- 
are a cartistulul-ursa ; „apoi, întinse. mâna ui 

4
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- Iacob stringendu-i-o întrun chip care arăta că se 
dăduse de acum acelei prietenii dorite de el. 

— Cum, domnișora e artistă la vidră? întrebâ 
el cu acel zimbet bun și dulce, apr6pe părintesc. 
„— O! artistăl:.. răspunse copila adine miș- 
cată și făcându-se foc de roșie... 
__— Are o mare dragoste de vidră, dise muma. 
De când însă, din cauza bâlei mele sintem siliţi 
să stăm retrași la țară, biata copilă nu a mai. 
avut cu cine să se ocupe. Pe urmă, o profesâră 
bună, ințelegeți d-vâstră, domnule Cosmin, cu 
forte mars greutate o poţi găsi, când e vorba 
să se isoleze pentru un timp îndelungat... 
— Aveţi -fOrte multă dreptate, răspunse el. 

Voința omului, cu tâte acestea, birueşte greutăţile 
— În artă, domnule Cosmin, le biruești numai 

cu ştiinţa, şi ştiinţa numai un artist "ţi-o pote da, zise 
Mărisra, cu ochii în jos, puţin mai stăpână pe sine. 
„—. ŞEI d-ta domnişâră, că «focul sacru», după 
„cum se obicinuește a se zice talentului natural 
şi plăcerei pentru muzică, "ţi dă acea Știință pe 
nesimţite? lubirea de artă și stăruința hrănesc 
acel foc sacru și, dacă în cazul cel mai răi, nu-i 
daii artistului t6tă cunoștința teoretică a subti- 

“ lităţilor: artei, îi dau însă, neapărat, printr'o exce- 
lentă practică, limpezimea, justețea şi sentimentul. 
Unui artist singuratec, pentru a'şi mulțumi setea 

„de muzică, îi ajung asemenea însușiri naturale. 
— Trebue insă, trebue şi mijlocirea artistului 

„complect, — stărui copila, cu o privire - rugă- 
“t6re chiar. 

Victor zimbi...



51 

— Acesta e cazul cel mai fericit, d-şoră, 
zise diusul... 
— Cât 'mi-ar fi de drag să fie cazul mei, 

-şopti dinsa mișcată. 
„— Biata copilă! dise muma, învăluind o cu o 
negrăită privire de dragoste. - - | 

lacob nu voi însă ca prea de odată să vie 
“stăruința, aşa cum pornise Maribra, cu nerăb- 
darea ei, | E a 
__— Haide, draga tati, luă el cuvintul, arată 

“domnului Cosmin până unde ai ajuns cu cunoş- 
tinţele tale, şi pe urmă vom vedea ce va mai fi... 

— Dacă domnul Cosmin .permite, zise ea, 
şi-i furişă o privire şi un zîmbet. 

— Mai ales, mai ales. Ascultându-te, voiti ţine 
:şi pianul. Sa NE 

O! cum îi bătu de tare inima. 
Ajunsese dar aci!.. Se 
Numai de ar avea destul curagiă! 
Cosmin se şi ridicase, apropiindu-se de pupitrul 

pe care se afla câte-va caete. 
— A! Sonata în F.-major de Beethowen, 

zise el... D= ae 
— O şriii, o ştiu binişor, —se grăbi Maridta 

să răspundă, şi cu mâinele uşor tremurătâre pre- - 
„„găti în câte-va clipe, la: piano, şi la: pupitru ei. 

Erai mai bine de duoi ani de când Cosmin 
nu atinsese clapele unui pian. | 

Le încercâ pe acestea: sunetul era bun. | 
Străbătu. cu o privire repede filele caetului , în timp ce Măridra: schimba cu părinții priviri
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de-o nedescrisă mulțămire ; apoi, întorcend capul 
la Maridra, îi dădu tonul. ! 

Mari6ra cu multă îndemânare își potrivi re- 
pede cordele vidrei. —f i 

—. Bine, zise Cosmin, şi inc i, | 
Cu Gre-care stinjinire întâi, Maridra incepu şi 

dinsa, — apoi, din ce în ce mai sigură pe arcuș, 
din ce în ce încordându'şi luarea aminte, înnaintă 
cu execuţiunea, insemnând «intrările» cu preci- 
ziune: iubirea ei de. muzică, mulțămirea că-şi 
ajunsese întru cât-va scopul, speranța că 'și-l va 
ajunge pe deplin, impliniră restul. 

Era o adevtrată plăcere pentru părinți, mai 
ales că, după chipul lui Cosmin, judeca în bine 
felul de execuţiune al copilei lor. 
„Când se termină bucata, Maridra plecă arcușul 
și aşteptă, cu ochii în jos, cuvintul lui Cosmin. 

Acesta se apropiâ de dinsa. i 
— Bine, domnișâră, bine, ii zise cu căldură. 

Te-ai înfrățit cu arta; ești în taina multor amaă- 
nunte ale tehnicei. Puțin Jucru ţi lipsește și acela 
îl vei dobindi.. | 

— Eşti prea indulgent, domnule Cosmin, res- 
punse ea, mişcată. 

— Nici de cum, —o întrerupse elcu re care 
gravitate. Nu laudele măgulitgre ci adevărul, for- 
meză pe artist. “ 

De aci se încinse o discuţiune asupra metodei 
şi a condiţiunilor favorabile pentru desvoltarea 
simțimintului artistic, la care Maridra luă parte 
aşa de bine cu spiritul ei intuitiv, in cât Cosmin
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vorbiască. -. e 
Li .se aduse ceaiul: era băutura alesă şi obici- 

nuită a lui' Cosmin. Nu-se lăsâ să fie rugat în 
a face tâta cinstea” unui samovar generos. 

“prinse o adevărată plăcere in a-i da motive să 

— Domnule Cosmin, cu riscul de a: mă găsi 
“pururea exigentă, o să te rog să nu-mi refuzi 
“0 rugăciune... 

— Fiind-că nimeni nu pâte cere imposibilul, - 
ei cred: că tote cererile se pot implini, între 
artiști, r&spunse el cu buhă-voință. | | 

Incurajată, Maridra se grăbi să'şi formuleze ru- 
găciunea: * Se 

— "Mia rămas în minte, domnule Cosmin,-o 
bucată muzicală, care, pentru mine n'are nume: 
Am ascultat-o, împreună cu tata, din: deal de 
locuinţa d-tale, într'o Duminică sera, în faţa unui 
'splendid apus de sâre... "Mi-ar face cea mar mare 
plăcere dacă al cânta-o;.. Era mișcătre până la 
lacrimi; vorbia sufletului c'un farmec atât de mis- 
terius şi atât de dulce, că nu mi se părea că 
mai sînt in lume... E a 

— Ce bucată va fi fost? şopti Cosmin pe gân- 
duri... Ma | 
„“Copila apucâ repede vidra şi începu ceea ce 

încercase de atâtea ori, i 
Cosmin tresări, se făcu roş, privi la copilă uimit, 

cuprins de o ciudată senzaţiune fârte plăcută şi, 
în acelaş timp, de nemulțămire par'că. 

— A! d-ş6ră, dise el, ai o memorie muzicală 
:surprinzătâre... | Sa 

Apoi, deveni melancolic. | 

——
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— În adevăr că acestă bucată nu are un nume, 
erai Cosmin. E un fel de vis; e una din acele 
porniri ale unei inimi artiste, care, nu se pot fixa pe: 

1 hârtia liniată prin semnele muzicale convenite. Și 
“nu atât pentru că un compozitor nu ar putea-o fixa : 

ci pentru că un artist e gelos el singur de producțiu-: 
nea acesta pe care o vrea păstrată numai pentru 
sufletul lui, pe care o vrea să rămâe în memoria lui.. 

„1—— EA, te rog, nu mal fii gelos și cântă-ne o... 
| se rugă Maridra c'o adorabilă simplitate copilă-. 

rească... | . 
Cosmin o privi, zimbind o clipă, 
— Oare să mă cunâscă viGra. d-tale? 
"— Sint sigur că te aude, te vede, te simte, 

că tremură deja de emoţiune, zise copila cu en- 
tusiasm, şi-i prezintă vidra, cu mâinele tremurătâre. 

Cosmin o potrivi din cârde, se plimbâ câte-va 
momente prin casă, şi, oprindu-se lângă pian,. 
întrun loc mai cu puţină lumină, începu. 

Aprâpe ghemuită într'un fotolii, cu bărbia spri- 
jinită într'o mână, cu ochii pironiţi în umbra unde. 
acum artistul începuse a-și trăi fermecătorul vis 
muzical, — Mări6ra nu mişca. nu mai vedea niMIc,. 
ni mai vedea pe nimeni în prejmăii. i 

O! nimic alt ca muzica nuțți pâte da emoţiuni 
mai răsvrătitâre, mai negrăit de dulci, care 'să 
te nimiciască cu totul ca materie și să te facă 
să vibrezi de plăceri'e unei lumi nemuritor de 

|. ideală |. 
„Nemişcată, d-na Avenian plingea fără să simtă, 
cu. ochii: pe jumătate inchiși, cu capul puţin pe 
spate, cu mâinele incrucișate... 

| 
s 
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Avenian, cu atenţiunea forte incordată, pentru 
a judeca valârea inuzicală a acelei melopee, o. 
gusta :cu o negrâită satisfacțiune a spiritului stu 
critic. + 

Când artistul trecu de la melancolia visului la 
puternica exaltare a poetului ce pare că'și vede - 
idealul ajuns, — acel bizar amestec de sunete ale 
tuturor cârdelor se deslănțui ca o furtună de bu- 
curis,— iar chipul lui Victor luă o înfăţişare ideală 
carel făcea frumos. | 

Marioara se ridică electrizată. D-na Avenian 
părea că găsise puteri « "de mult pierdute care erai. 
gata so pue în picidre; Avenian, cu capul plecat: 
înainte, sorbia acel torent de note cu o volup- 
tate de adinc cunoscător.! | - 

Dar eată acea parte când sufletul pare sdrobit 
de prea multă emoţiune; eată acel « suspin dulce 
şi ușor al cârdei subţiri, suspin-de uşurare care 
se pierde în amorțela plăcută ce premerge som- 
nului... : 

Artistul lăsă arcușul: terminase. Nu se mișca 
însă din loc; părea in. adevăr sdrobit. * 

D-nul Avenian ap! laudă. ă 
“Când Victor se ivi la lumină era palid, tre-, 

“mura; —avea pe buze un zimbet trist, 
— O! eşti un mare artist! îi strigă d-na Ave- 

nian, intinzendui mâinele. 
Victor. i le strinse și se lăsă intrun fooliă 

ca părăsit de puteri. | 
— În cântecul acesta îmi retrăesc vieața şi 

la urmă re&mâiă obosit, după c cum am remas și
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de pe urma:ci.. zise el, lăsânduși capul intr'o mână. | o i Marioara rămăsese locului, încă sub: impre- Siunea acelei beţii sufleteşti, și de acolo privia la artist lung, lung... cu o expresiune grei de definit. | a 
"— Amice, zise Avenian, punind o mână. pe um&rul lui Victor, când ai o asemenea Divini.. tate ca Muzica, să te inspire și să te facă să uiţi lumea, consideră-te ca cel mal fericit dintre oameni... Vieaţa nu te va putea dobori.' 
Victor st ridică stăpăn pe sine, cu zimbetul liniştit. Ă . 
— Arta singură nu e ingrată, respunse el şi. trecu să pue de-oparte vidra cei rtmăsese Subțicră. IN Mari6ra se grăbi să'i-o îa. N 
— Mulţămesc din suflet, ii șopti dinsa. cu căldură, -: 
La sunetul acestui glas, nervii săi deja des- tinși, îl făcură să tresară. _ 
El 'aprâpe uitase pe frumâsa  copilă. 
li zimbi, şi-i respunse: 
— O să mai cântăm împreună. 

- După câte-va momente Cosmin plecă. 
“Afară începuse a ninge. 

IX. 

Când se sculă “Cosmin, aduoa-zi dimineaţă, zăpada” ca de vr'o jumătate metru, liniştit ninsă, 
aş:ernea bine pământul pretutindenea.
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= cauti 
2 îi 

- Cuca 
Alb şi cenușii era întreaga Fie. Cerul rea 

tot o pânză de zăpadă, trasă pe: d'asupra, Şi a- 
rătând cenuşie 'din cauza imensei depărtări. 
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q  Imbrăcat co haină scurtă, căptușită cu blană. 
| de miel, cu căciulă, cu cisme în piciore, Cosmin” 
"eşi din casă Şi incepu a face cărări prin curte. 

Ingriji apoi de păsări şi se apucă de tăiat: 
lemne cu ferestrăul, spărgendu le după aceea cu 
toporul. 

Cine Var fi socotit „atunci artistul din scra 
trecută ? | 

Chipul lui era: posomorit, căutătura aspră ; 
imbrăcămintea aceea şi neorinduiala marei lui 
bărbi, îi dădeau înfăţişarea de rind a unui să- 
tean la casa lui. ! 

După ce'şi termină obicinuita lui. primă ocu- 
paţiune de dimineaţă, intră în casă cu un braţ 
bun de lemne, umplu soba de la el şi de la 
mumă-sa, se spălă, se îngriji, şi se așeză la masa 
de lucru | 

Străbătu repede cu ochii mai multe file de 
hârtie scrise, le puse număr de ordine şi le a- 
șeză la urma unui teanc destul de gros de ase- 
menea, file, 
„De sigur că Victor” şi scria ceva; pâte me- 

moriile Jur, incepute de mult, ae rece până la 
o pătrime aprâpe din acel teanc, filele eraă în- 
gălbenite şi cearneala rindurilor învechită. . 
„D-na Cosmin îi aduse ceaiul întrun mic sa- 

movar de alamă fârte curat. 
Dupt ce'i turnă lui, își turnă sie, şi aşteptă 

“ca €l să deschidă vorba.



53 

Cel puţin o jumătate de. oră în timpul ceaiu- lui de dimineaţă, stăteati amânduoi la sfat. Cosmin găsia totdeauna ce să spue. 
In dimineaţa acesta, mestecând ceaiul, se uita melancolic într'un punct al mesei. şi întărzia. 
De cu sâra, când se întorsese de la A venian, „Şi ea îi deschisese ușa, Victor, îi sărutase mâna ca de obiceiii, insă nu-i vorbise nimic, 
Tăcerea lui de-atunci, tăcerea lui de-acum o. făceai să cugete că i se întimplase ceva neo.- bicinuiț. ” E 
De odată simți privirea lui Cosmin aSsupra-i.. 

Se uită; el îi zimbia. 
— Ai crede mamă, dacă ți-aș spune, începu 

el, că grâza ce am de femei, că ura ce am pe ele, a căzut ascră în faţa unei martire: Mă dusesem, hotărit să Tup cu o Stăruință care'mi displăcea. Am r&mas încredințat însă că mai pot fi prietenii bune, de Gre ce există şi sufe- rinți mai grele, pote, de cât ale nâsire. 
Cele trei pre și mai bine cât am stat acolo, ai fost o plăcere cum de ani indelungați nu mai gustasem în casă străină. Ne-am îmbetat 

de muzică, fiind că cu toţii o înțelegeam de o potrivă; ne-am plăcut unii altora in discuțiuni 
inteligente şi ne-am despărțit, ințeleși prin o tă- cere și mai semnificativă, că remâneam prieteni. Cu toate acestea, vezi d-ta mamă: Nu rupi așa de uşor o deprindere ce porneşte din o hotă- rire bine definită Și judecată. In. nGptea asta m'am revoltat împotrivă'mi. Acum, de dimineaţă, 'mi-am .pus înainte viitorul. acestei prietenii faţă



cu viitorul traiului nostru aci. Am remas sur- 
prins, căci puterea mea de prevedere, în legă. 
tură cu presimţirea mea de dăunăzi, a stat mută 
şi Grbă. Săţi spun drept, acâsta 1m'a înfricoşat.. 

- Chipul lui îşi reluase umbrele melancoliei. 
— AI suferit destul, dragă Victore. De' ce 

te-ai gândi că ai putea să mai suferi? Condiţiu- 
nile de viaţă ni sati schimbat. Lege chiar de-ar 
fi să suferim mereii,-—anume condițiuni de traiti, 
o modifică. .] 

— Așa 'mi zic şi ei mamă;—'mi-o zic acuma 

însă când, fără voea mea, văd că acești Gmeni 
îmi sunt simpatici. Să vezi pe d-na Avenian, 
mamă, şi să rămâi mut de .respect şi admira- 
ţiune pentru chipul cum își rabdă starea, pentru 
chipul cum caută cei din jurul ei să nu se simtă 
cu. totul nenorociţi din cauza acelei stări; C'o sin- 
gură privire am înţeles acâsta şi din acea clipă 
am pornit să fiii prietenul ce doriati ei. De aceea, 
în una din zilele acestea, o să mergem împreună 
acolo. 

— O! cu plăcere, Victore, cu placere. 
Dacă însă dna Cosmin, ar fi întrebat pe fiu- 

săi ceva privitor la: Marioaga, de sigur că ar fi 

surprins adeverata cauză a revoltei de care-i 
vorbise. . | 

Da, Victor Cosmin avea vn gând ce nu-l spunea 
'mume.si. 

Acest gând ii răpise o mare parte din odihna 
nopței. 

Cu o energie puţin comună, îl alungase din
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minte, dar nu e mai puţin adevărat că suferise o mare potopire din parte.i. | 
impresionase multa senzibilitate a copilei, dragostea ei de muzică şi cu deosebire acea me- morie care putuse să fure ŞI să reţie, din o sin-! „ură dată, o parte din visul lui muzical. | Ori cât de puţin vanitoşi am fi, nu ne putem feri de o plăcere dulce când vedem adimirată 

cu 0 emoţiune sinceră, o lucrare a nostră, 
Persâna ce ne admiră e, fără voea nOstră, „obiect de observaţiune mai de aprâpe, și! insu- 

șirile ei: au asupră-ne o tăcută înriurire, ce, pe nesimţite, se accentuează ŞI ne aprinde gândirea. 
Acâs:ă înriurire lucrase şi asupra acestui suflet de artist, . - | 
Era de ajuns insă, pentru ca omul să se în- Spiimiînte şi să se revolte împotrivă-i. 
Dacă starea d-nei Avenian îi însufiase prie- tenie, şi-l smulsese acelei singurătăți ce'şi inpu- Sese,——pentru d-ș6ra Avenian, trebuia să remâie un strein în marginile strictei politeți. 
Ac6stă  hotărire ce, simţia el bine că nu o să se desmintă, îl liniştise. 
La opt fără un pătrar porni la șcâlă. 

În aceeași dimineță, întâea grijă a Maridrei Avenian a fost să ia vidra la lucru. 
Adormise sub farmecul unei sublime bucăţi” muzicale, fâră ca artistul ce-o executase să se, amestece în visul ei. a 
Se deșteptase sub îmboldul de-a se depriude cu execuţiunea acelei bucăți.
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Artistul rămânea tot deoparte. 
Cu o bucrie de ne-descris văzu-că, de astă 

dată, memoria o servia de minune: 
Dacă execuţiunea lăsa încă de dorit, bucata 

întreagă cel puţin era învețată.. 
li rămânea să se exerciteze câte-va zile, cu 

stăruință, şi'și promitea să o cânte apoi artis- 
tului, cu justețe dacă nu cu căldura lui sufle: 
„tească... a 

Chipul artistului urma să nu îi se arate. 
Pe când însă, după vr'o două ore, repeta bu- 

cata inaintea murme;si, și o termina cu acel sus- 
"pin, admirabil, în aplauzele d-nei Avenian, ră: 
pită, — MariGra văzu parcă ivindu-se din umbră 
chipul palid al lui Cosmin și inima-i bătu pu- 
ternic... | 

Braţele-i căzură, cu arcușul ȘI cu vidra în js, 
şi îşi plecă pe pept capul îngreuiat de-o gân- 

„ dire nou. 
—  Suferise f6rte mult, în viaţa lui — se vedea 

bine. Dar pentru ce suferise ? Din cauza cul > 
D-na Avenian socoti că fie-sa imitează, în glumă, | 

oboseala din seara trecută, a artistului, Şi zîm- 
bind i se adresâ.: 

— Fârte bine: executată, până și oboseală. 
"Dacă te-ar. vedea domnul” Cosmin însă, teamă 
"mi-e că 'sar simţi r&i impresionat de această 
parte din urmă. 

- Mari6ra privi frte surprinsă la mumă-sa, 
— Nu înțeleg, mamico, ce vrei să zici... r&s- 

punse ea și se apropiă de pat. 
D-na Avenian trebui să se explice pentru ca
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să pâtă avea şi ea lămurirea acelei infăţişări de 
mai adineauri, a Maridrei. | 

Copila îi spuse gândul ei, fără nici un înconjur. 
D-na Avenian atunci căută numai de cât să-i 

vorbiască asupra acestui punct, pentru ca gân-. - direa ei să nu se frământe în zadar, | 
Ii fu frică apoi ca, din o pricepere prea tim- 

purie, mai mult din instinct pornită, Maridra să nu găsiască cum-va, aprâpe de adevăr, motivele 
suferințelor lui Cosmin,—lucruri ce nu trebuia ghicite de dinsa, | 

D-na Avenian cunoștea - viața; îşi închipuise deja că din cauza unei femei suferiseră, o na- 
tură artistică, o inimă. alsă ca a lui Cosmin ; 
ea ştia că o femee pote da fericirea, dar şi cea 
mai adincă durere care r&mâne pecetea _vieţei intregi. 

Mari6ra citise în adevăr câte-va romans, bine 
alese de ea, ca mumă, în care se vorbise de îudire, de puţinele plăceri ce dă și de multele 
nenorociri ce causează când acest simțimint este rău înțeles. Cu tâte acestea, pentru ce frageda 
simţire a Maridrei să ajungă a bănui, că tocmai 
iubirea era adevăratul izvor de suferinţi al acestui 
nou amic al lor? | | 

De aceea, îl întățişă fie-si numai ca artist, şi-i descrise luptele ce trebue să ducă un talent mare față cu o societate, care, chiar dacă'] în- țelege, caută să'] umiliască și săl înfrângă din invidie și din alte patimi. 
Unele naturi energice pot învinge şi'şi gustă izbânda în viață, încheiă d.na Avenian; altele, .
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ai numai spiritul dreptăţei și al mândriei, fără 
să aibă şi tăria de-a lupta. Pe acestea le do- 
boară asprimile vieţei. Singurul lor curaj atunci 
e să sufere cu demnitate, dar departe de lume, 
“şi acesta, cu siguranță, e cazul d-lui Cosmin, 

— Adevărat, mamă, răspunse copila, aşa trebue 
să fie... E dureros însă, e dureros... 

D-na Avenian privi o clipă la tristețea ce se 
areta pe chipul Maridrei şi, ca să-i risipiască 
acestă “pornire generâsă de compătimire, de care 
nu voia so vadă prea cuprinsă, — ii ceru săii 

„cânte ceva din repertoriul ei, 

X. 

  

Se apropiaseră sărbătorile Crăciunului. 
Cu câte-va zile înainte de-a le da vacanță co- 

-piilor, pentru aceste sărbători, într'o Sâmbătă, 
pe când ieșiau de la şcolă, Cosmin Și școlarii 
lui se opriră să priviască la o scenă ce se pe- 

„trecea chiar în fața şcâlei. 
| aa Un sătean se întorcea acasă cu carul cu lemne. 

a să nu facă:de 'dout ori drumul până la poa- 
lele dealului unde un parchet din pădure era în 
tăiăre, încărcase carul prea peste puterea celor 
duoi boi. 

„Şi aşa chiar, în loc să ocoliască pe unde câsta 
nu era prea aplecată, voise să dea mai de-a 
dreptul. 

Pe-acolea insă, prin faţa şcolet, câsta era grea 
de suit şi boii trăgeaii din răsputeri. i 

Aburul le ieșia pe nări, șalele li se băteau )
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încordaii gâturile in jug șiși încovoiat spinările 
în zadar. | 

Săteanul, și un fii al acestuia, Dăeţandru, în 
loc să împingă din urmă. carul, tăbăriseră cu 
câte-o despicătură de lemn pe bieţii boi şi-i bă- 
teau fără milă. | e 
— Faceţi re, bade, le grăi Cosmin. Impin- 

geți carul de dinapoi că vă ajut şi eu... la veniți 
şi voi băeți, vr'o câţi-va, colea, la râte.. 
— Lasă cucoane, zise săteanul, că aşa's ha- 

ramurile astea de boi: nărăviți, nu că nu pot 
trage. a 

Cosmin și cu copiii. ridicară carul. Săteanul 
porni mulțămind învățătorului. : 

A doua zi, după biserică, — odaea cea mare 
a șcOlei gemea de săteni. 

Din. cuvintările de Duminică tot satul își fă- 
cuse acum o petrecere sufletească dorită. 

Multe auzise, multe înveţase:; dar de auzit și 
de inv&țat încă, nu fugea, odată ce-i dăduse de 
gust. 

E f6rte adevărat că trebue omul să ştie să 
se impue și cu pers6na, pe lângă ştiinţa lui; să 
mai cunâscă apoi şi taina de-a se apropia min- 
ţei ascultătorilor săi pentru a-i putea folosi cu 
ce știe dinsul.. 

Când intră Cosmin în sală, cu greu se stre- 
cură printre sătenii grămădiți in ușă. 

Ce tăcere se făcu îndată |.. Ce priviri de respect 
și de dragoste pironiră toţi asupră-il...
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— Copiii mei şi, dumneavâstră dragi săteni, începu el,—-astă-zi o să grăim împreună de niște tovarăși buni ai traiului plugăresc. E vorba de boi. Și ştiţi de unde "mi-a dat asta prin gând? Uite, din o întîmplare de ieri, nu mai departe. Pe când ieșiam de la şcâlă, pentru amează, un sătean de-ai noștri voia să sue dealul cu un car cu lemne. Carul era foc de încărcat. Părechea de boi se rupea trăgând, fiind-că e prea dreaptă câsta aici, în fața şcolei. Nu-i pară r&ii lui badea care era cu carul—că grăiesc de aşa :lucru — Eă nu vreau să-l dai în gura satului, cum sar prinde adecă, Dar r&i mai croia pe . bieţii boi în latul spinărei cu niște jărghii, știi, mat-maj cât... mâna de grâse.. E a E „Ia să vedem, măre &men! buni, dacă boii erati de vro vină, Sur tu, un om singur, pe-o c6âstă - dreptă, şi par'că “RU Ştiă ce te trage înapoi; dar „mite un car cui o Jumttate stânjen,—că era o jumătate, cum vă văd și mă vedeţi |... Badea cel cu musca pe căciulă, dacă v&zu că boii umblă să se opriască, în loc să pue umărul și dumnealui - la câda carului, —cum vam spus, prinse a da'în ei ca la bătut popoșoiu. Aşa-i, să inciudeză omul - „când nuși Qă bine seama de-o. treabă. Dar'om - cu rîndueală e celă care chibzueşte. Și mai bine-i de-o 'mie de ori să te cunoşti tu că aj greșit, de cât să pedepseşti. de cât să-ți descarci ciuda : pe făpturi ce nu's de vină. e Că, ia să ne gândim o l&că : În viaţa pluga- : rului cine-i stă lui mână de ajutor? Boul ori calul. Mai ales boul însă, fiind-că duce mal bine greul
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şi e mat cu. putere şi mai cu răbdare de cât un 
cal. Boul, fiind că după tâte cele-lalte ÎI mai dă . 
Şi carnea, iţi dărueşte și pielea pentru multe 

"feluri de trebuinţi. 
- In copilăria lui e gingaș, sburdalnic, e dră-: 

găstos ca un copii; tot ca și copilul ştie numai 
să mănânce și să se jâce, - 

Dar lunile trec; eacă!] juncan. Dacă a scăpat 
să nu treacă la târg pentru a'şi r&pune de tîntr - 
viaţa, în cuțitul casapului,—firea începe a'l pre- 
găti pentru întovărășirea lui cu omul la munca 
ţarinilor. Ia Ma 

Pielea i se- face. mai grâsă, părul mai des - 
mușchii i se întăresc. : 
“Românul însă aprope pretutindenea, în ţară la - 
noi, lasă numai pe Dumnezei să facă 'ce.e de - 
făcut. De şi boii lui is dragi, nu vrea ori nu știe 
să le cumpăniască puterile după cum li-i etatea 
şi să le dea nutreţ şi îngrijire cum se cade. 

Abia i se pare românului că juncanul s'a tăcut 
pentru jug, şi mil trânteşte dintr'odată la greu. 
Nu odată am vezut juncani stricați la ceafă. Unde 
„mai puneţi că, multa greutate, de la inceputul 
începutului, nuii mai lasă pe juncani să crească 
aşa, după cum li-i felul, şi vorba ceea, să chircesc. 
„Cei cărora le dă mâna să crească un juncan 

ori duoi pe lângă casă, dacă ra la ce lucru ușor 
să-i pue, mai bine să-i lase să-şi ajungă în pace 
timpul jugului. Două, trei luni, să-i pue să ducă 
numai carul, așa-cu câte-va ceva: un săculeț doi 
de popuşoit până colea la -mOră; mai apoi, să.
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tragă câte o jumătate zi la plug, 'ori câte-o zi la 
grapă. | | a 
„Aşa să 'nvaţă şi copilul: întâiti să pliviască, 
să care nuele la cei de îugrădesc, câte-o lecuţă 
la cuibărit popușoiul, la prăşilă, și pe urmă la 
muncă mai grea. - | - E 

Să nu zică omul nici odată: «il. da unde am 
timp 'să le chibzuesc eii aistea tâtel» 

Uite, trebue. să'și găsiască omul timp de chib- 
zuit, fiind-că, numai cu bună chibzuială, ieşi la 
bună socotelă. . | | | | 
„Să nu-i vie românului în gând că prea mult 
timp-mănâncă juncanul până să facă şi el treabă. 

Nu mănâncă şi nu face. umbră pământului 
de geaba, nu,. fiind-că, la trebuință, o să'l aibă: 

"„odâtă cu t6tă puterea firească întru bun ajutor 
la muncă. Dr A p 

Cât. îi trebue grâului după ce dă colţ și până | 
cel vezi pe arie? Apoi a fost în deșert timpul. . 
“ce-a trecut şi munca cea pus românul până 
după treeriş? Nu. m 

„ Pom bine îngrijit, râdă bună și cu belșug. o 
să dea Sa | Si 

Dar “eacă!l la urma urmei, pe juncan, ca ajuns 
boi în tot locul. De-âcu, mincă şi iar muncă, 
fel de fel și de tot felul, de cum se desprimă- 
verează și până ce dă bruma grâsă; ba de 
multe ori și iarna, ba-la una ba la alta. 

Să ne închipuim că tot românul, vorba ceea, 
aprâpe își. ia lui de la gură, ca să dea boilor lui. 

Este Gre de ajuns atâta? a



"68 

“Numai la mâncare să mărginește t6tă grija: 
pentru dinşii? 

După o zi întreagă de muncă, pe arşiță şi. 

din grei, te întorci sara acasă. Eşti. şi. tu, pră- 
pădit de ostendlă, şi boii: tăi. Aşa? 

Vrei însă să le dai nu numai mâncare şi 
odihnă, ci şi altă îngrijire -care -ajută mult tru- 
pului lor bătut de muncă?. 
„la o ţesală, ca pentru cai, ţesală-t bine, ca 
tot colbul strâns între păr să se curăţe; aruncă | 
câte o cofă două de apă pe dinșii, șterge i bine 
cu câte un smoc de pae şi mai dă-le odată cu 
țesala. "I-ai curățit, i-ai r&corit; le-ai dat o parte . 
din puteri, prin îngrijire, mâncarea şi odihna o' 
să le impliniască cea'l-altă parte de puteri în 
timpul nopței. Pielea lor care rabdă tâtă ziua 
fel de fel de pişcături de lighi6ne, s& îndreptă 

- “prin îngrijirea asta; iar în' timpul “zilei chiar, boii 
„nu 0 să mai simtă tot atât de mult greutatea 
„muncei.. 

„Dar o să zică unii; «uite, n'am auzit până 
'astă-zi aşa minunăție!» alții: «sărac de mama 
mea, d'apoi când mă întorc ei sara prăpădit, 
de țesăleala boilor o să'mi ardă sufletul?» 

Măre Gmeni buni, în viața asta omenească, 
nimic nu e cu neputinţă; toate să fac cu timpul 
și la sorocul lor. N'ar mai făcut un lucru şi ţi 
se pare nu știti cum, peste mână, să faci... Dar, 
după ce te-ai pus să] faci, parcă Lai ştiut de 
când lumea. 

Vezi-că deprinderea este mare lucru; deprin- 
„ derea te face să ştii să rabzi, să poți munci,



7. 

169 

  

so duci cu necazurile. şi cu sărăcia; și tot de- 
prinderea te face, când dai de belşug, să nu - 
scurmi în el ca găina, ci să'l stringi ca furnica. | 

În țări streine, Gmeni buni, să îndeplinesc mi- "> 
nuni, cu tragere de inimă, şi cu ascultare. Unii 
pe alții să -îndemnă cum să facă |să trăiască și 
ei bine, ca, oameni, şi vitele de pe lângă ei— 
aști tovarăși buni ai vieţei omenești 

Toţi se leagă între ei şi fac tovărăşii: pun 
la un loc, care după cum poate, un ban, o 
'dupcă, un leii, care în loc să fie date pe bău.. 
tuză, s& string zi cu zi, lună cu lună. lar. după 
un timp toţi acei bani ai tuturor, ajung să stea 

"în ajutor la câte o cumpănă. Toţi din tovărășie 
trebue să. îngrijiască la un fel de vite; nimeni 

nu are voie să le silească a duce mai mult de 
cât se poate; nimeni nu are voe să le bată. 

Eacă o. mare vină iarăși a românului nostru: 
să bată vitele r. Rae | 

Măre oameni buni, să nu socotiți că "boul, 
fiindcă despre el am grăit mai mult, n'are pri- 
cepere, nare minte. ia 

l-a ieşit săracului de dinsul nume r&ă, cum 
ȘI omului îi iese adese or. 

Blândeţea . lui cea: mare, răbdarea lui fără 
margini, ati făcut pe oameni .să'l socotiască | 
prust; de aceea, auzim nu odată zicându-se 
unor oameni: froșt! ca boul, | 

Oameni învățați însă ai dovedit că boul-e 
“ager la minte, — nu cum e. calul, în adevăr, —- 
dar îndestul de aer. -



Uitaţi-vă în ochii lui: câtă blândeţe! Des- 
mierdaţil|! O să vă înțeleagă numai de cât. | 

Dacă vă pare îndărătnic adese ori, vina este 
căl deprindeţi să fie aşa. | - 

Ce' aude el de cât înjurături : Ce vede, de 
cât bătăr? Ce face de cât munceşte, fără să. 
simtă din partea omului nici un fel de dra- 
goste ? 

Dragostea ce se pare că aveți pentru boi, 
e numai interes, fiind-că fără boi: n'ați. putea 
munci ; puterea braţelor nu var fi de ajuns. 

Gândiţi- vE însă că este fâptura de carne şi 
de oase, ca şi făptura omenească ; în vinele lui 
e sânge, ca și în vinele omului; cum simte omul 

"o durere.;:o simte și boul. | Si 
Dacă ar avea graiă var spune ce neomenoasă.. 

e purtarea omului faţă cu el! 
Dacă vaţi da seamă și ați căta în ochiă. lui, 

aţi pricepe repede când sufere și că v& roagă 
să-i mai ușuraţi sarcina, ori să nul bateţi. 

* De câte ori am văzut lacrimi că se rotesc 
în ochii lui: de câte ori lam auzit răgend de 
durere ! - 
„Când vreți să i dași întrun boi, ori în calul 

ce aveți, închipuiţi- -vă în clipa aceea că dați in 
dumneavoastră... 

Voi, copil, să nu chinuiţi nici-un dobitoc, nici 
o pasăre, nici o vietate. Apăraţi-vă daca se dă 
la” voi, încunjuraţi-o dac'o știți nărăvită; căutați 
so imblânziți cu încetul; faceţi-o să simtă prie-- 
“tenia vâstră, şi ea o să vă ghiciască repede că. 
vii gândul curat.
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D-vâstră, 6meni buni, dați pilde de blândeţe 
și de. înţelepciune copiilor ce-aveţi; creşteţi-i cu 
grijă şi cu dragostea d-vâstră pentru. vitele -ce 
Dumnezeii le-a lăsat omenirei de folos. : 

Vita,. ca și omul, se pote cârmui, cu glasul. 
Vorba e, să ştii cum să-i orăești acasă, să şti 
cum să grăeşti la muncă. 

Incercaţi, cu răbdare  și.cu tragere de inimă, 
și să vedeţi ce mulțămire o să aveţi în suflet, 
când 6 să vedeţi că aţi isbutit. 

Cu bine, pe săptămână viitore... 

“Sătenii plecară pe gânduri, Le spunea inima 
că aşa trebuia să fie cum a grăit «dou. 

Tâtă ziua aceea şi multe zile apoi, n'avură 

alta de vorbit, de cât „asupra poveţilor «dom- 
nului». 

Puţini 'prinseseră ideea tovărăşiei; bine le 
„sunase la ureche, însă inima le cerea lămurire 

„mai cu temeiii, 
De-aceea, un sfătos al satului iși pusese în 

gând să "| întrebe pe. «domnu», și A să le gră- - 
iască cpaz alt- feb. 

SI 3). ; L 

Cosmin ar. fi voit ca de Crăciun să: fi înv&- 
ţat pe copii e cântece de stea, colinde şi să-i facă 
să cânte șin biserică măcar «Heraviculs şi vrun ! 
«axion>. i 

Insă începuse de prea puţin timp. Spera”" ca 
„de Paște să aducă Satului și bucuria acâsta, la -
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biserică ; iar din ziua premiilor să facă o ade.- "verată sărbătore. LL Să Ii aducea o mare mulțămire aplecarea copiilor, a Dăeților ca şi a fetelor, către muzică, | De aceea îşi împărţise copiii în două cete ::în- tâea. copiii din clasa II-a şi a III-a, învețati din ureche; cei d'a IV-a, cari trebuiau să urmeze şi mai pe urmă cu el] muzica, învețaă pe note. Făcea apoi şi cor general cu ei toți. -Ocupat pe deplin cu acâstă lume ce .i se fă- cuse dragă; ocupat cu lecţiile ce da d-şărei Ma. riora Avenian, — timpul. trecuse pe nesimţite și-i. promitea să treacă în' chip plăcut şi liniștit. 

In ziua de Crăciun care pica într'o Sâmbătă, era un visco] de nu se mai vedea cerul și pă- mântul. 
Câte.va din liniile satului erai cu totul înă.. meţite. De 
Sătenii trebuiră săși facă loc cu lopeţile, și să se ducă la biserică cu ele, ca să aibă cum r&sbi: acasă. la întârcere. 
Avenian veni singur, cu mare greutate; Cos- min, de asemenea singur. 
Ori cât doriseră de mult şi tin&ra Maridra și bătrâna, d-nă Cosmin să nu lipsiască la o zi ca asta, de la biserică, pe una nu o liisase tatăl, — pe alta, fiul, 

ÎN "1 Cu tâte acestea dâmna Cosmin trebuia Să iasii d'acasă mai târziă: promisese familici Avenian si vie cu fiul ei acolo la masă. a R&masă acasă, Maridra începu să se ocupe,



cu o mare. luare aminte şi cu arabă, de pregă- 
tirea mesei pentru ziua aceea. 
„Cât îi era de dragă dâmna Cosmin |... Nu se 
mai deslipise de dinsa, în cele -trei, patru rîn- 
duri când venise pe la ei; i se părea o bunicuţă 
bună şi blândă, care, la rindul ei, o pierdea din. 
ochi de dragă pe Marira, - 

Și apoi pentru acea zi a Crăciunului, domnul 
Cosmin îi promisese execuțiunea a trei bucăţi, 
de mare val6re muzicală, . -- 

Ol dâmne, ce mai sărbătâre! 
Caută farturiile cele mai bune, care nu ser- 

viseră de mult: tacâmurile de argint massiv, pa- 
„harele cele mai de preț. - 

.Dădu șervetelor o formă forte ciudată, pe care, 
_se necăji mult până să o nemeriască dupe gus- 
tul ei. 

„Ba încă, ceea ce de mult timp nu făcuse cu 
atâta stăruință, orânduise cu bucătarul felurile 
de - bucate, supraveghiând momentul punerei lor 
la foc. 

Cu o zi înainte deja făcuse «turte» - pentru 
Ajun, torte și prăjituri. | 

Voise, cu ori-ce preț, să se recomande d6m- 
nei Cosmin şi ca domnişoră casnică... 

D6mnei Cosmin... 
Numai ei re? 
Dacă “i-ai fi întrebat cum-va gândul ascuns, ce. 

nici ea singură nu și-l” lămurise bine încă, sar 

"fi roşit, de sigur,—dar 'şi-ar fi mărturisit că... 
și pentru Cosmin, — ba pote nuinai pentru dinsul 
“erai tâte acele pregătiri... | 

4
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In adever, bucuria că Victor primise fără nici 
0 codire să-i dea' lecţii de viGră ; plăcerea ce-i aducea fie-care venire: a lui și petrecere cu e], — 
adese ori singuri; — prietenia. saă mal bine zis. 
un simțimînt aprâpe părintesc al lui pentru dinsa, — 
toate acestea schimbati pe Marioara, .. 

Avea șapte-spre-zece ani trecuți. . 
La etatea aceasta închipuirea se aprinde uşor; 

evoluțiunea fecidrei. către viaţa de femee se iace 
îidestul de repede, pe nesimţite, în chip normal. 

Dar când mijlocesc' şi anume împrejurări în 
care bărbatul se ivește subt o lumină cu totul 
excepţională, sensațiunile sînt cu mult mai vii, 
evoluțiunea se face .şi mai repede. 

Apropierea lui: Cosmin de Marioara nu avea 
nimic provocător, întru: cât îl privia pe dinsul,. 
învinsul vieţei. | a | 

Totuși, acele tainice dorinți ale cărnei, ori cât 
de curată era inima” acestei” fecioare, “începeati 
să vorbiască în fiinţa et. - o 

Când era el alăturea cu dinsa, ființa ei să 
făcea pojar; avea sfieli neințelese, și, aprâpe fără 
tranzițiune, îndemn de vorbă, veselie nespusă, — 
o dragoste și mai. accentuată de lecțiunile ei, 
pentiu vioara ei. - 

După ce pleca dinsul, remânea dusă pe'gân- 
duri ; — mumăsa .0 surprindea distrată, o vedea 
roşind sai pâlind fără cauze aparente bine ho- 
tărite. Îndemnul ei la vorbă se făcea grei; sin- 
Surătatea îi devenia mai plăcută și o căuta mâi 
des. Numai muzica o mai înviora, și acesta la 

+ 
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gândul că era să o asculte e/. Trebuia să înveţe 

bine ce-i dăduse z/. 

"Când ştia câ timpul venirii lui e aprâpe, o“ 

cuprindea o nerăbdare ciudată, o neliniște, aprope 

teama câ nu va ieși bine pâte, cu lecţiunea, așa - 

cum el, de sigur, se aștepta și doria. In câte un 

moment îi părea că i se ducea mintea cu tot! 

ce învățase: simţia în braţe o greutate sai o 

“lâncezeală şi rămânea multe clipe cu ochii. în- 

chişi. Dar un sgomot ușor o făcea să tresară şi 

“să se uite speriată... Îşi aduna atunci energia și 

aştepta, nu fără nerăbdare, dar cel puţin cu mai 

multă aparență de linişte. | 

Nu ştiii de ce, aducea aşa lucrurile tață cu 

mumă-sa ca lecţiile să le facă numai cu dinsul,— 

şi apoi, câte o mică producţiune a amândorura 

să fie în camera mumesi. .. : 

Noroc că avea în casă două instrumente: un 

pianin, întrun salonaş vecin cu biuroul tatălui 

ei, şi pianul din odaea mume.-si, care fusese altă 

dată în casa din oraş... | | 

Acestă întâmplare îi favoriza dorința de-a se 

găsi şi singură cu... e/, - | 

* Incă nu 'şi adresase acel «pentru ce» al tu- 

“turor 'acestor mici crize sufleteşti. . 

Era nâpte încă pe puterea. ei de pricepere; 

o n6pte însă pornită către zori. e 

La răsăritul amorului ce începuse, trebuia o 

mică rază numai și ziuă deplină era să se fâcă, 

” Avenian să întârse acasă cu anafără. 

Nici Marioara,. nici d-na 'Avenian nu luaseră 
7 N
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nimic în gură cu dor. ca la asemenea zi să guste intâi din pâinea sfințită... ae | In acestă familie, credința r&măsese neştirbită, . și pentru anume obicinuinți ale practicei religidse. Dupt ce Mărgărinta și Marioara gustară din anafâră .și fâcură cruce, — s€ îmbrăţişară și „se sărutară amândouă şi apoi cu lacob, urân- du'şi cu o duioşie negrăită vieaţă lungă și bună. - Privirile amânduror părinţilor se opriră, ve când erai mână în mână, asupra copilei. lor. In acea privire strălucia nețărmurita lor dra- goste pentru dinsa; acea privire iera ideea în- sulleţită a jertfei celei mai depline ce era gata să facă, numai ca fericirea copilei lor să fie o eternă zi cu soare. 
— Ei MariGră, casnica tati, ţis gata toate, ia spune? Cosmin sa dus acasă repede să in pe mumă-sa. | . 
— Ol 'da, tăticule Ia vino să vezi... — Și mi te-ai facut <gigea> de tot, — dră- gălaşă ca un. trandafir inflorit iarna... Marioara puse ochii în Pământ, roșindu-se, Găteala ei' era forte simplă ca totdeauna, dar Și frte vădită era îngrijirea el amănunțită ca această găteală să nu păcătuiască prin nimic... — Hai, mergi cu mine tată. zise “copila, ca să scape de stânjinirea ce-o cuprinsese. — Da. da, hrește că merg .. 

In sala de mâncare cra o curiiţie și o rînduealzi minunată, 
, Dulapurile străluciaă, scaunele de stejar, cu spate înalt, de asemenea.
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O căldură foarte bine potrivită te-punea de 
| grabă la îndemână. 

O! dacar fi fost şi soare. Asemerica zi me- 

Masa, cu orândueala ei întreagă, cu buchetele 
4 rita şi o lumină puternică. 

| 

e
d
r
 

m
a
r
 
r
m
i
 

am
 

e 

ide. flori, :cu înaltul vas- poliţă de fructe, avea o. 
"infăţiare. domnească. 

— “Brel bre! bre! strigă Iacob, pe un ton 

glumeţ, asta-i masă din poveste... “Ţin -e frică par'că 

so atingi... 
— A n'o să se facă nevăzută, tată, te asigur, 

răspunse copila, rizând di ttă inima, fârte mul- 

țămită de această întâiă izbândă. , 
z 

Afară se mai potolise viforul. In coșuri nu mai 

fluera vîntul. Zăpada începuse a cădea mai liniş- 

tită; era un adevărat nor îmbucățit, de fluturi 

mari. | | 

D-na: Cosmin şi Victor sosiră “în sania curţei . 

care, cu'mare greutate putu să se lupte cu 

nămeții. 
Amânduror sărbătoarea le sta pe chip. Nici 

o. deosebire de cele.l-alte zile, in vestmintarea lor. 

In timp ce dâmna Cosmin o mânca din ochi 

de 'dragă, pe Mărioara, care mai cu șeamă as- 

tăzi îi amintia de o fiică iubită, mortă f6rte de 

tinâră,— Cosmin, se adincise în vorbă cu Ave: 

_.nian asupra ultimei lui cuvîntări de la şcolă. 

Proprietarul îi înfățișa căteva observaţiuni 

prin care căuta să dovediască neputința de-a se 

îngriji boii cu acea rigurozitate ce recomandase 

învățătorul.
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"— De pildă, ei, zicea Avenian, am o mul-. o ţime de boi pentru plugurile mele. La noi în Moldova, nu se face căutarea moșiilor ca în | Muntenia, unde arendașul ori proprietarul poate să nu aibă vite, pâte să nu aibă pluguri, de „.dre-ce fie-care țăran muncitor are pe ale lui, cel puţin o păreche, cel puţin un plug. | Prin excepțiune, locvitorii .din Măineştii-Plo-! pilor ati vitele lor, fie- care. Dar aprpe în to- talitatea satelor din Moldova, locuitorii lucrează cu boii şi cu plugurile arendașului ori proprie- tarului. E cu putință ca ' douăsute-optzeci de boi să fie îngrijiti de oamenii mei după chipul d-tale de vedere? 
— E cu putință, dacă ţi vei da bine seama, respunse Victor. Locuitorii din Măineştii-Plopi- lor şi din „cătunele ce ţin de comuna acesta, lucrează cu boii lor şi cu plugurile d-tale. După ce se întorc acasă, la dinșii, le trebueşte o ju- mătate oră, până le gătesc nevestele masa, să ingrijiască boii în felul arătat, Ceilalţi locuiţeri, din alte sate, muncitori pe moșia d-tale, cari lucrâză cu boir d-tale, când vin scra să-i lase la curte, să piardă o jumătate de oră, și ucei cari se mal întorc sera p'acasă, şi acei ce dorm în curtea proprietăţei, și să îngrijiască de boi tot așa. | i 

Ce ţi-ar. fi d-tale, dacă, de pildă, "i-ai cinsti pentru-treba acesta cun rachiti mai mult, ori cu vrun ban duoi, mai inult, peste învoeală ? Nu neputinţa acestui lucru, ci greutatea pornită din nedeprindere, se înfățișează întâi minţei nâstre



când ceva noii vine. să revoluţioneze, ca. să zic 

aşa, deprinderile vechi. De altfel, o să lămu- 

resc și mai amănunțit cestiunea acesta. când le 

voit grăi locuitorilor, iîntr'o Duminecă, mai spre 

primăvară, despre producţiunea agricolă la noi, 

şi felul cum o fac agricultura locuitorii, ca ră- 

zăşi, ca mici proprietari. LC 

— Bine faci, răspunse Avenian. Cuvintările 

„d-tale sint fârte folositoare pentru săteni şi pen- - 

tru noi chiar, ca şi muzica ce o faci cu copiii, şi 

la noi; ca tot ce purcede de la d-ta... 

Poftirea la masă puse capăt acestor laude 

care! stinjiniaui pe Victor, | îi V, 
, X 

Masa, la inceput, mai nul din cauza foamei, 

de sigur, a. fost tăcută. Se 

Privirile Mărioarei căutată câte o. laudă pen- 

tru fie-care fel şi dorinţa ei nu r&mânea înşe= 

lată: d-na Cosmin, le da, laudele, fără tocmeală. 

Puțin câte puţin vinul vechii. şi curat mai. 

- desmorţi vorbele ce stăteat pitite subt limbă. 

Cosmin st simţi mai la el acasă; varietatea 

cunoştinților lui îi dădu repede varietatea  su- 

biectelor de convorbire. . _ - 

„ Veselia de la urma -acelei mese surprinse pe 

d- na Cosmin în. deosebi; cu atât mai mult o 

suprindea cu cât veselia o vedea împărtășită în 

„mod sgomotos de Măribra.. 7 ai 

. Mai apoi d na Cosmin se simţi neliniştită chiar, 

“când văzu privirile ce. neincetat schimbaii' Mari- 

oara şi fiul ei, — cu atât mai neliniştită,” căci 

a
o
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d-na Avenian, supraveghia fie-ce mișcare, fie-ce privire şi de multe orj nu mai zimbia.. - După masă, trecură în salonașul unde era pianinul. , Sa 
D-na Avenian îi însoți în căruciorul ei; acolo d-nul Avenian și d-na Cosmin o așezară pe o „Canapea, între perine. 

a — Acum să vedem surprinderea ce ne-aţ pro- mis-0, se. adresă Marioara către Cosmin, — Da, da, răspunse el. Astăzi surprinderea va fi și mai plăcută cred, adaose cu o veselie glumeață, căci vidra mea va avea ondrea să se - producă: inaintea: d-tale, d-șâră artistă... „_— Vioara d-tale?! strigă copila bătând din „palme. Unde e? unde e? 
- — Am dat-o în primirea vizitiului, ca să nu O vezi aşa de curând, 

-— ME duc so cau, 
Marioara eși ca o furtună ȘI tot așa se în- tOrse, după câte-va momente abia, cu vidra și Cun sul de note, pe carel și desfăcu cu grabă: — Al strigă ea: Vieniawschi și Vieuxtemps!... — Da, răspunse Cosmin: Balada și Poloneza de concert (op. 38) și Fantasia appasionata, (op. 33) de Vieuxtemps,—iar de Wieniawschi: Poloneza, (op. 21) şi Legenda (op. 17). Le cunoşti, d-ș6ră? | „_— Puțin, Poloneza lui Vieniawschi ; pe. cele- lalte nu. a a 

—- O să bine-voeşti să m& însoțeşti la piano, d-ș6ră? îi zise Victor, cu o Privire încurăgiatoare, — Dar o să Bot, la prima vedera? răspunse ea, .roșindu-se. |
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— Eşti foarte bine la piano, ca să .nu poți. 
Nu trebuie să fii sfiosă. Uite, de pildă, Balada şi Poloneza lui Vieuxtemps. Descifreaz'o puțin. 
Greutățile :se birueșc prin muncă, e fOrte: ade- verat, întru cât priveşte o execuțiune artistică, . 
A cânta la prima vedere e rutina muzicantului, însă și pătrunderea ageră poate. înlocui rutina, până la un punct. Agerimea pttrundarei o ai, 
d-șâră, — deci, la Iveru. Priveşte puțin partiţiunea - 
până ce 'mi voiti orândui vioara, 

Marioara se, supuse, cu dorul negrăit ce în- cepuse să "| aibă intru a i se face plăcută cu ori-ce chip. e a i | Dupt ce Victor își şterse cu îngrijire vidra, cu o piele de câstor și iși sacâzui arcușul, îi cercă ? „coardele; . | 
Nota ce trebuia să “i-o. dea pianul, o avea în. ureche: "vidra îi fu acordată în o clipă. 

* Chipul i se făcu serios. Nu arăta emoționat; — Su cu toate acestea era în el emoțiunea ce totdeauna: i-o da plăcerea.dea cânta. 
— Incepem d-ș6ră... zise el... SE 
Luarea aminte încordată a Marioarei o făcu ... să poată intovărăşi pe Victor în execuțiunea lui artistică, până la. urmă, fără să dea greș, ceea ce-i atrase mulțămirea sinceră a artistului. 
Dup aceea ii făcu critica -acestei bucăţi mi- * nunate, lămurind spiritul ci cu acea cunoștință - întinsă a literaturei muzicale, cu acel metod bun al lui de a se face înțeles cu ușurință şi cu graiul lui dulce si convingător, 
Poloneza și apoi admirabila Legendă ale lui . 

Mo E „S 
A Ra | [At oa
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Vieniawschi, urmară una. alteea după o -mică 
pauză, cu aceleaşi lămuriri. 

«Fantazia appasionata» de Vieniaws chi, această 
bucată plină de-o' melancolie în duioşătoare vibră, 

„la urmă, pe cârdele vioarei artistului, cu deose- 

bita căldură ce punea în execuţiunea bucăților 
care păreai rupte din sufletul lui. 

Dar şi Marioara îi pregătise artistului o sur- 
prindere. | : 

Dupt ce se aduse, ceaiul, ea se așeză la piano 
și execută cu îndemănare de uimit Sorzafa nea- 
semănat de delicioasă, « Lopzina- Lunei> a lui 
Beethowen.. — una din cele mai sentimentale 
opere ale maestrului. 

Durerea, mila și mângăerea vorbesc atât de 
bine în această bucată, în cât pe lângă plăcerea 
cețţi dă, te face să vibrezi până la lacrimi de 
tâte aceste simţiminte de care a fost agitat com- 
pozitorul în momentul creărei operei sale. 

— Îţi mulțămesc, domnișoră, îți mulțămesc | 
îiizise el şi-i strinse mâna, destul de absorbit in 
propria lui impresiune, pentru a lua seama cum 
tremura mâna fetei, în mâna lui. 

— Cunoști cu ce anume ocaziune a scris Beet- 
howen acâstă capo:d'operă? întrebă Victor. 

— O! mE mărturisesc forte ignovantă, dom- 
nule Cosmin, răspunse ea cu simplitate, totuşi 
roşindu-se. Te-aș ruga să 'mi povesteşti însă 
acesta. 

— Bucuros. _— Beethowen fugea de lume. Nu 
numai locurile cele mai retrase 'şi le alegea, în- 
trun oraş, ci şi oraşele cele mai puţin sgomo-
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tose. Se afla, întrun rînd, în oraşul Bon, și se” 
plimba prin împrejurimile lui, într'o. scră, pe o 
lună plină” de-acelea, când mai ales la țară, o, 
-aşa de puternică lumină şi o linişte deplină, sînt 
un farmec negrăit de dulce pentru un suflet sin- 
guratec. De-odată se deşteptă din lunga lui vi- 
sare. De pe aprâpe, prin ferestrele deschise ale 
unei case simple, se împrăștia armonioasele note 
ale uneea din chiar operile lui. E xecuţiunea era 
aşa de justă şi plină de atâta simțire, — bunioară 
-cum 'a fost a duinitale mai adineauri, — în cât 
Beethowen, fără să 'şi dea. seamă de ce face, 
intră în casă. Se văzu într'o încăpere simplă dar 
fOrte curată. La piano cânta o fată, Copila, cum 
auzi ușa, fără .să se întârcă, întrebă dacă e tatăl 
ei, şi urmă cu cântecul înainte. Cum: termină, 
copila se ridic... — 'Tâtă, vino să te sărut, -: 
fiind-că nu pot ei să viii la d-ta... Beethowen 
remase dureros impresionat. În fața lui avea o 
frumusețe tînără, plină de drăgălășie..: dar... Grbă... 
Durerea "| făcu să aibă un strigăt de grâză şi 

-de milă. a | | A 
— Cum? nu eşti d-ta, tată? întrebă copila... 

„_— Nu te neliniști, d-șâră, îi r&spunse maes- 
trul cu o blândețe dulce... Iţi sînt străin, dar viă 
ca prieten săți. mulțămesc pentru chipul cum ai 
executat sonata mea... 

— Ahl să fii cumva Beethowen? E cu pu- 
tință? Și copila începu a plânge de emoţiune, 

„dar şi de durerea că nu putea să'l vadă, 
— Dacă nu m& poţi vedea, îi zise maestrul <are-i inţelesese gândul, m& poți auzi.
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Și, Beethowen se așeză la piano, cu lacrimile: 
in ochi. Durerea, mila, mângâerea, simţiri ce-l 
însuflețiai în acele dipe, genialul artist le trecu 
clapelor, şi ast-fel improvizâ minunata elegie, care 
a ajuns celebră sub numele acesta de « Lumina 
Lunel *), 

Ast-fel se termină acestă zi de Crăciun care 
trebuia să r&mâie Marioarei şi lui Victor, ca-o: 

_amintire plăcută dar. şi plină de regrete. 

Sa - XII 

A doua zi de Crăciun era Duminică. 

Nu le zisese copiilor să vie la şcolă; Cosmin 
era 'apr6pe sigur că nu erai să 'vie. 

_ Fârte vese], la deşteptare, începu a glumi cu 

" mumă-sa cum nu făcuse de mult, — ceea ce o 
miră, fără so îndemne a-i și arăta acestă mirare. 

- Victor își văzu apoi de obicinuitele ocupaţiuni 
de dimineață: mâricarea pastrilor,. tăiatul lem- 
nelor, ducerea braţelor de lemne în casă şi apoi 
ceaiul. | | 

Dâmna Cosmin, muncită de un gând noii, îi 
păru lui Victor ca nu tocmai” respunzănă vese- 
liei lui. 

— Mamă, îi zise el, zimbind. D- ta pari să fi 
având ceva care te nemulțămeşte, — şi mar mira 
mult să fie. aşa. 
_— Al nu, drăguță, răspunse ea cun zimbet 
  

+) Acestă legendă a Sonatei „Zumina Zaunei*, am citit-o în re- 5 > 
= vista „bomânia Muzicală”
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care risipi lui Victor bănueala. Atât doar că 
parcă mă simt obosită și nuştii de ce.- 

—- Schimbarea felului vieţei, mamă, — zise el, 
cu acelaş 'zimbet de mulțămire. Ce mult 'mi-a 
plăcut ziua de ieril. Sînt sigur că şi. dta ești 
mulțărnită ; însă, ori cum, e o schimbare și așa : 
lucru oboseşte. Eu chiar, sînt plecat spre lene, 
totuşi, rn& simt uşor, vesel. — Asemenea petre. 
ceri intelectuale a fost. totdeauna. sufletul met, 
„„_Începu a sorbi din ceaiii cu plăcere Și a privi | 
afară, ca întrun fel de visare dulce. 

D-na Cosmin își inăbuși un suspin, privindu'l 
pe furiş. | N 

— Aceeași eternă poveste, — îşi zise ea. Și 
la o etate mai înaintată, omul pote fi. tînărul 
Supus unor emoțiuni de care nuşi dă seamă, 
nou& pentru el, 'şi care: duc la acelaș desnodă. 
mint... - . E 

D-na Cosmin începuse a bănui din zina ce 
trecuse, că fiii-stti să lăsa 'pe nesimţite farmecelor 
fârte ispititâre ale copilei “proprietarului. Mai 
bănuia că Marioara era în întâiul avînt al inimel 
sale tinere care, nu judecă nici deosebirea de po-- . 

” ziţiune, nici cea de etate. Ni 
Copila simpatiza pentru artistul, era lămurit 

pentru d-na Cosmin. Ii luati văzul însușirile ar- 
tistului şi la om nu st gândia, nici putea: apot 
să se gândiască. 

Ce'şi da ea seama de şiitor şi de greutăţile 
unei aşa de, nepotrivite iubiri | a 
"Să previe oare pe Cosmin? Situațiunea era 

foarte delicată. Nenorocitul ei de copil! Abia în-
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cepuse' a găsi vieața mai dulce, şi să! deștep: e 
așaude curând! - | 

Trsbuia însă; alt-fel, ar fi avut mai târziă să. 
lupte şi mai cu cruzime împotriva inlăturărei unei 
pasiuni înaintate. | ” 

—  Haidea! te-ai furat gânduri triste, mamă, 
după cum ved, îl auzi zicendu-i, ceea ce o făcu 
să tresară, 

Ea se încercâ să ridă. 
— Nu, ni, tot oboseala, zise d-na Cosmin. - 
Mi se pare că no să merg la biserică. La. 

şc6lă o să vorbeşti astăzi? 
— Nam încă un subiect, — dar dacă copiii 

Și sătenii se vor duce la şcâlă, — o să găsesc: 
eă ceva de vorbă. o 
— Azi stăm acasă? întrebă dinsa, fără să'l 

- priviască... ă 
— Azi... răspunse Victor, remânând puţin pe: 

gânduri... voiesc... Afară numai dacă nu va stărui 
Avenian... | | 

Ce repede ar fi răspuns altă dată, că rămâne: 
acasă; ba incă ar fi fost surprins de-asemenea 
întrebare. Acuma să codise puțin. Il trăgea inima 
la casa proprietarului. * 

— O să faci şi azi lecţie cu Marioara, întrebă. 
d-na Cosmin, privindu'l furiș. 

Il vezu tresărind, cuprins încă de-o uşâră ro-- 
șeaţă. 

— Nu, nu cred... răspunse el, cu privirea în vag... 
Se ridică apoi și se imbrăcă, O uşoră melan- 

colie îl cuprinsese. Se îmbrăca mai mult meca-- 

x
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niceşte. Nu u avea vioiciune în mișcări; cur oştința 
limpede a. stărei lui-din acele mo mente, îi lipsia. 

— ME duc la biserică, mamă. 
Se opri 0 clipă, şi adaose:. 
— Ciudat. Nu mai mă simt așa de vesel, aşa 

de senin ca de dimineață. | 
ID-na Cosmin nu-i răspunse; el plecă după ce-i 

sărută mâna. 

— E cuprins, cuprins... işi zise b&trăna, după 
plecarea lui. 

"În dreptul șcâlei, băeţii şi fetele, strînși toți, 
în per, să jucati svirlindu'și mingi de omăt, 

Frigul era puternic, dar forte. sănătos; cerul. 
senin şi dânduvi impresiunea de ceva. proaspăt 
şi curat, ca bolta unei biserici de curând zugră- 
vită. Sorele privia pe d'asupra dealului. ridicân- 
du-se şi părend că se invirteşte pe loc în ridicarea 
lui. Era o zi de iarnă, așa cum îi place de multe: 
ori irei, ca să arate că fie-care ano-timp işi are 
frumuseţile proprii lui. 

Copiii. cum văzură pe Cosmin coborând încet, 
pe gânduri, tăcură şi repede de tot se așezară 
rînduri; fie-care la locul lui. 

Acea tăcere imediată îl făcu să ridice, fruntea, 
să se reculeagă, şi să zîmbiască. [Il mulță mi faptul 
că copiii veniseră fără să le fi zis el. 

— Buna dimineața, strigară toţi întrun glas. 
Intr'o “singură mișcare căciulele se ridicară și 

se aşezară la loc. - 
Iţi făcea plăcere asemenea regularitate de miș- 

cări, pornită nu din simțirea fricei și a silei, ci 

4



din dragostea și respectul care pecetiuia fârte. 
vădit chipul şi acele mişcări ale copiilor. 

— Bună dimineaţa copii. Sangtoşi! 
— ba. 
— Ei. ați umblat cu «florile dalbe», «cu steaua ?> 

Pe la mine nu vam văzut. 
iai băeat mai mare, monitorul clasei a IV. -a, | 

i- din rînd şişi luă căciula. 
— "Mi-ai spus mie băeții că voiaă să vie la 

dumneavâstră, dar le era teamă să nu vă supere... 
1 — Dinpotrivă, copii, dinpotrivă, mi-aţi fi adus 
mare mulțămire. Care din voi aveţi stea, veniţi 

„când o amurgi. Iar la anul noi să'mi veniți cu 
colindul. aaa da . 
— Vefim. venim.) 
— Acuma. copii, la biserică... 
— Domnule, mai zise monitorul, noi ne-am 

vorbit să venim şi la șcâlă, după- biserică. 
— Bine, bine... 
Incepuse a toca de leturghie... Vibraţiunile 

clopotelor se opriai par'c'ar fi fost impiedecate 
de ceva, în aer; nuştiă ce putere le rupea par "că 
de-odată fâră să dea timp ecoului să le porte pe 
braţele lui, în depărtare. 

* După ce copiii se înşiruiră în biserică, Cosmin 
trecu spre strana dreaptă unde îi era locul. 

Un mănuuchiă de raze străbătea prin o fe- 
restră a altarului și prin ușa dreptă a lui se aș- 
ternea pe părete... 

In o strană, luminată de aceste raze, Miirioara 
i se ivi lui Cosmin atât de frumoasă, în cât se 
opri locului o clipă, până să i se astimpere, subt
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"ap&sarea voinţei lui, o puternică bătae de inimă. 
Lrivirile lor se întilairă; se salutară cun zim- 

bet, în acelaș timp. . a 
Stăpânindu'și această cutremurare lăuntrică, 

Cosmin; după ce dădu mâna tatălui şi copilei, 
se aşeză în strană lingă Avenian, — ceea ce 
surprinse pe Mărioara. 5 

Locul lui era pănă atunci lângă dinsa, — iară 
„a, ca O trăsură de unire între tatăl ei și ar- tistul. Pi | 

Pentru ce asemenea schimbare? 
De nenumărate ori se priviră, în timpul ser- 

viciului, şi se putură mult mai bine -privi, de cât 
dacă ar fi fost alături, . - | şi găsiaii vre-un înţeles 6re acelui graiă mut? 

Măribrei îi părea că Victor nuși avea seni- 
nătatea din timpul din urmă. Era preocupat... 
„Urmăria par'că, cu privirile, un anume şir de 
idei. 

Privirile ei se luminată şi de câte-un zimbet, 
când s& opriaă asupra lui; ale lui când .s& opriati asupra ei, păreai umbrite de melancolia unui 
regret. 

Ce avea re Victor Cosmin? 
„ Sufletul copilei vedea bine efectul fără să pâtă 

ghici cauza. | 
Cauza acesta exista, şi pentru intâea Gră se - înfățișa cu imagini în gândirea lui Victor. 
Din. clipa. când Maăricra i se ivise acum, în biserică. aşa de neinchipuit de drăgălașă, pe „acel fond luminos roşatec-auriă al mănunchiului
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! 
de raze, Victor incepu a simţi în adâncul stă - 
împunsăturile unei nedefinite suferinți.. 

Fără de voe mintea lui făcu un salt în urmă 
peste. prăpastea cel despârţia de trecut, în o 
epocă asupra căreea nuși mai aruncase forte 
de mult privirile, 

__ Și după o plimbare de câte-va minute printre 
ruinile acelei epoce, un gând neted. îi sclipi, ca 
pe un cer noros, întâiul “fulger premergător fur- 
tunel: — Cum de nu mi sa ivit în prima mea 
tinereţe, asemenea: perfecțiune de fiinţă, atunci 
când aveam credinţa, atunci când mă călăuzia 
inima plină de adevărata putere de viaţă a unui 
organism bine alcătuit! . - 

Acest. gând da privirei lui melancolia regre- . 
tului. 

__ Insă ca să i se fi putut naște gândul acesta, 
trebuia să se fi petrecut mai 'nainte ceva în. 
sulletul artistului. 

De ce acest ceva nuşi da semă însă.  Simpa-- 
tia lui Victor pentru Măridra săpa pe ascuns, 
ară să se formuleze în cugetul lui prin o con-: 
stiință netedă a existenţei sale. . 

Ca efect se arătase deja; cauză, ea rămânea: 
nepătrunsă încă, şi numai o întâmplare putea 

„să-i limpeziască fiinţarea. a 
Ori cum, Victor pornise pe calea bătută încă 

odată, — atunci, departe în trecut, cu ştiinţa și 
cu vrerea lui; acum ca unul ce se credea pier- 
dut pentru tot-d'auna pentru un așa sentiment, 
pornia în afară de ştiinţa şi de vrerea lui. 

Acest simțimînt era piriul liniştit și curat ce:
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vine din adincătura unui munte, necunoscut cu 
totul, şişi face loc pe subt iarbă, curgând în 
taină deplină. |. 

Numai un pas neprevăzut, în umbletul firesc 
„de ali-fel, pote să descopere existența acestui 
piriă singuratic, când sub greutatea piciorului 
ochiul surprins va vedea țișnind de sub. iarbă 
stropii lui str&lucitori. e 

La eşirea din biserică, Marioara șopti repede 
câte-va cuvinte lui Avenian.  - o 

Copiii tocmai se indreptati spre şcâlă, unde 
mulţi săteni se vedeai deja stând pe prispă ori 
în fața clădirer, cete-cete. — Azi ne vedem amice 
Cosmin? grăi Avenian lui Victor. Mărioară zice 
că ar fi zi de lecţie. 

Victor zimbi. .. | 
— Vom face să fie zi de lecţie, răspunse el. 

„Pe la trei voiă veni. 
Voi să plece. 
— Te însoţim şi noi la şcâlă, zise Mărioara. 
Victor trebui să mergă alăturea cu diînșii. 
Puțin în urma lor, bărbaţi și femei, cum eșiati 

din biserică, se îndrepta spre șcâlă. Si 
_— Despre ce o să ne vorbeşti astăzi ?! în- 

trebă Mărioara.” , 
— Mârturisesc, d-şără, că nu am încă un su- 

biect. Nu eram sigur că vor mai veni și astă- 
ZI, copiii şi sătenii... Dă'mi d-ta un subiect, adaose 
după o clipă.: | 

Maridra se roși... | 
— Aşa că al păţit:o, Mărioaro? rise Iacob, |
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de și surprins întru câtva „de cererea . prietenu- 
lui lor. 

— In adevăr că am păţit-o, răspunse ea, ri- 
zend, fiind că... nu am în gând nimic... 

— Să “ţi vii eu în ajucor Mărioaro, zise lacob. 
Domnule conferenţiar,. vorbește-ne despre rtul 
b&uturei... 

— Bun subiect, mai ales că în sărbători b&u- 
turica e forte şugubeață, r&spunse Victor, Z/ 

Za 
. / 

< AN SU sa XIII. 

Eată'l pe catedră. 
Tăcere, luare aminte, nerăbdare. 

= Marioara era în culmea curiozităței. Cum era 
să vorbiască, nepregătit ?.. li era teamă par'că. 
Pe urmă zîmbi. Căldura încrederei o însufleți 
numai de cât. 

— A fost odată întro țară forte depărtati,— 
începu Cosmin, — un muncitor. Era cu atâta 

„dare de mână în cât să'și pâtă înşira zilele cu 
câte puţin belșug din tâte. Casa lui era curată, 
muerea lui harnică și cu spor la hărnicie. Du- 
ceai bună înțelegere unul cu altul, că, vedeţi, 
când zicea. el că'i albă, muerea răspundea cu 
credință că albă era. Când. zicea: muerea: băr- 
bate, da ştii dumneata că e fum colo? — Fum, 
nevastă, r&spundea și el. Chibzuiai de cu iarnă 
ce-aveau de făcut pentru la primăvară, pâni la 
capătul tâmnei, și bine le eșia la chibzueală, fiind- 
că o porniseră cu ințelegere între ei și cu cu. 
minție la muncă. Aveai ochi numai pentru ţa-
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„rina lor, pentru casa lor și pentru două găgălici 
de copii cari creșteati rotofei și veseli ca niște puişori de ciocârlii, | | 

Ştiţi cum erai ăşti: doui copii pentru casa . părintescă? Uite, ca două lumini de la s6re:care 
"pătrund într'o odae, dimincţa, după faptul zilei. „Ce să vă mar. spuiti de oamenii ăştia? 

Dacă mulţămirea sufletului ar lua trup şi sar 
ivi pe lume, ar fi, fară doar şi pâte, trupul ŞI - „chipul ăstor dou. . 

Insă Gmeni buni, să ştiţi aceasta: | 
In firea omului trăește pofta pentru alte lu- .. cruri de cât acelea ce are; iar dacă in sufle- tul lui e pofta, in lume se află ispita, care dă "ghiez sufletului să se înfrupte și cu din cele ce 

nu are omul, a 
Și răi mai.e, Dâmne, când omul se plecă 

ispitei] | a 
Eaca așa păţiră cei doui români ai noștri din 

cea țară depărtată. 
Un nuștiă care neam de om strein greși într'o 

bună dimincţă a călca prin satul în care trăiaă cei doui. o | 
În cotiguța lui d'un cal, ducea o balercuță; iar el striga cât îi lua gura: Pot că sta mal ri. 

75, DO că ma mal rămas i... 
Să şrie omul ce nu știe încă, iar este în fi- rea lui. 

i 
Tot satul se grămădi împrejurul str&inului, 
— Măre, se întrebau toți, ce vinde! românu . ăsta de strigă că na mai rămas? șil întrebară și pe strein, ce vinde?
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„— Leac pentru necazuri! răspunse “străinul. . 
Leac pentru necazuri! Câţi dintre românii 

- satului n'aveau necazuri 
la să vadă şi ei cum era leacul cela pentru 

necazuri. Și cerură, — ba cerură incă și cei cari 
maveaii necazuri așa de mari, încât să le tre- 
buiască leac numai de cât. 
Negustorul desfundă balercuța şi c'un fel. de ti- 
nichea, — cum ar fi bunidră la noi cizzeaca, — 
începu 'să le dea, pe câte-o para tinicheluța, un 
fel de apă cu miros, așa cum nu mai gustaseră. 

— Luaţi, beţi, Omeni buni, îndemna negusto- 
rul. Cu cât îţi bea mai mult, cu atâta 'leacul” 
are să fie mai cu putere de tămăduire. 

Și unde mi se puseră badeo, pe gustat şi iar-pe 
gustat, românii noştri din cea țară depărtată, — 
că de la un timp parcă începu să li se cum în- 
văluie pe dinaintea ochilor. 

Nuştiă ce căldură li se. făcea în pântice și 
pornia. de-acolo prin tot trupul, ştiţi, cum por- 
neşte sângele prin tâte vinele, 

Negustorul dăduse gata balercuţa și se gătia - 
de ducă. 
— Ba nu, ia să ng mai dai, începură a striga 

- românii. 
Nu mai am, dar dacă vreti, mă întorc peste 

"o zi două... | 
Negustorul se porni, iar în urma lui, românii, 

pentru întâea 6ră se văzură cu pofta de sfadă 
între ei. Ba unii, mal arțăgoși, să şi încinseră la 
părueală... | 

Românul cela al nostru, cum ajunse acasă cu:
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nevasta, sapucâ şi el la sfadă; mai mai să se 
bată, şi alta nu. 
„_— ME, ce dracul de leac pentru n&cazuri a 
fost apa celuia? grăi un bătrân, —că în loc să 
tămăduiască n&cazurile cari nu erai cu zurbă, a! 
adus n&cazuri cu şfădărie şi. cu încăerături| 

A doua zi lumea se trezi la locul er. Dar ve- 
deţi lucru de mirare, polftia de nu mai putea, 
„după apa străinului celuia. 

A treea zi'cam pe la tOcă, negustorul bl&s- 
temat veni în sat cu vr'o două harabale pline 
cu lucruri de-ale casei şi cu -alte două pline cu 
polobâce, care mai mari, care mai -mici. | „ Pasă-mi-te 6meni buni, negustorul venia să se „așeze în satul lor. - “ Si 

» Ce să vedeţi! Nu trecu o lună de la așezarea 
„str&inului; şi nu mai puteai cunşte satul dacă 
nai era tot acela de mai 'nainte. . 

« Leacul pentru nicazuri», al streinului, era. 
curat rachiă; iar necazurile începură să sporiască, 
măre, ca ciupercile după ploile de primăvară : 
mai toți din sat se fâcură bețivi. - 

Știţi cum erai, bărbatul și nevasta cu cei duoi 
copii, cu cari am început povestea?. 

Ispita însă le eșise în calea traiului lor și nu 
“să putuseră stăpâni. 

Azi o lecă de rachiă, mâni mai mult, poimâni 
și mai mult, eacă începură să nu mai poată chibzui ca mai "nainte. . 
Dacă le lipsi chibzueala, nu mai putură munci 

cu spor, nu mai fură în stare, săracii, să'și ingri- Jiască de casă şi de copii. Țarina lor nemuncită
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bine şi la timp, le dădu mai puţină roadă; de-o . 
parte nu mai avură cum să pue, — sărăcia în- 

cepu să le rînjiască la uşă, —și de spaimă mai 
e, Dâmne, sărăcia, când-apucă odată să'şi facă 
drum în casa românului ! 

Ce sa mal întîmplat, vă puteți lesne închipui, 
oameni buni, — şi voi, copiilor. 

Nevasta muri într'o bună dimineață de aprin- 
derea maţelor, din pricina b&uturei de rachit” 

mult; bărbatul, când să mai văzu şi fără nevastă 
apucă şi mai r&u calea crâșmei, iar bieţii copii 
incepură un traii ca vai de el, la îndurarea ve- 
cinilor și a rudelor. 

Aşa ia capăt povestea, dar nu şi vorba, —că, 
dacă ați căuta bine cum să întimplă lucrurile și, 
pe la noi, o să aflaţi potrivire cu povestea. 

Duminicile şi sărbătorile de. peste an, ca şi in . 
multele zile de iarnă, dumneavâstră, 6meni buni, 
vă cam stringeţi colo jos, la rateș, pe malul ia- 
zului, ori în sat la crâșma lui kir Nasta. 

La crâşmă vă întilniţi unul cu altul ia, ca să 
mai zică unul una, altul alta, — că om ești şi 
cată să dai ochi cu Gmenii. -- | 

Vorba e că, litrele de rachiu se cam plimbă 
des pe mese, parcă cuvintul ar avea nevoe de 
udeală ca să poată ieşi din gură. 

Eaca, vedeţi, aci e lucrul deochiat. 
Dumnezeu, oameni buni, a lăsat de toate pe 

pământul ăsta bine cuvântat. 
Dar de-aceea a dat şi minte omului, că din 

toate să guste cu măsură. 

“Unele lucruri sunt pentru hrană; din acelea 

Y
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omul mănâncă mat mult, fiind-că hrana ţine trupul ; 
iar trupul sănătos “ţine şi sufletul sănătos. 

Alte lucruri sînt numai așa, de-un gust: ca 
pometurile, de pildă. 

Le mănâncă omul nu ca să se sature din ele. 
Ca băutură, apa e cea mai sănătoasă, cea 

mai priitoare,: e vinul cel mai vechii din lume 
pe carel calcă broaștele; umflă pântecele, dar 
nu îmbată, nu amețește, nu perde: niintea, 
„Vinul a fost născocit de om, târzii de tot. 
Vinul are în el niște substanţe, adică nişte feluri 
de “lucruri care fac bine trupului; mai ales când 
e slăbit de muncă, îi dă puţină tărie, îl înviorează, 
Va să zică, fiind-că vinul este în: lume, să-se 

„ folosiască omul de el, dar nu cum ar bea apa, . 
oii când île sete, — ci câte puţin, după câte-o: 
-osteneală mare, ori când e vr'o veselie, cum e 
nunta, cumetria, şez&toarea... 

Ce “i-a mai venit însă omului în minte?.: 
„Pe de oparte nu era atâta vin în lume cât era 

„lăcomia omenească; pe de altă parte a vrut şi 
alt-ceva mai tare. | e 

Aşa, din drojdiile vinului a născocit spirtu! şi 
la îndoit-cu apă ca să facă rachiă. 

- Ce-a teşit din vin, a eşit mai tare, mai ame- 
-țitor de cât vinul. , - 

De unde dar puteai să bei -o litră de vin şi 
să fie de ajuns, — din rachiul de vin, adică din 
Spirtul amestecat cu apă, trebuie să bei un pă- 
hărel și nici acela plin cu virf, | 

Pe urmă lăcomia după câştig a negustorilor - 
nu sa: mulțămit cu rachiul care eșia din vin:a 

| 7
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“început să născociască rachiuri de tot felul, scâse 
din grâne, adecă rachiurile de pâne, cum se zic 

- pe ja noi; le-a pus mir6se felurite, le-a dat boiuri 
felurite ca să ia ochii și nasul. şi să ispitiască 
pe om în tâte felurile. 

In rachiurile astea,—ca să coaste mai puțin 
şi să-i facă să câştige mai mult, negustorii ai 
început să pue vitrion *), — şi vitrionul arde 
maţele şi îmbolnăvește pântecele. 

De unde puteai dar să bei câte puţin de tot 
ca de-un gust, din rachiul de vin, — acuma ca 
om cu minte, nu trebuie nici vitful limbei să 
ţi-l înmoi în blăstămăţiile de rachiuri stricate şi 
Stricăci6se, care se vind în tote crâșmele. 

Hei, luaţi bine seama, oameni buni! Fiind-că, 
dacă ar fi vorba numal de-dumneavâstră, calea- 
valea... Cum v'aţi așterne, așa ați dormi. 

Dar sint copiii. | 

Că, să: vedeţi ce se mai i întîmplă: . 
 Beţia de vin şi de rachiă, când a apucat odată 

„să se facă obicei, strică fârte răi sângele omului. 
Dumneavâstră ştiţi că sângele. e vieața; sân- : 

gele hrănește trupul, fiind-că din ce mănâncă 
“omul. în sânge se grămădește tot ce trebue tru- 
pului pentru ca să pâtă trăi. 

Apoi dacă sângele să strică din cauza beţiei, 
cum vreți să mai pâtă hrăni bine trupul ? 

 Maţele, se strică: și ele: nu' mai mistue bine 
mâncarea ; dacă n'o mistue bine, sângele nu poate 

să tragă nici el bine tot cei trebue. 

*) Vitriol.
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Va să zică pântecele e în legătură cu tâte 
celelalte părți ale trupului, prin sângele care le hrăneşte pe tâte | IE 

Dacă se strică una, să strică. tâte,. 
„Din Gmeni stricaţi de beţie, or să iasă copii „ betegi, bolnăvicioși, fără minte multă. 
„De-aceea vă spuneam adineaori, că dacă ar fi vorba numai de om, calea-valea; dar e vorba 

şi de copiii ce-o să porniască din el, — şi eacă pe aceşti copii că vin pe lume nenorociţi din * cauza năravurilor părintești. A 
Și ce sînt vinovați, nu -e așa, să pătimiască „copiii. săracii, de pe urma p&catelor părinţilor ? Să fie românul beţiv, 'e ca Și cum ar omori pe cine-va, — fiind-că îşi lasă neoameni pe co- „pi lu Da 
O vieață de om fără minte, fără dor'de muncă, fără tragere de inimă la: lucruri bune, e. mai rea de cât mârtea | Se „i 
Sărăcia îşi face vad în bătătura casei lui ; boalele își fac loc în casa lui; chinurile cele mai - aprige îi dihoacă trupu și-i slăbesc- și mat. tare - “mintea lui destul de slăbită de beţie. A 

„Nu mai beţi rachiuri, oameni buni, — ascul.. „taţi-m&, — că multe am Vezut; multe. vedeți şi dumneavostră dar fără să v& dați socoteală. L.uaţi aminte, spre binele dumneavâstră, că nu e-reă mai.mare de cât r&ul ce singur omul 'şi-l face. Călcaţi-vă pe poftele vinovate, cu hotătire, cu - chibzuinţă. o: î- | . „Gustaţi vinul numai. cu măsură la veselie, ori când ve stringeți la crâșmă ca. să mai staţi la
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sfat; iar rachiul să vă stea în faţă ca .focul ia- 
dului; să v& oțăriţi ca de fiere la gândul numai 
că var indemna cine:va să-l beţi. 

Fugiţi de rachiuri, ca de vrăjmaşul şi tâlharul 
care stă la. pândă să vă ia nu numai punga, dar 
şi vieața! 

Cei ce-or asculta glasul mei, bine le va fi. şi. 
Dumnezeii le va ajuta., 
„Aşa să ne ajute Duimnezei tuturora | 

Atâta înriurire avu asupra sufletelor acâstă 
cuvintare, că sătenii r&maseră toţi în tăcere, chiar 

după plecarea învețătorului lor. 
                                   

amice, — îi șopti lacob stringându-i mâna... 
— Oi domnule Cosmin, îi zise Mărira cu o 

adincă privire de recunoştinţă, care mişcă — ce 
putere de improvizaţiune ai! Cât bine le faci 
țăranilor noştri] ă 

A 

i i i XIV 

Alături cu odaea în care dormia d-na Cos- 
min, nu am. pătruns încă. 

De când își c'ădiseră căsuţa și terminaseră cu: 
orîiiduiala -ei, Victor nu intrase nici odată în 
odaea aceea, —— «cuibul amintiri! or> cum o nu 
mise el. . - 

Singură demna Cosmin, în timp de vară, mai 
des, in timp de iarnă mai rar se ducea in acel 
«cuib> pentru al mai aera și al mai șterge
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de vălul fârte subțire de praf ce se aşeza pe 
mobile. - a 

Era în ajunul anului noi de dimin€ță. 
Culinile dealului păreati frunţi încărunţite, într'o 

nopte; de. cine ştie ce spaimă, — așa promoroacă 
„deasă acoperea. fie-ce creangă, fie-ce rămurică, 

„ Copacii singurateci, ca într'o zi de bal mascat. 
părea că se îmbrăcaseră cu lungi şube întârse 
pe. dos, ale cărora căptuşală era de blană sură, 
la toți. o Si Ei | 

„- Soarele, ca o bombă atunci asvirlită din cup: . 
torul Adincurilor, părea că se învirtește împre- 
juru-i pe: zarea dealului, căutând să spargă o 
perdea de ceață ce i se pusese piedică în cale. 

Era un ger care urzica r&ă, Sa 
Cu toate acestea dâmna Cosmin trebuia să 

se ducă în Sat pentru Gre-care târgueli, acum că 
fiu-se&ii, după ce 'şi rinduise treburile casei, își 
sorbia. ceaiul, — dus pe gânduri. | | 

Purcesese pe gânduri, în adevăr, dar nu de 
mâhnire, de nemulțămire: nici nu se afla intr'o 
stare de nehotărire și de lincezeală. - 

Mintea. lui, dinpotrivă, părea în faptul unei 
urziri; privirea lui era însuflețită; pe chipul lui 
se r&sfrângea lumina unei inspirațiuni, .. 

De sigur că, după cum poetul iși vede par'că 
Versurile, ce în curând 'se vor: așterne pe fila de 
hârtie. — Victor vedea în acele clipe notele cine 
ştie cărei compozițiuni și asculta ca venind 

„din depărtare, melodiâsa apropiere a unora 'de altele, i i 
&| Intrun anume moment se ridică şi cu' pas Ă . |
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repede: trecu în sală. Avu o clipă de codire în 
faţa uşei de la «cuibul amintirilor». + — apoi intră. 

Era călduţ înăuntru, ceea cel suprinse. In- 
cruntă sprincenile, rotindu- -şi o privire aspră asupra. 
acestei încăperi şi se așeză repede la piano. 

Soarele biruise ceața și o risipise. Năvălind 
pe fereastra de alăturea cu pianul, da încăperei 
o infăţişare, nu de veselie, — ci de linişte, de - 
oboseală, de reînvierea puterilor, cum ar fi in 
camera unul convalescent după o grea bâlă. 

Acâstă încăpere destul de mare, cuprinde orîn- 
dueala unui salonaş fârte cu gust impodobit, 

- dar în care tâte mobilele par "că pârtă pecetea 
unei melancolii, r&masă din o vie mâhnire de 
altă dată, la care ar fi fost martore. În mare 
parte pereții dispar sub covâre alese. . 

Pe păretele din fund trei portrete mari așe- 
zate unul mai sus, şi cele-l'alte 'două. de o parte: 
şi de 'alta, de la jumătatea celul-'alt în jos. Sint 
acoperite cu câte un vel de tifon de un albastru 
apr6pe negru. „> 

Portretele î își ai punctele de fixare aprope de 
tavan. „de unde .se ţin prin $nur de mătase. 

Câte-va tablouri şi portrete de fâmilie, prea 
bine aşezate, impodobea cei-lalţi pereți. 

Pe două poliţe: colțare, mărunţișuri de artă şi 
portrete, - - 

O păpușă. mare, acoperită cun vel alb, pare 
că dârme intrun colț al canapelei din fand. 

- La mijloc, o masă rotundă cu acoperitâre de 
pluș cărămiziă, are pe ea dou candelabre. de
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'. argint frumos lucrate, — şi două albumuri, legate 
cu: pluş trandafiri. | Pe 

Pe bronzul fârte curat al-micului policandru 
de dasupra mesei, se 'jâcă razele s6relui; iar - oglinzile lungi, sprijinite pe mescidre, r&sfrâng - 
aceste sclipiri de aur. 

Victor, aci cu privirile spre culmea dealului, 
aci aţintite pe piano, dă ființă muzicală inspira- : 
ţiunii sale lirice : note vesele, rid, un ris armo- 
nios şi sonor, plin de nevinovăția copilăriei, devin 
apoi visăt6re, trec la un dulce freamăt și găn- 
gurit de primăvară, ca al frunzelor şi al păsă- 

„relelor, când vieața Firei reincepe, — apoj puţin 
câte puţin s'aprind, îşi dau mâna, să incing în- 
trun danț de sărbătorire a plăcerei d'a trăi, şi 
isbucnesc îutr'o chemare pasionată a unei supreme 
dorinți. — E copilăria, prima tinereţe, primul dor, 
primul avînt către, ceea ce trebuie să fie odată 
măcar în vieață: azorul adevărat, marele sim: 
ţimint. aa _ 

Invăpăiat, cu totul cuprins de inspiraţiunea 
deja memorizată, Victor trecu repede în odaea 
lui de “lucru și începu să aștearnă pe hârtia [i- 
niată noua composițiune. 
Când se întârse. mumă-sa, dinsul o înfiripa deja 

pe vioară, . Na - SE 
D-na Cosmin se ivi în uşă, el îi zimbi plin de 

maulţămire și urmă înainte cu execuțitinea, îndrep- 
tând partițiunea prin câte-o ștergere ori prin câte 

„un adaos de note, ici, colo: iii da din ce în ce 
forma artistică ce o cerea simţul lui muzical și cunoșştinţile de armonie. -
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În acea zi nu “se duse la lecţiunea de la 
Avenian. 

Către seră primi un bilet de la lacob: 
«M'am întors acum chiar de la laşi. Te putem 

aştepta pentru a sărbători sosirea noului an? 
Spune şi d-nei Cosmin dorința “nâstră. La re- 
vedere. lacob. 
“După ce se sfătui cu mumă-sa, Cosmin răs- 

punse că vor veni, —însă ceva mai târziu. 
Victor se așeză” apoi, cu o aprindere neobici- 

nuită, să prescrie partiţiunea. 

În acelaş salonaş îi regăsim pe toţi, intro 
dulce și liniștită convorbire prietenească. 

Așteptaui să vie miezul nopței, pentru a trece 

în sala de mâncare, unde trebuia să primiască 
pe noul an, cu paharele în mână. 
„ Fie-care păstra câte o surprindere pentru 
momentul de apoi. 

La dout-spre-zece fără cinci, toţi se ridicară, 
indrumându-se către salonaș. 

Numai o luminărică pâlpâia întru colţ al în- 
căperel, pusă şi aceea după un mic paravan ce 
înfăţişa un fluture cu aripile întinse. 

Când cea din urmă bătaie a orologiului, re- 
“sună, patru servitori întrară cu candelabre cu 
-lumînările aprinse; lampa de d'asupra mesei fu 

„repede aprinsă și ea, —în timp ce dopurile de 
la sticlele de şampanie săriaă cu sgomot. 

Atunci şi în curte 'se auziră pocnind pistâle, 
biciuri, iar buhaiul și glas de colind se porniră 
sub ferestre. i
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Era mişcător momentul acela. Mirarea și plă- 
cerea luminară chipurile, în mijlocul acelor lumini 
din casă şi a sgomotelâr de afară. - 

Avenian ridică cupa cu vin spumos: 
— Dragă dâmnă Cosmin, amice Cosmin, 

scumpă nevastă și scumpă copilă, începu lacob cu 
glas înveluit de emoțiune, de mulți ani nu m'am 
simțit așa de mulțămit ca în timpul din urmă. 
O alinare mai simţitore a durerilor tale Mărgărinto, 
veselia ta mai dulce, Maridro, prietenia d-vâstră 
bine-făcătâre, dâmnă și domnule Cosmin, au în- 

_seninat acest capăt de an al nostru. Noul an 
ne găseşte la un loc, în această plăcută intimi- 
tate a sufletelor ce se înţeleg și se simt legate 
prin o prietenie statornică; —să: închinăm paha- 
rele cu vos bună acestul noi an, cu dorința de 
mai bine pentru fie-care din noi... 

„ Ciocniră cu toţii şi apoi se așezară la masă. 
Pe farfuria fie-căruia se afla o mică listă de 

carton ce arăta felurile de bucate. 
Victor ceti: | 
1) « Potouri» internaţional de mezeluri. 

2) «:Sonată» de epure cu masline, î „/ra- “Major. 
2) Curcan, «fenor de operă- Ser ie», pe «sol fe 

girl» de varză călită, | 
4 Plăcintă de nucă cu «7ibrete de operă iufăe. 
5) «Cor» de tructe. 
6) « Solo» de Cotnar. . 
7) + Plzzicato»_roș de Nicaresei. Ye 

.5) «Allevro> din Şampania. 
9) Un caiidante» de înghețată. 

10) «Finale vivace» de liqueururi. 
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— Frumos concert, zise Victor, după ce fă- 
cuse liaz, împreună cu cei-lalţi, de fie-care număr 
în parte... ” ă 
— Să nu mă rideţi de asemenea listă puţin 

muzicală, zise Marioara... | 
— Dimpotrivă, e atât de muzicală, grăi Iacob, 

că or să jâce fălcile nostre după dinsa... Ia poftiţi 
de luați din <pot-pouri». 

«Sonata» de epure, o găsiră deliciosă; curcanul, - 
li se păru un tenor «di. primo cartello», iar 
«Solfegiurile», forte bine călite. 

Când ajunseră la «libretele de operă bufă» ce 
se aflaii în plăcintă, se încinse un ris fârte vesel 
bine susținut de «solo» Cotnar șI apoi de «pi- 
zzicato» Nicorești. . 

«Corul» de fructe stropit cu acel <alegro» 
spumos din Șampania, deschise zări şi mai tran: 
dafirii veseliei. . | 

« Andantele» mai răci- puţin însuflețirea spiri- 
telor, pregătindu-le pentru a doua parte a «<reve- 
lionului>, — pentru adevărata muzică ce era să 
urmeze, Si 

De aceea «Finale vivace» al liqueururilor avu 
cel mai mare succes al mesei, 

— Am să vă cânt ceva mai noă.— de re 
ce și anul e noi. —zise Victor, după ce se vă- 
zară în salon.'E o fantazie pe care am scris-o 
azi chiaf, căreea. "i-am dat un nume: <«s7pdefe de primăvară» şi pe care, câr voe dâmnei “şi dom: nului Avenian, să o dedic aceleea. ce înfățișează
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“Primăvara între noi. „— domnișârei Maridra. dis- 
tinsa mea elevă... | . Ra 
- Cu multă stăpânire de sine, pentru ca glasul 
să nu pară emoţionat după cum iși simţia inima 
grăi Victor aceste cuvinte. 

— Primim cu plăcere, răspunse Iacob, căci 
pentru noi e o mărturisire a meritelor muzicale 
ale dragei n6srre copile. 

— Şi cel mai frumos dar de anul noi, dom- 
nule Cosmin, — zise muma, întinzendu-i mâna. 

lar în timpul acesta Maridra, cu ochii în jos. 
„roşie de plărere şi de o dulce emoțiune carei 
sălta. drăgăstosul sin, nu ştia ce să zică. 
“D-na Cosmin zimbia; căci trebuia să zimbiască 

de. faţă- cu asemenea bucurie a prieteniei măgu- 
lită; însă în inima ei avea o presimţire și mai 
limpede a unei apropiate suferinți pentru fiul ei. 

Să scrie cu aprinderea ce văzuse la el în timpul: 
zilei, şi să dedice acea «fantazie» Marioarei, era 
un semn şi maj hotăritor că Victor își apropia 
inima de copila familiei Avenian. 

-— Tu nu mulțămești domnului Cosmin, în- 
trebă Iacob, desmierdând capul Marioarei. 
— Ba da, tEspunse fata, aprinzendu-se la chip 

şi întinse mâna lui Cosmin. Mulţămesc domnule 
Cosmin, adaose ea, aţintindu-l cu o privire dulce, 
inrourată de lacrimi. 

D-na Avenian cătâ lung la Cosmin, — apoi 
privirile ei se întâlniră cu ale dâmnei .Cosmin, 

Ca și cum.sar fi ghicit, amândouă mamele 
că ai înțeles apropiata situaţiune a copiilor lor.—
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atitudinea lor deveni stijinită una față de cea-. 
Taltă şi-şi plecară repede ochii în jos. 

Dar în curând măeastra «fantazie» începu să. 
se resfire pe cârdele fermecate ale vidrei, şi toți 
se lăsară înriurirei înveselitâre a acestei bucăţi 
în adevăr deliciâsă. A 

Pe la patru dimineață se despărțiră cu urări 
căldurâse. i 

Ori cât de mulțămite, d-na Avenian r&mânea 
cu o grijă în suflet, d-na Cosmin se ducea cu- 
prinsă de o teamă cu mult mai. întemetată de 
cât grija celei-lalte mame. 

. 17. 

a VA id 
A pt , a 
În ziua de anul noii, Cosmin căută să vadă 

la biserică pe Avenian şi pe Marioara. 
Așteptarea până la urmă, îi fu în deșert. 

„Se simţi cuprins de mâhnire şi de îngrijire. 
iar gândul nu-i mai fu' la cele Dumnezeeşti. 

D-na Cosmin hotări să-i deschidă ochii. după 
» biserică chiar. Cu ori ce preț, Victor trebuia să-'și 
“vie în fire şi bine să judece împrejurările în care 
lua naștere un amor cu totul - nepotrivit. 

La eşirea din biserică, el şi ea să v&zură in- 
conjurați de-odată de toți sătenii. Cu căciulile 
în mâini, toți scâseră fire de grâă ori de orez 
şi aruncându-le asupra amândurora, strigară în- 
trun glas: - 

— La mulți ani să trăiţil 
Atât de degrabă se facu acesta, că Victor
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tresări, nemulțămit întâi de ce voia să însemne 
așa sgomot în juru-i. - 

Își “dădu repede seama însă și-și scâse și el 
căciula, gata să le mulțămiască. 
“Dar un bătrân, eşi din cerc puţin mai spre 
€l şi grăi: - 

— Sine iertați, domnule dascăl. da așa-i din 
— .] strebuni obiceiul ca la Sân-Vasile să semănăm 
> pe cine ni-i drag şi să-i urăm viață lungă Şi să- 

l nătate, Af făcut | pentru satul nostru ce. n'a făcut 
părinţii noştrii, din neam, că, uite, pirdalnicii de 
copii ni's alt-fel. — ba încă de la. flăcăi şi până . 
la alde noi bătrânii, toți ne prindem de învăţă- 
tura dumitale și ne alegem cu fol6se.. Uite, de 
[Dumineca ce-a trecut, socoţi ca mai pus cine-va 
rachiă în gură? Mai trecutu-sa cine-va cu de- 
„deochiul la vin? Dâmne păzește! Sintem Gmeni, 
cucâne, şi cunâştem cine binele ni vrea... Uite, 
ŞI... să ne „ertaţi de faptă nepotrivită poate, — 

de! şti ei? Da te rugăm, să nu ne isgonești 
cu rușine și să primeşti cu inimă bună un dar 
de la noi toți, să'l primeşti în. ochii noştri ai 

_ tuturor și Dumnezeă să'ți ajute, că mare ni-i bu- 
curia și tare ne eşti drag... 

Moşneagul se dădu de: -oparte; cercul se des- 
fâcu. Atunci se iviră doui flăcăi gătiți ca la nuntă, —" 
ţinend o văcuță cu vițel; ea tinără, grăsuţă, cu- 
rată, — el, mititeluţ, blând, drăgalaș, — el.şi ea 
gătiți cu: cordele, 

Fu un moment de nedescris, în simplitatea ş şi 
frumusețea lui: ţăranii căutând. în ochii învăţă- 
torului, gata să isbucniască î intr-o veselie sgomo- 

,
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t6să; învețătorul, mişcat adine şi stăpânindu-se 
pe cât putea, ca să pâtă zice ceva, —ca Să nu 
plângă. i 

D.na Cosmin: era deja în lacrimi, înduioșată. 
fericită că fiu-săă era atât de iubit, | 
„_— Dragii mel, începu Cosmin, darul săracului 
e cel mai bine primit de Dumnezei. Cum să 
nu'l primiască un om, când asemenea dar por- 
neşte din dragoste curată, din adevărată mulță. 
mire a sufletului vostru?... Poate trebuia 'să mai 
așteptați încă rodele învățăturei mele; poaie că : 

„era mai bine, nu prin daruri făcute mie să ar&- 
taţi roda învățăturilor mele, ci prin faptele vâstre 
bure, unii față de cei-l-aţii. Or cum, vă mulțămesc 
din suflet și v& urez ani buni, ani mulți cu să- 
nătate, fapte bune folositâre vouă şi plăcute lui 
lui Dumnezeii. Să trăiţi, dragii mei| 
— Să trăiţi! isbucniră țăranii. Să trăiţi | 
Dâmne, ce bucurie sinceră !.. Femeile plângeai. 

„ Sătenii tineri îşi svirleati căciulele în sus... 
Cosmin voia so ia la deal spre casă... Își 

arâncâ ochii la şcâlă, şi remase o clipă surprins. 
Copiii ședeati şir, —cu ştegul şcâlei în mijloc, — 

de-o parte fetele, de altă parte băeții. 
Cobori dar spre șcâlă urmat de tot satul care 

striga mere: să trăiţi! La mulți ani! _ 
lar s6rele strălucea în adîncimea cerurilor cu- rate şi razele lui se răsfrângeati pe tStă întinderea 

albă a pămîntului acesta. în milionimea. stelelor 
de zăpadă... 

Primarul, încins cu brâul tricolor, însoțit . de:
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consilieri, îi eşi înainte şi-i ură ani mulți, mulță- 
mindui de tot ce face pentru copiii lor. 

Când ajunse în dreptul copiilor, băeți şi fete 
il semănară strigându-i întrun singur glas: 
„= Sănătatea noului şi a mulți aul: 
„_. Cosmin mulțămi şi copiilor în câte-va cuvinte, 
căci se simţia, obosit “de emoțiunea adincă cei 
dase: manifestaţiunea acâsta, şi porni spre casă, 
după ce-i pofti pe toți la-șcâlă, pentru Dumi- 
neca .de a doua zi. i - 

Cine orinduise manifestaţiunea acesta? Cine 
dăduse ideea darului acela? Nimeni nu putu afla. 
Porniseră parcă de-odată din inimile tuturor, și 
gândul şi fapta. PI A - 

Acasă” când ajunseră, d-na Cosmin şi Victor. 
„afară pe un om de la curte, așteptând înaintea 
porţei. i 
„Acesta le dădu un mic pachet și se depărtă - 
repede. o 

După ce 'amânduoi făcură loc vacei şi puiu- 
lui ei, intrară în casă și r&maseră o clipă în 
tăcere, pe câte-un scâun,: privindu-se cu aceeaşi 
căutătură care spune tot, în locul graiului pe. 
care o mare emoțiune îl înăbuşă. 
„— E, ce zici mamă? întrebă în cele de pe 

urmă Victor, zimbind printre lacrimile ce nu Şi: 
le mai putu opri. - . E e 

D-na Cosmin veni de '] strinse in brațele ei 
Și "| sărută de .nenum&rate. ori. - 

— Zic, Victore, că țăranii, pe care oraşele 
„îi vEd_ numai cu ochii nemiloşi ai ex loatatorilor, 

sint cei mai cu inimă. Gmeni din lume. Zic, Sint | 
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Victore, că e fericit cine:le dobândeşte iubirea 
şi recunoştinţa şi sint nespus de mulțămită că 
eşti tu acelal... Să trăești, fătul met! Să trăești 

- dragul mei | pa 
"După o îndelungată îmbrăţișare a acestor dou& 

fiinţe care se iubiaii până la jertfă, d-na Cosmin, . 
cea întâi, se gândi la pachetul de la Curte. 

Il desfăcu repede şi scâse trei portrete, mă- 
rime cabinet, puse în trei rame de argint, forte 
frumos legate și care trebuia să fi fost într'a- 

-dins comandate. . 
lacob Avenian şi Mărgărinta, eraă mai de 

mult fotografiaţi, de sigur în anii întâi ai înso- 
țirei lor; Marioara, de curând, zimbitâre, nespus 
de drăgălaşă.: | | 

Fie-care portret purta în dos semnătura per- 
sonei, cu dedicaţiunea: <Amicilor noştri scumpi, 
dornei şi d-lui Cosmin>—din partea părinților 
Marioarei; iar din partea ei: «dâmnei Cosmin . 
Și /zbbulul mei profesor şi maestruz. 

In fața unor asemenea emoțiuni, d-na Cosmin 
amână și pentru ziua aceea cele ce doria să 
spue fiului ei. - » 

Avenian, indispus din cauza mesei prea <mu- 
zicale» de la revelion, nu se putuse duce la. 

. biserică. | 
Logofătul povestindu-i cele întâmplate după 

biserică, Iacob simți o mare mulțămire; acesta 
îl şi puse pe gânduri însă, căutând încă odată; 
să pătrundă “taina sub care se ascundea trecu- 
tul lui Cosmin. | |
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În timpul acesta, Marioara, după ce descifrase 
la piano, înaintea mume:si, fantazia «zîmbete. de 
Primăvarii», se apropiase de Mărgărinta, gândi- 
târe, şi 'şi culcase capul pe braţele ei, - 
— Mamă dragă, ia ghicește ce am să te în- 

treb eti acuma? zise Marioara, privind târte cu 
drag la Mărgărinta. | 

Mama tresări; îşi adinci privirea în ochii co- 
pilei și r&spunse cu un ton, care, Marioarei i 
se păru ciudat. N 
— Nu pot ghici. | 
— Atunci, îmi dă voe mamica, să "i spui ce 

gând 'mi-a venit, aşa, fără să fi căutat eu? 
—- Spune, 'drăguţă, spune. : 
Ochii mumei arătai îngrijare. |. : 
— Nu e gazetă, în care, când o desfaci; să 

nu vezi în : anume timpuri veşti de-acestea, de 
pildă: <d-ș6ra.... cutare, sa logodit ori se mă- 
rită cu domnul... cutare». In orice roman apoi 
numai” de căsătorii e vorba... Azi-dimindţă chiar. 
în romanul ce 'mi-ai dat voe să | citesc de 
“a-l-altă-ieri, după multe, și după „multe, eroii ro- . 
manului ajung la căsătorie. Și atunci, întrun 
moment, 'mi-a venit să mă întreb: tote fetele 
trebuie să se căsătoriască? I)-ta ce zici, dragă . 
mamă? 

nu zimbiască de naiva întrebare a fie-si. . 
Totuşi, naivitatea acesta îi păru ei că ascunde 

un alt gând, o cugetare nu din întîmplare ve- 
nită în mintea copilei, ci provocată de-o chib- 
zuire cu ea însăși, mai îndelungată. 

D-na Avenian se gândi o clipă, neputând să
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Dar pentru că din convorbirea acesta putea 
să iasă firul iucrului de care -deja se . temea. 
hotări degrabă să conducă aşa convorbirea în 
cât să smulgă copilei sale taina ce bănuia. - 

—, Da, firește, Mărioara mea; fie-care domni- 
ŞGră trebuie să .se mărite. | | 

— Dar pentru ce mamâ: Ce este căsătoria? 
întrebă copila cu un accent deja de seriozitate. 
"— Ceea ce vezi la noi. răspunse dna Ave- 

„nian, după o clipă de gândire. şi mărturisia 
„acum că lămuririle, asupra acestei cestiuni, erai 
forte grele. 

"> Marioara aștepta însă ceva mai mult. Ochii 
săi deveniseră adevărate puncte de întrebare. 
— O casă. ca so ridici, urmă muma. are. 

nevoe de o temelie; societatea, ca să pâtă trăi. 
are nevoe de familie. Familia o alcătueşte un 
bărbat şi o femee.—pentru a trăi, așa cum eti 
trăesc cu tatăl tăi —nu în suferințile ce m'aă 
lovit și de care pătimiți și voi amânduoi, ci:în 
legătura acesta de dulce prietenie care ne face. 

_să ne interesăm unul de altul, tot-deauna, să 
ne vedem cu plăcere ŞI să ne spunem tot ce 
gândim, tot ce simțim, tot ce: sperăm . pentru: 

„viitor, fără ca să ne ascundem vr'odată ceva. 
Marioara se gândi puțin. 

_— Dar cum se face căsătoria astă? Cine 
aduce lucrurile așa, în cât doi inși, un bărbat 
şi o femee, să se pâtă lua: 

— Părinţii at grija acesta pentru copiii lor. 
Dacă ar fi trăit Alexandru. un mic frățior ce 
ai avut şi pe care Pam pierdut de mic, când
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ar fi fost tinăr, cu studiile terminate, i-am fi 

căutat o fată de care am fi fost noi siguri că 
se potriveşte cu el la fire și la etate. “Ne-am 
fi înțeles cu păririții fetei şi eată cum lam fi 
căsătorit pe Alexandru. | 

Marioara privi lung la mumă-sa. Intrebarea 
ce voia să facă era atât de. bine lămurită de 
acea privire, că d-na Avenian nu se > putu opri 
să nu zimbiască. 

Nu voi însă a răspunde. 
— Dar pe-o fată, cum o mărită părinţii, în- 

trebă ea în cele de pe urmă; modificând între- 
barea precum îi venise întâ-: «dar pe mine cum 
o să mE măritați î» i 

— A! pe-o fată o mărită cu mult mai grei, 
părinţii, respunse d-na Avenian, neputendu- -se 
opri să nu ofteze. Tata creşte mai lipită de, 
casă, subt o priveghere mai de aprâpe, fiindcă 
mai multe pericole de afară o pândesc pe densa 
de cât pe băiat. Lipsită cu totul de experienţă 
ca fată, o dobândește mult mai curând de cât 
băiatul, de îndată ce copila sa măritat. Dar 
tocmai pentru că nu are experienţa, ca. fată. 
de aceea” pâte forte ușor să se lase unor visuri 
care să-i aducă mai târzii suferinţi.: Ca să “şi 
mărite părinţii fata, trebuie ptin urmare să cer- 
ceteze cu multă grijă şi cu multă pătrundere 
pe omul care sar părea câ pune stăruință pe 
lângă dinsa, pentru a i. se face plăcut. De. 
aceea şi copila, de partea ei, trebuie” să înțelegă 
că dorul părinţilor ei este so vadă fericită; 
trebuie să-i secundeze neascunzându-le din im- 

7
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presiunile şi din „preferința ce ar avea faţă cu Stăruințele vr'unuia din tineri. | Marioara, fârte imbvjorată la chip, ascultase. „cu capul plecat. | 
Inteligentă, pricepu numai de cât că mămi- „că-sa, îi făcuse măi mult o morală, de cât îi limurise . cestiunea in sine, 
— Dar pentru ce dorul acesta Marioara mamei? o întrebă dupe puţin, dacă o vezu că se gândește. 
— Z&ă, nu ştiă. 'Mi-a Venit așa, să cunosc și „sii un lucru de care se vorbește atât de mult, și la care, ştiti eu?..-0 să fiă pote... şi eu su- pusă... cândva? Sa 
— Te-af gândit, va să zică, drăguță; că “ți-ar putea veni și ție rîndul? 
Marioara se aprinse mult mai tare la obraji. 
— Da, respunse ea cu glas năbușit. 
D-na Avenian o privi îngrijată: era. dre mar. turisirea- atât de aprâpe? Ajunsese pân'aci; tre- buia să se ducă până la capăt. 
— Atunci, drăguţa mamei, nu avem de cât să ne mutăm în Falticeni, oraşul nostru, şi săți dăm 'ocasiunea să întilnești tinerime, iar cu ex- periența nâstră să te călăuzim în alegerea acelui ce “ți va: fi tovarăș de viaţă. 
— A! nu mămico, nu,—strigă ea, tresărind, ca dintrun vis;—cu. întrebările mele n'am vrut să arăt graba ce-aşi avea de măritiș. O! nu, repetă ea, dupe o clipă... Imi e destul de bine lângă d-ta și lângă tata., 

- Dintr'vn simţimînt de pudore, ușor de ințe-
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les, d-na Avenian se opri aici. In strigătul Ma- 
rioarel citise lămurit însă. că scumpa ei copilă 
in:rase * deja în primele momente când, subt 
aprinderea închipuirei, fiinţa dibue să se cunâscă. 
pe sine și caută să 'şi dea s&ma de împreju- 
“rările de dinafară în. legătură cu' starea ei su- 
fletescă. _ | . 

Și fiind-că omul ce o înriurise îi era cunos- 
cut, trebuia să se sfătuiască cu soțul ei. 

— “Bine, draga mamei, bine, vom face, eu 
şi tatăl tă, după vrerea ta. Te rog numai să 
nu ascunzi nimic din ce vei crede că ai început 
să ghiceşti. N a 

Maridra plecă fruntea. Inţelegea avertismentul. 
A 

XVI 

Trecuseră dou& 'stptămâni. | 
Acum -Maridra își urma lecţiile numai în sa- 

_lonaşul unde sta mumă-sa. 
Nimic deosebit nu mai observase Mărgărinta 

în acest timp, în atitudinea lui Cosmin față cu - 
fiie-sa. | | . 

„_ Doarcă profesorul i se părea trist, mai puțin - 
vorbitor; de asemenea, în afară de orele de 

- lecţii, nu mai venea ca mai 'nainte. 
Dâmna Cosmin i se arătase aceeași; dar pe 

“Vizirele ei erai cu totul la alte ore de cât 
cele rinduite pentru lecțiuni.. 

“La capătul acestor două săptămâni, Avenian 
primi o scris6re din Fălticeni de la o mătuşă.
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a lui, prin care bătrâna cerea pe Maridra, «ca 
să se mai distreze, în oraș, la seratele de fa- 
milie». | 

De sigur că acestă cerere a bătrânei era de 
mai nainte orinduită de d-na şi d-nul Avenian, 
de Gre ce, când acesta arătă scrisârea soției 
lui, dinsa. zise: . | 
— Să vedem acum in ce chip o să primiască 

Maridra vestea... 
Când intră copila, părinţii se priviră o clipă. 
Iși comunicati aceeași impresiune: copila lor 

nu mai avea chipul relativ vesel de mai nainte. 
Privirile ei, ori câr se făceai de duidse, când 

se afla lângă Mărgărinta mai ales. vădeaii in 
unele clipe preocupațiunea sufletului cu un anu- 
me gând tăinuit lor, | 

— Nu ştii Maridro. grăi Iacob, că mătușă-ta 
„Elisaveta te cere la Făliiceni ca să mai pe: 

treci și tu pe la seratele dacolo?  - 
Maridra cătă surprinsă la el, apoi la mumă-sa. 
— Să petrec departe de d-v.—mai ales când 

te ştiă pe d-ta, mamă, suferindă? Mulţămesce 
mătuşicăi, dar nu-i pot primi învitarea, — res: 
punse Maridra cu hotărire. | 

"— Pentru două, trei săptămâni, draga ma- 
mei!.... Uite, ei și Iacob am primit. De ce să. 
fim atât de egoiști, în cât să refuzăm betrânei 
muiţămirea de-a te avea lângă .dinsa. o parte 
din carnaval? | 

— Aţi primit d-vs? , E 
Grăi și puse. ochii în pământ, făcându-se 

palidă.



u9 

Şi Părinţii se. priviră-din noi. Nu trebuiati să 
. cedeze văinţei fetei. | 

| O luară deci cu' vorbă bună. dulce,  convin- 
gătâre, spuinduii că o schimbare de orizont, de 
aer, de obiceiuri e o necesitate a organismului. 
Apoi, făcură ca Marioara să aibă înaintea ochi: 
lor priveliștea din lăuntru și din afară a bucuriei 
ce simte omul când, după o lipsă de câtva - 
timp, se revede în mijlocul alor săi. 
 Impresionabilă, precum am mai spus, Marira: 

se depărtă pentru acele momente de gzăzdu/ 
ez şi gustă, cu drăgălaşe manifestaţiuni copilă- 
rose, ideea părinţilo: şi mar ales partea din 
urmă, a întorcerei acasă. , 

Când. se v&zu însă în, odăița ei, în mijlocul 
atâfor lucruri ce-i ajunseseră dragi, stătu mult 
timp melancolică. | 

Pe urmă începu să socotiască cear putea să . 

ia cu dinsa în oraș, pentru a nuşi părea toc- 
mai înstrăinată: alese o cutie în care păstra 
mărunţişuri pentru lucru, câte-va cărţi, nişte fâșii 
pentru masă, ce incepuse a broda cu flori; por- 
tretele părinţilor, și... se opri înaintea vidrei. 

| se năluci că vidra se uita cu mâhnire la 
dinsa, sprijinită, ca fără puteri, de pupitru. 

— O! da, am săte iai petine, îi zise aprope 
cu glas; dar după o clipă, plecând capul, adaose: 
nu! ce folos! dacă n'o să fie şi el: | 

Se lăsă intrun fotoliu lângă vi6ră,—și, tot ce 
'simţise pân'acum la vederea. maestrului și lângă 
el, se destănţui : in sufletul ei cu atâta putere de 
sbucium, - în cât, ideea că e«n'o săl mai vadă» 

i
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 „îi porni lacrimi, şi pentru intâea Gră plânse, 

pentru întâea Gră își spuse că Victor Cosmin îi 
era drag!.. 

Tocmai din spre ziuă adormi. un somn grei - 
Și turburat de vederi înfricoşate. 

Când o văzură a-doua zi părinţii, trasă pe la 
ochi, palidă, obosită, se speriară. Zimbetul ei-în- 
cepuse deja să fie al unei suferinți stăpânite, dar 
stăruitâre. - | | 

Pericolul li se ivi și mai lămurit; de-aceea ple- 
carea fu hotărită pentru acea zi chiar, după masă. 
"Muma s'aștepta la niscare-va lacrimi, la o des- 

părțire mai mişcătoare. | 
Cu durere: simţi însă. că în inima "copilei sale 

iubite își făcuse deja loc o mâhnire mai adincă, 
şi aceasta micşora duioșia și tristețea, fireşti unei. 
prime depărtări de casa părintească. 

Când se urcară în cupei, Maribra văzu cutia 
cu vidra. Si 

—- Nu! nu, —zise ea, cu violență aprâpe, fe- 
„meiei ce atunci chiar pusese. cutia, —ia-o... ia-o 
degrabă ; numi trebue!. 
“Femeea o luâ. nu fără. să arate mirare. 
Cupeul tras de patru cai porni. Copila, abia 

“avu timp să trimită o ultimă sărutare mamei. 
care, în capul scărei, din căruciorul ei, privia 
Zimbind, dar sfâșiată .de o neliniște îngrozitoare. 

«lubite domnule Cosmin. 
«O întimplare în familie mia silit să plec azi 

- la Fălticeni cu fiică-mea. Imi pare r&i că nu 
ne-am putut vedea. < Cordiale salutări, Avenians.
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Victor citi rîndurile acestea care tremura în 
mâna lui, întinse âpoi mume-si scrisdrea şi-și 
resturnă capul pe spatele scaunului. 

Intrun moment parcă nu putu să respire. Se 
ridică şi-şi «duse mâna „a inimă. 

D-na Cosmin, îndoi “cu linişte aparentă, scri- . 
s6rea, și o puse pe masă, gata să grăiască lui 
Victor. Dar în acea clipă. prin o mișcare de reac- 

" ţiune ce-și impuse Victor, luâ înfățișarea aprope 
“obicinuită şi glasul race și limpede al judecăței. 

— Ai avut dreptate, mamă, când 'mi-ai des- 
chis ochii. Mam lăsat unei periculose ispite, nu 
pentru liniștea mea, care însemnează . puţin, în 
urma, atâtor furtuni trecute, dar pentru liniştea 

: casei aceleea. Dacă nu mt furam realităţii, ași fi 
r&mas sălbatecul și inchipuirea copilei nu sar mai 
Îi aprins; chiar dacă m'ași fi mlădiat a'i fi pro- 
fesor... Da, trebuia să fiti scump la vorbă, avar 
la prietenie, ursuz... Ce să fac însă dacă pe de 
o parte muzica m€ transfigura în ochii ei, iar 
pe altă parte neasemEnata ei drăgălăşie contri- 
buia la transfigurarea acesta, fără să-mi fi dat , 
eii seamal.. De ce mai rămâne, în cenuşa gră- 
mădită de suferinți, cărbuni ascunși cari să mai 
scânteieze! “Trebue oare să rămânem oameni de 
carne şi de oase, chiar când cugetarea n6stră. 

pare că sa ridicat deja și a acoperit materia? 
A! sînt un mișel. că nu "mi-am dat seama! Stut 
bun de țintuit pe cruce, de lăsat prada fiarelor 
ca în dureri fizice îngrozitâre să-mi ispășesc vi- 

novăţia! O! mamă, mamă, pentru ce par pre-
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ursit să fac r&i oam HOr, când gândirea . mea numai binele lor îl visează | | 
Cosmin căzu ghem pe canapea, pradă unci disperări care da cutremur de SrOză. 
—- Nu disperare, voit să văd la tine, Victore, Srăi muma; acestea înhi dovedesc că de și con- damni ispita care te-a rătăcit, cuvintele tale pornesc din pasiunea care a remas după ispită, „Adâți aminte de ziua de grOză când. învinovă- țindu-te, prietenul tă cel mai bun sa omorit, socotind că-i seduseseşi soţia... Ai jurat atunci că nu te vel mai increde nici în prietenie, nici în amor, și te-ai ţinut de vorbă până când fa- talitatea, sub forma une: trebuinţi, te-a aruncat în calea familiei Avenian. Rechiamă-ți energia: bărbătească de care ai dat dovezi uimitore; calcă'ți in picidre, ca pe un şarpe veninos, acdstă pa. siune ne-la locul «i; devotează-te cu înverșunare numai ideei şi faptei ce-ai pus pe cale de im- plinire: să faci din satul acesta modelul de vieață omenească. la care se pote ajunge prin muncă inteligentă și prin voință de fier! Haide. Victore: e ora să te duci la șcălă. Dovedește-mi că poţi să r&ămâ! mai presus de tot ce e trecător. In loc de a te fi mărginit la numele de «op feri. cf». dacă am fi admis ca putinci6să insoţirea ta „cu fata proprietarului, — lasă după tine numele unui om care a putut face ceva pentru omenire. Auzi tu, Victore? Voi să am mândria acesta: "Voi să văd, peste un an cel mult, Măineștii-Plo- pilor ca un centru a! împrejurimilor unde înțelep- ciunea ta a putut să biruiască tGte greutățile.



123 

ţi cunosc programul: împlineşte”, căci se pote. 
Aţintește'ţi tote privirile asupra satului și r&- 
mâe'ţi Curtea proprietarului ca o priveliş:e de- 
piirtată. până la care, ca să te duci, pierzi un timp 
preţios fără de nici un folos. 

| XVII “ri, IE 

lvirea domnișărei Maria A tan, în Fălticeni, 
şi anume la unul din balurile cele mai frumose 

ale Carnavaluiui, cauză o adevărată revoluţiune 
printre bărbaţi, ca şi printre fete. 

Părul ei de-un galben auriă fârte curat, pie- 
lița albă, imbujorată, ochii ceia mari și negri, pâte 
prea melancolică „— corpuri destul de nalt şi. po- 
trivit de subțiratec; întreaga-i înfăţişare de o 
negrăită drăgălăşie, glasul acela dulce, muzical, 
firesc, — lipise inimile toate de urma pașilor ei. 

Rar se vede, în adevăr, un asemenea entusiasm 
care să inconjore de la prima ivire, pe finţa ce 

la iscat. 
“Dar tot pe atât dear se înt: implă ca, fiinţa 

care se vede obiectul unui asemenea entusiasm. 
să nu se simtă. măgulită, să nu-și piardă aprope 
mintea, ameţită de “sptele celei mai depline ad- 
mirări. 

Maridra, de o răceală f6rte politicosă. cun tact 
minunat. pentru o copilă ce pentru intâea Gră 
se ivia în lume, — impuse bărbaţilor. 

Cu fetele se arătâ în tâtă curăţia firei sale, 
blândă, plină de atenţiuni delicate. — În acelaș - 
timp insă, dintr'un instinct al naturilor alese, ca
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se feri a străluci Prin spirit ori prin cele-lalte anume însușiri ce se cer astă.zi domnișărelor *mondeue», pe care, Maridra le observă repede. Ea nu venise să dispute nici une; domnișre. succesele ce fie-care câuta, | Adusă să petrecă cu ori ce preţ, eu petrecea în felul ei, observând; —iar în anume momente, Privind peste câmpii și dealuri, cu mintea. uita unde se afla. 
Succesul ei totuşi era cel mai mare, cel mai curios, cel mai vrednic de luat în seamă: nici un tinăr nu îndrăsnise a se obrăsnici pe lângă e ea; mai nici o fată sau feme2 nui era vrăjmașă. Fiind-că nu-i plăcuse nici o dati danțul, ceea ce o şi spuse fără rușine, — Mariora primi de politețe numai. să ia parte la <cadril» și la <lanciers». 

Acesta indemnară insă pe! tineri să jSce mai multe cadriluri ca de obiceiă. 
Cu gusturile prea puţin «moderne» ce vedeai la dinsa.. Maridra nu li se înfaţisa fetelor ca o rivală: de ce cavaleri; să nu o facă și pe dinsa să. petreacă după gusturile ei: 
Pentru altă dată totuși. rămânea acdsta, o ces. tiune de discutat. . | Un lucru a ajuns acum banal Și în realitatea vieţei de salon ca Şi în roman: în faţa unei fru- museţi deosebite ca a Marioarei, nu se pote să Nu se găsiască un tînăr, care să nu pice la moment pierdut de innamorat de acestă jrumuseţe. Mihail Ropniţă fu acal preursit al fatalităţei. Bine înzestrat de natură ca exterior; mărgi-
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nit, sufletește şi moralicește, la cunoştinţile'super- 
îciale ce-ţi dă un titlu, numai fiind-că «trebuie» 
dobândit, — și la sentimentele ce nu trec de 
nivelul comun al unei societăţi ușuratice,—nea- 
părat ca tinărul Ropniţă era om cu succese. ba 

„încă cu succese mari de multe feluri. | 
In câmpul insurătoarei era pândit ca un vinat 

„de calitate; în al convorbirilor, ca un om de haz, 
ba chiar de spirit; în al activităţei sociale ca om 
cu vederi largi; în al luptelor politice ca om 
statornic, cu .principii «solide». 

Cu'alte cuvinte «perfecțiunea» pentru cei in- 
teresaţi; om.de îndestulă val6re, pentru vrăj- - 
mași, - 

Și erai momente, ce e drept, când naivii r&- 
mâneaii încredințaţi de val6rea acestui tînăr, în 
fața cuvintelor lui, de și nu reprezintaă idei, în 
faţa saerelor» ce-şi da, de și ele trădaii pe în- 
gâmfatul de sine. | 

La acestă treptă, — unde nimeni încă nu-l 
apucase din, scurt .să'] scuture bine, — îl ţinea și 
starea de acasă pentru care nu murcise ca s'o 
câştige, şi la care nu adăoga nimic prin munca 
sa personală. o 

Un asemenea om trebuia fatalmente să placă 
lui Avenian, de şi acesta era un om d'asupra 
nivelului comun, prin cultură, prin o cinste de- 
plină și prin simţ deosebit. 

Puterea curentului e mare însă: duce pe cei 
uşori, d'asupra; dar duce şi pe cei grei; ba 
incă pe aceştia, prin o altă fatalitate, îi duce Și , 
mai la fund când curentul izbutește să-i apuce.
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Putea mai târziă un om ca Avenian.să'şi dră- muiască scula, însă nu maj puţin adevărat că cu- rentul îi impusese mai de mult credința în valărea lui Mihaii Ropniţă. 
Acesta, cum se simţi prins de frumuseţea Ma- riorei, se şi repezi să prindă, la rindul lui, pe tară], 
Pe copilă o socotia ca pe o mică sălbatecă crescută la ţară, fârte frumăsă pentru a-i măguli vanitatea de bărbat, fârte preți6să, ca unic'<opil la părinţi fârte bogaţi. . 
Era timp destul so prindă şi pe <mititica» după ce va fi cucerit pe «tatăl Avenian». In adevăr, la vrma balului, Avenian cra cu. cerit pe deplin. Aparenţele lucraseră de minune. De partea lui, Ropniţă se crezu stăpân pe «tatăl Avenian», ba încă și pe cale bună spre inima «mititeleiz. | 

Se intimplă că şi cel ce amăgește prin apa- rențe, se lasă de bună credinţă a fi amăgit e ele. 
_ Aci însă, faţă cu politețea dulce a Maridrei, —Purtare de opotrivă pentru toți, —îngâmfatul” se inșela prin propria închipuire de sine. 

= Dragă mamă, scrise Maridra a doua zi după . bal: «Când ai ști ce lucru neser:os îmi pare mie “O petrecere în aşa zisa /v/e 7ăre, nai aduce mai repede acasă.» 
Ii» descria apoi, cu mult umor, unele fisuri de bărbaţi şi de femei, în raporturile lor «mondene» Şi ajungea la încheiărea că mai bine se petrece
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acasă cu îndeletniciri liniştite, întrun mic cerc 
de prieteni : caleşi». îi 

Nu'şi închipuia că tocmai incheiarea acesta 
era să ţie pe părinţi și mai mult în hotărirea 
de ai prelungi șederea la dâmna Ilucici, mă- 
tuşa lor. | 

După plecarea tatălui său, Mariâra se simţi 
şi mai singură. Bătrâna mătuşă era bună și blândă, 
insă judeca pe Gmeni şi împrejurările, după ori- _ 
zontul fârte restrins în care imbătrânise. 

Pentru dinsa, muzica era bună fiind-că tâte 
<demoazelele» o invăţai în <pansiona. |, 

Balurile erau, frumâse, —numai cele “ela modă» 
insă. - o | _ 

Vizitele erai de rigâre, numai în casele <aris- 
tocratice>, o | 

«Demoazelele» trebuia să se mărite din. 
camor”, însă nu după 'calici.| G bai Gaara 

Mariora ii ascultă articolele acestui «Crez» 
cu surprindere, întâiii, pe urmă cu indiferență. 

Să tacă și să asculte, sai să răspundă fără 
a contrazice, îi păru mijlocul cel mai bun. 

Dâmna Hudici avea un piano, —cam hodo- 
rogit, nu-i vorbă. — dar Maridra putea să: gă- 
siască şi 'n el Gre-care mulțămire. 

Cânta «Fantazia» amicului ei de la Măineşti.: 
acea bogăţie fără nume, de melancolie şi de re- 
grete ;. cânta ezmbetele de primăvară», acea bu- 
cată de recorit5re veselie, - şi timpul trecea. 

lăcea vizite cu mătușa, se ducea pe la mici 
serate «fără pretenţiune> unde se simţea însă 
că pretențiunile sînt și mai vădite; primia vizite



acasă, ale novălor ei prietene care .căutaă s'o 
<orăşâniască», şi timpu! trecea. 
“Trecea timpul făcendu-i și mai imare dorul de 

“casă, şi mai simțită 'dragostea de acel „prieten 
bun, de acel suflet mare, de acel om cara se 
schimbase numai pentru că şi el o îndrăgise 
pe ea. 

Din mâhnit, din aprope sălbatec, nu'l înseni- 
nase, nul făcuse să se lege de casa lor? 

Inima ei îi spunea, mai ales acuma, că Victor 
“Cosmin o ivbia. 
„Ea cunoștea cuvintul acesta din citit ca un 
termen străin din o limbă mârtă; acum, ca din- 
tun instinct, îl simțea şi il inţelegea, iar limba 
din care făcea parte, îi apărea numai ca dintr'un 
dialect al unei limbi cunoscute. 

> Era de trei septămâni numai, în Fălticeni, și 
i se urise cu totul, 

Scrisese la câte două dile acasă și în fie-care 
scris6re vorbise de dna Cosmin, amintise de 
maestrul. 

Luase însă sema că muma ei, care de obiceiti 
ji respundea, de la întâea scrisâre chiar nu-i po- 
menise nimic de betrână și de fiul s&ă. 

Trecuse acesta odată. Pe urmă se făcuse sis- 
tem : prin” urmare d-na -Avenian cu voință nu-i 
scria de aceşti duoi 6meni. 

Pricina o ghicise deja de la capătul stptemânei 
întâea şi așa ajunsese și la depărtarea ei de la 
Măineşti. _ 

Prin o îndemânatecă adusă:ură, din vorbă, Ma-
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ridra prinse pe d-na Hudici, că nepotu- s&i Iacob 
îi scrisese şi o rugase sâ ţie cât-va timp la 
dinsa pe MariGra, — «ca să mai petrecă și ea, 
biata copilă». 

— ŞI când ai şti ce fericire e. pe sufletul mei, 
Maridră,- drăguța mea, îl zicea d-na Hudici, după 
mărturisirea adevărului. Tu 'mi-ai adus tinereţea 
ta în casă; iar ei unde mă duc, duc cu mine o 
primăvară "către care mulțime de fluturași să 
îndeamnă la sbor. Și, dacă-i vrea să 'mă asculți 
pe mine, MariGră, fată mai cu noroc n'o să se 
mai afle alta pe lume. N'ai luat tu sema adică 
la ochii dulci ca de miere cețți face Ropniţă? 
L-hai, fata mătuşichi! câte nu la: ochit, câte 
n'aii vrut să-l îmbrobodiască! Aşal De unde | | 
lar acu, drăguță, cum mi te-a vEdut, luntre și 
punte să face pe lângă tine... Şi cine, mă rog, 
dumitale e Ropniţă? Unul în țara Moldovei, ca 
el! He-hei! zăii, mare noroc at avut! De aceea 
uite, cum o veni lacob la Fălticeni, puiă de 
vorbă cu el, să tăiem pofta tuturor fetelor din 
târg. —şi să te vedem pe tine fericită, draga mă- 
tușicăl... 

Bătrâna Hudici sărutase cu. „t6tă dulcea ei 
dragoste. pe Mari6ra. 

Fireşte | Oare n'avea ârept? De unde r&mă- 
sese între-boerime ca o rublă ştersă, eac'o acuma 
înconjurată, . întimpinată cu zîmbete şi cu săru- 

” tările de mână care sunai fârte plăcut pe ro-: 
gojina mâinei dumisale. 
„Tâte erati pentru Mari6ra, așa e; vorba, eşise 

la preţ dumneaci, cocâna Elisaveta “Hudici:, 
DIE 9
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Era dumneaei curtenită cu vorbe 'fârte deli- . 
cate, de către tineri? 
|”! Putea, cucâna Elisaveta Hudici, să se răţoiască 
faţă cu toți, așa, cum numai domnia-sa ştia, când 
era la adecă? | 

Aici era aici! , a 
— Mătușică, îi respunse Maridra. cu prudență, 

e timp pentru împlinirea dorinţei d-tale, dacă va 
fi şi a tati!! 

— Să nu fie şi-a lui lacov? Vai de mine, 
Marioră, nu fii copilă de înțărcat! Dar Iacov îl 
pierde din ochi pe Ropniţăl.. Cine nu-l pierde, 
te-ași întreba! 

Incredințată apoi că fata era prea <prostuţăa 
„ca să înțelâgă,;. ea, cum merg asemenea lucruri 

«de inimă>. nu-i mai zisese nimic. i 
Acesta n'o oprise însă a da speranţe tainice 

lui Mihai Ropniţă, pe carel întâlnia ori unde se 
ducea cu Maridra. 

Nu e vorbă, speranţele cucânei Iludici nu se 
prea imbucai cu neschimbata atitudine a d-şărei 
Avenian față cu dinsul; se potriviaii însă cu ideea 

“betrânel. care devenise și a lui Ropniţă, că Ma- 
riGra, aşa cum crescuse, era prea nevinovată şi 
ca nu avea de ude și cum să înțeleagă prea 

e odată pornirile inimel. 
Stăruințele lui Mihaiu Ropniţă o obosiai atât” 

de mult pe Maridra,— ori cât de îndemânatec 
erati înfățișate. —în cât. când se vedea singură 
in odaea ei de «exil», se simția nespus de mul- 
ţămită şi se gândia la Cosmin și cu mai mare 
drag. i 
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Nici odată un sentiment nu se întăreşte mai 
"bine în noi, oră. nu se sdrobește cu mai multă 
grabă, ca prin comparaţiune. ' Da 

Și mai tărâm ce avea Maridra, acum, când . 
Mihaiti Ropniţă i se înfăţişa cu pretenţiuni de 

“om deosebit, precum îl cânta şi.lumea | . 
Ori cât de necunoscătăre in ale lumei viclenii, 

avea în inima €i un simţimînt. puternic, — şi | 
acesta e ca o lumină la care fârte repede să . 

" formeză maturitatea, gândirei, 
Prin comparaţiune, Mihaiti Ropniţă, i se ivia 

ca un fel de amăgit al lui însuşi prin falșa.va- 
lore ce lumea io da ca reală: iar Cosmin se 
ridica la înălţimi şi 'mai “mari, cu 'vicța lui care,! 
deși obscură, era utilă, a 

Nici un sgomot: în jurul lui, și era un artist 
mare.. | | 

Nici o consideraţiune pentru el, și era un ca- 
racter. “ A | 

- Dacă nici părinţii sei nu'l socotiseră destul de 
vrednic pentru dinşii, încât să-i pStă încredința 
copila—ce să mai zică de lumea care ar fi ciin- 
tat să'l sdrobâscă, numai pentru că lupta să 

„___scotă din ignoranță o clasă de Gmeni pururea 
" apăsatăb” Aaa | | 
„Nu e nimic, işi zise Maridra, îl voit iubi, î] 
voiti. stima, îl voii preţui eu, contra tuturor şi 
în faţa tuturor; şi, să vedem, mă vor-sili părinţii să 

„iai pe cine nu'mi pâte inspira aceleași simţiri ca. 
Victor Cosmin? - . ME 

Aci ajunsese Mari6ra: în aceste trei săptămâni ” 
de «exil». a 

,
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Intr'o Joi după amează, — la mijiocul săptă- 
„mânei a paira, — Maridra cânta la piano «fan- 
tazia» maestrului ei, Era înconjurată Şi ascultată 
de vro cinci dâmne cu domnișsrele lor şi -de 
vro patru cavaleri—între cari se afla, fără dor 

“şi pâte,—Mihaii Ropniţă. | 
Admirabilă bucată, esclamă Ropniţă, în - 

adevăr impresionat, Trebue să fie inspirațiunea 
unui mare compozitor. | i 
— De cine-o fi? Nuai partiţiunea? întrebară. 

din domnişâre. : | 
— Nu, răspunse MariGra, abia stăpânindu-și 

'emoțiunea. Am înv&ţat-o de la însuşi compozi-. ! 
torul, de la însuşi maestrul. care, nici el nu a 
scris-o, ci o execută din memorie. | 

— În străinătate, dudue, de sigur, zise” Rop- 
niță | 
— Da, în străinătate, răspunse ea, după o 

clipă, în care judecase că era înțelept să nu'şi 
dea pe față taina, numind pe maestru. . 

—. Ahl Str&inătatea acesta, declamă Ropniţă, 
ce bogăţie de 6meni mari în arte! 

Cum "far mat fi replicat Maridra | 
— Dar acesta, ascultaţi-o, vă TOg, zise ea 

repede, și începu < Zimbelele de primăvară», 
după ce o vesti. a | | 

Expresiunea cu care execută la piano, pentru 
întâeă ră, bucata acesta, o făcu să i se pară 
şi ei, cu mult mat frumâsă. | 

— Dar e un genii compozitorul acesta! - 
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"Cum se numeşte? întrebă. Ropniţă; 'vE rog, 
dudue, spuneți-mil, ca să m& duc să'l văd, când 
voiii călători. 

— Rostopschi, profesor de muzică la conser- 
vatorul din Viena, răspunse repede Marira, 
bucurâsă că i-a venit în- minte un nume... 

— Ah! nemţii ăştia! declamă Ropniţă. Ce 
nenorocire că numai ţara n6stră nu produce 
Gmeni de geniu | 

— Nu mai vorbiţi așa, vă rog „domnule Rop- 
niță, r&spunse una din domnişăre, mai mult 
pentru a'l 'contraria, de cât' din 'simțimint de 
mândrie patriotică. .Are și ţara nâstră... 
— Unde, ca Rostopschi,. de pildă, şi,să-i 

admirăm în genuchi, declamâ dânsul cun lirism 
forte întocat. | 

_— Vă cer voe, domnule, să fu de „părerea 
domnişorei Galu. Dacă ar [i un asemenea geniă,— 
şi de unde ştim că nu e? —nu. numai că nu 
ar fi admirat în genuchi, dar sărmanul, sar ve- 
dea câlcat şi sdrobit de indiferența unora și de 

“invidia altora! zise Maridra | | 

— Ne judecaţi. prea aspru, dudue, răspunse 
el aruncându-i o privire extra-dulce. 

— Dar drept! răspunse ea, cu gândul la 
scumpul ei maestru, pe care il vedea acum trist 
şi pote descurajat în trisțeţea lui. . 

— Ori cum ar fi, schimbă Ropniţă vorba,— 
“mirat de deșteptăciunea seri6să a Maridrei,— 
Rostopschi. rămâne. un genii al omenirei, prin 
urmare și al nostru, şi bucata « Zimbete de pri- 
măvară>, un capo- doperi.
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— Dar încă s'o ascultați la vioră, însoțită de piano, esclamă cu pasiune Maridra.... 
— Da, da, nepotă-mea cântă şi cu viGra, “strigă dna Hudici.. 
—. Al dudue, și să nu ne spuneţi, zise Rop- niță cun ton amical de imputare.. Unde-am „găsi noi o.vibră ? a 7 — De ce nu ţi-ai adus vidra? o întrebară fetele. 

, 
Privirile ei -se: învăluiră o clipă. Pentru ce, in adevăr, nu voise so ia, la plecare ? 
Ce simțire o făcuse s'o îndepărteze, cu as- primea de care 'şi-amintea * 
— Am uitat-o în momentul plecărei, r&s- punse ca. 
— Lasă că știu eu mijlocul de a ne pro- cura 0 vioră, r&spunse Ropniţă care, în acele „clipe, mai făurise ceva. E 
Atunci intră lacob Avenian. Ce surprindere pe: Maridra! Parcă-i lipsia graiul. Cu ce. dor se repezi însă de i se anină de gât! Ce sărutări| Ce întrebări de mumă-sa. 

-— Al o să fiu şi eu când-va in locul ta- tălui tău, gândi Ropniţă, care rimnia de foc la sărutările copilei, i — E și mamă ta în tirg, răspunse Iacob, după ce salută pe fie-care în parte. Ă — Cum? când a venit? Unde-i? întrebă Ma- 
ri6ra, uimită. | e 
— O să “ţi lămuresc, nerăbdatârea mea dră- gălaşă! O să “i lamuresc, 
Societatea, gisi de cuviință 'să lase loc fa-
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miliei şi, dup& puţine laude la adresa Mariorei 
ca artistă, plecă. 

Atunci Maridra află ceea ce nici prin vis nu 
gândise. : 

De-o săptămână deja, sub îngrijirea logofe- 
tului, se aduseseră în Fălticeni multe lucruri 
de-ale casei, iar casa familiei de atâta timp pă- 
răsită, fusese orinduită în. întregime spre a'și 
găzdui stăpânii pentru mai mult timp. 

Dâmna Avenian .voise cu ori ce preț să rt- 
mâe acestă pregătire ca o taină, pentru ca: 
surprinderea. Maridrei să fie pe atât de plăcută 
'cu cât vă fi mai neașteptată. 

— Mumă-ta, de astă-dimincţă a sosit, și pentru” 
că era incă obosită de drum, nu am.voit să 
aibă tot-o-dată și emoţiunea 'vederei' cu tine," 
grăi tatăl. 

— Haide repede, tată, haide,— strigă ea— 
nu mai pot aștepta niri o clipă... 

— Şi ei rămân iar singură, se plânse bătrâna. 
Îşi v&zu rolul numai “de cât, mai mult de 

jumătate șters. 

— Acuma o să fil cu noi toți, îi răspunse 
Avenian, și plecă degrabă cu: Maridra. . 

Ol cu ce bătae de inimă, se revezu în casa 
lor din oraş, în care nu păşise de ani îndelun- 
gați, de când nu mai venise nici prin Fălticeni. 

Cu ce dragoste negrăită îşi strinse pe mu- 
mă-sa în braţe și de ce dulce bucurie plânse 
la sînul ei!
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Par'că nu o văzuse tot de atâția ani de când 
nu v&zuse și casa. o 

In cele din urmă, era acasă la-ea, lângă 
părinţi! „o 

In ziua aceea nu găsi loc în inima el nici. 
Chiar pentru amintirea de Cosmin, | 

Dar către scră, pe un timp ce se făcu vije- 
lios, când convorbirea intimă de după masă îi. 
strinse pe câte trei împrejurul samovarului, 
mintea Maridrei mai văzu un chip care, nu de 
mult, se afla lângă ei în asemenea momente, 

Şi nu-i vorbise nimica de el, nici mumă-sa, 
nici tatăl. Ol dâmne, așa de mare iera dar pră- 
pastia ce iubirea ei săpase între alesul ei și 
părinți ? Si CI 

Aceştia văzură tristețea ce acoperise privirea 
copilei, şi 'ŞI arătară din ochi părerea de r&ă. 

Ei crezuseră, după veselia Maridrei din ziua 
aceea, că se fâcuse o schimbare îmbucurătâre, 
pentru ei, în sufletul copilei. 

Și acum, eată că “şi înțelegeau amăgirea. 
Aveai dar de luptat cu o putere de inchi- 

puire lăsată prea mult în voea ei, 
- Oare și părinţii, cei mai buni chiar, a incă- 

păţinarea dea nu acorda fetelor lor o pasiune 
sinceră, socotind-o ca pe-o aprindere a închi- 
puirei, ca pe o rătăcire care nu pOte să treacă 

„peste voința lor? | 
In acea scră, prima și de rea augur, în casa 

lor din vraș, -Maridra se despărți de părinți cu 
o r&câlă ce nici dinsa nu o voise. |
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In camera ei, ol bucurie, găsi tote lucrurile | 
ei de la ţară şi. ozora! | 

Bine că se .gândiseră a 'i-o aduce, ba incă = 

cu tâte notele, între care și « Zivbetele de pri 
măvară»! 

Sărută acele rinduri scrise de pânza Îi Şi, 

apucând vidra, cu paiimă, cântâ acestă bucată, 
în timp ce lacrimile îi 'curgeaii înbielşugate, ca 
contrast al veseliei nevinovate ce respira opera 
maestrului. - 

- — O audi? şopti muma, ascultând acele ac- 
cente cunoscute. i 

— Da, răspunse tatăl. 
Apoi, după o clipă, adaose: 

" — Ce neprevăzători am fost| 
— Vinovatul e Cosmin, căci prin purtarea lui 

şi-a apropiat-o ast-lel. 
— Să fim drepţi, Mărgărinto: vinovaţii sin- 

ten: noi. Dar de unde să ne închipuim că un 
om sdrobit moralmente, mai putea fi capabil de 
iubire! De unde apoi să credem.că fata nostră, 
crescută atât de departe de lume, putea fi-im- 
presionată de un om în etate! 

— Ea-a pornit de la artist şi a ajuns la om, 
răspunse muma; ȘI tocmai crescerea prea retrasă, 

a făcut ca singurul om pe care la vădut, so în- 
riurescă așa | 
„— Asta-i fatal, zise Iacob. Judecăm minunat 

de bine, după ce sa ivit pericolul, iar înainte 
nici prin vis nul presimţim... 
"Acum că părinții săi se afla in oraș, Ma- 

ridra, între două rele, alegea pe cel mai puţin
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reu: a sta acasă, cu gândurile ei, -cu vidra ei care i se făcuse neprețuit de scumpă. | 
"Pe de-oparte insă lumea nu voia s'o lase; iar 

pe de altă parte nu așa era scopul părinților. 
Inalta societate fâlticenenă găsia un loc ales 

pentru petrecere, un loc mai mult, —la Avenieni; 
aceştia trebuia să dea serate dese pentru a dis- trage pe Maridra de la <amoraşul ei» ȘI prin 
sgomot şi prin pregătirile ce urma să facă. 

Mai mult ca ajutor pentru aceste pregătiri, 
în mai puțin de zece dile le veni din Viena o. «domniş6ră pentru a ţinea de urit>,—bună vio. lonistă, vorbind binişor franțuzește, | 
„În diua întâia; Maridra primi și privi cu pu- 
ţină încredere pe noua venită. 

Fu un moment când, în privirile amândurora 
apăru un fel de sfidare, scânteiare reciprocă aprinsă de-o mândrie tainică, 

Mai ales când Marisra apucă vidra şi exe- cută « Zinibetele de primăvară» cu acea căldură . ce părea că maestrul "i-o transmisese odată cu bucata dedicată, râzi Wilhelmina se simți. umilită, în primul moment: nu avea o elevă, ci o -cegală> ei,—și primu-i gând fu: să se întârcă la Viena. Minunata fantazie îsă, felul execuțiunei, . ” înfățișarea distinsă a Maridrei, îi smulseră apoi o admiraţiune sinceră. | 
Când Maridra termină, Wilhelmina îi întinse: mâinele cu o pornire de prietenie forte vie, 
— Domnișâră, ei nu am ce-ţi arăta; d-ta imi ești aprâpe superidră. 
— Vrei să fim dcuă prietene. I-ș6ră Wilhel-
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mino? două prietene: devotate una alteea, care 
se vor simţi fericite când își vor petrece amân- 
două timpul intrun chip intelectual plăcut? 
— Ol da,:cu mulțumire deplină, răspunse vie- 

neza, cu câldură. | 

Maridra o cucerise. | 
Fârte blondă, cu ochi de un albastru șters. 

Frănleiu Wilhelmina avea o inimă bună și o 
“crescere seridsă. . 

Peste două dile, parcă se cunoscuse cu Ma- 
ribra de ani întregi. 

Pentru o mare parte din zi, Wilhelmina îi era 
Mari6rei în adever o bună şi priinci6să tovarăşă. 

Mari6ra era cu atât mai mulțămită: căci, sai 

dinsa la piano, sati dinsa cu vidra şi cea-laltă 
însoţind-o la piano, putea să cânte, așa cum îi 
plăcea _ei,. cele două compozițiuni ale neuitatului 
ei <amic», 

Părinţii se amăgiati și de astii dată, socotind 
'că. fiica lor era să se prefacă în tovărășia acesta. 
care-i mulţumia şi pe dinșii. 

Acum, părea că sufere cu mai puţină repul- 
siune pe Mihaii Ropniţă. “ 

- EI, de altmintrelea, îndesia vizitele, bine primit 
de. d-na şi de d-nul Avenian. 

— Dudus, îl dise într'o di, când se afla şi cl 
la masa familiei, iar măsa la capăt; cunâsceţi 
nenorocirea ce-a lovit pe sătenii din comuna 
Bourenii-de-]os, din județul nostru. Un foc îngro- 
zitor “i-a lăsat fără locuinţă și, pe mulți, şi fără 
vite. S'aui deschis -ueja liste de subscripţiune. Mie
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însă mi-a venit în gând un concert-teatru dat chiar de: unii din societatea alesă -fălticeneană, | şi VE propuiii să'mi dați concursul, | 
— Dar. ce pot să fac eii? întrebă Maridra cu sfială, în primul moment. 
— Ce puteţi? Dar veţi fi suflstul seratei, dudue, cu măestria arcuşului d-vâstră..., strigă Mihaiă cu- exaltarea lui declamatâre. 
— Vă promit, respunse ea cu simplitate. 

„— VE mulțumesc de mii de ori, în numele nenorociţilor! ol dudue. O s'avem ȘI un succes bănesc <admirabil» ! Ve asigur. Astă-di m& voii 
și pune pe lucru pentru alcătuirea unui mic co- . mitet. 

lar după o clipă de meditare: 
— Nu aţi primi, dudue, să jucaţi şi în o co- medidră, <une petite blue:te» forte drăgălașă?.. 
— Nu, domnule; acâsta, cu părere de rtu, 

nu. r&spunse Mari6ra. 
Să cânte inaintea unei societăţi mari, da, — 

căci avea să facă cunoscute dou& producţiuni românesci ale iubitului ei; însă să jâce, pentru a răpi unora din amicele ei o parte de succes, nu. 
Da-aceea, cu o rivnă nzasemtnată, în dilele următore, Maci6ra repetă cu YWVilh=lmina ce'e două bucăți, ca intregul execuţiunei la vidză şi piano să 'iasă în perfecțiune. 

“IX 

ra ceva, dacă nu tocmai noi, dar fârte dorit pentru societatea fâlticen&nă.
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Aprâpe se vitase scopul, în. egoismul general . 
de a gusta o asemenea petrecere. 

Sală potrivită însă, nu era. Mihaiii propuse. 
atunci un salon fârte mare, singurul în-acel oraș, - 
din casa unor bătrâni bogaţi, cari trăiaii singuri 
cuc, în vasta lor' locuinţă boerscă. - - 

Bătrânii primiră, iar Mihaiă, cu o: activitate 
exemplară, o pntrivi pentru reprezentaţiunea ves: 
tită întregului oraș, — cu un gust deosebit, — 

-luându'şi “asuprăii tâtă cheltuiala serei, cu bafet 
cu tot, comandat la laşi. | 

Cucânele își făcură anume găteli pentru acel 
teatru-concert, care era să fie urmat de danț. 

Laude nenumărate curgea la adresa distin- 
sului _concetăţean Mihai Ropniţă, care, «în ase: 
«menea împrejurare, dădea dovezi de o neîntre- 
<cută compătimire pentru nenorocirea aprâpelui, 

<0 dragoste sinceră pentru ţ&rani,—acești păs- 

«trători ai n&mului și numelui românesc». | 
Așa scria ziarul < Gazeta Fălticenilor», despre, 

Ropniţă, pomenind apoi, în trecăt, de egentilele» 
domniș6re ce primiseră a da graţiosul lor concurs. 

— Ce-o să cânţi tu, Maridră? își întrebă d-na 
Avenian copila. 
"Fără să se turbure de fel cu un n fel de ho- 

tărire rece care nu invoeşte discuțiune, răspunse: 
— «Fantazia» şi « Zipzdefele de primăvară», 

ale d-lui Cosmin. 
Nu dădu lămurire, pentru ce;—nici muma nu 

întrebă. . 
2
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Tonul cu care vorbise fie-sa păruse a. fi al indiferenței față cu autorul bucăților. 
Când apăru programul afișat pe uliți şi ti- părit în « Gazeta Lălticenilor», d-na Avenian, 

cun zimbet ciudat, arătă lui lacob cele două nu- mere ce avea să execute copila lor.” 
— Vedi? bucăţile sunt ale lui Cosmin. Ma- riora însă le-a pus în program cu nume străin: "Aostobschi. Ce dici? | Se 
— Imi pare fârte curios. De unde o fi luat numele ăsta? | 
— Un nume se găsesce ușor. Motivul pentru noi. valorăză. ]] ghiceşti ? | 
—  Mărtarisese că nu, r&spunse lacob,! pe gânduri, 

A 
— Eu aș bănui ca început copilei nâstre sii-i fie rușine de condițiunea inferiâră a compozito- rului și a preferat un nume străin, care ori cum, ridică valrea compezițiunilor. 
— P6te fi așa, răpunse tatăl; nu mai puțin adevărat e însă că mă surprinde forte mult pu- tterea ei de născocire și atitudinea ei in sal6ne. 
— Copila se formeză repede, răspunse muma. — Mie "mi-e temă, dise tatăl, că tocmai pre- facerea acesta atât de repede. arată o hotărire „a ei. luată cu deplină cunâștere a situaţiunei. Mai 'mi-ar veni să cred că sa învățat să ne „ascundă bine dragostea ei, iar nu, după cum ne pare nou€, că acea dragoste i Sar fi micșorat. — Mam gândit și eu. Acuma. nu e departe momentul când o so putem cunâște și noi pe
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insa, r&spunse muma oltând. Tu ai hotărit, vu 
să dică, so dăm lui Ropniţă? 

— E un-om de valore, răspunse Iacob, şi e 
unica soluțiune ca so putem scâpa de samo- 
raşul» ei nepotrivit. : 
— Mie nu 'mi e cu totul simpatic, dise d-na 

Avenian. 
— Cine: kopniţă! O! te , înşeli, drăguță; pu- 

ţină â simpatie pentru el iţi vine din aceea că nu 
ţi-ai dat scma de însemnătatea lui în societate. 

- Aci se 'oprise convorbirea soţiior. îngrijaţi în 
„adâncul lor mai mult de cât voiati să 'și-o spue. 

Sera mult aşteptată veni. Era un timp admi- : 
rabil din Februarie, pe la început. 
".Ger uscat şi sănătos; un. cer. plin de stele; 
fârte luminâse. 

Dealurile localităţei “se încondeiai forte la. 

murit pe zarea senină. | 
Lume, pe jos, în trăsuri, în cupeuri, se in- 

-drepta cu graoă spre sala improvisată “Teatru. 
Mihaiă Ropniţă şi incă vr'o cinci domni, ma- 

gistraţi şi profesori, cu un semn distinctiv la cheu- 
toare, primiati publicul. 

Intrarea în sală era 10 lei de persâniă, fară | 
deosebire, ca să nu se dea naştere la nemul- 
ţumiri, ceea ce se intimplă cu clasarea locuri- 
lor in staluri cu preţuri deosebite. - 

Toţi . vor să aibă stal I; toți eraă acum în, 
trun singur fel de staluri. 

Programul era:
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1) « Rochifa», monolog... zis de -d-nul Stă- nescu. Na 
2) « Simfonic de Beathowens, esecutată la piano de d-șâra Verideanu. i 
3) < Câcasse» monolog zis în franțuzeşte de 

Riga. SE 

Orchestri 
4) * Paracliserul fără S/ujlă> canţonetă co- “mică jucată de Străiniu. 

| o Orehestră | 
5) <Fantazie» de Rostopschi, esecutată. de d-şâra Maria Avenian, pe vidră, însoțită la piano de d-șâra Wilhelmina Rainer. 

"Orchestră 
6) «don chat» comedie întrun act jucată. în franțuzește de d-şârele Grigoriu şi Smirnea ŞI, de d-nii Ropaiţă și Riga. | 

| | Orchestră 
7) < usca» monolog zis de d-nul Stănescu. 
2) « Zimbele de Primăvară» de Rostopschi, esecutată pe vidră de d-șâra Maria Avenian în- „soţită la piano de d-şâra Rainer. 

Dauf 

In societatea nâstră aleasă din tâte oraşele, muzica e plăcută. 
Mai nimeni nu ar€ însă pentru acestă artă acea dragoste deosebită, care să alcătuiască o 

societate mare de <artişti>, nu numai de cât ca 
executanţi, dar ca ascultători până la religiosi- 
tate. | ae 

Superficialitatea, în tâta aprâpe, e pecetea ” societăţei nâstre moderne.
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Totuşi, spre lauda ei, când o raritate. artis- 
tică vine să-i atingă urechea, bunul simţ muzi. 
cal ce. există, se arată numai de cât, şi entu- 
siasmul nu lipseşte. 

Să răspândise vorba de virtuositatea d-şărei 
Avenian; însă. lumea o primesce ca un compli- 
ment exagerat la adresa unei frumuseți bogate 
ca Maribra. 

Aşa şi” era dispusă lumea să o- întimpine pe” 
executantă, în seara acesta. 

De cum se ivi însă, după ce aplauzele de în- 
curajare se liniștiră, deja lumea rămase nu pu- 
țin surprinsă de atitudinea ei simplă, dar o 
atitudine de . «artist», pentru care muzica e un 
cult. 

Când începu acea divină, «fantazie» —âcel vis 
al unei vieţi ' nenorocite- de artist, — tăcerea și 
ascultarea -fură în- adevăr religi6se. 

„ Execuţiunea amânduror fetelor, era de opo- 
trivire neasemănat de bună și cu atât mai grea, 

"căci nici una nici altă nu avea notele. ! 
In deosebi simțirea Maridrei ajunse culmea 

execuţiunei perfecte. 
O clipă, după ce termină «artista», lumea stătu - 

cufundată în admiraţiune, și apoi izbucni în. - 
aplauze şi strigăte entusiaste. . d 

Maridra fu cuprinsă de tremur,—și, cine .ştie, 
Sar fi simţit r&ă, dacă, întrun colț ar fi zărit: 
pe Cosmin, trancfigural, neaplaudând, : cufundat 
în cea imai deplină. emoţiune a admiraţiune! — 
tăcerea extazului. 

10
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De nenumărate ori chemate, ea și prietena ci. primiră o mulțime de buchete. 
Cosmin, eși din sală de îndată ce lumea, care 

începea să se ridice, îl deșteptă din extazul lui. 
O singură lămurire îi lipsia: ideea Maridrei. 

de sigur, de a-i pune pe afiş compozițiunile subt . 
un nume străin, 

Plimbându-se pe de'naintea curţei, cu gulerul 
ridicat, cn căciula trasă pe ochi, se gândia me- 
reii la acesta şi se simția măhnit; 

Măhnirea acesta il silia să se ducă. 
Il birui însă dorința de-a asculta mai departe, 

și a doua bucată, — aceea dedicată «0%. | 
Ori cât îi era de eroică hotărirea să se mar: 

tiriseze, să nu mai apară în calea ei,— ii “era . 
dulce totuși să se gândiăscă la acest amor pre. 
ursit să piară neimplinit; di fu peste putință, ast- 
fel, să nu vie în Fălticeni, și să nu asculte pe 
scumpa lui elevă și artistă. - 

Pe urmă şi un mie simțimint de amor-pro- 
pri, îl pișcase: cum era să primească lumea - 
compozițiunile unui necunoscut: 

Amorul propriă îi era pe deplin mulțămit; 
măhnirea că un nume străin îi acoperea operele, 
Stăruia în sufletul lui. și era chinuitâre fiind că 
nu putea înțelege motivul. 

« Zimbetele de Primăvară», fu ascultată cu pu- 
țină. răceală subt impresiunea hbucăţei dintâi: dar 
originalitatea modului în care simțimintele erai 
exprimate, în acesta din urmă, Și superioritatea
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execuţiunei. insufleţi repede pe ascultători! şi cu 
aceiași pornire sufletească mulțumiră artistei făl- 
ticenence,— mândria oraşului. 

O corână de lauri, cu mari panglice trico- 
lore,— purtând carta de vizită a lui Ropniţă, — 
înăbuși mulțimea buchetelor de flori naturale și 
artificiale cu care Maridra fu -răsplătită. 

Obosită însă ce o emoţiune aşa de mare în 
„public, — aprâpe să plingă la gindul. că ciubi- 

tul ei artist», acela ce dobândise adevăratul 
succes.— era: departe,—: o făcu să plece, îna- 
inte de danț, spre marea nemulțumire a lui 

" Ropniţă. e 
Acasă, în odaea ci, căzu în braţele Wilhel- 

„minei și plinse atât, că speri pe tovarășa suc-. 
“cesului ei. | ă 

Adevărata cauză. insă a acestei revărsări îm- 
bielșugată de lacrimi, rămase adâncită în sufl=- 
tul ei. -- - îi 5 la 

x V Da 
Numărul de peste două zile al «Gazetei FAl- 

ticenilor» cuprindea o lungă dare de sema des. 
pre frumâsa reprezentaţiune în folosul incendia- 
ților din comuna Bourenii-de-]os. | 
„Autorul articolului trecea, cu îndestule laude, 

cu destulă delicateţe, pe lingă .d-șorele cele-l-alte, 
pentru a se opri la ceroina> serei, d-șâra Ma- 
ria Avenian.: a
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După ce analiza cu oare-care pricepere mu- zicală “< Fantazia» şi « Zimdetele de frimăcară»; 
după ce aducea laude. forte aprinse d-lui Ros- topschi «profesor la conservatorul din Viena», - și se cam risca să facă comparațiuni exagerate între muzica franceză, germană şi italiană ; dupe ce, în cele de pe urmă, pișca «arta română», care cine ştie peste câte zecimi de ani putea să ajungă la un «Rostopschi», începu a'și da drumul condeiului, ca un călăreț calului, pe care nu mai e stăpân, şi care, in g6na aceea fantas- tică, nu mai alege şi nu mal deosebește prive- liștele şi imaginile ce să desfăș6ră înaintea pri- virelor. lui ameţite.şi în mintea lui exaltata. 
Acestea, privitâre la adresa Maribrei. <im- comparabila artistă şi glorie» a Fălticenilor, Termina apoi prin o biografie a părinţilor 

z€eroimnei», | : o i - 
Un pseudonim era în josul articolului: «Mi- TOp»,— destul de transparent pentru a nu trăda pe Mihaiă Ropniţă. -. 
Acesta şi făcu pe un tinăr să zică, la micul club local: | 
— O reprezintaţiune pentru incendiați, tre- buia să se termine... printr'un incendii. 
Imediat după răspândirea . «gazetei» în -oriș, nu mai fu vorbă, între cei ceşi dau vizite, de “cât de apropiata căsătorie a lui Mihaiu Rop- niță cu Maribra Avenian. 
Ba încă vr'o .două domnișsre alergară s'o și felicite pe Mariora,.
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Ea le răspunse însă fără codire, că nici nu 
să gândise, ceea. ce ajunse în chip frte neplă- 
cut la urechile lut Mihaiu, N 

„Aşa, se deslănțuio adevărată furtună de ironii, 
unele chiar forte urzicătâre, pentru Ropniță, din 
partea duducilor care'l visaseră ca bărbat al lor. 

Acesta îl hotări să aibă o convorbire serioasă 
cu lacob Avenian. CL E 
„A patra zi după concert, veni la Iacob, în 

scopul acesta; dar fiind:că el lipsia, dus la țară 
pentru câte-va zile,— să mulțumi să lase carta. 

Maridra nu voise a'l primi, cu tâtă bună voința. 
“mume-si.. | 

[n timpul acesta însă o dare de semă din- 
trun mare ziar din Bucureşti, asupra concertu- 
lui fâlticenean, aruncă în o ciudată nedumerire 
pe Ropniţă, mai ales. - 

Eată ce zicea, între altele, misteriosul «co- 
respondent» din Fălticeni: | 

«Fantazia» şi « Zimbetele de primăvarit» cele 
„două bucăţi pentru vioară, cu acompaniament 
de piano, sînt compoziţiunile unui maestru ro- 
mân. 

«Așa-i că surprinderea e cu atât 'mai mare, 
cu cât e mai neașteptată? a 

«Cronicarul de la « Gazefa Fă/ficenilor», îu- 
bitor de nume străine necunoscute, dar care-i 
se par mari mai mult prin împrejurarea că sînt 
«străine»,— sa păcălit, dar şi-a făcut plăcerea 

„să loviască în mişcarea nâstră muzicală. 
“«Nu, ne trebuie decenii, domnule JZirof, pen- 

tru a avea un Rostopsehi,— de Gre-ce, acest
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Rostopschi—care nu există nici ca nume. nici ca 
prolesor la conservatorul din Viena:— trăește 
deja, cu adevăratul săi nume Și geniă muzical, . 
în țara românească. . Ă 
„«Nui sa pus numele pe afiș, căci, dacă nu 

tot "publicul, dar nişte Jliropi Gre-cati, de sigur 
că ar fi întîmpinat cu cunoscutele zeflemele ale 
junilor <high.liffe», nişte producțiuni semnate de | 
un nume românesc. _. 

«Ori cât de geniale. asemenea  producțiuni 
nuși ai tot efectul asigurat, când 'ș6pte r&i-voi. 
tore trec pe la. urechea celor iai indulgenți 
chiar. 

«Maestrul român, un modest protesor, do- 
resce să rămână necunoscut încă. Me 

«Mulțumirea sufletului stii va fi însă deplină, 
când va afla marele succes dobândit de amân- 
două producțiunile sale atât de valor&se». 

De astă dată, mai ales femeile, merseră până 
la cruzime cu ironiile la adresa lui Ropniţă, șil 
atacară de-a dreptul, cu vorba și cu risul. | 

In deşert se scuza el că d-șâra Avenian i-a 
spus acel nume străin; în deşert lua de mar- 
tore pe cinci duduci care fuseseră de faţă când; 
la d-na Hudici acasă. d șâra Avenian rostise pen- 
tru întâea ră acel nume de compozitor străin, — 
nimenea nu voia să] creadă. 

Cele cinci domnișăre se făceati că nu'și aduc 
aminte, | | Ă 
"Într'un timp fârte scurt, tâtă acea: aureolă cu.
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care impodobiseră . inseşi femeile, pieri ca o lu- 

mină de fulger. 
Ca om de lume, — cavaler perfect de sa- 

lon,— Mihai Ropniţă era în agonie. 
Timp de cinci zile Marira primi, sub bandă, 

vro zece „esemplare de ale ziarului din Bucu- 

reşti,—' și în tâte, subliniate eraiicu creion roşu 

ori albastru, rindurile în cestiune. 

E groznică mânia _ şi răz răzbunarea femeiască. +. 
A Ta aa 

Fireşte, îşi ziceai toate, când” se întâlniati : 

una numai era să'l ia de bărbat. Dar ca dum- 

nealui aprope să treacă cu vederea pe cele l-alte, 

cu intenţiunea .de a lovi în ele, pentru a ridica 

în înnaltul cerului pe aceea de care are interes,— 

acesta nu e de iertat. 
Și nu! iertaii.: 
L'ar fi voit compromis cu totul și în ochii 

d-şârei Avenian, ca, pe urmă. şi mai mare să le 

fe risul. 

Mari6ra ridea și ea; în tăcere însă, în intimi- 

tatea ei cu Zyiâu/ein Wilhelmina, cu care plă-" 

nuise acestă păcăleală la adresa «<persecutoru- 

lui. ei». | | 

Ori cât” căutase Ropniţă să i se spue, de la 

Bucureşti, cine era «autorul» corespondent al 

«panfletului» contra lui,— nu putuse afla.” 

Eată'l, în cele de pe urmă, în convozbire forte 

” seri6să şi hotăritoare cu d-nul Aveniar; apoi cu 

„dinsul şi cu soţia lui. 
Amânduoi îi promiseră tot sprijinul lor; în
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acelaș timp îi -recomandară însă. multă dibăcie pentru a plăcea fiicei lor, 'care era prea tîntră încă şi, cu totul absorbită mai numaj de iubirea ei pentru muzică. 
Manifestaţiunile. sgomot6se n'o farmecă de fel, adăogase -muma, făcînd de sigur aluziune la co. rOna şi la articolul lui. i : În acea zi nu putu să vadă pe Maridra. In acea zi însă d-na și d-nul Avenian îi des- chiseră Maridrei vorbă. 
— ME întrebai de felul cum -s& mărită fetele, îi zise d-na Avenian, zimbind și privind-o cu duioșie, i-am Spus atunci, iar acum voim, et și tatăl tăă, săți şi arătăm: pretendentul t&ă e Mihaii Ropniţă. 

SE — Un tînăr eminent, adaose Avenian. şi ca bună creștere, şi ca valdre socială, E —. Nu cumva vă înșelați, tată, și d-ta, mamă, respunse Maridra, cu ochii în jos, îmbujorată, dar cu un ton care miră pe părinţi. 
— ţi poţi tu închipui una ca asta, Maridră, zise lacob cun blând ton de imputare. Atunci, ce-ar mai fi până la închipuirea că nu ţi-am voi fericirea? |. 
— Ol nu, tată, te rog nu fii așa de crud] strigă ea împreunând mâinele, în timp ce în ochi începură a i se roti lacrimi. Ar fi cu pu- tință să cred vrodată că d-v mi-aţi voi r&ul? Nu e mai puţin adevărat insă, că greșeala e - Ceva omenesc, iar aparențele, înșelătâre.- 
— „Ai avut tu însă timpul şi puterea de ob.
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servațiune ca săți dai sema de omul acesta, pe 

care abia îl cunoşti? . - | 

„— Da, tată. 
— Ne pui în uimire. zise muma. 

— O! dragă mamă, e ceva în.sufletul nostru 

care ne arafă adevărul. Şi pe urmă, daţimi voe 

să vE spun: greşala d-vs.-e: că mă credeți prea 
copilă. E - 

Părinţii să priviră cu neliniște, pe lângă ui- 
mire. 
— Imprejurările durerâse ale vieţel nâstre la 

un loc, urmâ Mari6ra cu tristeţe, m'ai făcut să 

judec unele lucruri, de. timpurii. Când apoi, mat. 

este şi comparaţiunea, înțelegeţi că nu e nevoe 
de îndelungată observaţiune, 

— De care comparaţiune voeşti a vorbi, dră- 

guță? întrebâ d-na Avenian cu palpitaţiune abia 

stăpânită. | | 
Mari6ra tăcu. - . 

— Bine, Mari6ră.—- zise Avenian, care părea 

că nu -auzise ultimele cuvinte ale fetei și între- 

barea soției lui. Iţi vom lăsa timpul să obserii 

mai bine pe ] Mihată şi să te încredințezi de în- 

“sușirile lui. 
— Tată, te rog, e de prisos. Mai face să 

sufer, dacă i-al permite să'mi ţină calea. 
— Dragă Mari6ră, ce fel vorbeşti tu? zise 

lacob cu Gre-care asprime. 
— Sint o fire sinceră, tată,— nu pot suferi 

vicleniile subt ori ce formă sar înfățișa. Deci. 
“e mai bine pentru noi toți, ca acum, când sa 

deschis vorba de acestă persecuţiune a d-lui Rop-
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„niță, să se şi limpeziască adeverata nâstră si- 
tuaţiune. Dacă voiţi cu „ori ce preț să m& mă- 
ritați, m& supuiă voinței dvs. dar -cu timpul, 

“până ce se va găsi un om care să se potri- 
viască cu firea mea. Pe d-nul Ropniţă însă, da- 
țimi voe să vă declar cu hotărire neschimbată.— 
nul pot lua. . | 
-— Dar nu înţelegi, nepriceput copil ce eşti, 

că pe Cosmin nul poți lua, zise Avenian, im- 
prudent în nervozitatea' cel cuprindea. 
"Maridra păli și șovăi; își duse mâinile la obraji, | 

„apoi căzu întrun fotoliă, izbucnind în plins. 
D-na Avenian ar fi voit să sară la dinsa şi 

so cuprindă în brațe. | 
— Ce-ai făcut, lacobl strigă ea cu durere. 
El se apropiâ de Maridra și era gata săi 

vorbiască. 
Copila se ridicâ însă, işi șterse lacrimile, și 

ci o tristeţe: liniştită, zise: 
— Nu eă am vorbit de singurul om ce pre- 

țuesc pe lume, după d-vâstră.. Nu ştiti pentru 
ce nu se pâte să lam tovarăș de viaţă. - dar 
am simțit de mult impotrivirea cea fără. cuvinte 
a d-vâstră, și aţi vădut, că m'am supus. Nu voesc 
a vE mâhni, martor "mi-e Dumnezeii; primesc 
pe ori cine se va ivi, afară de Ropniţă; —înisă, 
VE rog, mai târziă, cât mai târziă, până să pot 
să-mi sugrum bine inima; până să pot primi un 
altul cu prietenie, — căci de altă iubire nu voii 
mai fi capabilă, — de acesta vasigur. pentru 
acesta vE jur... 

Lacrimile îi curgea în linişte. cu bielșug: dar



glasul îi era ferm, cald. sincer, — nu al copilei 
capriți6se și încăpăţinate, —ci al 'femeiei care 

sufere şi se jeitfesce. 
Se făcu o tăcere durerâsă.. Se auziati tic-tacul 

monoton al orariului şi glasuri aspre de pe la 
cuhnie, care par'că insultati acestă sdrobire a trei 
suflete ce se iubiai, A 
„Ce era să zică muma, care simţia picându-i 
ca plumbul pe inimă acele mişcătore : cuvinte |. 

Ce era să zică tatăl, care. cu capul în jos, 
„măsura, in cugetu-i posomorit, tâtă realitatea acelei 
situaţiuni ? - A 

Nici lui, nici el nu-i venia nici un cuvint de 
mângăere, nici o rază de speranță ca leac pentru: 
rana din inima copilei lor. 

Incăpăţinarea era la ei, căci motive puternice,.: 
afară de etatea lui Cosmin, nu aveati nici unul 

_- împotrivă. | a 
Și cu tâte acestea la Cosmin nu se gândiau. 
Deodată Avenian ridică fruntea încrețită. 
— Du-te şi te linişteşte, Maridră; gândește-te- 

„la greaua posițiune ce ne creezi față cu Rop- 
niţă, căruia “i-am dat Speranțe; gândeşte-te că la 
țară nu ne putem întârce, cât timp va fi acolo 
Cosmin, iar tu nemăritată; gândește-te că în Făl-- 

—Ticeni nu putem rămânea dacă refuzi pe Ropnia 
„iunde să ne ducem cu fummă-ta bolnavă cun 
e? Gândește-te... , anacşte 

„XXI Ă 

In Damineca de 23 Februarie, cu tot viforul: 
A care acoperise dealurile şi. valea Măineştilor, cu. 

y 

!
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7 

0 nouă și îmbelșugată cătime de omet, cu tâtă “spulberătura care mai pornia din când în când, de ici colo, ca un nour, — bărbați şi femei se grămădiai de la biserică la șc6lă. Era și din cătunele de peste deal, ale. comunei. De pe Ja Bobotează începuseră a veni şi dinșii. Ş 
— Are ceva domnu Cosmin, grăiat în-de-ei, vro câţi-va săteni, cu îngrijorare in căutături,.. — Apoi are, — răspunse un altul, clătinând -din cap...; Dumnedeti ştie ce-o fi avănd. — Nu vedeţi că s'o mai schimbat și la glas -o lecuţă. 
— Lo fi de răceală, mă băeţi, unde-o fost acuma câte-va dile la Fălticeni, nu 'ş-ce să târ- "-guiască pentru șclă.. | 
Sătenii tăcură, dar, după chip și căutătură. parcă li se mai făcea un gând, dar nu cutezau să şil spue.. 
— Heil Dumnezei să-i dea bine, zise unul, pe când sapropiai de șcâlă... 

„Tocmai atunci eșia din biserică Cosmin, aple- «cat de umeri, greoii la umblet, — aşa cum îl “cunoscură. sătenii pe când venise în Măinești. 
Era palid, tras ps sub pleoape, cu barba frte ne îngrijită. 
D-na Cosmin se ivi între preot și logofăt. 
— Ar trebui să. chemăm noi pe doftoru de plasă. grăia preotul. Nu-i de șăguit c'o răceală '- care ţine prea din cale afară de mult, 
D-na Cosmin avu un zimbet trist, își luă ziua | buni de la amânduoi și porni spre casă.
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— ME duc înainte să-i mai pregătesc câte un 
leac... - e | | i 

Logofătul, cătând pe urma ei, cun oftat şopti: 
— Săracă femeel -. - 
Apoi după câte-va clipe:. | 
— Ştii eu ce leac “i-ar trebui lui fecioru-săii.. 
Preotu cătâ la el întrebător. . | 
— Haidem la şcâlă să-l ascultăm, că o fi în- 

ceput. | | o 
— Haidem, răspunse preotul, îngândurat. M&- - 

mir cum de mai pâte grăi... | 

'Preotul Iancu Duhovnicul, 'era dintre Grinrii=. 
lică, adecă fără seminariă. "Toată ştiinţa lui se 
mărginea la serviciile bisericeşti, pe care, de alt- 
mintrelea, le făcea cu mare vrednicie.. pătruns: 
-de datoriile lui. e i 

Nu pricepea “în de-ajuns tot ce făcea şi mai 
ales ce-avea de gând. Cosmin. - a 

- Dar simţia în sufletul lui mulțămire pentru 
stăruințele acestuia, şi avea presimţirea. că eraă. 
să iasă bine. ii 

De aceea, nu puţin ajutase pe Cosmin. prin. 
sfaturile ce dăduse. sătenilor, la început, să fie. 
cu. crezare în învățător şi în învățăturile lui. - 

Sătenii nu feriră într'o parte. de la acele sfaturi, 
fiind-că, dacă pentru nimica not nu se trudise 
Sfinţia-Sa, dar cel puţin, de peste trei-deci de ani 
de când era în comuna lor, nu dase nimănul 
vorbă de nemulțămire. - | o 

Săritor cu grabă când trebuia, muncitor şi: 
mai ales cu bună înfățișare în sfânta biserică, —
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toţi îl vredniciseră cu dragostea și cu asculta- rea lor. 
| . “Când aveau câte un păcat de mărturisit, se duceau îngrijați. la biserică, și cu sfială i se în- fățișai ca să sa mărturisiască, așteptându-și cu frică apoi canonul. | | 

Nalt de statură, clădit din plin, părintele Iancu Stratomir avea ochii prea mici, dar fârte plini de blândețe; nasul cam măricel, gura cam bu. - zăţică. 
“ Dar barba cea mare albă şi cu luciri de mă: tase, În care se pierdeaii mustăţile ca două riă.- leţe intrun iaz, — și mai ales nu ș-ce <vino'n- câce> al chipului întreg. îi dădeau o infăţişare de adevărată cucernicie bisericescă, cu care de. grabă ți se impăcaă ochii şi sufletul. 

Multe sup&rări cu toate acestea îi brăzdaseră. vieața. Ma Ma Pusese în pămînt dece feciori, pe care nui putuse trece de şapte ani: pe al unsprezecelea, „cu o bucurie fără semăn îl crescuse, il învățase: la târg. în Fălticeni și apoi in Seminariul Socolei. Era in sufletu lui mulţămirea statornică unde'şi ştia feciorul com mare» la Bucuresci, dar ală- turea creştea burueana nemângâierei că Dăeatul se prea depărtase de tulpină. — uitase satul şi. pe părinții cari se_topiati_ în doru! de dinsul. Intrun fel, bine că-] știa cu vicață| 

Ceea ce rămăsese românilor mai mult în minte din o cuvintare de de'naintea Crăciunului, era <to- vărăşia». .
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Asupra acestei tovărăşii voiseră ei lămuriri 
„ limpezi și, de mai multe ori, când unii întâlniseră 
„pe Cosmin, îl rugaseră să-i pue pe cale. - 

«Tovărășia, «Casa de Economii» —:o mică 
«Bancă» populară, acesta fusese subiectul des- 
voltat de Victor în Dumineca de la.25 Făurar. 

— ŞI, uite, dacă voiţi, astăzi chiar, pe la tâcă, 
înțelegeți- -vE între dumnevâstră şi 'mi trimiteţi 
patru ori cinci fruntași, la primărie. Să fie acolo 
domnul primar, consilierii, părintele şi d-nul lo- 
gofet, şi le voii ar&ta cu. socoteli cum se face 
tovărișia de care v& vorbiiti. 

— Da, 'da, trimitem, venim... strigară sătenii 

cu bucurie. Să trăeștil - 
) 

Victor se întârse acasă, rai înviorat puţin. 
Inflăcărarea sătenilor pentru câte-o idee a lui. 

îl mulțumia aşa de tare, că putea să-și uite de 
boala inimei lui. 

D-na Cosmin simți schimbarea numai de cât 
il săr ută cu bucurie. Masa le-a fost veselă chiar." 
Victor îi povesti pe scurt de cele spuse la şcâlă, 

— 0! dragă Victore, grăi dinsa, vezi tu câtă 
mulțămire reală e în munca ta pentru -sătenii 
tei? De aceea nu contenesc a-ţi tot zice: strân- 
geţi t6tă puterea sufletului şi a gândirei numai 

„întru implinirea idealului acesta. 
— Aşa şi fac, mamă;  încredințează- te. Dati mi 

voe să fii și al: meii în. unele momente, căci nu 
mă pot cu totul desvesmiînta de anume porniri 
omenești. | - 

— Dar acele porniri omenești îţi răpesc din
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energie, Victore mamă; îți îmbolnăvesc corpul. Va mai putea sufletul lupta, întrun .corp slăbit: — Toate ai o margine, mamă. Va lupta su- - detul, cât îl va ţine îngrăditura trupească. Mai mult nu se pâte cere unei făpturi pieritâre prin însăși alcătuirea ei. 
Se auziră atunci lătrând cu putere cei duoi câini ai ogrăzei, 
-— Lasă, mamă, te rog; lasă că ină duc ei. Pe d'asupra porței, o mână întindea un ziar ȘI. o scris6re pusă În incingătârea ziarului. 
Cosmin deschise pârta și mulţămi străjarului primăriei. | i 
— Acuma le-a adus postașul de la tact, zise: „str&jarul salutând, apol se depărtă repede, 
Cosmin privi cu mirare banda gazetei, care se deosebea de cea obicnuită sub care un ziar e expediat de administrațiunea lui. e 
Mâna care scrisese adresa pe bandă, scrisese şi adresa pe plicul. scrisârei. - 
Era o scriitură cunoscută, subțire și măruntă, 
De odată inima i se bătu mail tare, — iar o grămădire de sânge spre cap. îi aprinse obrajii. 
— De la dinsa! își zise, în timp ce câinii, înaintea lui, îi cerea o desmerdare. 
Cosmin intră repede în sală. — şi, dacă nu se vEzu întâmpinat de mumă-sa, trecu in odaea lui, unde, cu mâna tremurătâre, rupse plicul cu ne- îndemânare. | SI | De. cât timp nu mai ținuse în mâini o scrisăre! Privi semnătura: MariGra Avenian Sărută aceste dou cuvinte care-i zugrăvia chipul încântătârei
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copile, și citi, — după -ce încercâ să-şi mat astim- 
pere bătăile furtunâse ale inimei: 

„e Scump şi nouătat amic al îniwtey mele, 
. ! 

i „D  «lartă-mE dacă “ţi turbur, — nu pacea care cu 4] , 7 grei se dobândeşte când suferinți aspre: Lo . pierd, — ci felul de amorțeală a gândului şi a inimei care te adânceşte în o descurajare tăcută, în o energică resemnare chiar. 
«Povestea nâstră e scurtă și durerâsă :: ne-am 

cunoscut, ne-am potrivit în simţiri şi în idealuri, ne-am iubit. Voinţi discutabile, dar de respectat, ne-ati despărțit; datorii “aspre, dar de ținut în seamă, ne fac să suferim, — ei mai aşi zice chiar, 
să aşteptăm cu încredere timpuri. mai bune... 

«Da, scump amic, pentru ce ne-am descuraja ? Un bun sufletesc se dobândește uare fără de 
jertfe? Nu. De i 

<«Eă mam împotrivit dorinței părintești de-a me supune legei de rind a căsătoriei; m'am îm- potrivit cu toată deferența ce o datorez părinților pe care-i inbesc, dar cu tâtă energia și hotărirea unei inimi ce “şi-a ales un ideal.. 
«Acesta a făcut pe părinţii mei însă a pune şi o. mai mare depărtare între noi, | 
«Peste șase zile, plecăm la Nissa, de unde, după ce mama se va mal adihni, ne vom duce. în vr'o stațiune de vară ce vor alege-o medicii, <Intenţiunea tatei şi.a mamei, este să petrecem . : departe de ţară vro trei ani, timp în care dum. - nealor speră că voii uita pe Victor Cosmin. 

11 

» 

„
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„ «Se pote uita însă, ce este de neuitat? 
«Amice dragă, îmi tot zic dumnealor că sînt 

“încă o copilă. 
«Cu alte cuvinte, continuă a'mi refusa o ve- 

dere limpede, un simțimînt plin de viaţă, o ho- 
tărire puternic întemeiată și prin urmare cât viața 
neschinibătoare. 
«Nu ştii pentru ce atât de îndărătnică închi- 
puire la niște părinți culți şi de fire bună. 

«D-ta fii mai bine încredințat de cât dinşii, 
scumpe amice, etern ales al inimei; nu te voiă 
uita, nu m& voii îndepărta de idealul frumos şi 
simplu cel ved la capătul acestor trei ani, ca 
şi implinit de pe acum. .20: d. fi a dumitale sai 
a nimenul. - | - 

«Inima 'mi spune însă, și inima nu minte: po4z% 
fi a aumttale! 

«Pâte iţi va fi ajuns la ureche un oare care 
concert de la Fitiiceni. 

<Îţi trimit « Gazela Filbeonilor» şi un ziar 
din Bucureşti. 

«Opreşte-te aci, te rog, în cititul scrisorei 
mele, —aruncă-ţi ochii pe aceste două ziare, și 
apoi termină cu scrisrea mea. 

«Vei fi atunci bine dumerit asupra celor în- 
timplate». 

Cosmin urmă cu curiozitate adânci celor ce-l 
recomandă -copila; își dădu sema de stăruitârea 
curtenie a cronicarului -<Mirop», care nu era altul 

„de cât orânduitorul concertului, Ropniţă, aprinsul
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“după Maribra; citi cronica din ziarul bucureştean, 
și bănui, nu fără mirare, că mâna ce scrisese: 
acea «replică» era chiar a Maridrei, care pole- 
miza cu Mirop; în cele: din urmă reluâ cititul. 
scris6rei. 

«Pentru ce nu “ţi-am spus,numele, iubite amice? 
«Pentru că un simțimint tainic na îndemnat 

la acesta : de ce lunea, — care-şi pune ochelari 
ca să vadă mai bine în ograda altuia, — să fi 
bănuit iubirea mea care mă face negrăit de 
fericită? .. | | S 

Era apoi şi o pornire de teamă, care al gă- 
si-o lămurită. în articolul mei din ziarul bucu- - 
Teștean: cel ce dai Gre-cum tonul în societa- 
tea n6stră capriți6să, sin: atât de răutăcioși, din 
multe” motive, care le cunoşti mai bine de cât | 
mine, 'de sigur în cât păcăleala ce “i-am făcut 
să păţiască era necesară, și, mai aşi crede că 
le-a rămas ca învățătură, -. 

a 

«La revedere, scumpul mei Victor, nepreţui- - 
tul mei amic şi maestru». o 

<R&mâi cu bine, —rtmâi o provedință puru- | | 
rea bine-făcătâre pentru. prietenii noștri săteni şi, ! 

„lucrând pentru dinșii, așteaptă-mE& cu dragoste, 
cu credință şi cu răbdare. 
„«Promisa dumitale : 

« Maridra Avenian» 

Delicios vis vrăji gândirea lui Cosmin, lung 
timp după citirea acestei scrisori.
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Nu i se păru de fel ca fără nici o tranzițiune, 
- scrisOrea acâsta. o 

Maridra era atât de sigură că şi el o iubia, 
—în cât deplina înțelegere a inimilor lor ur- 

„mase şi în lipsă; iar scris6rea ei împlinia, la 
timp, acestă lipsă. 

Şi apoi, ce firească şi dulce sinceritate | 
Nici un cuvint care să arate o modestie de. : 

"şartă, ruşine sati codire. - 
- Ori cât de drăgălaș spuse, asemenea «scuze» 

strică parcă armonia generală dintre iubire şi 
Sinceritatea cu care e mărturisită. 

Când intră dâmna Cosmin, curiâsă a şti cel 
ține in aşa nemișcare pe Victor, mai ales că 

era ora când să se ducă la primărie, — Victor 
îi întinse scris6rea şi ziarele. 

Atunci se şi audi clopotul de la biserică. 
— ME duc, mamă. Dumneata citește. Sint 

fericit! sînt fericit ! o 
- „O sărută şi porni repede. Ea 

In sala cea mare a Primăriei, bine măturată, 
aezată. şi uşor încâlzită, cu dulapuri pline cu do- 
sare şi cu -colecțiuni de ale Monitorului Oficial, 

“curat ţinute, cu păreţii văpsiţi albastru, împodo- 
biţi cu. harta judeţului, a țării, cu portretele su- 
veranilor frumos înrămate, cu portretul lui Vodă- 
Cuza şi al lui Vodă- Ghica de la 1777, şi cun 
orologit—primarul. consilierii, preotul, logofătul 
şi şase fruntaşi aşteptat pe Cosmin. 

Intre aceşti șase era și Neagu 'Topală, cu o
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deosebită înfăţişare de deșteptăciune, dar foarte 
slab; se cunoştea că pătimise. de vr'o.boală: - 

Când intră. Cosmin, chipul tuturora se des- 
chise, par'că “i-ar fi ajuns, la locul lor până atunci 

- în umbră, lumină de soare. a 
— EX, ce mai faci moş-Topală? îl întrebă Cos- 

min, strângându-i mâna, lui întâi, Te-ai întors de , la spital din tirg? 
— Mam. Și cu voea lui Dumnezeti mi-a tre- 

cut patima. | - . 
— la să şedem, fraţilor... Aşa-i, moș-Topală, 

vrerea lui Dumnezeii ; e sfântă şi de folos, grâi 
Cosmin, — şi cu mare credință să ne înălțăm gândurile la Cel-a-“Tâte văzător. Dar Dumnezeă a lăsat, din marea lui bunătate, și oamenilor pu- 
tere de viuydecare. Doctorii, cari te-at căutat, moș- Topală, învață 'să cunâscă bâlele care umblă să 
ne slăbiască până ce ne ridică viața. Să avem 
dar şi întrinşii o parte din credința ce dăm luţ Dumnezeti. M'âm- ţinut mult de d-ta până să te „fac să te duci la spital; m'ai ascultat și eacă-te 
însănătoşit.. 

Uite, ţineţi bine în seamă, fraților, acestea : 
sintem datori, între cele dintâi grij!, să âvem pe - „a curăţiei în casă, apoi pe a“curăției trupului 

“nostru, ” , , 
Casele să ni le văruim la câte trei lunţ chiar, 

primăvara, văra şi tOmna; iarna nu, fiind-că nu 
putem sta în odaea văruită prâspăt, până nu. se 
usucă și până nu se aeriseşte bine. Iarna şi 
vara însă trebue să deschidem ferestra, măcăr o „Jumătate de oră, până se aşează  colbul după
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măturat; apoi să se şteargă încetișor lucrurile 
pe care sa mai aşternut o leacă de colb, — și, 
dacă e iarnă, terestra pote sta deschisă, în timp 
ce arde focul în sobă. | 

Pentru trup, spălăturile cu apă rece sint de 
mare bine... i 

Et am în cap să facem, pentru cât ne-o da. 
mâna, o casă cu bae care să vă serviască' tu- 
turora din sat; şi bun e Dumnezei, o s'o fa- 
cem şi pe asta. . 

De-aceea, tovărășia de care am să vă vor- 
vesc, e forte de folos: prin ea,o să ajungem a 
ne face toate cele de trebuinţă. 

Dar apoi, cât să .se feriască omul, eacă să în- 
tâmplă une ori să dea de câte-o boală... Așa. 
de cea mâi aprâpe trebuință iarâş, este spitalul, 
unde poţi alerga degrabă, sigur să -g..Sești aju- 
tor şi căutare bună, — cum ai câsit d-ta, moş- 
Topală. | | 

Imi e în gând, pentru când om îi în putinţă, 
să facea un spital în chiar comuna nOStră, ţi 
nut cu mijloacele nâstre. Și să nu vă speriaţi că 
sint cum-va lucruri grele de făcut. Când le veţi 
-vedea gata, nici o să simţiți când și cum le-aţi 
făcut. | : 

Vorba e, că până atunci, voi de câte ori veți 
prinde de veste că va ajuns vito bolă, să dați 
fuga la medicul plășei, care este om cu Știință 
de carte și dragoste de meșteșugul lui. Când 

„vine el în comună, nu'l ocoliţi; arătaţi-vE copii 
mici, cereţi-i sfaturi cum să-i îngrijiţi, cum să pre-
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întâmpinați unele bâle de care copiii mici suferă 
"de obicei... - 

Să nu VE sfiiţi, v& rog chiar, să veniţi la mine 
ori la mama, când vedeți că parcă nu vii.la 
îndemână. Mulţămită primarului bun ce avem, 
mica spițerie a comunei are doctorii pe care, 
dacă 'mi veţi spune ce vă doare, să vă înveț şi 
eii a le: lua şi a le păzi apoi; o 

— O să facem, zise “Topală, o să facem: la 
spital am făcut proba că ce va să zică căuta- 
rea doftorului şi doftoriile,... 

— Uite, muerea. mea, nuș ce are de eri, zise 
unul din consilieri... | | | 

— So trimiţi la mama să-i spue; dar numai 
de cât, până în seară... 

—. Del... nu cutezam.. . 
_— Să nu te sfiești, frate Niculae, 
— Bine, domnule învățător... O so mân la - 

cucoana... . | 
— Şi băeţașul cel de vro trei anişori, al lui 

Păruș, domnule învățător, cam boleşte, de vr'o 
două zile. . - : 
„— Ia trimite, domnule Primar, să vie muma - 

cu copilul, încoace, E | 
„.— Iaca, trimit numar de cât... 

Primarul eși să trimită un strejar; apoi, după 
întârcerea lui, Cosmin luă cuvîntul și începu, cu 
limpezime şi în chipul cel mai amănunţit şi mai 
apropiat puterei de pricepere a celor de faţă, să 
le lămuriască cestiunea «tovărășiei».
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„XXII 

A doua zi, Cosmin, se sculă dintr'un somn 
_ fârte liniştit, cu o nouă idee, care, de almintre- 
„lea o văzuse de mult, ca împlinită, dar întrun 
viitor mai depărtat. “ 

Faptul că Avenian pleca în străinătate pe timp 
de trei ani, îl înfățişă ca posibilă împlinirea de 
pe acum chiar, a aceler idei. - 

Cu tote că sătenii nu erati pregătiţi, dar până 
să se înc€pă Incrul de primăvară, putea, cu o 
stăruință mai puternică, să-i convingă și să-i în- 
veţe... ” 

Se hotări să vorbiască lul Avenian, care, în- 
nainte de plecare, trebuia să vie ca să 'ŞI aşeze 
afacerile moşiei, 

Cu mare bucurie alergă îndată după șcdlă, la 
Curte, surprins Gre-cum că Avenian il pofti și 
la masă. 

— Nu te superi că te-am intrerupt de la scum- 
pele d-tale ocupațiuni, îi zise Iacob, întâmpinân- 
dul cu mâna întinsă, dar cu un zimbet trist. 

— Ol nu; îți mulțumesc, din potrivă, că. m'ai 
chemat, fiind-că doriam săţi vorbesc. 

lacob îl privi o clipă, întrebător, surprins; îl 
Vezu ca întrun timp de care 'și amintea acum 
cu mâhnire; repede apropiă acestă seninătate a 
lui de acum, cu starea de apăsare sulletească 
în care îl zărise după plecarea Maridrei la oraş, 
şi se întrebă: ce putea fi? despre ce avea el 
să-i vorbiască ? 

.
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— Pe cât s& pare şi d-ta, domnule Avenian, 
al de vorbit cu mine, îi. zise- Cosmin, pe când 
se așeza la masă. a 

— Da, domnule Cosmin. Să rie împlinim mai 
întâi însă, o parte măcar, din cerințele” stoma- 
hului, a 
“Până la aducerea fripturei abia schimbară câte- 

va cuvinte banale asupra timpului, asupra-sem- 
„nelor bune sub care noul an agricol se pre- 
vestea. a 
— Nu mai am nevoe de nimeni, zise lacob 

servitorilor. Duceţi-vă. Când: voii suna, s'aduceţi 
cafeaua. î. - 

— Domnule Cosmin; —începu Iacob, de cum: 
se văzură singuri, peste câte-va zile plec cu fa- 
milia în str&inătate, pe timp de cel puțin trei ani. 

Cătă la Victor. Nici un semn de surprindere. 
—. Sănătatea soţiei mele e din noii amenin- 

ţată, urmă lacob; pe urmă o dispoziţiune fârte 
supărătâre a sufletului copilei n6stre, cere acestă 
depărtare. | - | 

Victor nu clipi mai vit ca de obiceiă. | 
— Domnule Cosmin, începu. Iacob, după ce 

iarăşi îl privi, etatea nâstră şi experienţa vieţei 
ne fac, de sigur, să vedem mat drept și mai cu- 

“minte de cât copiii cari deja să cred maturi, 
de îndată ce a trecut de pragul copilăriei. Nu 
trebuie să'ți ascund un: fapt, de care, de altmin- - 
trelea, cred că ai cunoștință. Mărioara, copila 

„nâstră, a trecut, fâră să prindem de veste nici 
noi, nici d-ta, de la: admiraţiunea pentru artist, 
la afecțiunea pentru om. |



  

Cosmin nu se clinti. Doar că se făcu mai roșu. 
— ta, ca şi noi, al înțeles însă fârte de-: 

grabă nepotrivirea de etate, singura la care ne-. 
am gândit, "ţi o jur, domnule Cosmin. Dă'mi voe, 
făr a “ţi. atinge vro susceptibilitate, să judecăm. 
împreună: vieața d-tale, ori -câtă energie arată, 
întelectualiceşte, — nu se pote să. nu fi suferit fi- 
ziceşte, nici O atingere, în luptele ce-ai dus, pe. 
care nule cunosc, dar care le-am bănuit a fi 
fost forte durerâse, forte sdrobitoare, Ie 

— Domnule Avenian, fiind-că ai zis să jude- 
căm împreună, dă'mi voe săi intrerup o fârte 
grea sarcină, — peste puterile dtale de părinte. 

Dacă etatea e singurul motiv, ei ași găsi o 
sută de argumente! să ţil sfărime în chip hotă- 
ritor. Să lăsăm dar. de-o-parte etatea; intru cât 
mE priveşte. De partea mea, domnule Avenian, 
află că nam făcut nimic cu voea mea, care să 
fi incuragiat afecțiunea d-ş6rii Avenian. Eă m'am 
lăsat numai farmecului de a avea o tovarășă la 
muzică, mai presus mult de nivelul comun. Re- 
cunosc însă greșala mea câ ei, acel ce aveam 
contra femeci o ură ingrozitâre, am primit să 
fiu profesorul unei femei. Era însă prea curată, 
prea drăgălaşă, prea iubitoare de arta mea, și 
mam plecat, find-că am socotit-o prea puţin fe. 
mee şi prea mult copil. Cândam prins de veste 
însă adevărata situaţiune, am r&mas sdrobit, şi 
de grâză, şi de o dulce emoțiune de care nu 
me mai socotiam primitor. Totuși, am dat îna: 
poi, dupe cum știi, şi m'am: închis iarăși până la 
sălbătăcie în vizuina ticăloasei mele vieți.
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Da, domnule Avenian, e trist să se lege un 
încântător răsărit de primăvară de un amurg in- 
norat de tâmnă, care prevestește iarna. Nu ași 
avea ei curagiul să iati asupră'mi răspunderea 
unei ast-fel de insoțiri, când prea bine sint în- - 
credințat că deziluziunea, fecioarei visătoare ar 
bate numai de cât la uşa traiului abia început 
cu un învins al vieţei. Prin urmare, domnule Ave- 
nian, care sint pretenţiunile d-tale? Spune-le cu 
sinceritatea firei d-tale drepte, fără nici o co- 
dire, — şi eă la momeat_mă& voii supune... 

SE făcn tăcere. Avenian să simţea. înduioșat 
- derjertfa pentru care, era gata omul acesta. 
După vorbele lui,—ori cât erai de potrivite 
cu situațiunea voită de lacob, — să vedea că 
iubia, şi cu tâte acestea nu incerca să lupte con- 
tra unei voinţi părintești hotărită. 
— Îţi mulțumesc, amice Cosmin, îi r&spunse 

lacob întinzându-i mâna. Nu.am aţi dicta, ați 
impune nici o condiţiune. Știi hotărirea mea de-a 
sta trei ani în străinătate, Eşti un om superior - 
de. util acestei comune, — fă în timpul acesta 
tot ce vei crede pentru' săteni. lar dacă vei so- 
coti că mai trebue să r&mâl aci, după trecerea 
acestui timp, m& voii strămuta la altă moşie ce 
voii cumpăra... şi... Sa 

— Nu e nevoe să te pronunţi de pe acum, 
domnule Avenian, ce vei face cu moşia Măine- 
ştii. Când vei asculta: ceea ce avem şi eti să "i 
spuiti, poate că 'vei chibzui cu totul alt-fel. Cât 
despre ner&ămânerea mea în Măineşti, poți fi si- 
gur. Peste trei ani cel mult o săi părăsesc. Pen-
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tru mine trebuie un cuib de munte, nu un sat 
locuit de lume. Unde sat Gmeni, fel de fel de 
patimi ră&sar. e Si 

— Ascult ce-aveal să 'mi spul.— Un moment 
numai, ca să ni se aducă cafeaua. 

“ După ce fură îar singuri, Cosmin începu a, 
grăi. Parcă nu era tot acelaș de mai nainte cu 
câte-va clipe, — amărâtul în rostirea cuvintelor, 

- disperatul, care nicăirea nu află pace. 
In faţa luptei pentru un anume ţel, omul acesta 

Îşi impunea tărie şi tot ce era omenesc în el, 
tăcea, — lăsând” locul energiei sufleteşti. Atunci 
mintea i se făcea cu totul, limpede, glasul așe- 
zat, cumpănit, convingător de neimpotrivit. 

Aşa, îi lămuri el.inceputul casei de economil ; 
așa începu pe urmă a-i lămuri că, dacă "și-ar 
lăsa moșia să o cultive sătenii, pe r&spuuderea 
lui, —el sar lupta si-i înveţe a fi buni agricul- 
tori, şi, departe de-a pierde, va avea aprope ace- 
laș câştig de o cam dată, ca cel avut de când 
o cultiva el ca proprietar-plugar. : 
— AI fost însă. și d-ta plugar, ori numai în 

mod teoretic iţi închipui putinţa unei așa is- 
bândi ?... | | 

— Am fost plugar opt ani şi moşia care am 
lăsat-o eă, şi azi e dată cu arendă tot ţeraui- 
lor, cari a devenit niște plugari t6rte îndemâ- 
nateci. | - 

lacob privi lung la el. * - 
— Din ce în-ce mai necunoscut imi r&mâi, 

ori cât îţi ved faptele şi speranțele... 
— Nu e vorba de mine, domnule Avenian.
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— Nu mă îndoese de opera d-tale. Ca ces- 
tiune de drept însă: cu ce 'mi garantează sătenii 
venitul mei, în cazul unul an.r&ă? 

.._— Cu propriul. lor avut: case, vite, pământ 
ce fie-care posedă. Să admit. că nu vor avea 
câștig: munca însă care le-o plătiai d-ta, intră 
în cheltuelile moșiei; iar venitul aprope tot atât 
cât îl aveai d-ta, nu se pâte să nu'lai și acuma. 
Din cinci ani, după observațiuni îndelungate, un 
an e socotit rEă, duoi de mijloc, şi duoi fârte 

„buni; din şapte, — unul rtă, trei de mijloc, şi 
trei buni. Un an implinește pe altul Dar când 
cultura e sistematic făcută, câştigul dacă nu pote 
îi prea mare, precum îl visează exploatatorii 
vrăjmaşi pământului, ori cât de răă ar fi anul, 
pierdere absolută nu pâte fi..—-În cazul nostru 
în aceşti trei ani,- viitori, socotindu-l din .tâmna 
trecută, eii maşi bizui să cred că voit întrece: 
așteptările d-tale. L.ogofătul ce ai, nu se va a- 
mesteca de fel la cultivarea moşiei, la conduce-" 
rea ei. El va fi 'numai un supraveghietor al 
d-tale, — sai mai bine, perceptorul la timp al 
arenzei, Dacă primeşti, mâine îţi voit prezinta o 
ciornă de contract; poimâni me voiă înţelege cu 
locuitorii și apoi, împuterniciţii lor vor merge la 
tribunal, împreună cu mine, peniru întărirea lui. 
ME pricep în acte de notariat; un avocat al 
d-tale va avea osteneala numai să te asigure 
de buna întocmire a lucrurilor. - 
— Dar dacă după aceşti trei ani, sătenii, vă- 

zând că. le-ati mers bine, vor căuta să mă si- 
liască a le-o_lăsa tot lor?
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1, 

„= Nu vei avea de cât să le-o lași. Ce răi 
ar fi în asta? Dta, sat mai mulți, proprietatea 
remâne una. și nedespărţită. . 

— Să presupui că aşi voi s'o caut iarăș eă.... 
Voi mai găsi în ei aceiași Gmeni săritori, ca 
mai nainte? Prin faptele că se vor fi mat îm- 
bogăţit, nu vor căuta să "mi pue condițiuni mai 
uș6re pentru ei? | | 

— Nu; afară numai dacă contestezi unei a- 
nume educaţiuni ori ce temei... Vor lucra tot 
ca şi mai nainte; dar față cun exploatator fără 
suflet, vor şti, neaperat, să 'şi apere dreptul lor 
de muncă, aţă cu d-ta, care le-ai respectat acest 
drept, nici odată nu vor fi niște îngrați.- 

— Bine, zise lacob, primesc ca acestă expe- 
riență să se facă pe moșia mea. Vom stabili 
preţul semânţei pusă în tâmnă și al semânţei: 
ce se va pune in primă-vară, de Gre-ce pentru 
acum sătenii nu vor fi avind-o destul de bună ; 
vom stabili un preţ omenesc pentru nnterialul 
ce le voiă lăsa: vite, pluguri şi maşini, cât și 
pentru arenda moșiei, în afară de pădure. 

— Bine; d-ta făți tâte socotelile. Insă te rog 
să 'mi pui de-scră la dispoziţiune bilanţurile d-tale 
pe timp de trei ani, cel puţin... | | 

— Voiă da ordin logofătului să'ți lase la dis- 
poziţiune cancelaria și. să ți dea și ori-ce alte : 
lămuriri vei cere, 

— Hi. mulțumesc, domnule Avenian, cu adâncă 
recunoștință, în numele sătenilor. Sint sigur că 
te vei. simţi mândru de opera acesta, la care vei 
fi lucrat şi d-ta.
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— O să mai vorbim de acdsta, fiind-că o să 
stai încă vr'o trei zile. 
„După plecarea lui Cosmin de a dreptul la 

şcolă, — Avenian rămase pe gânduri. 
Voia să îndepărteze pe omul acesta din calea 

lui și se simţia subjugat de marile lui însușiri.. 
De ce nu era mai tînăr, măcar cu. zece ant?. 
La urma urmei.. va vedea. „ 
Aceşti trei ani erai să fie o ultimă încercare. 
Marioara va fi majoră, la capătul lor, şi va 

hotări cum va. voi de sârta ei. e 
E! va fi făcut tot cei va fi stat prin putinţă. 

XXUL - Xy- 

Pentru întâea Gră sătenii din Măineşti ascul- 
tară cu frică o propunere a inv&țătorului lor. 

Să se arunce ei la moșia proprietarului? 
Să ia asupra lor zece mii de fâlc?.. 
Aşa, după ce Victor le lămuri tâte ale aces-. 

tei trebi, ei r&maseră tăcuți, întrebându-se din 
ochi, necutezând să-i ridice asupra lui Victor. 

— Dragii mei, le grăi mal departe. Eu pri- 
) | cep teama sufletului dumnea-vâstră. Nu uitaţi însă 

„că sînt ei aici, că știă ce fac, că d-nul Avenian 
“| a primit chiar așa lucru. . Ei 
i — A primit? strigară ei într'un glas, în cul. - 

mea minunărei. | 
"— Mam puse chezaş pentru dumneavoas: 

tră, Înță cu dinsul. Liisaţi să ve ar&t ei dru- 
mul. Nu ieşiţi din cuvîntul meă și, la tâmna 
viitore, inima o să v& bată în pept de bucurie,
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ca un puii de vrabie, la sâre, după ce a scăpat 
"din vr'o primejdie. La munca moşiei o să puneţi 
toţi puterile, din sat şi cer din cătunele comu- 
nel, — care cum am zice: trei sute de familii ale - 
satului, şi o sută două-zeci și patru ale cătune- 

„lor, —adecă, patru sute două-zeci şi patru de 
capi de familie, cu sat cu cătune. 

Moşia are 10,000 fălci. Aşa el 
— Aşa, aşa. i 
— Din 10,000 fălci astăzi 1,000 sînt pădure . 

netăiată, 2,000 ogâre sterpe și 700 fălci, fâne: 
ţuri și islazuri. R&mân bune de arat 6,200 de 
fălci, Vine dar, de fie-care familie câte 14 fălci - 
și ceva, 

Asta nu însemnează că o să ia fie-care fălcile 
lui și o să le munciască de-oparte cu ai lui de 
acasă. Nu. O să munciţi ca și unu, toţi veţi fi o 
singură familie, toate aste 6,200 de fălci. 

Pentru anul: acesta, proprietarul a s&mănat cu - grâu de tâmnă 2,500, de fălci ȘI cu rapiță cinci 
sute. Pentru popușoi a hotărit să pue 1 200 de 
fălci ;. pentru secară, 500 de fălci; pentru ovăz 
900 și pentru orz 600, —- care fac, tâte la 'un 
loc, — 6,200 de fălci semănătură, — și 2,200 fălci 
a lăsat ogâre sterpe, după cum vam spus, în 
locurile care aveaă nevoe de' odihnă. Mai spun 
o dată dar că vine, la urma urmei, câte 1 fălci 
ȘI ceva de semenătură, de fie-care cap de fa- milie. — Aţi înțeles? | — Am înţeles, strigară sătenii, care erat nu- 
mai ochi și urechi, | 

-—. La t6mnă.., după ce om .vinde o parte
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din. pâne pentru care ni sa ivi preţ bun, facem socotelile, omenește, plătim boerului câștiul, să- mința și pentru mașini, - pleguri Și boi, iar ce-a remânea o să se Împărțiască „până la para, între dumneavoastră toţi capii de familie. După so. cotelile mele, o să v& vie bune părăluţe de fie- care, — și Dumnezei o să ne ajute. Am. mai. făcut şi în altă parte așa, și azi sătenii sint Gmeni cu dare de: mână, trăesc ca frații și mun: cesc la o-l-altă o moşie mai cât şi asta de! mare, de sint acuma Cinci, șase ani de zile... Frica tuturor se topise ca un bulgăre de ceară Înaintea focului, | Se Dacă nu le intrase cu. totul în cap socotelile înveţătorului, — dar aveau credință în el, Mai ales vorba lui, că și în altă parte ishu- tise, ii încălzise nevoe mare de mult. 
- - 

? 

În ultima zi a lui Făurar, fu întărit la tribunal contractul prin care Iacob Avenian își. arenda moşia, pe timp de cinci ani, țeranilor comunei Măineştii-Plopilor, pe preţul de. 160,000 lei anual. . „Vestea acesta lăsă cu Sura căscată pe pro- prietarii și pe arendașii locului. 
- Nişte evrei și alergară, cu fruntea plină de sudori, la Iacob acasă, pentru .a'i mai da ceoa peste suma aceea, numai să le-o lase lor... Era atât de peste fire de rar cazul acesta, că Iacob, de și pornise a-doua-zi în: străinătate, zile intregi fa vorba de -<nebunia» acestui om socotit. înțelept. 

| Se interesară evreii să vadă nu era vr'o clauză 
12
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în contract, prin care să se prevadă sub-aren- 
darea? 

Vai, ce gheșeft le scăpase printre degete | 
Dar pentru ce, mă rog, taina acesta? 
Auzi d-ta, să nu spue nimenui «nebunu» de 

Avenian? 
Pe 'urmă, ce soii de țărani erai, ba nu zti, 

aceia din Măineşti, ca să cuteze aşa ceva, ne 
mai pomenit? 

Cu deosebire fu lovit Mihai Ropniţă. | 
De astă-dată cruzimea cucoanelor găsi r&su- 

net și în tinerimea prietenă lui Mihaiă. 
Situațiunea lui se făcuse de nesuferit. 
Avu bunul simţ însă a nu fugi, a ţine pept 

sarcasmelor și a încredința aprope pe: toți, prin 
atitudinea lui hotărită, că insoțirea lui cu 'Ma- 
riâra. era numai un lucru amânat, din cauza bâlei 
grave a d-nei Avenian. 

- Până la un punct, își făcu repede credit acestă 
siguranță a lui Ropniță.— de dre-ce, la gară, în 
momentul despărţirei, d-na şi d-nul Avenian fu- 
seseră f6rte amicali cu dinsul, 

Chiar Mari6ra Avenian, păruse, celor ce erau 
de faţă, destul de prietenâsă cu Mihaiu. 

Fusese, în adevăr, — dar de bucurie că scăpa 
de «persecuţiunile» lui. - 

> 

Cu venirea lut Martie, om&tul incepu să se 
ridice încetul cu încetul. 

Pe locurile: înalte se ivia. ici colea. ca nişte 
insule de verdeață, orâul bine înfrățit. 

Cosmin suspendase cursurile de' după amează;
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Și, însoţit de zece săteni fruntași și de logof&- tul, în fie care zi să ducea călare să şi dea seama „de toate colţurile moșiei. | Acestor zece le limuria” el, cât mai amănun- țit, felul de-a plugări bine și cu folos, după firea fie-cărei părți din moşie. e Intors acasă, de față cu cei zece înși, cari .aduceaii cu ei Pămînt luat de iei și de colo Cosmin făcea proba acelui pămînt, Punea pe virful unui cuțit o părticică din o grămăgidră, și] încălzia la. flacăra unei lumi. nări. 
. „Materia organică ce se cuprindea în acea că- time, se ardea şi s& făcea” cenuşă; cea care cu... prindea minerale, sa materia anorganică, r&- mânea nearsă, în boiul cărămidei. . o Apoi le lămuria ce însemna acesta și le spu- nea -bunătatea pămîntului şi puterea lui de ro- -dire. o Di a Așa, de-o pildă, pătura” de pămint cât o r&s- beşte plugul, le zicea el, trebuie să aibă: 50 părți din o sută, nisip forte mărunt, 30 părți var, 15. părți lut şi aprâpe ş părți humă. Punea deci o cătime de pămint intro : farfu- rie adîncă, şi două părţi de apă. Le amesteca bine şi le lăsa să șe așeze. E Pietrișul, mat greu, se așternea la fund: nisi. pul de-asupra, apoi lutul, și tocmai de-asupra de tot, huma sai partea gunoiâsă. „Îşi făcea apoi o faşie de hărtie de felul ce- “leea cu care ciobotarii iaă mesura,--o împărția în despărțituri fârte mici, bine socotite de el, 

E]
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şi când. chibzuia că se făcuse aşezarea pămîn-— 
tului, infigea hărtiuța şi lămuria cătimea  fie-- 
cărui soi de țărină care alcătuia acel pămint. 

Aşa, le spunea, în cele din urmă, că în cu- 
tare loc ţarinele mai trebuiaă gunoite, fiiind-că . 
nu da tocmai cătimea de atâta “la sută, cât tre-: 
buia pentru o rodire bună de tot. 

Mintea omului e făcută să se deștepte și să 
cuprindă. 

Sătenii să pătrundeai cu încetul şi adunaă,. 
în chip intuitiv, cunoştinţi pe care le simţiaă tre- 
buitâre. 

Pe urmă, Cosmin aşa de metodic le da lă- 

-muririle, că nu era chip să nu învețe omul. 
Işi păstra apoi alte am&nunte, pe care să le 

aducă lor la cunoștință la timpul fie-cărui fel 
de muncă. așa ca, văzend şi fâcend. ei să se 
pătrundă și mai bine, și mai cu temeiă. - 

Tâte eraii așa de matematic socotite de din- 
sul, în cât, când se începu arătura pentru po- 

_puşoiti, pentru secară, orz, pentru ov&z.—munca 

mergea cu o rindueală de uimit. 
Nici odată până acum nu li se păruse săte- 

nilor așa de mândră şi aşa de uşoră plugăria. 
Şi nu o făceati cu acel, «caz 0 7eşz, să asit» 

al ţăranului, stare purceasă pe de o parte din 
necunoştinţă, și pe de altă parte din felul apă-. 
sător de a trata pe ţăran, al proprietarului şi 
al arendașului. 

Măineştenii plugăriaă acum cu trăgere de: 
„inimă, dându'și .scmă pe deplin deo muncă in-- 
teligentă, minunat de bine orinduită.
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Și felul acesta de muncă să lipia de sufletul „lor şi le rămânea ca o lumină de călăuzire pen- 
„tru viitor; li se așeza ca Știință “a vieţei lor în- tregi. | | a 

Logofătul chiar, care privise cu ochi răi din taina sufletului lui, la pasul acesta ne mai au-: Zit—începuse a se lăsa şi el pe costişă, a prinde 
dragoste și a aștepta cu nerăbdare capătul ur. - zelei. 

Ast-fel, ca vechiti om al moșiei, îi fu lui Cos- 
min braț drept, la multe lucruri,—de aceea Cos- 
min îl şi vrednici cu cunoştinţa câtor-va scopuri 
ale lui, întru împlinirea cărora îi păstra partea 
lui de .hărnicie. i E 

„Nişte ploi cam cu deasa, deasa, venite pe la 
începutul lui April, cam nelinişti pe Cosmin. 

Dar apoi, se aşeză o pânză -de timp bună, 
deți era mai mare dragul să-i simţi bunătatea. 

Grâul creștea mândru “şi “lucios, parcă era 
uns cu cine ştie ce. alifie cerească; popuşoiul, 
văzând cu ochii se făcea de prășilă;. rapița, cam 
tânjise din pricina gângăniilor ei de viermi, dar 
o scăpară românii, la timp ; orzul, secara și ovăzul, 
se fuduliaii nevoe mare 'pe lanurile lor. 

Anul se vestia din cei mai. buni. 
lar pe când fie-care sătean își avea ochii în 

patru pentru fie-ce stadiă al muncei, — Cosmin 
şii avea în opt, ca so ducă la bun capăt și 
cu şcâla, : “ | 

Se apropia Paștele, timpul când - corul şcolei 
era să 'ŞI arate vrednicia.  . ; * 

A
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„În Vinerea Patimilor, o parte din băeți, îşi 
arătară îndemânarea, la cântarea prohodului. . 

Cosmin îl împărţise în trei partizi,— alte două. 
partizi le ţinură strănile dascălilor. 

Cu o. bucurie dulce ascultară părinții cum. 
“cântaă copiii lor şi serviciul. dumnezeesc li se: 

ivi cu mult mai frumos de cât în' trecut. 
Fată insă n6ptea Invierei. 
Pe un tinip minunat de limpede, după o plâie: 

bine-fâcătâre de de.cuseară, clopotele începură 
a răsuna pentru deşteptare. * 

Era un miros plăcut, dătător de-o viață nouă, 
în tâtă Area. 

Tăcerea. deplină, da fiori de credință, de dor 
"dupe cele sufleteşii. 

lu întunericul bisericei pregătită pentru marea 
sărbătâre a creștinătăței, sclipiau cu temă par-că, 
nişte candele, ici. colo, și câte o luminare la 
străni. 

Lumea începea să se strină, atât din sat 
şi de prin cătunele lui, cât și din vro trei sate 
mai apropiate, doritâre de-a fi față la ceva 
noii și mândru. 

Din șc6la luminată, gătită cu verdeță, Cosmin. 
ieși cu băeţii şi cu fetele ce alcătuiau corul, şi 
cu care mai repetase puţin, - 

Cu mare fereală, ca tăcerea aceea tainică să 
nu se turbure, Cosmin îi rindui lângă intrarea 
bisericei, unde era așezată o masă. 
„Puțin încă, și clopotele r&sunară pentru a 

doua Gră,-—iar glasul preotului se auzi, mișcat, 
zicând: «veniți de primit! lumină».



  

Îndată începu o mişcare. ca un freamăt al 
trunzelor unei păduri când suflă vEntul, şi lică- 
riri de luminări, ca nişte stele, întinzându-se din 
ce în ce mai multe, în tot. cuprinsul lăcașului 
sfânt, "1 inveliseră. 

In curând licăririle trecură în: tindă, apoi 
afară, şi preotul se ivi în 'vestminte de sărbă- 
t6re, cu evanghelia în mâini, „urmat de un alt- 
preot şi de un diacon. | ; 
“Mulțimea, în bună rinduială se porni. după 

preoți, şi puţin după aceea, curtea bisericei era 
o mare de fiinţi puitătore: de lumini. 
„Cosmin ridică braţul în sus: fu un moment - 

de nedescris al emoţiunei ce începe, în faţa 
necunoscutului, 

«Iristos. a înviat din morţi! » porni corul 
intro puternică și armoni6să împreunare de 
glasuri limpezi, de glasuri dulci, - Şi cântarea 
acesta de prea mărire a Mântuitorului înviat, 
aduse lacrimi în ochii tuturor, lacrimi de o ne- . 
grăită mulțămire sufletescă. | i 

Cosmin era trumos, în acele clipe, când ure-: 
-chea lui era aşa de bine mângâiată de depli- 
nătatea armonică a operei lui. 
“După citirea evangheliei, întârcerea în biserică 
se făcu în mijlocul unor tainice şoptiri de laudă 
pentru învețător, şi de dulce mândrie a pă- 
rinților. | Ă | 

Cosmin își rîndui corul în cafas, îi șopti cu- 
vinte de incurajare și așteptă apci momentele 
când avea săl mai pue în mișcare. - 

«Fleruvicul» fu cântat cum nu mai auziseră
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încă Măineştenii. Preoţii cei doui, ca mai tineri, 
cu lacrimi în ochi își aduseră aminte timpul 
seminariului; be&trânul mulţămi lui Dumnezeu, 
că nu murise până a nu vedea şi. acâstă 'sfintă 
minune. 

Peste fire de mişcătăre iasă a fost partea de 
“la urmă: « Îngerul a strivat>. 

Ecoul bisericel, uimit, repeta negrăit de dulce 
prelungitele finituri ale frazelor, iar glasurile 
păreai sătenilor ca pornite din cer pentru a le 
aduce mângâiere şi a le aminti de bucuria cea 
fără de început şi fără de finit a unei alte vieți. 

Zorii incepeaă să mijiască in zarea dealului, 
când, după o cuvintare scurtă dar fârte la locul 
ei, a preotului, cuvintare care merse rumânilor 
la inimă, căci de iubitul lor învățător și de 
copiii lor fusese vorba, —toţi ieşiră din biserică, 
fericiţi— da, cu adevtrat fericiți ! 

Pe şcâlă tâlfâia un steag, Ja ușâra batere de | 
vent a dimineţei r&corâse. 

In şcâlă era lumină. 
— Fraţilor, le grăi invățătorul veniți de ve 

bucuraţi de bucuria copiilor dumnevâstră și 
ai mei. 

In pragul şcâlei se ivi chipul blând și bun al 
dâmnel Cosmin. „ 

; In sala cea mare, era o masă lungă și pe. 
ea așezate pentru toți școlarii, ou& roșii, pască 

şi cozonaci. . 
O s&ptămână muncise dâmna Cosmin. pentru 

a pregăti copiilor asestă neas&menată mulțămire,
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dar neasemenat de dulce fu şi mulțămirea ei, 
când văzu surprinderea şi bucuria copiilor; când | 
auzi ș6ptele părinţilor. 

Preotul bine-cuvintă, iar copiii apucară ouăle 
şi veniră pe rind să ciocniască cu invețătorul 
lor, care-i săruta. pe frunte, mișcat până la 
lacrimi. | | 

Pâte' 6re mintea cea mai bine înzestrată să : 
arate prin: cuvintele cele mai bine împerechiate, 
emoţiunea atât de felurită a. unor. asemenea 
momente? - 

Simtă, acei ce pot simţi cu poporul; înalțe'şi 
inima până unde 'și-o pâie el înălța în faţa unei 
asemenea privelişti peste fire de frumâsă: dea 
“şi tot sborul, închipuirei lor, şi înlocuiască prin: 
o adevărată emoțiune, descripțiunea prin cuvinte, 
care, va r&mânea tot-dauna mai pe jos de 
realitâtea acelei divine înfiorări. sufletești !. 

După ce copiii ciocniră și între el, — căci 
dâmna Cosmin avea multe, multe oușăre în 
paneru! de-acasă; — la un semn al lui Cosmin, 

- cei din cor se făcură ceată şi începură a cânta. 
« Jrătască Patria! », un_ imn fârte bărbătesc; 
scris asemenea de Costin pentru sărbătGrea 
Premiilor. - 

Abia se terminase corul, când, în mijlocul tă- 
cerei ce se fâcu de o dată ca prin o vrajă, — 
un bătrân, cel mai bătrân din sat, înaintă spre 
Cosmin. 
— Domnule, începu a grăi el. —rumânii noştri 

ci-că, să ciocnesc un oii ro cu d-ta, pentru 
ci „toți.



— Bucuros, moș Pală, bucuros, răspunse : 
Cosmin şi luă un oi. a 

Moșneagul scâse din sîn un oi 'boit în trei 
colori şi grâi: | 

— Hristos a înviat, domnule, și la mulți ani 
cu bine! M'a învrednicit Dumnezeii să văd cu 
ochii, ce nam mai văzut; Dumnezeii să te ţie 
în bună pace şi sănătate pentru totă viața. 

In mijlocul unei tăceri, în care însă fremătul 
unei adinci emoţiuni se simția ca o dulce su-. 
Aare de primăvară, — ciocniră. 

— Adevărat a înviat, zise Cosmin. 
— Adevărat a înviat, — strigară sătenii şi 

copiii. E 
— ȘI cu d-ta, cucână, grăi moșneagul apoi: 

Mare-a fost îndurarea lui Dumnezeii de te-a 
dăruit cu așa fecior. Să (ţi trăiască și să trăeşti 
întru mulți ani! | 

— Să trăiţi! Să trăiţi isbucni atunci o fur- 
tună de strigăte entusiaste, în timp ce sârele 
şi-arăta, pe culmea dealului, chipul vesel Și pur- 
tător de lumină. 

be când Cosmin și mumă-sa se depărtat, 
"unul la braţul altuia, urmăriţi de-atâtea sute de 
priviri recunoscătâre, copiii pornind încet la vale, 
în şir, cântară încă o dată, plini de _vioiciune:. 
« Trăiască Patria!» | 

Ei își vor urma, neturburaţi de nici un gând 
„răi, veselia celor trei zile de sărbătâre... 

Dar Cosmin? 
O! de-ar fi străbătut sătenii, măcar o clipă. 

în tainica ascunzătbre a inimei lui |... 
>
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"O lună și două-zeci de zile de când plecase: 
Mari6ra,— și- nici un “rînd de la dinsal 

Acum. era hotărit lucru, mai ales că promi- 
sese lui lacob: pe acea ființă încântătâre ce 
lăsase în el urmele de neșters ale însușirilor ei 
rare,—nu trebuia so mai revadă! 

Totuşi, un rind ce “ar fi scris; cât “iar fi 
ușurat de mult sarcina unor anume gânduri pline 
de amărăciune ! 

l-ar fi ușurato? Doar pentru moment. Şi 
pentru care bine, chiar uşurarea acesta? - 

Nu cun-va își făcuse loc în el .simţirea de- 
“şeartă a bucuriei că tot mai era iubit? 

Nu ca deșertăciune,—căci une-ori tocmai ideea 
că «mai era iubit», îl făcea să sufere, 

Din suflet doria atunci ca Marioara să și fi 
schimbat firea, să fi putut găsi în acele depăr- 
tări vrăji nouă pentru sufletul ei tinăr; iar sfa- 
tarile părintești să: fi isbutit a-i intârce gându- 
rile de la tomnateca ființă, pentru care, în ea 
vibrase de sigur, numai artistul | 
Adese ori în mijlocul celor mai seri6să chib- - 

zuiri, firul gândirei se intrerupea, tăiat de o daiă 
parcă deo; mână nevăzută, i se' făcea un gol 
de câte-va clipe sub ochii lui, parcă sar fi aflat 
d'asupra unei prăpastii,— şi cele mai fantastice. 
visuri începeaii apoi să. i se desfășore în prive- 
liști minunate, prin care Mari6ra . trecea, de-o. 

,
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frumusețe idealizată, ca un înger, În apoteoza unei 
feerii. - 

Alte -dăți, în mintea lui fârte deșteptă, visa 
realități — scene cu totul trăite, în care se auzia 
vorbiad cu Marioara, se simţia plimLându- -se cu 
dinsa, gustând negrăitul farmec al acelei inti- 
mităţi  singuratece, când sufletele a doui ce se 
iubesc, par a se confuuda în unul şi acelaș. 

De câte ori n'o vedea ivindu-i-se gătită ca 
miresă,— şi atunci zăria în jurul lui fel de fel 
de pregătiri pentru nuntă, care-i invălmășiati 
mintea. Pe urmă, tâte parcă dispăreau, şi în 
tăcerea mai. mult de cât religisă a unui amurg 
tainic, ea. se apropia, transfigurată de fericire, 
și încântătorul ei Cap se rezema de umărul lui, 
cun suprem suspin al indelung așteptatei îm- 
pliniri a visului ei. 

Nici o imagină sensuală, în acestă dulce apro- 
piere, nu-l scădea curăția visului... 

Ori cât de dulce, visul acesta îi plăcea însă 
mai puţin, fiind-că deşteptarea din el. era tot- 
dauna mai bruscă, și trebuia -să facă o silință 

"asuprăi pentru ca firul gândurilor lui să se 
înn6de și depănarea să se p6:ă urma liniştită, 
cu folos pentru scopul lui. 

Nespus de frumâsă era ziua. de Dumineca 
Tomei. : 

Lasă că pomii toți erat numai ninsâre de 
flori albe, ceea ce da zilei o faţă şi mai s&r- 
bătorească, dar primăvara ţinuse par'că să se 
arate în câtă puterea ci de vrajă: cerul era
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de-o curăţie strevăzătâre care-i făcea şi mai 
adincă bolta; s6rele strălucia- fără să ardă, pă- 
rend că pune n întrega lui împrăştiere de raze 
drăgălășia .bunătăţei păvinteşti când imparte din 
o dărnicie nesilită; o adiere ce se părea că 
porneşte. liniştită, din tâte părţile de odată, se 
făcea simțită în chipul cel mai plăcut, dulce 
desmierdând cu suflarea ei îmbălsămată. | 

In timp ce hora 'se învirtia de “ţi era mai 
mare dragul so priveşti, de “ţi era mai mare 
pofta să te faci şi tu verigă în lanţul ei; —în 
timp ce scrânciobul cu cpt polițe, gemea în 
repedea-i rotire, plin de părechi voioase înfiorate 

„de înălțare; înfiorate de pogorire—pe măidanul 
școlei toți băeţii claselor făceaii exercițiuri mi- 
litare. | 

Cu puşei de lemn bine închipuite şi curat 
date la strung, cu înfăţişare deja “îndestul de 
soldățescă, copiii dovediati tragerea de inimă: 
care o punea la carte şi la muzică. 

Incepuseră de puţin „timp, după îndemnul lui 
Cosmin şi sub comanda, pe rînd, a unor ser- 
genţi, unii dorobanţi cu schimbul, alții liberaţi 
de curând. | | 

* Cosmin. medita să alcătuiască pentru mai 
târziă o anume bucată muzicală, -cu cuvinte, 
care să le serviască copiilor ca marş militar. 

„ După ce privi ca vro jumătate de oră la 
diferitele mişcări ale şc6l=i de companie, se: n 
drumă spre iaz la horă. 

Nu trecu mult și prin mulțimea acolo strinsă
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trecu de odată ca un fior, apoi ca un fremăt: 
hora se sparse, scrânciobul se opri. 

Sunetul unei gârne se auzi lămurit şi com- 
„pania şcolară începu să trecă în «marș» regu- 
lat, cu puștile la umtr, cu pasul bine. măsurat 
după g6rnă, pe două col6ne. , i 

In faţa rateșului: se opri, la comandă, ca un 
singur om, făcu front, duse pușca la picior şi 
după ce execută câte-va mișcări, spre bucuria 
sătenilor ce-i mâncati de drag, cu ochii zîmbi- 
tori, pe micii ostași,— compania plecă să lase 
puştile şi să se risipiască. 

— Soldaţi, nu şagiă, își ziceai sătenii şi cu. aceeași dragoste cătaii la Cosmin, întemeetorul tuturor celor de folos lor. | 

A doua zi, după amează, când Victor se în- 
torcea de pe moșie cu cei zece aghiotanți ai “lui, —îl întâmpină s:răjarul primăriei, de rind în 
acea, zi, și-i întinse .o scrisâre. 
„Se făcu palid, mâna-i tremură. Scrisrea purta 
timbru str&in, — scrierea era... cea cunoscută. cea 
dorită... 

Se stăpâni repede; cun zîmbet de mulțămire 
işi luă rămas bun de la săteni și dădu pinteni 
calului, care sbură. | 
— Era ceva, că sa schimbat la față, grăi 

unul, cu grijă. 
— Dumnezeii să-! feriască de rtii.. r&spen- seră cei-l'alți. | 
— Mai bine nouă de cât lui, că el ni-i cap 

și suflet...
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Şi s& uitară după el până ce coti pe-o linie! 
in deal care ducea la «Casa de sus». 

_ Milano, 22 Aprii 188... 

"a Îudit si neuitat amic, 

«Cei vei fi zis de ingrata care “ţi da- 
toreşte atâtea bucurii şi “mulţămiri : 

«O! când ai şti prin ce dureri și temeri 
am trecut | 

«Abia ajunserăm în Milano şi începură 
pentru mama niște chinuri, de-i plingeam 

- de jale. 
«De îndată tata a alergat la - ajutorul 

medicilor, — cari, dacă văzură că statem 
străini, — se grăbiră mai întâi aşi asigura” 

pentru cât-va timp un mic izvor de venituri.. 
«Noroc pe tata să întâlniască pe un an- 

treprenor 'de lucrări, cu care se cuno:;cuse 
la Iaşi, — de locul lui din Milano. 

__ «Venise la o soră a lui peutru câte-va 

zile; ne duse acolo,—o! o femee pe care: 
“nu o voii uita viața întreagă ; — ne aşeză 
în vro trei odăi din casa ei şi ne aduse 
un medic bătrân de valsre. 

«Acesta, după ce s& sfâtui mult cu tata, 
luă greaua sârcină da o vindeca pe 

scumpa nâstră bolnavă, da o vindeca pe 
deplin. _ 

«Era şi timpul, căci durerile ce-i prici-" 
nuise * călătoria, de sigur o omorau cu zile.
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« Dâmne, iubite Victore, timp de o lună şi mai bine, am crezut că o pierdem... 
<Nu ne mai știam capul... : 
«Încetul cu încetul însă, și mai ales a- 

cuma, de-o săptămână, neprețuitul nostru odor a început să fie bine, bine de tot, şi ieri, — închipuește-ți,—— uite că pling şi acum 
de bucurie,— ieri, auzi d-ta, dragă Victore, 
mamiţa a putut face întâii pași, — întâi 

„pași după aprâpe Şaisprezece ani! 
«Nu ne venia să credem — și totuși... rideam și plingeam... | 
«Mi să părea că văd un. copilaș mare, 

slăbuț şi drăguţ, care: se învăța să umble... 
copăcel, copăcel... 

«Fată de ce nu am putut lua condeiul 
„in mână, de şi gândul; indată ce se mai simția la el acasă, îți da partea de afec- 
tu6să amintire. 

«Să nu -crezi amice scump, că nu mam 
gândit și 'n ziua de Paște, și mai ales a- 
tunci când la Măineșşti trebue să fi fost ne- 
spus de frumos... 

«Par' cam vtzut întrun anume moment 
biserica luminâsă, luminâsă, gemend de lume, 
și ca prin vis, de departe, auziam corul, 
întâiul cor al satului nostru! Și cânta forte 
dulce, dumnezeește, în timp ce chipul d-tale,— așa cum ştie el să fie în clipele de exal- tare muzicală, — părea al Mântuitorului în. suși; iar un braț îţi era.ridicat în sus, con-
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ducând și parcă Dine-cuvintând pe _fericiții 
“copill | | 

«Era să-ți scriti în acea zi Chiar, însă 
a trebuit să fac tati plăcerea să visităm 
măreţul /Dopz şi câte-va din stradele mai 
principale din Milano. E 

<Şi 'n adevăr că până în: acea zi. nici 
nu ştiam ce fel de' oraș e această capitală 
de Nord a Italiei 

«Frumâse strade, — frumâse galeriile 
« Vittorto FEmannelle» ; minunat e Domul ; 

“plin de opere de artă măreţul cimitir « Cayzpo- 
Sauto». a | 
„«Dar tâte le vedem cu adevărată mul. 

ţămire, când totul in noi e liniștit, când 
eşti întregit cu acela cețţi are inima şi guști 
cu el adevăratul farmec al -impresiunilor... 

«O | şi încă ce m'aş face dacă naș avea 
cu cine vorbi. de d-ta |...- 

<Eşti surprins nu e așa? 
<Am totuşi o prietenă cu care am ple- 

cat din Fălticeni, o germană încântătâre 
ca» fizic şi ca inimă, o artistă de val6re, — 
Şi ia ghici în ce? — la viSră,. scumpe amice, 
la vidră, o | 

«Pote că n'aş fi iubit-o până întratâta 
„dacă era: pianistă: 
„ «Amândouă însă, dragă Victore, cân- . 
tăm. operele d-tale, care ne sint. ca un 

«Crez» muzical; amândouă ne întrebăm ce 
vei fi făcând..? Dă e 

<Şi ne inchipuim repede ce faci: şcâla,. 
. 18
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cuvintările, lupta d-tale necurmară de-a face 
din Măinești idealul satelor nâstre, așa cum 
ar trebui să fie tote, dacă pretutindeni. 
ori măcar pentru câte două, trei, ar fi câte 
un Victor Cosmin! | 

«Dar, mare e Dumnezei şi viitorul Ţă- 
rei. nâstre. , 

„«D-ta sădești întâil trandafiri ai regene- 
rărei poporului românesc ; și alți grădinari, 
de nuţi vor avea geniul, vor avea pildă de 
Ja d-ta și vor continua cu răspândirea a- 
cestei spleniide regenerări. 

«Spune scumpei “melc mame Cosmin, cât 
îi sînt de recunoscetâre că te are, cât o 
doresc şi că-i sărut mâinele cu o adevărată 
drazoste de fiică. . - 
«La Milano, locuința:ne e: «Via Pas- 

sarello» No. 15, parte liniştită a acestui. 
oraş mare şi sgomotos. 

<Eă, în adever, nu primesc scrisori; însă 
Freiilein Wilhelmina Reiner primeşte de- 
acasă și st poate duce singură s€ ia unele 
scrisori de la <fosta restante». 

«Cu bună semă că până pe la 13 Mai 
o să mai stim in Milano; iar, după chib- 
zuinţa nâstră, o scrisâre de- -aci, şi până in 
ţară, — pânâ la: Măineşti socotind, — pste 
pune vr'o șase zile ca să ajungă. 

«Câte nu socotim şi câte nu sperăm,— 
„ei şi Wilhelmina ! 

«La revedere amice scump și neuitat. 
«Freiilein te râgă să . primeşti simţimin-



  

tele ei de admirațiune pentru maestru şi 
de prietenie pentru prieten. 

«Și acum, eată ne -gătim a cânta « Zip- 
_detele de: Primăvară», liniștite, căci, de Gre: 
ce scrisreă e terminată, mai ni se pare 
și. ajunsă. i 

«Să semnez “tot <promisa» d-tale? 
«De ce nu? | 

- «Cu t6tă inima dar: 
| n Maridra Atenian“.. 

Eată, dorul îi era împlinit: Maridra îi scrisese. De ce însă în locul bucuriei și al unei plă cute visări, — o grea mâhnire î.se lăsă pe su flet, apăsătoare, mai să'l sugrume: 
Vezi-că Maridra nu-i spunea nici 'un cuvint 

de suferința ce de sigur "i-o cauza indiferența părinţilor ei față de dânsul: nici un cuvint de oftările şi pâte de multele momente de descu- 
ragiare, când își privia viitorul. 

Poate că Avenian îi vorbise de ultima lui 
intrevedere cu dinsul, ca să ia copilei şi mai cu 
temei ori-ce speranță. - | | 
Iar dinsa, — inimâsa copilă, — departe de-a'şi 

innăbuși un amor nenorocit, —iși urma visul, ba 
incă cu speranţa că și <el», îi va scri. - Ă 

De -sigur. Nu se arăta oare destul de _vie 
dorința acesta acolo. unde, cur. fel de dulce şi nevinovată viclenie spunea că: «Freiilein să pote «duce și singură să ia zpze/z scrisori de la posta- 
«restante î.» 

- Pe urmă socoteala timpului în care putea s'a- Jungă scrisrea ei în țară, până la Măineşti — 
.
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cumpânită cu dată probabilă a plecărei lor din 
Milano,—nu era o nouă incercare a drăgălașei 
lui «promise»... - 

Nu voia să '] oblige a'i scri; şi totuși, după 
aceste două îndemnuri, termina înfocata ei do- . 
rință cu fraza : | 

«Câte nu socotim şi câte nu sperăm,— ei și 
Wilhelmina >... 

Parcă n'o lăsa inima să nu-i mai repete, încă 
odată, înainte de-a termina, cât de fericită s'ar 
fi simţit să aibă măcar un rind de la dinsul! 

Și ast-fel, frază cu frază gusta din noi scri- 
sorea,— cum ai fi gustat încetul cu încetul o . 
băutură peste fire de plăcută,— de care totuși 
te-al fi mirat că “ţi lasă ca un fel de amără- 
ciune pe cerul gurei. 

Să simți numai plăcere saă durere numai, 
ești, ori în vr'o culme a mulțămirei, ori în vr'o 
adincime a apăsătoarei mâhniri. 

Dar să ai în acelaș timp îndoita sensațiune 
a unui bine ceți îmbălsămează fiinţa şi a unei 
dureri chinuitoare,—să zimbeşti și zimbetul să'ți 
fie întunecat de ploaia ce deja st grămădeşte 
în ochi; săţi fie dulce parcă a spera şi să știi 
că tu însuţi ai tăiăt calea speranței.—e culmea 
ori cărei culmi, —e contrastul, iar acesta arată 
și mai lămurit mizeria vieţei omenești. 

Zicala: «Nu da, Dâmne, omului cât pote să. 
sufere», sar putea prea la locul ei pune aici,— 
și Cosmin purta crucea celei mai neinchipuite 
suferinți, cea mai stricătâre bunei cumpăniri a. 

„hărniciei sufletești şi trupeşti. |
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"Săi scrie? saă nu, — a fost pentru Cosmin 
o luptă de câte-va zile, 

sori,—dovezi deșarre ale unei deşarte iubiri. — 
care erai mult: mai periculoase pentru fiul ei de 
cât lipsa lor, — ori cât de grea i sar cf părut - 
lui. o asemenea lipsă. 

—- Ascultă, Victore, îi zise bătrâna “intro zi. 
când îl surprinse aplecat asupra unei hârtii pen- 
tru scrisori. Scrie-i Marioarei ; te sfătuesc. Scrie-i 
însă în aşa chip în cât nenorocita copilă să vadă 
limpede că trebue. să'şi.ia ori-ce speranță; că 
visul trebuie să înceteze, ca vis chiar. O ! Dâmne, 
cum le mai şterge timpul toate aceste învăpă- 
ieri, orl cât de mult ne-ar fi cuprins. inimile! 
Vezi tu, Victore, «Uitarea» e binele cel mai 
mare al vieţei ; sileşte-o să uite; dăi tu putinţa; 
timpul o să împliniască partea urmei. 

Cosmin o privi lung, lung, cu acel nemărginit 
avint tăcut al iubirei și al respectului pentru 
ea.— dar şi cu durerea ce-i da sfatul ei. Lacri. 

“mile începură a-i păenjeni ochii, a-i curge apoi 
„pe brazdele chipului trase..de chinul cel rai 

- amar. E 
_— Voiam să înai trăesc câte-va clipe de dulee 

visare, în rindurile ce mintea'mi deja alcătuise..: 
Dar d-ta eşti însăși Judecata, mamă „— Judecată“ 
care ţine dreapta cumpănă, în care, nimic deșert: 
nu trebuie să ocupe loc mult şi să tragă ușor...— 
Bine, am să-i scriă; am s'o fac'să sufere lovituri 
de sabie care fac tăieturi adinci sufletului şi scurg 
tot sângele fierbinte şi generos. Vindecarea 9 să 

D-na Cosmin n'ar mal fi dorit asemenea scri- 

S 
N
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vie, dar sufletul o să rămâe aşa de lipsit de vi. oare, atât de palid, atât de grei la mişcare, în: cât nici pentru vieață n'o să mai aibă destulă. - rezistență. Fie! am so fac şi aceasta.. le ce naș fi şi călăi? i 
Deja de mult Cosmin, pe când vorbia, nu maţ vedea pe mumă-sa. a - După ultima frază, în care era o ingrozitâre: amărăciune, un dureros sarcasm, d-na Cosmin se - strecură din odae ca o umbră, căci nu-şi ma putea stăpâni plânsul. 
Capul lui Cosmin căzu pe brațele lui întinse: pe masă, 
Această făptură, de- o voinţă de fier, de o hăr. nicie fără pereche, era în acele momente numai al lui, şi era omul care sufere și pe care dure- rea il doboară fără nici o îndurare. 

XXV A 
„seo 

, (Suceava) > Măinești-Plopilar, 29 Aprilie 

Donnişără, 

<Firește că sentimentele nu se impun. E. mult până sadună apele; loc iși fac repede pentru a se alcătui isvor și pirăă. 
«După cum nu se cere logică unui torent, nu poți cere nici simțimîntului, în prima lat pornire. 

„ “Dar după ce 'şi-a săpat albia și incepe: a fi cunoscut, și a dobândit un nume,—ţo-
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torent al inimei mele, ce-am făcut eii insumi 
“alt, de cât aceea ce zici d-ta că fac Gmenii,. 
“unui rît: 'mi-am înălțat malurile inimei, "i-am - 
orinduit în ea o albie statornică, i-am în- 
dreptat cursul spre d-ta, singurul teren pe 
unde putea să'și ducă apele liriştite și limpezi. 

« Logica cea mai firească a lucrat asupra 
finței mele: te-am văzut, te-am plăcut: și . 
team iubit. | E 

«Intru cât însă logica aceasta, ar putea 
sta în legătură cu vre o altă logică de din 
afară, a unor anume rîndueli omenești, — 

nu ști, nici nu voesc să știu. -: 
«Bănuesc însă că duuă logice contrarii 

n1 pot încăpea în firea iubirei. 
«Sint: pe deplin încredinţat; că. ori. ce 

legi omeneşti păcătuesc prin defecte forte 
mari, când pe măsura lor vii să judeci o 
iubire, 

«lubirea se judecă prin. ea însăși: este, 

sai nu este. , 
« Criminal. sai nu, om de genii sat in- 

teligență de “rind, — trebue să aibă însușiri 
de acelea prin care să atragă şi să placă. 

<E adevărat ce spui că artistul a putut 
să mă îndrumeze pe calea iubirei; dar în 
artist e omul, —ei prin nimic nu sint des- 
părțiți; să Jămuresc unul pe. altul, se com- 
plectează unul prin altul. 

«Poţi să fii criminal.. Unde e real: 
«Împrejurări independente de voinţă, te 

pot face criminal.
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«Întru cât ești mai puţin 'vrednic de iu- 
bire de cât un cinstit din Viața căruia ati lipsit acele împrejurări care lar fi făcut şi 
pe dinsul să păcătuiască? 

<Eşti criminal, ştii eă, prin moştenirea sângelui? a 
«Întru cât ești vinovat de ceea ce ţi-ai transmis alții? | . 
«Ori ce vei fi făptuit,. amice scump, și 

din ori ce împrejurări, — faptele d-tale din. urmă și, cu siguranță și faptele d-tale de 
mai "nainte, — rămân mai presus de greşe- lile cei atribui. 

«lar dacă binele ce faci. îl dai ca_un_re&ti 
voit, cu roade dezastruse,—atunci 'ml-e drag - şi mie acest Adi, care preţueşte_înmiit mai mult de cât. acel, Bine pe care vanitoşii îl 
strigă pe tâte tonurile și din care iese numai 
reu, —adeveratul r&ă. | 

«Incă adată'ți spuii, dragă amice, ași fi suterit şi mai tare, poate până la deplina 
mea desființare,—dacă nu era Wilhemina. 

«Ori cât presimţimînt, ori câtă preve- 
dere,—când nu-i și puţină cunoştinţă despre câte-va lucruri, — poți fi amăgită uşor. 

«Așa, de pildă, eu ași fi luat scrisârea d-tale aprâpe că /a dettre», — vorba Wil- helminei, — dar dinsa mai în etate ca mine, mai lovită de pragurile lumei, 'mi-a deschis 
ochii : 

«Un simțimînt pote să ție cât și viața celor ce se iubesc, dacă ei se iubesc tot
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atât de mult şi dacă din potrivirea deplină 
a naturilor lor, porneşte o inteligentă rin- 

"duire a vieţei lor sufleteşti de tâte zilele. 
«Dacă acâstă potrivire nu-i, ori dacă,— 

și mai răi, — iubirea a pornit la unul din 
ei, dintr'o ușurință de impresionabilitate, din 
„ceva superficial cu totul, atunci iubirea cade 
-ca o legătură ge pe ochi, viâța se desface, 
credinţa se surpă ; fața întregei firi se schimbă 
în acela ce pătimeşte de pe urma iubirel 
amăgite, —- cea mai crudă dintre suferinți. 

„« Totuşi, amice scump, «zubirea», acest 
Bun Etern, acestă flacără ce ține Vieaţa 
aprinsă, poate să se întârcă în o inimă ne- 
norocită de o femee. | 
«Femeea nu pâte fi confundată cu însăși 

Iubirea; —şi ea e supusă acestei înriuriri 
fireşti, care-i pte fi martirii sai fericire. 

«Femeea pâte sdrobi o inimă, dar nu lu-. 
birea în sine, marele simțimînt care rămâne 
pururea, curat și frusm6s. 
«Aşa am înțeles, dragă amice, că d-ta 

ai iubit, că ai pătimit de pe urma primei 
d-tale iubiri care a trebuit să fie o adevt- 
iată iubire, profundă şi neschimbătâre ca şi 
inalta d-tale natură de artist, 

«Aşa "mi-ai venit în minte unele pagini 
-- fOrte. durerâse din cărţile ce-am. citit, pe 

care numai acum le-am înțeles în deplina 
lor grozăvie, când m'am gândit ce-a trebuit 
d-ta să suferi pentru a nu mal crede în îu- 
birea unei alte ființi. i
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< Așa am înțeles că scrisoarea d-tale plină 
de: neîncrederea ajunsă la exaltare, era un 
rezultat al luptei ce-ai dus de mult cu d-ta 
însuţi, — de când nai iubit, 

« Totuşi par'că nu "i aș fi găsit un îndestul 
de puternic motiv. 

«Dar, într'o zi, pe când mama și tata. 
după o plimbare: la braţ, — cum încă nu-i 
vezusem, —se așezaseră sub un copac, în- 
trun loc retras al superbei grădini a Mila- 
nului, — a început să vorbiască de mine, 
şi prin urmare şi de d-ta, —am înțeles atunci, 
şi de astă dată fără nici o rezervă, motivul 
ce te a silit să-ţi faci scrisorea atât de crudă. 

«Ei nu bănuiati că eram aprOpe, gata să 
citesc, dusă însă pe gânduri. 
“<Şi "i-am ascultat. | 
«Și am aflat de convorbirea d-tale cu 

tata, innainte d'a 'ȘI lua ziua bună dela d-ta... 
“L-ai promis, — și d-ta eşti în stare a-ți 

păstra pe deplin cuvintul dat; — "i-ai promis 
că însoţirea nâs:ră nu va fi nici odată cu 
putinţă, fiind-că nu vei avea nici o dată cura- 
giul să iei asupra'ţi greaua r&spundere de-a 
fi soțul meă. ... 

«l-ai mai promis. că peste trei anivei. 
părăsi Măineştii. — înnainte dar de intârce- 
rea n6stră în țară şi tocmai pentru înlătu- 
rarea reîntilnirei nâstre. i 

«Ai hotărit dar sfărimarea visului met 
celui mai scump; ai hotărit desorientarea 
intregei mele vieți, 

4
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« Facă-se voea d-tale, scumpe amice, fucă-se 
_Yoea d-tale... [ | 

“Din clipele acelea însă când am aflat de acea înțelegere. între părinţii mei şi de 
neîncrederea d-tale într'o nouă iubire, —din - 
acele clipe, zic, am şters pentru tot-d'âtina 
din numărul cuvintelor ce ştiă, = cuvintul 
de «bărbat» 

“ «Pentru mine vei. urma numai d-ta să 
trăești în amintirile mele ca un fel de ideal 
depărtat, pe care o minte nebună îl dore- 
ște cu înflăcărare, -pe care o vieață nu-l 
pote ajunge nicio dată. a 

«Mi-am hotărit d'acum calea zilelor, cu 
„ energia judecăței care nu şovăe cu nici un, 

chip şi cu liniştea descuragiărei,—pe deplia 
convinsă că, 'ori ce voii căuta ca plăcere, 

“nu va fi nici o dată plăcerea adevărată şi 
dulce, ci numai o' silință deşartă ȘI batjo- 

„coritoare pentru a înlesni timpului -sborul... 
«Un singur lucru am a'ţi cere, iubite amice. 

în numele scumpei Arte ce ne este sorâ:. 
«Să-mi dai voe să'ți scriu şi să nu-mi 

scrii nici odată. - o. - i 
„<lţi voiă scri numa! atunci când voit simți 
că me sugrumă dorul de d-ta... 

<Şi aceasta cât va ţine? 
«Trei anl. | 

| „«Adio, îţi zic şi ei, pentru d-ta; la reve- : 
- dere... pentru-mine. | a 

  

Marioara. Avenian..
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Revizorul şcolar al judeţului Suceava își pu-. 
sese de mult în minte să inspecteze şi şc6la din 
Măineştii-Plopilor. | a 

O lăsase, în cele din urmă, pentru epoca exa- 
menelor acestui capăt de an Şcolar. 

li ajunseseră la ureche ș6ptele că suplinitorul 
de la ședla Mâineşti ar fi un om ciudat în fe- 
lul lui de-a trăi, dar că școlarii ai făcut pro- 
grese mari. - 

Pe la începutul lui Iunie, porni dar de-a drepul 
la Măinești, | 

. Mândruleanu, revizor de aprâpe cincisprezece: 
ani, purtat prin mai multe județe, —e din nu- 
merul acelora cari când apucă revizoratul, r&- 
mân „cu acestă funcţiune. , 

Miniştrii vin şi se duc; care vine, cel mult 
il- mută în alt județ dar nu'l îndepărtează din 
funcțiune.  _ ! | 

In potriva lui Mândruleanu nu se trimisese de âlt- 
mintrelea nici odată, la Minister, vre o plingere. 

El avea darul de-a împăca pe toţi: pe înv&- 
țători prin observaţiuni blânde care nu puteai 

„să răniască amorul proprii; pe &menii politici 
ai partidelor, prin mlădiere. 

« Capul plecat, sabia mil taie,» era prover- 
bul devenit Crez al săi. Sa 

Dacă cei mari îi cerea concursul pentru făp- 
tuirea oare-căror nedreptăţi, ce -era el vinovat? | 

- Destul că de la dinsul nu pornia nici una. 

-
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la rapârtele lui la Minister, nu'şi permitea nici odată «modeste păreri» în ce privia reforma învețămîntului. | 
"<A el grija, cel mari» îşi zicea dînsul. Pentru aplicarea legei și regulamentelor în vig6re era însă omul rînduelei și al executărei | lor întocmai. Da a „“Fie-care şcâlă o inspecta odată pe an, ca cestiune de datorie. La şcolele pe unde erau prin apropiere și 6meni «de-ai zilei,> s& ducea de .câte-va ori chiar, căci, zicea el: «e bine să ne recomandăm totdeauna ca zeloşi». . - „Nu se insufla de nici un spirit de inițiativă, ca, potrivit unor anume! localități, — fără să ur- niască din loc «litera Jegei», — să sfătuiască şi el pe învățători-a se da la Gre-care. aplicaţiuni folositâre pentru mai târzii vieței săteneşti. . El își făcea datoria şi nimic mai mult decât | 

+ 

- datoria, în chipul cum o înțelegea dînsul: 

De obicei, când ajungea întrun. sat, trăgea. . la primarul comunei, dacă nu cunoștea pe pro-: prietar saă dacă! ştia puţin. primitor. - | „. Trimitea apoi pe strejăr să dea de veste în- vețătorului, fiind-că nu-i plăcea să surprindă nici un fel de negligență sai “neorînduială în - clasă. e | | LL 
li plăcea însă cu deosebire: să fie, primit, ca pers6nă importantă, cu 6re-care plecăciuni. și măgulir. i 
Când veni şi vesti pe Cosmin de sosirea dom- “nului revizor. în comună, strejărul, om cu frica. 

14
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lui Dunminezei față cu «cei de la Stăpânire,» | 
remase cam nedumerit, căci învățătorul nu se 
turbură de fel, ci-i răspunse cu obicinuită lui 
blândeţe, dar scurt: să poftiască. 
_Şi domnul revizor pofti, inirat că inv&țătorul 

nu-l întimpina; și mirarea s& simția și mai tare, 
cu cât dâmna învățătâre se” grăbise a i se ivi 
Cun respectuos zimbet și cu urări de.bună: 
venire. 

Domnul revizor o salută cu bună-voință şi 
intră în clasa lui Cosmin. - 

Copiii să ridicară, ca unul, cu singurul'sgomot 
al mişcărei din loc. | 

Cosmin cobori de pe catedră, i se prezintă, 
cu atitudinea demnă a omului pe deplin bine 
crescut, îi înaintâ un scaun, îi dădu Gre-care 
lămuriri și se urcâ pe catedră făcând semn co- 
piilor să se așeze. | 

Domnul revizor, pentru întâea ră în vieața 
lui, s& văzu înrîurit așa, de-o asemenea primire, 
în cât «ifosul» să-i r&mâe ascuns. 

lar în timp ce Cosmin urma să examineze 
pe școlarii lui. cu_o seninătate deplină, cu acea - 
blândețe şi bunătate părintească, ce/l făcea 
nespus de simpatic,—revizorul îl privia uimit şi 
mai să nușşi creadă văzului şi auzului. 

Timp de o oră ascultă răspunsurile fără de 
nici „o sfială și încurcătură ale şcolarilor clasei 
a IV-a, aprâpe uitând din ce în ce că el este 
<autoritate» în învățămînt; din ce în c& cucerit 

„ de felul de examinare, al învățătorului, ceea ce 
7
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arăta un metod de predare cu totul not pen- 
tru el. aa a 

Nici Cosmin nul poftise a pune și el între: 
bări copiilor, * nici lui nu'i trecuse acesta prin 
gând; să simția mişcat în chip neobicinuit până 
acum; se simţia atras, biruit, “mulțămit, | 

La duoăsprezece ore, când clopoțelul sună - 
încetarea, Cosmin st ridică: - a | 

Revizorul ma: r&mase jo3 o clipă, duoă: să 
gândia cu «ce fel de învățător» avea a face? 

Se ridicâ apoi și întinse lui Cosmin mâva 
dintro pornire sinceră de mulțămire, | 
— “Bine, -fârte bine, domnule Cosmin, îi zisa, 
— Dacă veţi voi a'mi face plăcerea, dom-: 

nule revizor, să fiţi de faţă. şi dupe amează, 
il grăi Cosmin, veţi putea „să vă faceți. o idee 
completă, cum pâte munci și copilul săteanului. 
— Voiuă veni, voii veni, domnule! . Cosmin... 
La un semn al acestuia, copiii începură a ieși | 

in rindueala -cea mai deplină şi a se impărţi în - 
finduri; apoi, fis-care rind a apuca tot în. tă- 
cere și rîndueală, în osebite direcțiuni, 

— Bine e, bine, și ca purtare... murmură re- 
vizorul... Cum ai izbutit atât de .bine, domnule 
învețător? - | 

— Cu tre mijlâce, domnule revizor: cu hăr- 
nicie, cu blândețe și cu metodul de-a le face 
ușGră priceperea. o i — Dar d-ta cum al ajuns: la o sistematizare 
așa de perfectă în predare? ia 

— Prin cunoștinți, prin bun „simț. şi prin 
voință. Ca să'mi cunosc bine datoria, era ușor;
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ca să fac bine ce se cuprinde în acest cuvint 
“datorie, era în mijlâcele mele. Am trecut îns: 
peste marginile datoriei şi am ajuns la iubirez 
de apostolatul acesta și la „Jerta “ori căror alte 

- griji ale vieţel, pentru grija cea mare: bunui 
finit al operei întreprinse. 

- Revizorul nu mai făcu nici o intrebate: omul 
acesta începea să-i stea înainte ca un zeus viă, 

pentru: a căruia deslegare îi trebaia multă bă- 
tae de cap. 
-— Atunai, la revedere pentru după prânz, 

murmură revizorul. 
„_.— La orele trei, împlini Cosmin şi se de- 
părtă. 

Mai încolo ceva de ei, se aflati primarul, duoi 
consilieri şi înveţătGrea. | 

— Mâine o “să viii șin clasa d-tale, i se a- 
dresâ revizorul, - 

Plecând, însoţit de &menii primăriei, revizorul 
nu mai curma cu gândurile asupra lui Cosmin. 

Pe urmă, începu a cere lămuriri primarului i în 
privinţa. lui. 

Dacă vre odată a putut să se spue mai bine 
admiraţiunea săteanului deştept, prin cuvinte mai 

- calde şi mai drepte, pentru vre un om, —apoi 
de sigur că acâsta sa întîmplat acum, în cuvin- 

_ tele primarului din Măineşti cu privire la învă- 
țătorul şcâlet, 

Cuvintările de Duminecă, în urma cărora să- 
tenii se lăsaseră de b&utură, în urma cărora 'şi 
căutaă de casă şi de vite cu mai multă îngrijire; 
cartea care o vira cu meșteșug în capul copiilor;
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cântecele mândre care "i învăța; casa de econo.-. 
| 

3 mie ce era aprâpe să începă; moşia boerului arendată sătenilor şi chipul cum îi învăţa el s'o plugăriască ;—tâte fură spuse de primarul căruia consilierii cei dou îi ținea” ison, luminați la chip de aceeași dragoste pentru învățător. . 
— Român cum nu ne-a mat vezut OChii cu-. cOne, — termină primarul. Cu el să trăeşti, nu o: vieață de om, ci o mie, și nici să prinzi de veste cum ai călcat pe nevoi şi pe ispite, nici cum ai înșirat an după an cu spor şi cu bună pricepere de ce-ai făcut. a | 
După prânz era finitul examenului. 
Școlarii din tâte clasele trebuiati să. arăte cae- tele de scris și “de desemn,. să cânte împreună cu fetele şi apoi să j&ce hora. 
Revizorul se minună de curăția caetelor şi de chipul pe deplin îngrijit cum fie-care 'şi le scrisese. Când auzi însă corul executând <heruvicul>, surprinderea îi fu nespus de mare. , | 
Așezaţi în rînd milităreşte, după ce făcură câte-va exerciții, comandaţi de un sergent rezer- vist, copiii cântară apoi: 

Ram-ta-ta : sînt trîmbiţaș .. 
Trimbiţa a luptă sună... 
Nu am puşcă, patrontaș, 
Insă trîmbiţa 'mi-e bună... 

Ram-ta-ta! In pas uşor 
Oastea ?n luptă se avintă; 
Glasul mei resunător 
La asalt o înfierbîntă, 

.
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- Ram=tacta! Ti-ram-ta-ta! 

Fug de 'și perd curmeiul minţii, 

Fug dușmanii, — şi aşa 

Bi sun vestea biruinţii, e 

După aceea cântară: 
. 

Ţara n6stră e frumâsă, 

Are rîuri, munţi, câmpii, 

Și păduri, oraşe, sate: 

Ce-ar. mai vrea? Și buni copii? 

Țara nâstră are şcâle... 

Pentru ce, copii? — Să știm: 
—Ca prin bună învățătură 

Scumpei ţări să folosim... 

Țara nâstră cste are, 

Dar ştiţi pentru ce, copii? 

; Ca s'o aperen primejdii! 
“De ră&sboiii, cu vitejii, “ 

Țara nâstră e bogată... 

Ce-aţi voi în ea să fim? 

— Muncitori: deştepţi şi harnici 

Ca prin muncă s'o cinstim! 

După aceste bucăţi de muzică drăgălașă, ușoră, 
cântate cu vimbetul pe buze, urmară câte-va clipe 
de tăcere. 

Cosmin le şopti: « Trăiască Patria», şi dădu 
tonul. Copiii se mai strinseră, ca de un fior,— 
chipurile lor deveniră serioase. Ideea, din poezia 
ce aveai să zică, şi muzica plină de măreție ce 

"da o şi mai mare frumuseţe acelei idei, i încăl- 

.
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ziaii de mai inainte. Pentru ei imnul acesta era 
ceva sfint. 

„Să lupt în viaţă pentru ea... - 

Sînt mic, dar Patria străbună 
O înţeleg, e draga mea... 
Voiii. fi bărbat, —cu voe bună . 

3 

Sînt mic, dar marea vitejie 
A înţelepţilor stribuni 
O înţeleg: O Românie 

- Prin. ci- avem, ca. prin minuni! 

Sint mic, dar când m'oiii. face mare 
Voiti înţelege şi mai mult, 
Şi din a Patriei 'nălţare 
Voii face singurul mei cult!: 

Trăiască . Patria ! Trăiască 
In neştirbitul ei cuprius, 
Căci este Zară românească 
Pe unde-i graiii român nestins ! 

bis. 

Strofa din urmă o repetară, de astă dată cu 
o mult mai puternică însulleţire, cu privirile scți- 
pitoare, adinc pă&trunși de înţelesul ei ŞI din tâtă 
inima dorind Patria lor să trăiască | — Muzica 
acestei din urmă strofe: și era, în adevtr. de o 
coloratură vie, de un aviat minunat, de o admi- 
rabilă putere de înriurire şi de înălţare. | 
„Când corul se opri, pe chipurile elevilor tot 

se mai putea observa o înfiorare și ca un fel 'de E 
lumină a mândriei că 'și preamăriseră Patsia... 

„ Pe obrajii revizorului era o îmbujorare ca de
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răsărit; în priviri îi sclipia cea mai duidsă mul: 
„țămire. Câte-va momente nu putu rosti nici un 
cuvînt. 

de sat, un învăţător mărginit la banalităţile unui 
examen în fața revisorului, nişte: copii de sat 
sfioşi, neîngrijiți, abia -rEspunzend muncei unui 
înv&țor conştiincios chiar. | 

Lui i se părea că se află în altă ţară, pe unde, 
auzise că se fac minuni de acestea, 

Pielea de revizor îndestul de îngâmfat, căzuse 
de pe întreaga lui ființă: era omul care se en- 

Inaintea lui nu-i mai apăreati lăcașul unei şcâle 

tusiasmează, e mândru că e român în fața unui 
aşa progres românesc; se lipește cu inima de 
cadrul în care se petrece acest progres, pentru 
ai asculta bine, bine de tot, tâte mișcările, tâte 
sgomotele ce '] arată că trăesc.. | 

Cosmin cu vira în mână, însuflețit de plă- 
cerea intimă a isbândei sale, —il mișca pe re- 
visor, îi da îndemnuri de a' lua în braţe. şi de 
al săruta, E 

Copiii, nu cântaii ca nişte mașini pe care le 
ar fi alcătuit frica și sila; cântaă dimpotrivă cu 
simţire, cu plăcere; trăiati, cu sufletul, frumâsele 
cântece ale șcâlei lor, părând că le înțeleg far 
mecul pe deplin. ) 

lar când trecură în dosul şcâlei, la umbră, şi 
când încinseră hora împrejurul profesorului lor, 
mișcându-se în tactul vidrei, — îţi era mai mare 
dragul să priveşti, simțiai florii dorului de-a te 
prinde şi tu la joc, - | 

După ce copiii, sparseră hora, revizorul le spuse
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“Wro câte-va cuvinte prin care le lăudâ hărnicia și cuminţia și le promise să vie de împărţirea pre- miilor, ca să se bucure împreună cu : dinșii, de mândreţea acelei zile. 
După împrăștierea copiilor, revizorul se _Juâ de vorbă cu Cosmin, arătându-i mirarea. şi mul- țămirea pentru câte i se spusese că a implinit el de când se află în Măineşti. Q — Țelul meit e pe de o parte şcâla de adulți, * pe de altă parte banca populară. Pentru acesta din -urmă, îmi trebue cea d'intâiti, din care să scot pe băețanării sătenilor cu noţiuni de comp- tabilitate, de finanțe, de economie politică, de drept administrativ, de notariat, de plugărie sis- 

tematică, de mecânică agricolă. Am ȘI făcut îm. „Părțirea materiilor pe ani şcolari... 
— Dar bine, când o să le faci astea “tâte? întrebă revizorul suimit, 
— O să le fac tot în timpul anului, sera însă ; — serile de iarnă sînt destul de lungi. 
— D-ta, cum pricep et, posezi tâte aceste cu- noştinți ce voești a preda şcolarilor în clasele d 

adulți?” - - 
— Le posed. Le-am dobândit prin propria mea - voinţă, instruindu-mă& si perfecționându-m& prin o practică de câţi-va ani. In comuna Vadu-Lung 

din Teleorman, se află cred, şi acum, r6dele, acestei 
i. practici a mea. 

— Al mai lucrat va să zică în sensul acesta? 
— O! da, domnule revizor. | 
— “Şi nu se ştie nimica de acesta? 
— Nu, din felurite motive, a căror expunere,
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îmi veţi da voe să nu vo fac. Fiind-că aceleași 
cauze aduc aceleași efecte, 'mi-e teamă că şi aci 
o să întîmpin neajunsurile de. pe acolo. Cât voiă 
putea însă voiă lupra, vă asigur. 4 
— Domnule Cosmin, — zise revizorul după 

câte-va clipe de gândire, ne vom vedea la îm- 
părțirea premiilor... Plec încântat de dita. pe. 
deplin încântat. * 

li strinse mâna și porni la-casa primarului. 
„In acea n6pte revizorul își schiță raportul ce 

voia să facă la Minister, în privinţa șc6lei din 
Măineșştii- plopilor. 

„__ Medită apoi să dea strbătâre împărţirei pre- 
miilor un „caracter fârte solemn „de oficialitate. 

de 
2: . 

f XXVII 

De dout trei ori Mihaii Ropniţă se hotărise 
a. pleca in străinătate după Avenian. | 

D-na Hudici însă, pe care o tot vizitase merei, 
ii spusese de b6la d-nei Avenian, citindu-i părți 
„din unele scrisori ale lui lacob sai ale Măridrei. . . 

In asemenea stare nenorocită, ducerea lui 
la Milano, n'ar fi avut nici un rezultat practic 
imediat. . , | 

Preferase dar să mai aștepte, șin chipul cel 
mai plăcut să-şi petreacă timpul acesta prin laşi 
şi Bucureşti. | | 

De şi nu mai era deputat, fiind-că, cu partid 
cu tot suspina: în opozițiune, atracțiunea mai 
mare tot Bucureştii o aveati asupra. 
„Ori cât ținuse piept coalițiunei femeeşti: din
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Falticeni, întrun moment se simți atât de obosit: 
și răi impresionat de asemenea capriciti «mue- 
resc>. în cât spălâ putina la Bucureşti pe la.vr'o: 
15 Martie, fără să spuie cuiva încotro ) apucă, 

Intr'una din seri se afla, după teatru, la Capşa 
cu câţi-va prieteni, pentru o gustare. . 

Unul din ei, nu ştii în cinstea cărui sfânt, co- 
mandase șampanie la capătul micei gustări de 
-n6pte. 

Eată că întră atunci un domii însoțit de. o 
femee. care iscâ între toţi cei de la masa lui 
Ropniţă, un murmur de admiraţiune și de mirare. - 

— De unde a eşit Zozo!? şopti. unul. 
„— Zozo să fie? „zise altul. + 
'— Numai Zozo are umbletul ăsta. 
DoOmna în cestiune îşi ridică velul... și aruncâ 

o privire la masa tinerilor. 
— E tot dinsa, —nu vă Spuneam eii?, şopti 

cel ce vorbise întăi, — și trimise frumosel fiinţi 
„o salutare discretă. . | 

Ea r&spunse cun zimbet tot discret, apoi se 
plecă să vorbiască  Înseţisorului ei care: cerceta 
o listă. 
„— ME rog, cine e frumuseţea asta fără pă- 

reche? întrebă Ropniţă fârte plăcut i impresionat. 
— Ol provincial nenorocit, nu. ştii cine e Zozo?: 

şopti cel ce. da șampanie. E cea mai perfectă - 
dintre bachante.. par'car fi citit. întreaga <ars 
amandi», a lui Ovidiă. E .și cea mai: originală 
dintre femeile plăcerilor. Bogată, ea nu-şi îm- 
parte grațiile: numai de cât bogătaşilor, pentru.
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nevoea de a găsi şi bani pe lângă petreceri, 
Destul să-i placi prin ceva; destul s'o impresio- 
nezi prin o purtare delicată, și "I va dărui o 
n6pte de beție, —căci în adevăr va fi o beţie 
plăcerea gustată lângă acel corp perfect, lângă 
întreaga ei fiinţă plină de spirit, de farmec, de vo- 
luptate. Totuși, cine 'şi-a pus în gând să o iubiască 
pentru plăcerea de-a o iubi şi de a, fi mai mult 
cu dinsa, 'şi-a cheltuit în deșert silința, de-a fost 
un student sărac, ori 'banil de-a fost vrun mână 
largă Zozo e însăşi Pvestafornicia întrupată în cea - mai răpitoare dintre femei... Un singur om: 'rar 
face gr6ză dacă Par primi în trei nopți de-a rîndul. 

Varietatea, la înfinit, e unica ei plăcere... 
— Cum însă. de nu am putut-o zări atâta 

timp? întrebă un altul, tăind: vorba panegiristului, 
— Asta mă miră și pe:mine.. 
— Trebue lămurit misterul. 
— Cun6şteţi vre-unul pe onorabilul cu care 

Zozo reapare ochilor noştri? - 
— Nu. Pare străin. Nu e dintre obicinuiții 

trotuarelor și cluburilor nâstre. | 
— ME rog, în calitatea mea de nenorocit pro- 

vincial, zise Ropniţă, nu aşi putea să vă întreb 
cum m'aş putea apropia de steaua care 'ml-a ars 
ochii? 
— Dacă n'ar fi lipsit atâta timp, ţi-am spune 

cum. Nu-i cunştem însă, pentru moment, dispo- 
sițiunile. Dar îi cunâştem locuinţa și de dre-ce 
a reapărut, probabil că o s'o vedem iarăşi pe 
unde se petrece. — Atunci, | 

— Am înţeles amice... In sănătatea încântă-
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toarei Zozo... zise Ropniţă, destul de tare și ridică, paharul, privind la dinsa, | 
„Zozo îl fixă o clipă, păru a-i mulțămi cun zimbet şi-Și văzu de gustare. | 
Insoţitorul ei se arăta 2 nu înțelege, a nu vedea nimic. 
— Bucură-te şi te veseleşte - Ropniță de la. Fălticeni: Zozo a bine-voit să-ţi facă cu ochiul, șopti cel ce vorbise întâi, 
— De-va fi să fie, rEspunse el, —v& dai un chef să țipaţi, nu glumă... 

„Nu trecu mult şi frumâsa- păcătuitâre se ri. dicâ și, înainte d'a-și lăsa vălul aruncă încă o! privire. la masa tinerilor, — apoi eşi urmată de  căruntul și seriosul ei însoțitor. | 
„'— Urmăreşte-mă, Ropniţă, — asta, “ţi-a spus cu privirea, zise unul.” IE 

— Bine zici, dragă... La revedere... | 
Se ridicâ, şi plecâ. în timp ce prietenii rămaşi începură a ride şi apoi a bârfi pe sema lui. | 

„Pe una din stradele suburbiei Lucaci, între dou& locuri virane, era o casă cu înfăţişare de bătrână plină de reumatism. ” 
Curtea, curată de almintrelea. Ușa principală, bine lustruită, părea nouă şi schimba întru cât-va „aerul trist al casel. | 
Uşile celor patru camere ce da în sală, erai 

deschise, ca multa căldură a sober de fier, — de 6re-ce Martie era fârte friguros, —să se îm- partă de o potrivă în încăperi,
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Lumină insă era numa! în odaea din: tund, un 
'biuroii-salonaş forte plăcut. 

De-oparte a acestuia, era camera de culcare, 
pe care lumina de la o veghetâre trandafirie o 
arăta numai de cât ca culcuş al unei cochete cu 
„dare de mână: de cealaltă parte, salonul, destul 
de luminat, şi el, de lampa din salonaş. 

Un miros ușor de parfum pe lângă căldura 
aceea potrivită, te făcea să-i placă a trăi în 
„casa aceasta. | : 

La micul biuroiă de lemn negru, cu. câte-va 
mici acuarele pe el, —scria o femee. 

O rochie de casă, de un albastru şters, îi pune 
în relief minunatele forme ale corpului cu ade- 
vărat sculptural. 

Perul ei negru cu luciri, cu meșteșug ridicat 
la spate, lasă a : se vedea ispititoarea albeaţă a 
pieliței gâtului, care st pierde în dantela gulerului. 

Profilul îi e f6rte frumos; mâna mică, cu de- 
gete lungi; piciorul mic întrun, Bantofior alb de 
atlaz. 

Ghiceşti pe femeea amorului, pe ființa care 
ştie a'şi valora prin o deosebită îngrijire fie-care 
farmec al €i, care, trebue să fie o seducțiune. 

Ori ce mişcare, ori ce zimbet, e resultatul unui 
studii şi totuşi. tâte se par fireşti, fiind-că și 
arta, la culmea ei, ajunge firescul, pentru a fi. 
ceea ce trebue: frumâsă şi adevărată. 

E singură, — scrie, - 
Chipul cum stă pe scaun, cum ține condeiul, 

cum mişcă piciorul, cum aduce mâna pentru a 

e
 

a
a
a
?
 

_
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fixa hârtia, — sînt tot atâtea grațiozități care o. - 
prind. - ! 

Fila albă și luci6să se acopere iute cu rinduri 
subţiri şi mărunte la litere... 

O clipă de gândire apoi, cu: degetul la timplă; i 
o frumosă aruncătură de ochi la orariul din faţă-i 
şi mâna forte drăguță începe iarăşi a scri, în 

„timp ce un zimbet șiret trece tainic pe. buzele : 
bune de mușcat ale acelei -guri, ce de sigur e 
un arzător focar de dragoste. 

Saude numai tic-tacul orariului şi uș6ra “grin- 
țare a peniţei, iar” din depărtare duruitul confuz: 
al trăsurilor. 

Din când în când soba de fier are câte o tros- 
nitură; vre o mobilă din salon sat ferestrele, 
câte o tresărire... 

E tăcerea singurătăței, — aceeași tot-d'auna: 
și numai sufletului: nostru :îi pare plăcută ori: 
mai apăsătore, după disposițiunea sa anume. - 

Dâmna lasă condeiul... 
„_— ȘI nu ştii ce să-i mai scrii... zice, cu glas 
tare... Băețașii sînt ciudați; trebue să le scrii în 
limba lor, când îi lași să mâră după tine și când 
ai fantazia să .simţi puţină slăbiciune de ei... — 
gândi dinsa apoi, ridicându-se... o 

Ol era negrăit de frumâsă acum; văzută în 
faţă, naltă, grăsulie, albă şi roză, cu ochii mari 
negri a cărora privire era: răscolitâre de patimi, 
subt ale cărora gene era văpae şi voluptate. Și 
ce figură de o deplină regularitate a trăsurilor; 
ce admirabilă proporţionalitate în intreaga-i în- 
făţișare! 

7



224 

  

Nu-i dădeai mal mult de 25 de ani; și î-i dă- 
ruiai şi pe aceştia fiind-că bănuiat în urma lor 
un trecut care nu putea fi tocmai aproape. 

In adevăr 'că părea creată pentru a turbura 
până în adincuri ființa ta și a te subjuga până 
ați pierde cu totul cârma. | 

Abia se ridicase şi făcuse câţi-va paşi spre 
ieşirea în sală, când, o uș6ră. lovitură de timbru  * 
zingăni în o sală alăturată n 

Zozo aruncâ o privire spre uşa. cea mare, „apoi se duse și îşi strînse scris6rea rămasă. ne- 
terminată. | , 

O fetişâră descuiă . în timpul acesta și lăsă. 
loc, să intre, domnului Mihai Ropniţă, — lui şi 
pachetului ce aducea la subțioară. | 

Zozo îl întimpină cu zimbetul pe buze, în chip fârte prietenos, parcă lar fi cunoscut de 
ani indelungați, e: 

E], înainte d'a'și lepăda paltonul, o cuprinse 
în brațe şi o sărută cu o adevărată pornire 
de dragoste. | 

— Mai fermecat cu totul, îi șopti el... 
— Aşa de curând? rise ea. Atunci 'mie 

teamă că după a treea întilnire... vei deveni. şi gelos: ă 
— Z&i că-ţi vorbesc sincer, Zozo... Mă simt | cu adevărat înnamorat.. grăi el. 

_— Ia desbracă-te de palton și vino încâce. 
Dar ce-ai adus? | îi 
— Duoă sticle de șampanie ŞI nişte meze- 

luri delicate...
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— O! te-ai pus pe mari chiăltueli! rise Zozo iarăși...: | -- — Ac&sta. e nimic pe lângă ce-aş voi ei să. chiăltuesc, numai dacă... . — Nu, nu spune tot, amice, fiind-că nu ţi-aş putea purta. credință şi: recunoștință eterne... Mai am, până să me daii pocăinței. şi marilor virtuți . creştine... 
_ — Lasă, o'să mai vorbim noi, dragă Zozo. Vrei acuma să gustăm câte-ceva ? 

— Să gustăm. 

După vro ducă ore aprâpe, Zozo e ameţită, fără să “și fi pierdut „Ccumpetul încă. Ochii îi strălucesc de văpăi ciudate. . ” Ușile ce dai în: sală şi în salon sînt îrichise; — E curios, zice dinsa, Simt ca un fel de trebuință sufletească de aţi povesti viața mea -— ceea ce nam făcut pân'acuma faţă cu nică unul! din toți aceia pe cari. vieaţa mea svînturată mi “i-a pus în cale, Sa ÎN —: ŞI ei o socot ca o deosebită favoare: dorința acesta a ta, scumpă Zozo, răspunse Mi-- haiă sărutându-i umărul aprope gol. 
Zozo sorbi din cupa, de cristal, după ce-i puse: în fierbere conținutul, cu un bișcot, și rămase o. . clipă, duoă, cu privirile înveluite, aţintite întrun colț al odăiei. - N „— ŞI vezi” ce potrivire apoi? zise dinsa. Azr avem duoăzeci și trei Martie... Sînt tocmai Şase: ani de când m'am despărțit de bietul Victor... 

N | a 15 N >
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Căci am fost măritată... Am trăit opt ani 'cu 
bărbatul... 

— Nu se pâte, Zozo; ai pierdut numărul, 
căci 8 și cu 6: fac 14, ŞI nu arăţi să fi avind 
nici 20 de ani... 

Ea zimbi aclancolie. | . 
— Am treizeci bob numărați, amice; treizeci 

împliniți din Ianuarie. Aveam numai 16, când 
am luat pe Victor... Nu i-ai vEzut portretul? 
Vino de i-l vezi; Te rog; permite'mi capriciul 

„ acesta, când voii să privesc cu d-ta în trecutul 
ce nimeni -altul nu mi la cunoscut. 

S& ridică, aprinse luminările la cele cinci brațe 
ale unui candelabru, Şi trecu în salon. 

De-asupra unei canapele era un portret mare 
ce infăţişa, în colori, bustul de mărime naturală 
al unui bărbat frumos, cu ochi albaștri, cu barbă 
neagră; chip distins, privire visătoare, — infăţi- 
şare simpatică. 

— Plăcut bărbat, nu să putu opri da nu 
zice Mihai. 

— In adevăr că era plăcut— mai ales-când 
lam luat... Abia avea vr'o duoăzeci și şase de 
„ani... r&spunse Zozo, înnăbuşindu şi un oftat. 

Apoi, de-odată, ca şi cum ar. fi voit să fugă 
cât mai curând din faţa portretului, adaose cu 

„6re care asprime poruncitoare : 

— Acuma, haide... 
După. câte-va momente, erai iarăși unu! lâng: 

altul. 
Peichipul ei se așezase însă, ca un văl sub- 

ţire, o ușoră melancolie.
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Mihai începu să nu se simtă la îndemână. Întârcerea ei la trecut,. nu ivea nimic vesel, şi nu pentru o desgropare de amintiri era el bu- curos după generâsa Șampanie. . a Dar nici s'o impiedice de la mărturisirea ce voia * săi facă. nui. venia; de-aceea se hotări să. pri- „miască cu răbdare situațiunea, gata să dei el tonul veseliei de îndată ce va. vedea mo. mentul. | i 
„Zozo il privi puţin, apoi începu. 

—- M&ierţi amice, nu-i aşa? Dar de şase ani... crede-mă, numai în d-ta ved pe omul căruia să. - pot spune 'ce am pe suflet. Toţi ceilalți voiau în “mine numai pe desfrinata , d-ta singurul 'mi ai vorbit şi de iubire, şi de-o tovărășie .mai . în- deluugată. o. | | 
—: Cu adevărat așa e, Zozo; eu văd în d-ta nu numai pe femeea plăcere, —ci şi pe femeea care “ți pâte da și mulțămiri sufleteşti... | — Nu știi incă dacă şi crezi ceea ce 'mi.: spui, amice; insă ei știi că am fost ȘI aseme- nea femee. De aceea bărbatul ce am avut m'a iubit la nebunie... şi. din. parte'mi, nu pot zice că nu lam iubit. "Mi-a plăcut însă prea mult să fii cochetă; voiam ca adoraţiunea lui să o cu. leg şi de pe alte buze, întăi în chip nevinovat, pentru mulțămirea ; vanităţei mele. Pe urmă, gt... . lozia lui, ori cât era de discretă, ma făcut să mE simt lovită Gre-cum. Micile lui imputări, :— „de altmintrelea pline de delicateţe, — ati ince- put să m& supere, să .mă facă să mă cred umi- lită de el. lar când Yam văzut că Sapucă să mă 

Pa 
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smulgă. de la viața oa și să mă ție mai 
mult la ţară, lipită mai mult de 'traiul. lui de 
agricultor, am început cu revoltele, cu ură im- 
potrivă-i şi cu. răzbunarea: așă am avut pe 
primul amant; așa am dus-o timp de patru ani, 
până ce dinsul, care nu m& bănuia nici cum, 
a prins de veste și... a dat divorț. După aceea . 
nam mai voit să cunosc nici o margine... Va- 
riaţiunea 'mi-a devenit ca o necesitate a orga. - 
nismului... Dar dacă am părut un capriciă la 
îndemâna ori cui, dar dacă am petrecut numai 
pentru plăcerea fără sațiu de-a petrece, am a- 
vut. şi ocaziunea să cunosc cât sînt de rti bar: 
baţii şi ce. putem face dintrinșii, noi, ' acestea 

_ce-ajungem păpușele şi totuși tiranele. lor. 
Aşa, în acest timp, 'mi-am putut preţui băr- 

batul: ce-am nenorocit, cât era de bun, cât era 
de deosebit de mai toți cei l-alți; şi. adese-ori, 
în singurătatea acestor încăperi, cugetam la el... 
şi... plângeam chiar... și nu mai puteam de pă- - 
rere de r&ă că, pierzendu-mă, lam pierdut pe 
el. Aduoa zi după asemenea crize, dam drumul 
desirâului meu şi cu mai multă pornire, pentru 
a me& pângări cât mai mult, ca o pedeapsă și! 
mai mare a r&ului ce făcusem. O! dacă l'aş fi 
întilnit măcar odată!... Un singur cuvint al lui 
mar fi făcut să tremur de rușine, dar și de-o: 
bucurie adincă și... cine ştie... 'miaș fi refăcut 
întreaga viață; aşi. mai fi putut face fericit vre - 
un om... Dar, ori cât mam interesat, nu am 
mai auzit de dinsul.. EI, și mama lui, sfinta Jui - 

„mamă, părcă aă dispărut din viaţă... De alt-fe 
N
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am şi, călătorit vro duoi ani prin streinătate... 
Cine ştie ce sai făcut amânduoi în timpul î- 
cesta| E scurtă, cum vezi, amice, "povestirea 

ieţei mele, — dar îngrozitâre; mă apăsa pe 
inimă; "ţi-am spus-o... m& simt mai „ușurată... 
lartă-m&.. şi să bem... să bem pentru plăcerea 
de-a trăi şi de-a petrece!.. “ . o 

Ciocni cu  Mihaiăi și dădu. pe.gât de-odată 
cupa cu nectarul spumos. - i 

— Povestirea d-tale, Zuzo, zise Mihaiă m'a 
făcut să mă încredințez pe deplin de firea d-tale 
cea bună... a Sa 
— Cemi. pasă, amice, de ce mai am bun 

în sufletul mei! | 
— A! nu zice aşa, Zozo.. 
"— ME rog, dacă vrei să fim amânduoi prie- 

teni, pentru mai mult timp, nu'mi mai zice Zozo... 
Pentru d-ta voii să fiti Zefirina, cum îmi e şi 
numele... | E | 
— Aşa “ți voii zice.. Firino... Firinel... 
— Nu, nici aşa, după cum îmi zicea dinsul... 

să 'mi zici... să 'mizici..  : 
— Am să'ţi zic: Zefiraşule... | 
— Primesc... PDinsul nu "mi-a 'zis nici odată 

așa... 
. | N ( ” > | 

ARI i | 

Chiămat în Fălticeni .şi de acolo la moșie, 
pentru afaceri, Mihaiti Ropniţă st mai desmetici - 
puţin din toropeala îndrăgostirei lui 'de Zozo. 
O vizită ce făcu d-nei Hudici după întârcerea - 

,
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de la moșie. îi dădu şi mai mult stăpânirea de sine, "D-na: Hudici îi povesti că nepoatâ-sa Mărgă- rinta Avenian scăpase de bâla. er și că familia se afla în cispoziţiunile cele mai bune pentru 
dinsul, e 

— Fiindcă gândul tot mai îi iera la Zozo,— Care par'că-i intrase în sânge, — Mihai se ho- tări să plece la Milano, după Avenieni, cât mai 
repede, e 

„Acesta o şi spuse d-net Hudici într'o altă - vizită și bătrâna îl îndemnă de foc, s'o facă. 

In adevăr, Mihaiă se duse iarăşi, la moșie, 
își 'orindui tot'ce avea de orinduit ca pentru 
o lipsă mai îndelungată, și se porni la Bucu- 
reşti, numai de curiozitate să vadă pe fozo şi apoi să'și urmeze mai departe drumul, în str& inătate. ! 

Abia ieşi pe calea Victoriei după ce să o- dihni puţin în camera-i de la otel. și s& intilni 
cu amicul Zorileanu, cel care ii dăduse îndemnul 
de-a urmări pe Zozo, Sa 

— Dar bine. Fălticeneanule, ce-ai” facut din „fermecătoarea Zozo? îi zise, acesta pe un ton glumeţ. Să-i fii amant trecător, am înțeles, dar să te prefaci întrun fel de Mântuitor al păcă- 
toasei mironosiţe ? | 

— Ce înseamnă comedia asta de cuvîntare 
a ta. Zorilene? 

| — Înseamnă că Zozo, “ţi-e prea de mult 
amantă; înseamnă că nu mai primeşte pe ni- “meni de -când e cu tine, iar că, de când at
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plecat la. Fălticenii tăi, tânjeşte, - te-așteaptă și 
te doreşte. Pe ondrea mea, provincialule regene- 

„rator! Am fost săptămâna trecută pe la dinsa,— 
căci eram, toți: ai noștri, curioși să vedem ce 
face, ce are de gând? Am găsit-o citind; m'a 
primit ca ori ce femee cum 'să- cade şi mia 
impus o vorbire adhoc. Imi venia să cad Jos 
de transformată ce urma să fie. Așa cum 'mi-a 
vorbit de tine, nva făcut să înțeleg că ai prins-o 
de inimă şi că noi am pierdut-o... Păcat! Fie-i 
t&râna. uș6ră însă... căci plăcute amintiri ne-a 
lăsat... | Ai a o 

Zorileanu termină cun hohot de ris care făcu 
răi lui Mihaiu. | | 

Fără a-i zice insă vr'un cuvînt de imputare, 
ii întinse mâna și să depărtă repede. 
„_— Eacă un nebun care o să refacă cinstea" 
unei cocote, — murmurâ  Zorileanu privind in 
urma lui Mihaiu. | 

Mihaiă sunâ la ușa Zefirinei. cu Gre-care.e- 
moțiune, 

Ea însăşi îl primi: ii întinse: mâna forte prie- 
tenește, îi primi stringerea în 'brațe forte pasio- | 
nată, părând mişcată, șil însoți în salonaș, fără 
a-i face vr'o întrebare asupra întărzierei. - - 

El se grăbi a-i aduce o mulțime de motive. 
Ea zîmbi şi-i strînse mâna, a 
— Imi era atât de dor însă de a te vedea - * 

cât mai degrabă, că nu știam “cum să 'mi ter. 
„in afacerile mai iute. Ascră am plecat din: Fălticeni -emoţionat şi acum, nui închipui cu - 

7 .
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câtă dragoste, cu câtă  mulțămire te sirat lângă - mine, a 
— Ei credeam că n'o să te maj ve&d, zise - ea cun zimbet trist. . 
—: Cum? ai crezut asemenea lucru ? 
— Da, Mihaiu; ce sînt ei pentru d-ta? o: dragoște trecătâre, cum şi trebuie de altfel să fiu. 

„„ -— De ce vorbeşti aşa, Zefirașule ? 
Și mult timp urmară pe tonul acesta. 

Mihai r&mase în București. Serile începuseră a fi frumâse; plimbările la şosea le deveniră "una din distracțiunile cele mai plăcute. 
„Ei amânduoi, în trăsura de casă a Zefirinei, s& duceaii pe înserate, până la hypodrom. 
Ea avea înfăţişarea așezată a femeiei care 

iubește; avea mişcări adorabile, ale amantei pudice, fericită că s& simte iubită. 
"EL, încătuşat cu totul de așemenea aparențe, 
s& lăsa farmecului adevăratei iubiri, neîntune- 
cată de nici o umbră din trecut, 

„ Pe la vr'o zece Iunie, in cele de pe urmă. întrunul din acele momente de drăgostire, când omul ia hotăriri nechibzuite, îi propuse să mergă cu dinsul la moșie, unde să petreacă toată vara 
Zefirina primi forte degrabă. A. duoa zi, chiar, porniră. | Ş 
Nici un gând, la el, de ce va zice lumea, de ce. făcea:: nici un cuvînt din partea ei, cu pri- vire la posițiunea-i de amantă în casa lui de la moşie. 

_
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La,una din gările de pe linia Paşcani-Fălti- 
-ceni, se sui în acelaș vagon cu Mihaiti, revizorul 
şcolar Mândruleanu, care st întorcea la Fălti- 
-ceni din inspecţiune. a 

In coridorul vagonului, să dădură amânduoi 
in vorbă de una, de alta, până ce ajunseră la 

„-şc6la de pe moșia lui Mihaiii,.. 
— Ei, ce zici, îl întreb Ropniţă, îmi faci 

plăcerea să fii de împărțirea premiilor, în ziua 
«de '24 lunie la şcâla nâstră? Știi, ca una ce e 
şc6lă mare, model, cu duoi învățători... merită 
să fie încurajată, în deosebi, de autoritatea ȘCO- 
lară. -De aceea am și stabilit ziua împărțirei, 
la 24, în ziua de Simzenii *). a 
— Nu pot veni, cucâne Mihai, find-că am 

orînduit deja o mare sărbătoare şcolară la Măr 
neștii-Plopilor, tot pe ziua de Simzenii. Nu zic 
că nu sint destule şcole bune rurale, dar îţi 
mărturisesc pe conștiință că, în lunga mea ca- 
rieră revizorială, nu am întîlnit minune de școlă 
«ca aceea din Măineștii-Plopilor. 
_— Cum să pâte? mai bună chiar de cât 

-şe6la de pe: moşia mea ? | , 
— Mai bună, nu atâta pâte ca local, cât ca 

învățător, Cucâne Mihai. A făcut minuni acela, 
cucbne Mihai. 

- Și începu a-i povesti ce văzuse, cu entusias- 
«mul dobândit la faţa locului şi care nu-i pierise. 

— Ce spui, cucâne! făcu Mihaiă mirat. Care 

* Drăgaica.
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„va șă zică Cosmin acela a mlădiat Și pe pro- prietar să dea moșia în posesie, *) țăranilor? —- EI, cucâne Mihaiă, el. De aceea: când am fost la Bucureşti, cu raportul mei asupra celor văzute, am rugat pe d. Ministru chiar să, trimită întradins un delegat al Ministerului la împărțirea premiilor, "Mi-a . promis apoi şi d. „Prefect că o să fie faţă... M& rog, cucâne. Mi. hai. îţi mai repet, e o minune. 
— Dacă-i așa, o să viu și et, de curiozitate... Numai, tare 'mi-e teamă că după apucăturile lui, e cumva vrun Socialist... | -— Socialist? crezi, cucâne : întrebă revizorul * aprope. speriat... 
— De! casă de economie, ori bancă popo- rală. moșie la ţărani. şcolă de adulţi... tâte câte. "mi-ai spus... & curat Socialism... 
— Ei, știi că nu m'am gândit la asta, cucâne Mihaiti ? zise revizorul, pe gânduri... — Ori cum, adaose el după o mică pauză, cu sfioșie, dacă ce face el, e socialism, apoi după râdele culese, Socialismul nu pare a fi așa de periculos pre- cum :] arată unii şi alții. | — Crezi, cucâne? făcu Mihaiă cu ironie... D-ta nu, ştii că înlocuirea proprietăţei mari prin proprietatea colectivă. e visul socialismului po-. pular... și Cosmin al. d-tale tocmai la un fel de proprietate colectivă a ajuns, făcend pe ţărani posesorii proprietăței mari a lui Avenian. — Acuma, cucâne Mihaiu, o să vii și o să m 

* cu arendă,
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vezi... Ei nu me pricep la agricultură; eii sînt 
omul șcâlei și mam minunat “de progresul. -ŞCO- 
larilor lui. . 

Venise împrejurarea să vorbiască de Ave- 
nian. | | 

Câte-va momente se gândi la Mărioara şi o 
văzu așa cum era în seara faimosului concert,. 
şi parcă avu nu ştii ce senzaţiune .de plăcere, 
de dor şi de regret. 

Işi întârse însă, fâră voe, privirea în. despăr- 
firea de vagon în care venise, şi când întilni ochii 
mari ai Zefirinei cari par'că îi aşteptati acea - 
privire; și când iși dădu semă de-acestă frumu-! 
sețe în deplina ei desvoltare, frumusețe pasio- 
nată și împătimitoare care-i aparţinea,—senza- 
punea mai mult fizică ce avu îl făcu să uite pe 
Avenieni. 
„Se apropiâ de Zefirina -cu atâta pornire de 

- dragoste că mai ar fi sărutato, de nar fi fost. 
| revizorul: în dreptul lor, în coridor. ' 

“Își strinseră mâna insă şi începură aşi vorbi 

e şo tite. i PRR " pe $op | „ 

XXX. 

Acum că vacanţa începuse, Cosmin să ocupa - 
ziua întreagă numat'cu _trebile moșiei. 
_Rapiţa era aprâpe t6tă secerată și treerată, 
pe un timp forte priincios, pentru marea bucu- 

„rie.a sătenilor cari incepeaii să'și vadă cu ochii . 
o parte din vis.
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Trudit, dar adine mulțămit, când sera începea 
-să se lase, Cosmin s& lungia pe. rogojina de pe 
prispă şi, la dulcea aburire a vîntului, fuma, 
gândindu-se li Măridra, visa deștept un vis ne- 
grăit de frumos pe care “și-l hotărise de nein- 
„deplinit. | 

Marioara nu'i mai scrisese... - 
Dar cea din urmă a ei: scrisoare abia -era de 

la 6 lunie... Abia o primise de vr'o zece zile şi 
deja i se părea că trecuse timp îndelungat de- 
atuncea... 

Și-i zisese ea, in acea scris6re, că-i va scri 
numai când va simți că dorul de elo sugrumă... 

Oare când va fi aceea? 
Acum el s& obicinuise cu ideea că no să mai 

revadă pe Mărioara. Incepuse a se încredința 
că dinsa o să treacă cu încetul, — chiar de nu 
va mai iubi un alt bărbat,—de la dorul pentru? 
omul drag la acea simţire vagă cu care se de- 
prinde depărtarea, simţire ce nu este uitarea, 
dar nici amintirea vie şi chinuitoare. Insăşi sufe- 

-rinţa lui se făcuse liniștită, — cum după anume 
răni se face semnul lor care dâre numai dacă'| 
apeși. | 

Durerea acesta chiar, nu-i mai era nici dinsa 
întratât de supărătâre, pe de oparte fiind-că 
muncia fârte mult, pe de altă parte fiind.că era 
forte mulțumit de opera lui, ce din ce în ce st 
concretiza mai tare. 

Simţia că domneşte în jurul lui un aer de 
bună înțelegere, de hărnicie inteligentă, mai mai | 
de regenerare deplină a firilor ; să simţia punctul
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central în jurul căruia să mișcaii adevărate voinţi: 
cu conștiința ființei lor; vedea şi un început bun. 
al rezultatului material final, promiţător a fi la 
înnălțimea stărei morale.. 

Și acestea “tâte, într'un timp relativ îndestul. 
de scurt.. | , 
Îi părea bine că găsise în sătenii Măineşteni un | 

pământ primitor în care sati răsădit și aă crescut. 
aşa de degrabă ideile lui; îi părea bine şi de 
energia lui că nu scăzuse nici o clipă, pentru a 
sămăna alături cu grâul speranței firul neîncrederei, 
"Cu tâte acestea, şi o părere de rei se stre-- 
cura printre aceste simțiri alinătoare, . | 

De ce aşa venise lucrul, ca să fie silit să plece 
prea curend din mijlocul acestui mic rai al săă ? 

După trei ani 77eduia să se ducă, pentru a. 
lăsa pe Avenian 'să se întoarcă. „ 

AL face pe dinsul să se depărteze de ce era 
„al lui, pentru ca elsă remâe, buna lui creștere, 
față cu Avenian, şi starea sufletească a lui -față 
cu Maridra, nu “i-o invoiati. | | 

De unde visase să facă din satul Măineşti o- 
cetate puternică de luptă economică, în jurul căreea 

„să se stringă, pentru a o împuternici: şi mal tare, „judeţul întreg şi pote chiar Moldova întreagă, 
era nevoit săl lase destul de binişor pregătit,. 
nu e! vorba, însă ca o insulă izolată pe care 
valurile oceanului de interese megieșe, o s'o bată. 
in tote zilele, silind-o abia să se ție pe sine, şi 
nici de cum să se pâtă întinde. 

Par'că era un fel de fatalitate, ca anume in--



233 

tâmplări să'și faca drum printre ptanurile lui și 

-să nu'l lase a'şi le complecta cu totul. 
Îi trebuia dar o desfășurare de energie îndoită. - 
De partea lui, nu se temea că nu vă face- 

„0; însă aceia pentru cari el era gata s'o cheltuiască, 
vor putea fi atât de tari în cât săl urmeze fără 
de şovăire, în cât să: facă şi ei mult în acest 
puţin. timp ? ii 

Incepuse o -n6pte de vară atât de senină şi 
„cu o strălucire de stele atât de vie, cum trebue 
„că să nu te mai saturi şi ca să nu te înduri a 
te da somnului. | - 

Din spre pădure porniaăi uşore suflări răcorâse, 
în care se amesteca acea feluritate de mirbse 
plăcute, ce dă unor nopţi din lunie un farmec 
„deosebit. | 

Pare a fi ora de odihnă pentru întreaga. fire, 
şi totuşi câte mil de vietăți, cu purcederea nopţei, 
încep a'şi răsfăța vieața; și totuşi mișcarea lor, 
glăsuirea lor alcătuesc pentru noi tăcerea uni- 
versală, ' priitoare gândurilor ce se doresc visârid. 

ta de mult Victor în acea amorţeală dulce, 
când, câinii să ridicară amândoi de odată, ciu- 

„lind urechile, gata să latre. 
„Nişte paşi se auziaiă pe drumul bătut ce lungia 

ograda. Victor simţi și ascultă. 
Paşii se. opriră lângă portă; câinii săriră, cu 

Jătrături violente. 
— Cine-i? întrebă Victor, și să ridică. 
„— Om bun... r&spunse .un glas. Ma trimis 

primarul co hârtie la. d-ta. dorinule Cosmin.



— Acuma, n6ptea? - 
— Acuma, că acuma a venit poştașul de la 

tirg şi s'aă strîns toți ai noştri la primărie. 
Victor luă hârtia, — iar str&jarul ce-o adusese 

st depărtă. - 
Primarul făcea cunoscut tormal, invățătorului, 

că pentru împărțirea premiilor din ziua de 24 

ale acelei luni, d-nul Prefect, revizorul și un 

delegat al Ministerului instrucţiuiei trebuia să 
fie în comună. : 

— Asta de la revizor a „pornit, își zise Victor... 
_ Apoi, comunicând - d-nei “Cosmin. vestea; își 
spuse gândul: 

— Oficialismul ăsta nu m& încântă de loc .. 
"Dacă a plăcut revizorului silințile mele, mă tem 
că nor să placă înnaltei. Stăpâniri.. .; mE-tem 
că o să porniască de undeva niscare-va măsuri. 

care să 'mi zădărnicească munca... 
—De „unde e bănuiala asta, Victore? 
—De unde? Nu din. presimţire numai,» ci şi 

din cunoştinţa așa ziselor principii după care se 
călăuzesc diriguitorii Societăţei... Ceva - noii îi 
înspăimintă tot-deauna. Dar când acest «ceva 
noii» tinde a schimba oare-cum însăşi temelia 
pe care dinşii îşi clădesc poziţiunea şi averile, 
atunci spaima îi face r&sboitori și nu te vor cruța 
de nici o lovitură care-te-ar răsturna şi te-ar! 
nimici cu apucăturile tale de. emancipare, cu tot. 
Adă'ţi aminte de ce întimpinam dincolo. Insă, 
fiind-că eram insumi proprietar, om cu dare de 
mână, nu m€ puteati lovi cu brutalitate. 

Aci sînt învățătorul, una din spiţele marei roţi



J 620 

a Statului; aci: sunt și mai mult încă « Sfrăznal 
în fara Li, omul sărac care abia trăeşte din 
puţinul agonisit... Lovitura o să le fie aspră şi 
fără multă gândire. O! dar să .nu socotești, 
dragă mamă, că asemenea lovituri mă fac sfios,. 
ori m& îngrijesc... pentru mine. M& vor amără, 
de vor veni, numai fiind- că n'o să 'mi împlinesc 
scopul... | 
— Poate vor fi 6meni cuminţi, Victore mamă... 
— Îţi voiă spune ei, de îndată ce-i voit vedea,. .: 

câte parale le face cuminţia 

In ziua de 24 lunie, şcola și- primăria erai: 
„numai ghirlănzi și steaguri. 

“In sala cea mare, în "locul catedrei, se afla o: 
masă lungă, acoperită cu două mahrame mari 
forte. frumos țesute şi înflorate. 

Intr'o parte, premiile pentru băeţi, într'alta 
. premiile pentru fete. 

La «mijloc, două vase de porțelan, de la curte, 
cu flori tot de acolo. . 
„Păreţii, în mare parte, eraă acoperiți cu de- 

senuri şi cu lucrări de: mână ale băeţilor și fe- 
telur : pălării de pae și de papură, „coşuri, cofe,. 
lopeţi, şiştare, etc. 

Curat și simplu, ca înfăţişare întreagă | 
Dar câte inimi băteaă mai târe întru aştep- 

tarea orei : când, față cu Gmenii mari de la târg, 
aveati să'şi primiască resplata deosebirei la muncă | 

Dis-de-dimineaţă se începu o fierbere şi mai. 
neobicinuită, în sat. 

Cărările și drumurile spre Măinești s& împe--
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strițauă de puncte mișcătoare, care să tot măriati 
cu cât se, apropiau de sat. 

“Pe jos, în căruțe, în. "trăsuri, veniaă atâţia 
şi atâţia de prin sate mai depărtate chiar. 

Doar se svonise că era să fie «lucru mare» 
în Maăineşti. 

Ograda rateșului de pe malul iazului gemu 
în curând de căruțe şi de trăsuri; în curând 
piața şc6lei începu să se umple de săteni şi de 
r&zăşi mai cuprinşi, | 

Consilierii comunei erati în neastimpăr cu : 
sfială. - 

Primarul cu . mai. mulţi. fruntaşi purceseseră 
călări să întimpine pe prefect, 

În casa proprietarului, de și absent, se facuseră 
pregătiri pentru masa de prinz. 

« D-na Cosmin să ostenia de vr'o "două dile 
deja cu orinduirea tuturor celor trebuinci6se, 

Ziua începuse de grabă a fi căldur6să, pro- . 
: miţend înăbuşală chiar. 

Ventul parcă nici nu trăia; cerul: par'că nici 
nu cunoștea ce va .să zică pată de nor. 

„Lirişte, sus; neastîmpăr, curiozitate şi, spomot 
ca . de roi de albine, în sat. 

Pe la' orele nouă, patru trăsuri intrară în! 
ograda proprietarului: eraii “d. Dânăriciu, . pre-' 
fectul; d. Dinu Stratomir, inspector școlar; d. 
Latici, subprefectul; domnul revizor şcolar, 
director al prefecturei, d. : Mihai Ropniţă, un 
senator și un deputat, guvernamentali, şi medi- 

-cul plășei. 

16
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Sătenii Măineșteni, striişi de laturile drumului 
„ce duce la curte, primiră cu urale pe musafirii 

comunei. | 
In capul scării, părintele Stratomir, Victor 

Cosmin şi doamna Cosmin, le urară bună venire. 
Părintele Stratomir, mai să pice din picidre 

de bucurie că'şi vede feciorul, pe d. inspector, 
trimisul Ministerului. 

Era o surprindere f6rte neașteptată; era o 
bucurie negrăit de dulce. 

Și când “fiul îi întinse mâna, cu 6re-care în- 
făţişare de om mare, b&trânul mai se simţi pornit 
săi sărute el mâna... 

— Şi să nu mă vesteşti, Dinușor tată... 
şopti preotul... 

Domnul inspector îi răspunse, încet, a scăpare: 

— O să vorbim noi, mai târziu, şi urmă pe 
prefect... 

Între sătenii din ogradă era şi o femee, mă- 
runţică la statură. cu chip blând, îmbrăcată 
simplu... 

Părintele Statomir se apropiă repede de dinsa - 
şi o văzu cu lacrimi mari pe obraz. | 

— Da ce ai, preuteșică?.. 
— Lai văzut, părințele ? .. AI vorbit cu el? 

„Este Dinu nostru, nu-i așa? Dâmne, par'că-i sore 
aşa sa făcut de falnic. . 
— Este Dinu nostru, preuteşica suflete.. O 

să vedem mal târzii; haide... dute fuguliţa 
acasă şi cătește de ale gurei... şi gătește-i pat 
de - odihnă... Haide, preoteșică, “haide, 

— Dâmne, de mult nu Pam mai văzut, “Dâmne.
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ȘI, biata mamă, cu inima parcă friptă de bucu- 
Tie, porni, neputendu-și opri lacrimile... | 

lar printre săteni, prinse a sbura din gură în 
gură vorba. că: între “«boeri> era şi feciorul 
părintelui Iancu, | 

— Domnule Prefect şi domnule Inspector, vE 
cer voe cu respect: “să v& prezint pe d. învățător 

“Cosmin... zicea, în timpul acesta, revizorul... 
— Am auzit lucruri mari de dumneata:  r&spunse 

prefectul, cu t6tă importanța înaltulut stu post. 
Inspectorul îl măsura pe Cosmin cu nişte pri- 

viri nu tocmai prietenâse. 
-- — Domnule Prefect, luă cuvîntul Cosmin, ori 
cât de mult am face, tot puţin este, când ne 
gândim la mica nâstră putere, întro sferă de 
activitate de asemenea mică.. i 
„— Ori cum, răspunse Prefectul, d-ta ai întins 

activitatea mai” mult de cât se credea posibil, 
pentru un sat.. 

— La Minister, se vorbeşte de d-ta, domnule 
învățător, cu mult interes,.zise inspectorul... pri- 
vindul de pe înălţimea treptei sale în învăţă- 
mînt. 

— VE mulțămesc pentru bine-voitoarea aten. 
ţiune ce se dă inteligenţei săteanului şi hărniciei 
lui... răspunse Cosmin. Munca mea nu e nimic, 
în cumpănă cu dorul lui da se cunâşte, da i în- 
văța și de-a fi de folos.. 

După câte-va cuvinte încă din partea prefec- 
tului,. Cosmin își ceru voe să se ducă la şcâlă.
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— Are înfăţişarea unui om f6rte cum se 
cade... zise prefectul... 
— Mie” mi pare că e mai mult'un “ambițios 

care vrea să'şi deschidă cale, prin popularitate 
între săteni, zise inspectorul... 

-— Mie imi face efectul unui om care „e mai : 
mult de cât ceea ce sarată a fi... zise Ropniţă. 

— Mai aș crede şi eu una ca astă, grăi de- 
putatul, după felul cum ne-a vorbit.. . Cuvintele 
lui spun fârte mult, dacă: le-a! drămui bine.. 
— Acuima să vedem ce-a făcut, încheiâ. pre- 

fectul... şi se apropiâ de senatotul care ceruse 
dulceaţă. 
— ME rog, de unde este omul ăsta? întrebă . 

Ropniţă, pe revizor. 
Revizorul povesti, în scurt, ce ştia de lă Pri- 

mar. 
— E ceva ascuns in viaţa lui —zise inspec- 

torul.. | | 
— De air-fe!, ce ne intereseză viaţa lui tre- 

cută? grăi deputatul. Mie îmi e simpatic... - 
— Ol prea simpatic, ziseră directorul pre- 

fecturei și medicul de plasă. , 
Părintele Stratomir pândia, pe lângă ușă, doar 

“să pâtă vorbi ceva cu fiu-stii. 
Inspectorul, ori căl vedea, ori că nul vedea, 

părea [&rte ocupat în vorbă când cu deputatul, 
când cu revizorul, când cu senatorul. 

In cele de pe urmă, eată-i pe drumul școlei. 
Îi mirâ pe toţi mulțimea de lume ce umplea 

liniile satului. și mai ales piaţa şcâlei.
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"— Venirea d-vs., domnule Prefect, i-a atras, 

zise sub-prefectul. a | | 
In piață, mulțimea îi primi cu' strigăte căl- 

durâse de ura!... - 
P= prispa şcâlei, Cosmin, in mijlocul băieţilor 

şi fetelor cei alcătuiau corul, ridică braţul de 
cum văzu pe musafiri că sai urcat aco'o, şi 
corul începu imnul scris de el, anume pentru 
sărbătârea premiilor. 

În.-t6tă acea mulțime se făcu tăcere intr'o 
"singură clipă. | 

| Dintran pianissimo dulce care părea o ş6ptă 
de departe, muzica se făcu treptat puternică, 
bine curgătore, de-o intregime minunată ca exe- 
cuţiune... “ 7 | 3 

La panctul cel mai înnalt se suspendă de-o 
dată şi se pierdu în dulcele pianissimo de la 
început, pentru a reîncepe şi. a se termina cun 
«allegro vivace» de-o mare frumuseţe melodică. 

Cei de faţă, în-de-ajuns cunoscători. de la mi- 
are, trecură repede la „admirare și la plăcerea 

de-a asculta cu drag. Sa 

Când corul termină și braţul maestrului se 
lăsâ în jos, musaârii orășani aplaudară cu însu- 

. flețire, — aplausele trecură ca un fior în mulţime - 
şi se prefăcură întrun ura! prelung plin de 
vioiuciune. 
— De cine e muzica? întrebă prefectul pe 

Cosmin. 
— De-un diletant necunoscut, domnule pre- 

fect... răspunse Cosmin cun zimbet. 
— E de dinsul, şopti revizorul la urechea



240 . 

inspectorului, care și făcu din sprîncene dou& 
accente circumflexe, în semn de mirare ironică. 

Inalţii musafiri intrară în sală, unde înveţă- 
torea le fu prezintată de revizor... 
"Sala era aprâpe plină de cei veniți mai din 

depărtare. 
Cosmin își orîndui corul; invățătârea orîndui 

pe şcolarii ce nu erai. în cor; din lume mai 
intră cât se imai putu, | . 

„? “Cosmin începu, cuvîntarea, adresându. se către 
autorităţi întâi, apoi părinţilor şi“ în urmă co- 
piilor. i | 

Na fost un discurs banal; — obicinuitul dis- 
cuis de mântuială al unor asemenea sărbători. 

A fost o lămurită dare de seamă a hărniciei 
copiilor din anul şcolar ce iera la capăt,'o ochire 
aruncață asupra stărei înfloritâre a comunei; un 
quasi- program a ce sătenii doriaă să se facă pe 
viitor. | 

EI, omul care pusese totul la cale, rămânea 
in umbră. “Totul se datora priceperei şi voinţei 
de propăşire a Maineştenilor. 

Cunoscuta lui simplitate, în înfăţişare; obici- 
nuita „lui putere de-a strecura îî inimi, ce spu- 
nea; căldura sufletului s&ă mare, isvorită din - 
nemărginita-i dragoste pentru popor, — lumina 
ce'i înviora chipul şi imprăștia raze asupra as- 
“cultătorilor, — acestea tote fură farmecul nou- 
tăţei lucrului pentru acei ce nul mai auziseră 
pe Cosmin cuvintând. 

Prefectul, bună fire de altmintrelea, r&spunse 
"cu insuflețire și aduse“ laude sincere inv&țătoru-,



247 

lut pe care numi: «cu adevărat apostol al cul- 
turei. naționale». . 

Inspectorul, făcu critica programului de inuncă 
pentru viitor, căutând să stabiliască 6re-cum că: 
şcâla. de adulţi, banca populară și za? a/es plu- 
găria la o-laltă a proprietăţei mari, sint între 
prinderi îndrăzneţe care ' nu. pot avea izbândă. 
Adresâ apoi mulțămiri invețătorului <excelent» 
“pentru lucrul manual și pentru muzică, — și le 
adresă -cu Gre-care căldură, pentru a. acoperi 

reaua impresiune ce simţi că produsese în mul- 
ţime, critica lui. | - 

Corul intonâ «Hora Unirei». 
In tot acest timp Mihaiii Ropniţă nu-l mai 

slăbia din ochi pe” Cosmin. IE 
„Nu ştia de ce,— însă vorba revizorului către 

inspector. că muzica imnului era de Cosmin,— 
îi făcuse o impresiune ciudată... | 

Pe urmă, chipul lui Cosmin par'că-i rechema 
amintirea vagă a unui chip asemenător ce vă- 

zuse când-va... Unde și când?. 
Aci memoria îi refuza ajutorul, cu încăpăținare. 

____ “Se încredința din ce în ce însă că nu-i era cu 
"totul necunoscută figura acesta... 

Apoi, subt înfăţişarea simplă a. invețătorului, 
— după cum mai observase el în casa proprie- . 
tarului şi după cum întărise și deputatul, — era 
o personalitate cu totul alta: era o putere.., 

Cu drept cuvint zisese jinspeetorul că: în 
viața acestul om era ceva ascuns... : - 

Un interes, nelămurit încă, în punctul lut a: 
deverat de purcedere, dar stăruitor, il făcu a 

-. 
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se hotări să-l poftiască pe Cosmin, pentru sera 
aceea, la masă, la moşia lui, unde trebuia să 
mănânce şi să dârmă toți musafirii. cei cari ve- 

" miseră aci. | i 
După ce corul termină «Hora Unirei», urmâ 

o mică pauză. E 
O parte din băeți înaintară cu dol paşi şi în- 

cepură pe două voci o fârte drăgălașă bucată: 

Sună clopotul. E ceasul 
Către şcâlă să plecăm: 
lute cartea, iute pasul, 

Eată şcola : să intrăm. 

Bună, banca ne aşteaptă; 
„Nici simţim când anu-i dus: 
Anul trece şi ne'ndreaptă 
Către clasa de mai sus... 

Eat'al şcâlei steag... E ceasul 
Sărbătorii ce dorim: 
Fruntea sus şi iute pasul 
Premiile să primim... 

Sună goarna... E momentul, 
Câţi la serţi acum am tras 
Să plecăm, la regimentul 
Ce ne chiamă, iute în pas! 

Pușca, sabia 'ne-aşteaptă ; 
Unu, doi! Și pasul rar... 
Pentru viaţă calea-I dreaptă: 
Şi la plug, şi militar! a?
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Uite:al Țărei steag... Cu bine - 

„Salutare tricolor ! | 
Sfint simbol vedem în tine: 
«Patria şi-al ei onor.I...» 

- e 

Corul întreg: repetă strofa din urmă, apoi îm- 
părțirea, premiilor începu. 

Premianţi erai aprâpe toţi băeţii din clasele 
lui Cosmin, premianţi pentru învăţătură, pentru 
aplecare deosebită la muzică, la lucru manual, 
la desemn, la priceperea mai inteligentă în ale 
plugăritului. 

S&rbătrea se închiăiă cu imnul « Trăiască 
«Patra» care însufleți cu deplinătate pe 6menii 
stăpânirii. | 

__- Toţi strinseră lui Cosrain mâna -cu prietenie 

şi] felicitară. 
- Prefectul îl rugă să - vie la masa lor de la. 

curte. . 

Când să iasă inspectorul din clasă, părintele: 
Srratomir îi aţinu calea. 

2 —: Dinule tată, nu mergi acasă; că tare te . 

mai aş:eaptă mă-ta.. îi zise încet,. cu dragoste - 

în priviri, cu glas tremurător de bucurie. ” 
„.. — După masă, tată,—după masă „— răspunse 

el cu grabă. S& supără prefectul dacă. voiă lipsi 
de la masa: de la curte... | 

— Bine, tată, bine... O-să-i pară răi mu- 
me-ti, dar o să-i spui că n'ai putut... Dar după 
masă, vii. dragul tati—vii? 
— Vii, fireşte,
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Și, domnul inspector se depărtă repede, ca 
să ajungă ceata Gmenilor mari „din care făcea 
parte dea dreptul. - 

7 3 

XAXI 

Din jos de Măineștii- Plopilor, se făcea un drum 
mare peste deal, prin o pădure seculară de stejari. 

Pe-acolo apucară, însoţite de călăreţi, trăsu-. 
rile musafirilor comunei Măineşti, afară de me- 
dic, chemat la un sat în care anghina făcea vic- 
time. 

Ori cât se silise Cosmin a nu.primi poftirea 
lui Ropniţă, nu fusese cu putință să nn cedeze 

- stăruinţei acestuia. Ba încă se afla acuma în 
trăsura lui. 

Tot drumul până la conac, lângă- un izvor, 
şi de-acolo "până la moșie, Ropniță, destul de 
bun vorbitor și el, o duse într'o necurmată Şi 
variată discuţiune cu Cosmin. 

In adincul lui, Mihaiă simţia imboldul ciudar 
“al unei aversiuai pentru Cosmin; şi totuși, din 

piăcerea. convorbirei cu 'dînsul, îi rămânea din 
ce în ce și un sentiment de prietenie pentru el. 

Descoperia din ce în ce în Cosmin un om 
cul:, forte serios, mai presus de modesta înfă- 
ţișare, parcă voită, ceși da. 

Și par'că-i venia pe virful limbei să] întrebe : 
cine este, ce trecut s'ascunde subt perii albi de 
la tâmple, în n ușdrele încreţituri ce se zăriati ici, 
colo pe chipul lui?
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Își aduse aminte însă că era 6re- -cum om po- 
ici bucăţică de diplomat; prin urmare, că a: 
merge prea repede în unele împrejurări, nu în- 
semna nici dovadă de tact, nici izbândă. 

* Victor Cosmin îi pricepea însă curiozitatea 
cel chinuia, Supă unele mișcări, din unele pri- 

- viri. 

„Şi fiind-că orice incercare pe lângă el, în di- 
recţiunea acesta, nu ar fi avut nici un rezultat, 
pentru a'şi răzbuna Gre-cum, Cosmin aduse vorba. 
aşa în cât Ropniţă să pâtă vorbi de el... 

Şi Ropniţă vorbi... 
„Firul se începu de la plugăria moşiei Măi- 

nești în «ciudatele» condițiuni din prezent, 
— Ciudate, în adevăr, repetâ. Mihâiii, și, te- 

asigur, domnule Cosmin, că eii n'o să urmez ca- 
lea dumitale pe moșia asta, întru cât priveşte - 
plugăria. Voiă apela la d-ta, să urmezi, şi pe 
viitor, a fi făclie pentru săteni, a-i lumina pen- 
tru o viață mail inteligentă, insi economiceşte 
să "depindă tot de marii agricultori cari sint. și 
trebue sâ fie, individualiceşte, o forţă... 

— Nu vi se- pare d-vs., domnule Ropniţă, că 
| jedeţi 'oreşit? Individul pote. fi o forță capita- 

| | IS dar nu va fi număr şi braţe. Acesta e o 
parte -a: lucrului. Altă parte, cea mai adevărată, 
cea mai practică şi cea mai de: viață pentru 
țară și naționalitate, e ridicărea sătenilor cu ori- 
ce preț. Astă zi sînt cu .totul demoralizați atât 
de străinii cari caută să'și facă averi în. scurt 
timp, timpind: pe săteni şi scurgând pământul 
prin o 'producţiune silită; sint demoralizați. și de
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românii cari nu vor să vadă mai departe de 
„obiceiurile trecutului, deprinși cu trista idee de : 
«boer» şi de «ţăran», care iese aprâpe la stă- 
pân şi rob pe viaţă. Eată de ce trebue să dis- 
pară şi asemenea idei şi exploatatori români sati 
străini. Să'l redăm pe ţăran, ţărel lui, și ţara, 

„celui ce are mai mult ca ori-cine, drept la dinsa: 
Să facem din țărani mici forțe capitaliste, din 
sate mici centruri de cultură şi de hărnicie eco- 
nomică... Să creăm din ei negustori, şi industriași, 
cel puţin în marginea necesităţilor lor locale... 
EI fiind plugăritorii moșiilor mari, am avea şi pe 
proprietarii-capitalişti mari şi pe ţăranii capitalişti 
mici, iar o spuză intreagă de stitini n'ar mai 

„da năvală să facă averi şi să le treacă peste 
graniţă, ă 

— Dar dacă țeranii, îmbogățindu-se, ar cum. 
păra moşiile mari şi le-ar împărți? Unde ar mai 
fi proprietatea: mare? Capitaliştii mari? 

— Ei de-o-cam dată nu vorbesc, domnule 
Ropniţă, de cât de acei ce'şi arendează moşiile. 
fie particulari, fie Stat. lar dacă am ajunge la 
vînzarea acelor moșii; produsul vinzării va r&- 
mânea câpital mare în mâna particularului, care. 
dacă va voi să trăiască de pe urina lui in lene 
va putea trăi din el,— va voi să'l măriască, se 
va apuca de industrie — şi nu poţi zice câ n'a- 

„vem nevoe de ea. Întru cât privește că proprie- 
tatea mare agricolă se va împărţi saă.va r&- 
mânea tot proprietate mare sai colectivă, —unde 
vezi r&ul? Reul e numai în închipuirea nâstră. 
domnule Ropniţă... Ne e frică să vedem liberi
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şi puternici pe acești țErani și nu ne .gândim că 
ei fiind puternici şi liberi, puternic va deveni şi 
Statul. Aș avea multe încă de zis pentru a vă 
convinge cel „putin, dacă nu şi pentru -a vE ho- 
tări să lucraţi în acestă direcţiune... l)ar o să 
mai vorbim. Voiesc numai a vă lăsa timp să 

"mai cugetaţi asupra. lucrului... 
— Eu mă mir cum ai putut convinge pe A- 

venian ? zise „Ropniţă. 
— Cum sper că vaș convinge şi pe d-vs., o” 

mai repet,— şi cum v'ași fi convins deja, dacă 

aţi fi fost proprietar al . Măineştilor. 
— Sper: că n'o să mă poţi. convinge când 

"voii fi. 
— Adevărat. 'Mi-aduc aminte că aţi mai zis-o 

acesta, subt altă formă, când am început a vorbi 
de lucrul acesta. 
_— Aş fi chiar, în ora de faţă, proprietarul 
Măineştilor, dacă bâla dâmnei Avenian nu ar fi 
luat caracterul grav care “i-a şi silit să plece în 

„străinătate. D-şora Maridra Avenian î îmi e pro: 
misă... ! 
"Cosmin nu făcu nici o mişcare; nu zise nici 
un cuvânt. Ropniță se uitâ la el. | 

— Cufundat în utopiile d-tale așa de frumâse, 
nu ai avut ocaziune să auzi, pâte, de proectul 

„ăcesta al lui Avenian.! | 
— Nu, domnule Ropniţă. 

„— Dar pe. Mari6ra, al văzut-o? 
_— La conferințele mele de la șclă, da; la 
biserică, de asemenea. 

— Nu e așa că e încântătâre?
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— Sint de părerea d.vs. | 
— Am întențiunea să plec în străinătate după 

„dumnealor. Aştept numai să mi se scrie unde 
se vor așeza pentru vară... 

„ Ropniță tăcu și r&mase gânditor, cu privirea 
întunecată. | | 

Dacă ar fi avut darul să pătrundă *nepăsarea 
aparentă a lui Cosmin, sar fi înspăimîntat Şi 
uluit. de furtuna ce bântuia sufletul acestuia. 

Să-i vorbiască altul de Mari6ra,— și cine? toc: 
mai Ropniţă cel nesuferit de dinsa; să-i vor- 
biască cu acea îngâmiare și încredere în sine; 
să fie cu putință ca altul so vadă și el nu?.. 

. Asemenea idei ii răvășiră ființa intreagă în- 
tratâta, că bucuros lar fi asvirlit pe domnul 
Ropniţă din trăsură şi War A strigat: nu, imhe- 
cilule, nu 6 vei lua pe Marira; ea nu va fa 
ta... La mine, mă înţelegi tu—la mine, inveță: 
torul satului Măineşti, - dacă -ași zice un cuvint, 
acea copilă încântătâre ar veni tremurând de: 
bucurie, fericită cum n'ar fi alta, să mi se a. 
runce în brațe! | 

Și o licărire de triumf trecu în privirile lut. 
In timpul acesta, Ropniţă, dintr'o necugetată 

pornire deșartă, pentru a'și da ifos față cu Cosmin, 
îşi suflase singur în spuză și își descoperise si- 
tuaţiunea : pe de o parte legat prin cuvînt de: 
Avenian, pe de altă parte cu amantă .în casă... 
şi unce? la moşie unde poftise atâția ochi cari 
puteau să vadă, atâtea capete cari puteeu bă- 
nui, atâtea guri care puteaii să bată toba... sub 
pecetea tainei, . | -
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Cum de nu-i trecuse lui prin minte acesta, 
în momentul când îşi Iuase hotărirea -de-a face 

petrecere la moșie la el?  -" Pui 
Intro anume clipă când trăsura se Săltâ la 

un hop, Ropniţă se întârse la starea de faţă ŞI 
urmâ convorbirea cu Cosmin. 

Convorbirea fu însă fârte fără chef din partea 
lui Cosmin, căruia încă nu-i trecuse ciuda pe 
Mihaiu. 

Începuse a da în-deseară când trăsurile in- 
trară în satul Hoiseni, aşezat la plele unui 
deal f6rte înnalt. : 
„Se mai r&corise puţin, srele ajunsese după 
nişte nori negri ale cărora margini păreai tivite 
cu fir de aur. 

Nâptea să vestia frumosă. 
1 Casa lui Ropniţă fârte .mare, altă, cu un 
“Singur. cat, îşi avea faţa. acoperită în intregime 
de “verdeaţa plantelor agățătâre. 

De la intrarea cea mare, o sală largă stră- 
bătea casa d'a lungul până la încăperea din fund." 
care era sala de mâncare pentru musafiri, | 

— Va să zică, sintem la tine, între băeţi, 
cum 'am zice, grăi prefectul, 
— Aprâpe ca între băețţi, răspunse: Ropniţă. 
— Cum aprâpe, blestematule? At vro bibică 

cu tine? rise senatorul trăgându-se de barbișon. 

c
r
 

—. St... zise Ropniţă. E o vară a mea din | 
- Bucureşti, al căreea bărbat se întârce mâine ori Ă 
poimâne din lași, unde are un proces. 

/ 

7
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— Asta nu ne e pâte impedeca să-i ciupim puţină 
curte... în mod forte respectuos... zise prefectul. 

— Mai ales, susținu! senatorul..., clipind” din 
ochi. 

„__ Ropniță îi pofti în salonul “mare, vechii ca 
mobilare, dar fârte curat... şi se duse pentru a 
Şi împlini datoriile de gazdă. 

Salonul acesta, cu portrete care infățişau bă 
trâni învestmiîntaţi oriental; — cu oglinzi bogate 
și grele, cu sofale pe care eraă aruncate şaluri 
scumpe de Țarigrad, cu covârele de Persia pe 
păreţi, — îţi rechiămai vremuri când Fanarioţii 
dictau şi schimbau -vechiurile obiceiuri românești; 
când în locul vredriiciei și demnităței personale, 
întronai slugărnicia şi lingușirea ; când în locul 
dragostei de țară, de popor şi de limbă, făceau 
să se desfăşure ca un fel de fală: grecizarea nu- 
melor şi dragostea de limba grecească, ura de 
cele româneşti, setea după măriri și averi prin. 
josoriri şi siluiri de tot felul. 

Candelabrul plin cu lumînări, punea în lumină 
chipuri aspre cu nasuri aquiline, cu bărbi mari, 
cu priviri viclene; chipuri femeești de-o frumuseşe 
plină, de cochetărie. ” 

Toate păreati că pârtă aceeaşi pecete: des. 
frâul. 

În timp cer-l-alţi, să împrăştiaii prin cele-Palte 
încăperi, convorbind, Victor privia cu deamtruntul 
rote ale salonului şi părea că umblă să aşeze 
spițele neamului al căruia urmaş era Mihaiu . 
Ropniţă. 

Se înghesui apoi într' un „colț şi « s& adinci în
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gânduri Şi cugetări. asupra trecutului ce i se ivia 
parcă în tâtă urici6sa lui destrăbălare... | 

Tresări când un servitor intră. cu o: tavă 
plină cu cesci. | 

După dinsul, intrară şi ceil-alţi- musafiri îm- 
preună cu Ropniţă. 3 „ 
„__—— Masa e gata, zise el, însă o să fim -cu 
adevărat între noi. Vară-mea e indispusă. 
— A!alal...asta nu să face strigă senatorul. 
—- ME, să nu fie altă drăcie, rise prefectul, 
— Poate să se arate mai târzii dacă io * 

trece răspunse Ropniţă. - 
— Atunci... în sănătatea dâmnei... cum îi zice? 

- închină Prefectul... . 
— Zefirina Amăriceanu... 
— În sănătatea dâmnei Amăriceanu, închină 

şi Senatorul. | DI 
Dacă sar fi lua: seama tresărirei și îngăl- 

"benelei lui Cosmin, la auzirea acelui nume, toți 
lar fi privit cu cea mal mare surprindere. 

Dar ei ciocniat, în timp ce Victor sta încă 
cu ceașca în mână... și privia... unde?... se părea 
că la unul din portrete... 

Ropniță prinse de veste după 'ce umplu încă 
odată cescile. . | a 
— Dar bine, domnule Cosmin, d-ta nu cioe-. - 

neşti cu noi? | 
“Cosmin făcu o silință asupra-i, zîmbi Şi: răs- 

punse, totuși cu glasul puţin înecat: 
— Bucuros, . 
Masa s& începu și se urmă cu veselie sgo- 

17
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motoasă, mai ales că'și făcură apariţiunea şi nişte 
lăutari destul de bunicei. - 
-— Dita nu prea petreci, domnule Cosmin, 

is şopti întrun rînd Ropniţă, şi 'mi pare răi. 
«Mi-ai „devenit simpatic. Cum aşi face ca să petreci 

şi d-ta. Pari trist... 
„ — Mulţămesc de bună-voinţă. “Nu sînt trist, 
domnule Ropniţă, dar firea mea nu este prea 
comunicativă, în afară de obicinnitele mele Ocu- . 
pațiuni. 

—  Voiești să ordonăm lăutarilor vr'un cântec 
mai pe placul d-tale? 
-— O! nu, de ce? La veselie trebue cântece 

'. vesele... zise Cosmin, 

Totuși Mihaiu făcu semn lăutarilor să tacă. 
* — la ascultați, -măi; ştiţi voi să cântaţi ceva 

frumos, vr'o romanță? Dar bine s'o cântaţi, că 
uite, domnul știe muzica... 
— Apoi, boerule, sărut mâna, cum ştie dum- 

nealui, „nu ştim noi, răspunse țiganul. Am fost: 
și noi pe la Măinești și, de! am auzit şi noi că 
dumnealui cântă, nu șăguește... cântă din vi6ră 
ca un cela... meşter. | 
— Ce spui? cânți cu vidra, domnule învăţător? 

„întrebă Prefectul. N 
— Admirabil, zise revizorul.: 
— Atunci, fă-ne plăcerea şi ne cântă „ceva... 

„Ori cât să fie de ordinară o vioară, un maestru 
“trece peste defectele ei... zise prelectul. 

— D'apoi că vidra mea e bună, boerule, sărut 
mâna... grăi țiganul, fudul, . 

— Plăcerea pot să v'o fac, domnule Prefect,



" 259 7 

  

dacă, după cum spune confratele, viâra e bună... 
zise Cosmin... 

—  Uite-o, cucâne... uite-o... Să te porţi cinstit 
Zinco... se adresă pianul, vidrei lui, şi o dete 
lui Cosmin. 

Acesta, o luă, o cercă, o acordă Şi stătu o: 
„clipă ca pentru a'şi aminti, 

Toţi se aşezară întru” ascultare... 
Cosmin își închipui pe Maribra Avenian şi 

n6ptea spre: anul noii, zimbi melancolic . şi . se 
ridică luându'şi pozițiune, apoi începu < Zimbetele 
de primă-vară». : 

Tăcere, luare-aminte, admiraţiune, însuflețire, 
la toți. 

Lăutarii-sorbiaii dumnezeeasca muzică și numai |. 
din când în când- mişca din cap, aci unul, aci 
altul, in semn de minunare şi de plăcere negrăită. 

Când arcuşul maestrului să lăsă în jos, toți 
isbucniră -în aplauze şi căldurâse strigăte de: 
bravo! 

— O dar eşti un «virtuos» da, domnule 
Cosmin, strigă prefectul... Am mai auzit bucata 

"acesta... dar unde? Stai să 'mi aduc aminte... 
„— La concertul dat astă-iarnă în folosul in- 
cendiaţilor din Boureni, zise e Ropniţă. A executat-o 
d-ra. Avenian... 
— Da... sa şi urmat parcă un fel de polemică 

relativ la numele autorului, zise deputatul. 
„. Ropniţă se roşi puțin... 
„ — AI auzit-o de la d-ș6ra Avenian, nu-i aşa? 
intrebă Mihai pe Cosmin. 

— Da, respunse scurt, Cosmin.
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-— Eu aşi bănui 'că e compoziţiunea 'd-lui 
Cosmin, zise revizorul... 
— A! da... s& pâte... Cele dou& bucăţi de 

astă-zi ne-ar îndreptăţi să credem. De ce nu ne 
încredințezi,. d-le Cosmin ? zise prefectul... D-ta 
eşti un artist... 

Ropniţă, intors cu mintea la acel răspuns aia 
gazeta din Bucureşti, privia ciudat la Cosmin, 
subt îmboldirea unul gând noi... | 

— Da, domnule prefect, e compozițiunea mea... 
răspunse Cosmin cu simplitate. 

— Şi nu o tipăriți? 
— Nu mam gândit: încă... 
— Domnul Cosmin ni se înfățișează din ce 

în ce cu calități surprinzătâre, una mai mult de 
cât alta, zise deputatul. 
— Şi cu asemenea mari calități, zise prefectul, 

stai d-ta într'ur sat, domnule Cosmin? Alt câmp 
de activitate se cuvine unor asemenea calităţi... 
Am să mă& gândesc, domnule Cosmin, sățţi des- 
chidem o cale mai largă... 

— 'Trebue, zise deputatul. 
— Să faceim, intări Senatorul. . 
— Ve mulțămesc, tuturor, domnilor pentru 

marea bună-voință cemi arătaţi, însă vE rog să. 
'mi dați voie să nu primesc, — nu ajutorul d-v, 
ci schimbarea poziţiunei mele de astă-zi.., 
— Pentru ce: întrebă prefectul,cu adevăratmirat.. 
— Pentru cuvinte ce nu pot fi spuse ai- 

" m&nui, cu t6tă părerea mea de răii că trebue 
să v& las în nedumerire şi în cine știe ce 
bănueli... ,
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Ropniţă nu'şi mai lua ochii de la el.. 
Polemica de odini6ră, numele Maridrei Avenian, 

ideea ei da cânta bucăţile sub un nume de 
autor strein, — atmosfera de taină care acoperia 
pe Cosmin, dorința lui d'a rămânea cum iera, — 
tâte acestea se amestecau în gândul lui fără să-i 
rEsară nimic hotărit. 

Să făcu o tăcere de câte-va clipe, când pri- 
virile tuturor stătură aţintite asupra lui „Cosmin, 
cu mirare şi cu uimire. | 

— Sa mai cântat atunci o bucată domnule * 
Cosmin, care ne-a entusiasmat pe, toţi... Trebue 
să fie tot de d-ta... Te rog cântă-ne-o și pe aceea. 
zise Ropniţă. 
— Bucuros, răspunse scurt, Cosmin, şi începu 

acel delicios vis, acea «fantazie» de-o originalitate 
puternică: şi de-o duioşie de negrăit. 

Prefectul st ridică, la capătul ei, şi întinse 
mâna maestrului, stringenduri-o cu căldură... | 

— Voiii păstra o amintire nespus de [rumâsă 
de d-ta, domnule Cosmin şi, te: rog să nu uiţi, 
că vei găsi în mine, când vei creie că e nevoe, 
-un protector şi. un amic. . 

— Mulţămesc, domnule prefect. -. 
Inspectorul, singurul nu zisese nimic, singurul 

ascultase și privise pe Cosmin cu un fel de 
vrăjmășie” tăcută, de invidie -ascunsă. . 

- Revizorul nu mai putea de bucurie și de mân- 
arie : el descoperise doar asemenea odor de preţ. 

Veselia se urmâ, — dar Cosmin găsi momen- 
„tul să se , Strecâre și să iasă în grădină, 

=
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Cântase, auzise laude, se bucurase de efectul 
compoziţiunilor ce-l erau scumpe, se gândise la 
Mariora și la momente ce'și însemnaseră pentru 

"tot-dâauna fiinţa în viața lui. 
” Totuşi o altă simţire îi stăpânia inima și cu- 

getarea. | 
Se pronunțase un nume de. femnee și acela 

rescolise t6tă cenușa din vatra unui trecut şi 
frumos şi dureros,., 

Era cu putință însă ca numele acela să fie 
"tocmai al. femel, al căreea chip i se înfățișa in 
lumina de apoteoză a visurilor trăite odiniâră? 

De era o 'realitate în adevăr, sai numa o 
potrivire, ori-cum... îl auzise după 6 ani, după o 
eternitate de suferinţi, după ce cântase prohodul 
adeveratei plăceri d'a trăi; orl-cum... femeea era 
aprâpe, il văzuse pote... i pândia pote... pentru 
a-i vorbi... 

Se .opri din mers, puternic înfiorat din adin- 
cimea ființei sale şi până în firele capului ce'și 
le simţi vilvoiu. - 

Privi în juru-i cu o adevărată spaimă... 
Luna plutia nepăsătâre în adincurile seninului. - 

înstelat, iar -pe pământ da casei o strălucire ciu- 
dată ca de cadavru pus în faţa unei lumini mari. 

Scria umbrele frunzelor pe marginea aleelor, 
făcându-le să pară dantelate; crea luminişuri în 
care lumina părea a unor feţe bolnave; făcea 
şi mai întunecâse fundurile drumurilor, unăe tă- 
cerea părea de mormînt, 

Numai din casă se auziati din când în când 
sgomotul risetelor şi țiriiturile arcușilor pe viori...
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Cosmin se lăsă pe o bancă din dreptul lui 
şişi plecâ fruntea în mâini. 

Simţia că-i vine să plingă; simţia că năpă- 
„dește nu ştii ce mâhnire grea... şi doria par'că 
„neființa în acele clipe de vălmășag sufletesc... 

Scârţiitul nisipului subt niște pași 'ușori, nul : 
deşteptară din acea nimiccire a conştiinţei de 
sine... 
De după un tufiş s se ivi înfăţişarea unei femei. 
Lumina lunei bătea in Cosmin făcând: să str&-! 

luciască firele de păr ce atunci parcă înnălbiati 
pe capul lui plecat de suferință. 

Femeea se opri cu o tresărire, și chipul ei. 
îngândurat se făcu palid... 

“Voi să se. întârcă, dându-se c'un pas în urmă... 
O putere fatală o îmboldi să treacă inainte, 

cu paşi grei... 
Cosmin. ridică repede capul, văzu pe femee, 

se ridică și rămase de piatră, în timp ce în 
gâtlej i se opri șuerătura unui. nume.. 

— D6mne!... strigă înnăbușit femeea. Dinsul |. 
Apoi, după 'o clipă: numai de uimire, se a- 

runcă în genuchi înaintea lui-și cu mârnile î îm- 
preunate șopti: | - 
— Victore... inrtă-mă cel puţin acuma. 
El păru că se desmeticește puţin, privi la dinsa, 

scâse un hohot de ris, ca de nebun, — și incepu 
a fugi pe alee, — nemeri o portiţă, trecu în o- 
gradă şi de- acolo o luă pe şosea în gână de 
lunatec...



PARTEA A DOUA 
I- 

In comuna Brăhășeșştii-Mari din Gorj, e cu- 
metrie şi tot satul e vesel, și tot satul umple 
curtea cea mare a lui Iosif Pintea din Făget. 

Vezi că lui losif «din Făget», — cum îi ziceati 
toţi, —îi dăduse Dumnezeii de curînd o fată;: 
o fată fusese și, dorul «lelei» Agrișa. 

- Ulcelele treceaă din'mână în mână, pe unde: 
nu sajungeai; lăutarii îi ziceau «căluşarii» ori 
«bătuta» ; fetele şi flăcăii jucau cu inimă și fru- 
mos; gluma deşteaptă trecea vie și cu haz, prin- 
tre cei în etate. | Ă 
"Sărele de septembrie lumina priveliștea de-aci 

şi munții depărtați numai la o palmă de loc; 
lumina casa cea albă cu prispă ridicată, clădire 
înflorită din mistrie și cu chenaruri albastre şi 
roșii, a 
Septembrie era pe la cele ducă zile din urmă; 

recolta de castane și de prune era minunată ; 
mai-mal nici viţa nu se lăsase prea pe jos. 

Cei din Brăhăşești erai mulțămiţi, — afară de
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câți-va cârcotaşi cari cârtiaii cu jumătate de 
gură, ştii, ca sâși facă obiceiul. - 

Neica Iosif e 'nalt, voinic parcă'l cioplise fi- 
rea dintrun brad. li dase mlădierea nuelei de 
alun, tăria cornului şi sumeţia stejarului, 

Erau aşa mai toți în sat; ca dînsu!, nici unul 
însă, când era vorba de grăit în pilde, de po: 
vestit una și alta, multe şi de tâte. Citia și scria - 

„lămurit: al lui îl bănuia” de cărturar cu duoă 
dramuri de minte subt căciulă. 

Leica Agrișa, cânta ca o priveghiătâre Și era 
frumâsă la chip! ca. o icâră de împărăteasă. 

Innebunise după ea proprietarul care-i și bo- 
tezase, pe Victor, un băeţaş acuma de vr'o şapte 
ani; dar ea mil lăsase la urma urei să înnebu- 

_niască de-al binelea şi nu ştii pe unde să fie 
dus ca să-i pue mintea la loc,—cu tâte că min- 
tea nu-i căciulă, s'o pui şi so scoţi când vrel, 

Ei îi era drag Iosif și nu lar fi schimbat nict 
"pe Făt-Frumos din poveste. | 

Ea, chip, se trăgea dintr'un neam.mai bun ca 
Iosit, dacă e vorba să vorbim după cum așează 
Gmenii lucrurile. i 

Neamul ei se orăşenise, se: mai subțiase 6re- 
cur la gusturi şi în traiti. | 

Agrișa învățase carte chiar, și carte bună; 
vorba ei era aleasă ca şi portul; era fârte cu 
judecată și deprinsă a gândi, a ciurui bine ce 
auzia şi citia. | 

Ar fi fost s'o ia de nevastă cine știe ce -oră- 
șan mai. spălat, mai ales că era și cu îndestulă 

“ dare de mână. „a o
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Dar când se duse cu părinții în Brăhășeşti, 
unde aveai vie .şi livezi de pruni, vezu pe losif 
şi inima-i spuse că cu. dinsul avea să ducă viață 
și traiă, patruzeci de ai, 

Părinţii cam cârmiră ceală, cam cârmiră hoisa, 
dar faţă cu hotărîrea Agrişei nu mai avură în-, 
cotro şi o dădură după losif «din Făget». 

Şi ce-i drept, nu-i păcat, trăiră; şi trăia de 
9 ani întro bună înţelegere şi o dragoste, de?ți 
venia să te uiţi numai în calea lor: şi cu drag să 
le intri în casă. 

” Pentru sat, ducea viață de săteancă;—in casă 
o viaţă deosebită : citia, cânta, vedea de căsnicia 
ei cu hărnicie și cu deșteptăciune, 

Micul Victor de cum începu să fie mai mă- 
ricel, lăsa cartea şi jocul, şi se făcea ghem lângă | 
ușa odăei în care mumă-sa cânta, de “îndată ce-i 
auzia glasul. 

In orele când muma avea treabă, începea co- 
pilul să cânte, de făcea Iosit mare haz de el. 

Către șase ani, nu rare ori îl prinse Agrișa 
cu notele în mână uitându-se lung la ele, adin- 
cit pe gânduri, parcă voia să le” deslege și să 
le înțeleagă. | 

Intro bună zi, se pomeniră părinţii cu uimire 
că Victorel citește pe o carte... 

Muma îi arătase mai mult în glumă literile, 
azi duoă, trei, mâine ducă trei. 

Copilul le ţinea minte și, când era singur, a- 
lerga la câte-o carte și începea să aleagă cu- 
vintele care-i dădeaă lui un ințeles, Aşa i înveţă 
a citi...
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- Acuma avea şepte ani şi era dat la școlă. 
Dar ce se  înveţa în clasa l-a era o. jucărie 
pentru el. : 
De i sar fi dat ceva mai grei, "și-ar fi pus 

mintea numai de cât la lucru. 
Părinţii nu voiai însă a'l sili. Totuşi, la po- 

vesti, la unele discuţiuni şi sfătuiri dintre pă- 
rinți lua seama cu stăruință, cu nesațiti. 
„Nu zicea nimic, nu vorbia nici odată neîntre- 
bat, de şi une-ori îl îmboldiai curiozitatea și do- 
rul d'a afla,—dar stringea tot ce auzia, gândia | 
tot ce se spunea. - 
Cu câte-va zile înainte d'a naște Agrişa pe |! 

fetița, al căreea botez fusese acum, — pe când 
sta culcată, văzu pe Victor că se -apropie de 
piano şi că începe a cerca să: prindă sunetele 
"unei octave. 

Fie că mai cercase sai nu, octava ieşi în- - | C 
treagă, fără greş. | 

Agrişa zimbi şi nu zise nimic, pentru a nul, 
însfioșa,—căci de sfios, era sfios copilul. | 

— Cine ştie . ce talent o să iasă din el, gândi! 
muma șil cuprinse -în raza privirei sale pina de 
iubire. 
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Pe când cheful era în toiul ui, Iosif, nu ştiu” _ 

din ce îmbold, se uitâ de-o dată în juru-i ca să | 
vadă ce i se făcuse Victor. e 
“— la vezi, nevastă, unde-i cocoșelul nostru? 
— Unde să fie? De când ne-a venit Florica, 

s& mai deslipește de lângă dinsa? O leagănă și.
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o: desmiardă. cu glas dulce, de cum o vede-că 
mişcă... . să 
„— Eu nuştiă ce fel de băeat aveţi, 'zise o: 

temee din' sat, cam rubedenie. Victor al dum- 
neavâstră nu să jâcă, nu £f aleargă, nu face 
şi el nebunii, — vorba vine, — ca cel-l-alți copii 
din sat,—ca toți copiii, del... - 

— Fiecare copil cu: firea lui, cu apucături 
„după fire, leică Nuşo, r&spunse Iosif. 

— Păi fireşte.. nu zic ba.. Dar şi-aşa... 
Atunci Victor ieși fuga pe prispă. 
— Mamă, mamă... Florica te chiamă, fiind-că 

plinge strigă el. .  - a 
„E aprâpe bălan, cu ochii de un albastru în- 
Chis; nu fcumos, dar cu trăsuri potrivite; na 
vioi, dar vădind deşteptăciune. Prea 'nalt pen- 
tru etatea lui. | 

Numai urmărit de aprâpe în aplecările lui, îţi 
da ideea” că era însemnat să ajungă un om 
deosebit, 

II 

In curtea unei case de înfățișare simplă se 
plimbă o femee învestmîntată cu negru. 

Col6rea acesta a hainelor face să iasă şi mai 
bine la ivire frumuseţea mare a chipului, pe - 
care întru nimic n'o strică vălul de mâhnire ce-o 
acopere. 

O fetiță de vro patru ani, nespus de drăgă- 
laşă, cu buclele ei blonde ce-i făceaii capului
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aureolă, alerga de colo, colo şi venia să se a- 
gaţe de rochia mume-si. - e 

Muma îi zîmbia, îndurerată, o desmierda pe 
p&rul mătăsos; iar copila, mulțămită, da iar 
fuga, rizând. Se a 

După puţin întrâ pe portiță un băețaș 'ca. de 
vro unsprezece ani, cu chip serios, cu înfățișare 
aşezată, îmbrăcat și el cu negru. : 

Sărută mâna' mumei, primi o îndoită sărutare 
din parte-i și intrâ în casă, Se 

_ După câte-va momente se auzi niște exerciții 
la piano. - i e 
Muma intrâ repede în casă, în o odae cu mo- 

bilă şi orînduire ca la ţară. Doar pianul era o 
notă nepotrivită. 

— Dragă Victorel, abia at-venit de la șcâlă 
"şi iar te pui la lucru? îi zise ea cu blândețe, 
„cu o imputare in care str&bătea grija şi iubirea. 

— Tocmai că mă distrez, mamă... Muzica nu 
e grea ca aritmetica. . 

— Nu, ori-cum, drăguță, te ocupi prea mult 
pentru etatea ta... Ascultă-mă, Victorel.. Și să-- 
rută cu aprindere. ' 
„.— Ascult mamă... 

Se aşezâ lângă ea și începu a-l spune de pe 
la şcâlă, cari băeţi aă făcut nebunii, cari n'a 
ştiut lecţiile şi cum '-a pedepsit profesorul. : 

Din una în alta ajunseră cu vorba să amin- 
tiască de Brăhăşeşti și numele tatălui fu pro- 

„nunțat. | 
Atunci Victor se opri de-odată, ochii i se um-
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plură de Jacrimi, și, ca să nu vadă muma, se 
aplecâ, parcă pentru a căuta ceva. 

Ol dar muma îl înţelesese deja şi, cu tâtă 
stăpânirea de sine, nuşi put: opri un hohot 
înnăbușit de plins... 

Victor se ridică repede, o privi o clipă cu 
durere şi i se aruncă de gât cu șâpte de mân- 

i gâere, cu cuvinte ferbinţi de dragoste. 
- Atunci se auzi Florica plângend afară. Că- 

zuse şi se lovise..—Ah! mamă am lăsat pe 
eat aie eur strigă cu grijă Victor și dădu 

a fuga afară, ștergându. -şi. ochii. 
atit Fe ta curând. îi făcea copilei. jucării, de ridea, 
Pia drăgălașă din tâtă inima. 
pei: 
Dal . Z , ; Iosif «din Făget» murise de un an de zile, 
if In urma unui glonţ primit din greșală la o vi- 

pi nătâre de urs. 
„Dacă Agrișa nu sar fi gândit că trebuiia să . 

4 dea lui Victor și o instrucțiune deosebită, ar fi 
rămas la ţară să ia dinsa în mână firul treburilor. 

Insă, .de oare-ce vedea în băeat însuşiri şi 
aplecări anume, voia să jertfiască numai înte- 
reselor creșterei acestui copil ce era să-i fie 

"" odată sprijin și mândrie. 
Pe urmă trebuia să vie rindul și Flârei... 
Pentru copii dar, totul | | 
Mulţămită tatălui ei, Agrișa se putu desface 

cu preț bun de casă şi arendă livedile' și viile, 
jarăşi cât se putu mai bine. 

Trăia acuma în: Craiova fârte de-oparte, cu - 
totul dată creșterei celor doui copii.
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Peste câți-va ani o vedem pe dâmna Făge- 
ţeanu,—cum ÎȘI zicea după pronumele de colă 
al- băeatulni şi al fetel.—în București. | 

Aceeaşi frumuseţe, — acum doar în. deplină 
"maturitate : fârte fericită că Victor şi Florica 
erati nişte copil buni și harnici. . 
„Victor, era în clasa a VII de liceii şi urmând 

“vidra la conservator; Florica, în clasa l-a de 
gimnazii, întrun pension, jumătate internă. 

Scra, -Victor, cum ieșia de la liceii ori de la 
conservator, s& ducea cu plăcere să ia pe so- 
ră-sa de la pension, şi se întorceati. împreună 
acasă. 

Intre mumă și el, era o legătură sufletescă 
rară, care nu era să se desmintă: î în tâtă viața 

lor de-apol,.o potrivire de gusturi și de aspi- 
raţiuni, o înțelegere de tâtă clipa, o iubire plină 
de duioşie, de-un negrăit farmec. - 

În asemenea fel de viață işi strinsese ea, — 
frumâsa şi cumintea mumă, —t6tă puterea ini- 
mei şi-a judecăţei. Ea nu mai exista de mult 
ca -femee; urma să fie muma şi numai muma 
cea mai devotată, dar şi cea mal răsplătită 
pentru jertfa ei. | 
„Cea mai deosebită plăcere a lor era să facă 
seră, muzică împreună: Agrișa'- ţinea pianul, 
Victor cânta pe vidră; Florica îi asculta şi lua 
aminte. Une-ori să încerca să însoţiască ea, pe 
frățior, la piano. 

Și serile treceaii în' acel aer dulce de intimi-- 
tate, până la care rar strEbătea un singur prie-
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cen al lut Victor, şi muma, acestuia, singura prie- 
tenă a Agrișei. 

Și nu puţine ispite, cu tâtă viața lor retrasă, 
a avut de îndepărtat: dâmna Făgeţeanu. 

Frumuseţea ei veselă şi fericită atrăgea cu 
înverşunare. 

Ce-i trebuia ei însă un alt bărbat, care nar 
fi fost Iosif al ei, pururea neuitat? 

Pentru plăcerea de-al avea? Dar tâte plă- 
cerile din lume nu ar fi putut plăti pe aceea 
a iubirei şi îngrijirei ce le putea da întregi co- 
piilor ei, — pe aceea că primia fără nici o: 
ştirbire dragostea, încrederea şi cugetul copiilor ei. 

Dintre colegii de şcâlă ai lui Victor, Nicu 
Baran isbutise a dobândi prietenia grei de do- . 
bândit a lui. 

Nicu era o natură delicată şi. ca fizic, şi su- 
fleteşte: s& putuse lipi repede de natura puter- 
nică fiziceşte, şi tot atât de delicată ca suflet, 
a lui Victor. | 

Nicu adora muzica fără aise da cât de pu- 
ţin elcu atât. mat mult iubia dar pe Victor, 
în care se desfășura deja puternicia viitâre a 
talentului de artist. 

Era totuşi o deosebire între firile acestor * 
duoi prieteni de inimă; pe când Victor întimpina 
cu încredere şi sinceritate ceea ce-i părea bine 
întrun om, Nicu, întîmpina cu îndoeală, pururea 
fiind bănuitor. Ă 

Era capabil de a fi bun prieten, dovadă sen- 
timentul lui pentru Victor; dar era singurul că-



273 

ruia îi dase acestă iubire fără nici o gândire 
ascunsă. 

Victor era poetul care simte și dinaintea că- 
ruia vieaţa exista, fiind-că exista și un ideal care 
era ţinta acestei vieți. 

Nicu era omul car6 admira, care putea să se 
insufleţiască; dar dinaintea căruia vieaţa era bună 
numai întru cât îi da chezășia pentru bunătăţile 
la care aspira întrinsa. | 

Seriozitate, dor de muncă, “energie, activitate 
era în amânduoi. | , | 

În acestea numai se asem&nai, ca şi in iu- 
birea unul pentru. altul. —Pte de aceea și prie-. 
tenia lor ţinea şi din ce în ce sE întăria -cu cât: 
deveniaii mai bărbaţi. 

Terminară odată clasa a VIl-a; luară odată 
bacalaureatul. 
„Victor nu voi să facă vro. facultate, la în- 
ceput, alegându'și- numai cariera de artist, în 
care doria să se perfecţioneze. 

S& plecă însă stăruinței mume-si și să hotări 
să urmeze dreptul, ca să aibă o diplomă, ca să 
fie tovarăş de şcâlă și pe băncile universităţei, - 
cu Nicu. 

Dar părinții lui Nicu îşi indemnară băeatul 
să se ducă în străinătate... 

Victor se întristă, de apropiata lipsă a prie- 
tenului s&ii unic. 
“Atunci d-na Făgeţeanu i zise: 
— Nimic nu mă ţine legată de țară, dragul 

mami. Mult-puţin, avem cu ce: haidem la Paris, 

18
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și vom sta la un loc cu prietenul tei care va 
găsi în mine o mamă. 

Şi plecară la Paris. 

III. 

In Paris începe pentru Victor o activitate fără - 
cel mai mic astimpăr. 
"De şi în acelaș apartament, la al duoilea, în 

strada Gay-Lussac, cei duoi prieteni să intilnesc 
numai sera, la masă, și une-ori la cursul de 
Drept. 

Nicu Baran își vede numai de studiul Drep- 
tului: la curs şi acasă. 

In primele câte-va luni însoțește prin Muzeuri 
pe dâmna Făgeţeanu. 

Victor să împarte cât pâte mai mult: la Drept 
și la Conservator; la câte-va cursuri speciale 
unde ascultă cu luare aminte și cu nesaţii; în 
unele seri la conferinți. 

«La Bodiniere»> nu-i scapă nici odată. 
De ducă ori pe săptămână împreună cu mu- 

mă-sa, cu Florica și cu Nicu s& duc la un teatru; 
« Duminecile, ziua, in împrejurimi, —.la Sevres, 
la Saint-Cloud, la Asnicres, la. Fontainebleau, — 
mai ales pe unde e pădure, ca la Meudon, la 
Vincennes. 

D-na Fageţeanu, înconjurată de acestă hăr- 
nicie tînără şi vigurâsă, să simte în. nevoea de- 
“aşi chiăltui şi ea din puterea nervilor, doreşte 
şi ea să dobândiască cunoștinţi nou&. Ast-fel işi 
împarte timpul între grija de casă și audierea
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unor cursuri de la Sorbona, cât şi la citirea căr- 
ţilor de : Filosofie, de Istorie şi de Drept. a 

Florica, singură între toţi, să ocupă măi puţin. 
Ea, cu cât creşte, st face mai slabă, mai fără 
energie. Învață, pentru a'şi împlini o datorie; 
incolo, visează, stă întrun fel de moleşeală a- 
prâpe bolnăvici6să. Nu sufere de alt-fel, din cauza 
vre unui neajuns fizic al organismului st. E 

- numai o fire lipsită de vigâre, şi par'că de voință. 
Nu are aplecare nici măcar pentru muzica, 

de şi are, un glas care surprinde prin frumu- 
seţea timbrului, Cântă, dar nu pune căldură, nu 
pune - nimic din simțirea inimei, SI 

1 S& face din zi în zi mal frumâsă,—de-o fru- 
museţe însă ce nu pare a avea nimic lumesce 
în ea. De aceea, pâte, nimic din lume nu o im- 
presionează aşa în cât să se simtă şi vibrarea: 
energiei sale în suma de vibrări a mediului. 

Nu odată d-na Făgeţeanu, s'a îngrijit de-ase- * 
menea stare ciudată. alergând şi la ştiinţă, ce- 
rend medicilor lămuriri şi “ajutorul lor peniru o 
indreptare.. 

Insă ce era de făcut unei organizaţiuni forte 
completă, fiziceşte ? 

Unul singur o bănui candidată la ftisie... dar 
nu spuse mumei. ! 

Putea so ducă însă forte mult timp şi pâte 
t6tă viaţa, chezaşă de traiti îndelungat fiindu-i 
însă-şi acestă indiferenţă. acestă lipsă de emoţiuni, 

Putea însă cine-vă să prevadă ce anume îm- 
prejurări ar fi putut să hotărască o schimbare,



în modul de a fi al acestei frumâse şi atât de 
stranii fiinţi ? 

O întreba adese ori muma la ce s& gândește? 
ce anume porniri o fac de viseză? 

Ea zimbia nespus de dulce şi de frumos, şi 
răspundea cu o blândeţe ingerească: Ă 

— Nu “ţi-aș putea spune dragă mamă; imi 
place însă negrăit de mult să stau aşa... 

Cu râte acestea, în anume momente, când se: 
încingea câte o discuţiune între d-na Făgeţeanu, 
Nicu Baran şi Victor, asupra muzicei sati a vre 
unor cestiuni sociale,—nu odată numai își spu- . 
nea cuvintul ei, şi atunci uimia, fiindcă iera cel 
lămuritor, cel care încheia discuțiunea ori o punea 
pe adevăratul ei tărâm. 

In afară de Gre-care romane fârte morale 
ce găsia în biblioteca pensionului, Florica nu 
citia nimic alt; totuşi cu un bun simţ admirabil, 
cu o intuițiune minunată, pricepea şi.ştia ce. să 

spuie; acesta dovedia că avea ca și ceilalţi 
- inteligenţa. 

Intro zi i se păra d-nei Tayeţeanu că intre 
Victor. şi Nicu era dre- „care. răceală. 

Mai ales în o duminecă, zi hotărită pentru 
o plimbare şi un prânz pe iarbă în frumoasa 
pădure, de la Meudon, luâ seama că nai nu -schim- 
bară nici o vorbă amânduoi, cât ţinu drumul. 

— Ce este între voi? îi întrebă în cele de 
pe urmă, d-na Făgeţeanu, ne mai putend ţine. 

Și Nicu, şi Victor să roşiră și nu r&spunseră, 
încurcaţi de întrebarea prea fără de veste.
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Florica orînduia ale prânzului, pe verdeață, 
încet, cu luare aminte la ce făcea. 

— Vedeţi că aveţi ceva? Și nu ştiă ce-ar 
putea fi între voi, căci mai nu vă petreceţi viaţa 

împreună, departe de mine... Nu cer numai de 
cât să'mi spuneţi cauza, dar dacă e ceva care 
să pote spune, nu întârziaţi a mă face părtaşa 
vâstră şi împăciuitrea între vol. 
— Nu e nimic grav, mamă, răspunse Victor . ... 

şi deja "i-am hotărit lu Nicu că se pote bucura 
el: de lucrul ce sar părea că ar voi să ne în- 
vrăjmăşească. El insă, cam bănuitor cum e, nu- 
'mi crede sinceritatea, cu tâte că 'i-am dat do- 
vezi de dezinteresarea mea de acel lucru. 

— O! copil, copii... mi se pare că vă înţeleg... 
„zise muma, încet... Luaţi bine sema la micile 
“vâstre legături ca să nu v& răpiască prea mult 
timp şi să nu -vE facă pătimași... 

„ Băeţii nu mai ziseră nimic, rușinați. Masa însă 
se făcu: în curând veselă, iar apoi discuțiunea 
asupra unei conferinți, îl puseră pe toți în bună 
înțelegere. | 

Pe când muma strîngea masa, iar Florica se 
plimba pe o alee, părând. mai mult o apariţiune,— 
Nicu şopti lui Victor. 

— Vrei ca nici tu, nici et să nu mai răs- 

pundem privirilor Norettei ? 
— Dar de ce, uriciosulel! Ne place amâni 

durora,— şi ne-a plăcut fără să ştim de la în- 
ceput că ea cocheta cu fie-care din noi, în parte; 

tu însă pari mai aprins. R&mâl cu dinsa. Ce? 
nu se mai găsesc fete frumâse în Paris? 

.
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— Dacă "mi promiţi pe ondrea ta, Victore, 
că renunți la dinsa fără să -remâi cu vro ciudă 
pe mine... a | 

— Dar firește, Nicule! Pe urmă află un lucru. * 
.Eă când voiu iubi, voiă iubi la nebunie şi voit 

şti să aleg cui să'mi inchin simţimintull|“ în le- 
găturile ușâre n'o să'mi pun nici odată “inima... 

— Bine, âtunci r&mâne hotărir... Pentru Line, 
nu mai există Noretta... . 

— Nu, nu mai există... 
— Îşi mulțămesc Victore... 

„= şi dară mâna, — în timp ce d-na Făgețeanu 
zimbia, trăgând cu câda ochiului la impăcarea lor. 

Intro seră Victor veni acasă mai de timpu- 
riu ca de obiceii, hotărit să citiască pentru e- 
xamenul care s& apropia. - 

D-na Făgețeanu lipsia. 
„Găsi: un bilet al lui Nicu, în care îi zicea: 
«Sint disperat; nu ştiti ce să fac. Am dovezi 

că Noretta mă înșeală. Cunosc şi pe individul. 
Deseară să nu mă aşteptaţi; spunei mamei tale 

„ce vei crede tu pentru a'mi justifica lipsa. Am - 
so omor pe Noretta... și, cine șue... Dar... La re: 
vedere, 

| ÎWicu. 
» Victor rămase ca de marmoră. 

Nicu era în adev&r capabil să facă vre o ne- 
bunie, cu firea lui aprinsă și nestatornică. 

Umblă prin câte-va cafenele: din cartier, se 
duse la Noretta chiar: nu dădu însă nici de el, 
nici de Noretta Ă
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„Se înt6rse tărzii acasă şi, fiind-că văzu pe 
mumă-sa' fârțe neliniştită de întărzierea lui, îi 
spuse taina şi grija lui cea mare. 

D-na Făgeţeanu 'r&ămase o clipă pe gânduri 
"apoi zise: 

— E pasionat şi uşuratec,.. Am să-l fac să 
"mi, mărturisească singur și ceea ce-am să vor- 
besc apoi cu. el, cred. “că „o să-l îndrepte... 

— Cred şi eu, mumă, căci de alt:fel are inimă. - 
-- O să me silesc a-i” da şi judecată. pe 

lângă prea multa inimă ce are. 
A duoa-zi pe la prânz, Nicu se întârse „palid, 

nervos şi intunecat; 

Bătuse pe cindividul» Norettei, stătuse inchis 
la un post de poliție pănă pe la ora . aceea; 
rupsese, însă dragostea cu Noretta, şi, zicea el, 
şi cu amorul cu asemenea fete. - 

ȘI, in adever, sfătuit de d-na Făgeţean, s&. 
ținu de vorbă. Sa A 

Fire: aprinsă insă, lui Nicu îi trebuia iubirea 
unei femei. 

Şi pe acestă femee o visa neincet at, o aş- 
tepta să i se iviască în cale. 

Intro Sâmbătă scra când şi Florica se afla . 
acasă, dna Făgeţeanu: le zise în timpul mesei: 

— Copii,-voiă să vă întreb dacă vreți să 
faceţi cunoştinţa unei familii vecină cu noi. O 
d-nă, Camerolles, mă& tot privia de cât-va timp 
cu multă prietenie. Ajunserăm ast-fel a ne sa: 
luta, a schimba câte va cuvinte, iar iieri am făcut 
împreună drumul pentru cumpărături la, Beau. - 

i Ia
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marchais. E forte cum se cade, forte prietenâsă. 
Are şi ea copii, după cât am înţeles, destul de 
mari. În -timpul cump&răturilor şi până când ne-' 
am întors, mi s'a făcut şi mal simpatică. Acelașy 
lucru i sa întimplat presemne și ei, faţă cu . 
mine; atâta deosebire numai, că ea "şi-a ar&tat 
simpatia şi prin dorința de-a ne vizita unii pe 

„alţii. Ast-fel, pe astă-scră sîntem invitaţi la ea 

acasă. i 
— Fiind-că e una din serile nâste de petre- 

- cere, ne putem duce, răspunse Victor. Noi sin- 
-tem destul de ocupați; d-tale, mamă, îţi trebuie 
o asemenea prietenie. | 

Dar tu, Nicule, ce zici? 
— Eu, zic că merg bucuros. 
— Dar tu.Florico? întrebâ muma. 
— Fiind-că v& duceți toţi, ar fi o lipsă _de 

-2 „politeţă să nu merg și ei, Merg__cu plăcere 3 2 
* însă, fiind-că în pensionul nostru e o d-şoră! * 

- Camerolles, în clasa a VI-a și ași dori să-i fac 
cunoştinţa. E fârte iubită de fete şi nu 'e prea 
mândră ca cele mici ca de-al de noi... 

— Auzi Nicule? zice Victor zimbind... 
„Făte «gigeap ca să fil la înălțimea clasei 

a Vla. 
Nicu Baran bine-voi să se simtă încurcat și 

să se roșiască: era de faţă Florica. - 
De şi era intimitate frăţiască între el şi co- 

pilă, une ori să simţia sfios când ochii ei mari 
visători s& opriaă asupră-. | 
" Era'o frumusețe deosebită, Florica; totuși 
nu era idealul dorit de el, nu-i însuflase. iubirea
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aceea' de care își simţia sufletul însetat. Pâte 
unde nu avea copila acesta vioiciune şi energie. 

“Dear: fi întrebat-o acum cine-va şi pe Florica 
de simţimintul ei pentru Nicu, de sigur .că ar fi 
răspuns: îmi e ca şi frate... 

= De cât nevinovăție şi sinceritate nu puteai 
alt-ceva . bănui în inima acestei ființi prea - puţin 
parcă legată de pămînt. 

Dacă ai fi întrebat pe d-na Făgeţeanu ce a- 
nume gând îşi pârtă une-ori prin minte, privitor 

la Florica faţă de : Nicu. pote că ai fi aflat o 
Gre-care intenţiune pentru viitor. 

Victor, fârte ocupat, nu ar fi rămas surprins 
de intențiunea acesta, dar, întrebat, ar fi r&s-: 

. puns. de sigur că nu se gândise nici odată la 
asemenea lucru.- 

D-na Camerolles, v&duva unul înalt funcţionar 
trăia aprâpe aceeaşi viață retrasă ca şi d-na Fă- . 
geţeanu. 

Energică, întru cât privia afaterile, dui6să şi 
prevăzătâre întru cât privia iubirea el pentru 
copii, trebuia să ghiciască pe d-na Făgeţeanu Şi 
'să se împrieteniască cu dinsa. 

Ea luase sema traiului vecinei, îi plăcuse, vă- 
zuse în copiil ei ființi liniștite și studioase și 
voise al cunâşte pe toți. 

De Gre-ce însă ea era în. Paris acasă. la ea, 

şi vecina musafir, crezu că e bine să facă ea 

“pasul întâi, și'l. făcuse. | 

D-na Camerolles ocupa catul întâi „al casei. 
N
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d'alături.. Încăperile celor-lalte duoă caturi le: 
dase cu chirie unor familii fără copii. a - 

Ea avea trei fete și un băiat şi nu voise alți: 
copii în acea casă. A 
„Băiatul era locotenent de marină și se afla: 

cu serviciul în ministerul Coloniilor.. 
„Copila cea mai mare, Angela,—de care vor- 

bise Florica,— era in clasa VI: cele-l-alte ducă, 
mult mai mici, urmată la șc6lă ca jumătate interne. 

Angela e o brună de-o -frumtisețe impătimi- 
toare: ure o frunte largă pe care, şuvițe creţe 
de-un negru lucitor,. pun umbre neastimperate. 
Ochii nu tocmai mari, dar de un albastru ca 
cerul de primă-vară, viol, r&utăcioşi fără r&u- 
tate, .rizători fără ironie. Gura aşa de mică și 
cu buze așa de roşii, că pare o cireaşă celți dă 
o poftă nebună s'o priveşti, dar şi mai mare: 
so guști.. Risul îi e copilăros, de-o sonoritate 
dulce, vesel și sincer. Zimbetul une-ori fură din 
acea rcutate nesupărătâre a ochilor. Vorbeşte 
mult, vorbește frumos și e de spirit. 

Pas dețţi ţine inima în friă faţă cu aşa ispită 
de șaptesprezece ani aprâpe! 

Locotenentul Iulian Camerolles, e nalt, sub- 
ţiratec, destul de frumos, dar tăcut, observator,. . 
grei la prietenie. 

E (Orte „puternie-şi forte cuminte. 

Primirea d-nei Făgeţeanu și a copiilor ei, fu 
(Grte cordială. 
— Uite, şi ei credeam că şi d-nul Baran e: 

copilul d-vs,, zise d-na Camerolles.
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— E ca şi copilul mei, r&spunse d-na Fă-: 
gețeanu. Intre el, Victor şi Florica, nu fac nici 
o deosebire... | 

— “Parcă 'mi eşti cunoscută, domnişoară, zise 
d-ra Angela, Floricăi... | | 

Și vorbiră, mult asupru pensionului îri care 
erai amândouă. 

Victor se potrivi repede la gusturi cu loco- 
tenentul. ! 
„Nicu Baran vorti cu d-na Carnerolles şi cu 
d-na Făgeţeanu, cât timp Florica şi Angela 
de-oparte, Victor şi. locotenentul de altă parte, 

“stătură prinşi în vorba lor. i 
Privirea lui Nicu se turișa des însă către lo- 

cul unde erai fetele. a. 
lar când toți făcură un cerc, Nicu nostru, cu 

o putere de vervă ce rare ori i se întîmpla, con- 
duse convorbirea și începu a rivaliza în trăsă- 
turi de veselie şi de spirit cu Angela. 

„Nici nu prinseră de veste când se fâcu miez 
de n6pte... E | 

Asupra despărțirei, Nicu propuse pe a doua 
zi o plimbare la Meudon sai la Auteuil. 

D-na Camerolles primi. | 
„ R&mânea cestiunea prânzului, lucru cam grei, 

de 6re-ce nu era timp destul, | 
D-na Făgeţeanu îşi luă asupră'şi însă a rindui 

- aşa, în-cât să iasă bine și cu prânzul, Na 
Când Nicu şi Victor să văzură în odăile lor 

ce dai -una în alta, Victor. se uită lung la Nicu. 
— Ei? cum îţi pare d-şâra Angela, prietene? 
— Divină | strigă Nicu. Dar ţie? :
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— Mie? periculsă pentru inima ta. 
„_— De ce pericul6să, Victore? | 
— Fiind-că, după cât am putut vedea, mintea 

ta 'şi-a pus deja speteze și până să se facă mâră, 
nu-i mai trebuie de cât prânzul de mâine... 

— Uite săți spun drept, Victore, zise Nicu, 
fOrte cu căldură, dacă Angela mă va plăcea, eă 
simt că ași iubi-o la nebunie... “ 

— Şi urma? 
— Urma? zise el, intunecându- -se la chip... 

Dacă o vrea să vie în ţară, o iaă de nevastă... 

— Ce spui? 
— Pe viaţa mea. 
— Dar dacă nd voi să'și lase țara? 
— Re&mâna ei aci... şi cred că n'o să pier.. 
:— Ol Nicule, Nicule... ce repede iei tu hotăriri 

mari... 

— Le iai repede Victore, dar le ţii... 
" Uite, simt că e ceva preursit: ori Angela, ori 

nici odată alta... ME, e şi încântătâre! 
— Fii prudent, Nicule, să nu jigneşti familia 

fetei... să nu pari fetei om. puțin serios... Lasă 
cel puţin ca lucrurile să meargă mai cu incetul... 
şi numai când vel fi sigur de o înclinare a fetet 

pentru tine, —atunci să începi, —totuşi și atuncea 
-cu seriozitate, consultând şi pe cei de acasă din 
țară... 

— Bine, Victore, bine. Uite, în asta o săte 
ascult,
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IX 

Patru ani şi jumătate trecură ca patru, fru- 

m6se nopți de vară pline de visuri bune. 
E prin lanuarie, pe la capătul lui. 
Parisul e in toiul petrecerilor; cele două fa- 

milii, în ajunul d'a sărbători doctoratele tinerilor 
Victor Făgeţeanu şi Nicu Baran, dobândite cu 
„vro două zile inainte. 

Micul bancher e hotărit la unul din restau- 

rantele mari din Palais-Royal, la care a fost in- 
vitat și maestrul profesor de vidră al lui Victor. 

Nicu Baran e fârte vesel dar şi fârte nervos: 

aşteptă de-acasă învoirea familiei pentru căsă- 

toria lui cu Angela Camerolles.: 
Căci, în aceşti trei ani trecuţi de când. a 

cunoscut pe Angela, dragostea lui a mers cres- 

cend, primită de feumbsa - fată, încurajată şi. pri- 

"mită de d-na Camerolles şi de băiatul ei cel 

mare. 
Angela a pus deplină stăpânire pe inima și 

spiritul lui Nicu; pare.că'l iubeşte indestul, dar 
ceea-ce e curios pentru firea ei neastimpărată 
şi arzătâre, a făcut ca iubirea acâsta să fie 

impresurată de o seriozitate şi de un respect 
de Gmeni maturi. 

Aşa, foarte vioiul Nicu nu a putut-o nici odată 

săruta: de câte ori îl imbrâncise inima so tacă, 

intilnise ochii Angelei, deja imputători, şi încurcat, 
îşi amânase dorul. 

Mai curios iera, pentru cine ar fi luat de 
aprâpe seama Angelei, unei plecări la melan-



286 

colie în unele momente de singurătate. Atunci 
se opria adese ori în faţa portretului lui Victor 
lăgeţeanu şi sta nemişcată, aţintindu-l cu pri-. 

viri pierdute. Ce se petrecea în 'suflerul ei? Nu 
se putea. ghici. 

De asemenea se fâcuse o schimbare şi "n 

Florica. Chipul ei nu arătase nici odată că su- 
fere. Nimeni nu putuse vre odată surprinde 
mâhnirea în acele trăsuri delicate, pururea li- 
niştite. 

D-na Făgeţenu singură își dăduse sema şi 
simţise că schimbarea. incepuse de indată ce 

-lusese hotărită căsătoria între Nicu Baran și 

Angela Camerolles. 
ingrijată, e chiămă şi luarea aminte a lui v ictor': 

Mi-e teamă că-i este drag Nicu, zise 
Victor... Dar cum să bănuim, când! nimica în 
înfăţişarea ei, nu a spus vre- -odată ce se as- 
cundea în sufletul ei? 

— In adevăr, Victore, că n'am observat niciun 
semn, — şi doar nu odată "i-am vorbit de Nicu 

in aşa fel, ca tocmai pentru a-i incerca inima.. 
Tu ştii că am hrănit cândva speranţa de-ai! 
avea pe Nicu ginere. Florica însă, nici odată nu: 
'mi-a părut că'mi iițelege intenţiunea. Liniştită şi 
cu aparența celei mai depline seninătâţi, ascul- 
tându-mE şi r&spunzendu'mi, mă făcea să cred 
că nu lera nici pentru iubire, dupe cum nu 
iera pentru nici un entusiasm. Dacă! iubia, 
pentru ce 'mi-ar fi ascuns?: “ 
— Dragă mamă, Florica este unu din acele 

firi enigmatice care trăiește numai în lumea
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gândurilor _ei. Simte, dar îi lipseşte | energia 
de-a ar&ta. Cu tâtă nevinovăția ei, pricepe în 

mod întuitiv lumea şi se vede pe sine atât de 
presus de dinsa, în cât nu vrea să-i spue 

nimic, tocmai fiind-că şi lumea. nu-i: spune ei 
nimic, de 6re ce nu o pote ințelege. Sint sigur. 
că inbia pe. Nicu, şi 'mi pare răi că nu mam 
putut gândi la acesta, cu ocupaţiunile. prea 
multe ale spiritului mei. Îl iubia; dar unde! 
vedea  nestatornic, suferia de acesta. Când a 

„simţit că el iubia pe Angela, mâhnirea a cu- 
„prins-o căci la văzut pe deplin pierdut pentru 
ea. Prea mândră, ca să-i fi chiămat luarea aminte 
asupra iubirei ei, a r&mas tot atât de mândră, 
şia judecat ca de prisos a să tângui, pe urmă. 
Biata suribră!.o pling... 

— Dar e un pericol pentru viaţa el, Victore 
mamă, O asemenea suferință tăcută. Dacă 'i-aș 
vorbi, ca so mângâiă, ca so încuragez?... 

— Eu cred că ai face ră... Așa cum o cu: 
n6ştem, şi d-ta, şi ei, ne putem da seama. că 
am face-o să sufere şi mai mult, fiind-că "i-am 
silui taina... 
— Ce e de făcut atunci? O putem pierde, 

cât e de slabă... zise cu durere, biata mumă, 
frângendu'şi. mâinele... 

— Eă cred, mamă, că și slăbiciunea acesta 
e aparentă, Nu ţi vine -să crezi că este energie 
in a tăcea şi a suferi? 

— Dar asemenea suferință omGră, îti mai: 
spun odată... - , 

— Nu, când prin o superioritate de inreli- .
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genţă și de voinţă, te simți prea puţin legat de 
lume. 

Cu tOtă analiza, dreaptă pâte, a fiului. su, 
d-na Făgeţeanu, f6rte îngrijată, căutâ să stea 
de vorbă cu Florica, asupra stărel lucrurilor. - 

Tinăra copilă păru surprinsă de tot ce-i spuse 
mumă-sa şi r&spunse atât numai: 
„_— Eă sint cu totul mulțămită, dragă mamă, 
că Nicu a dat de-o fată aşa de bună ca Angela, 
care 'mi-e dragă... , | 

Și chipul ei iera luminat de-un zîmbet dulce 
şi curat, — expresiune a celei mai depline de 
zinteresări de tot ce iera lumesc. 

— Bine, Florico dragă, ideea de-a te mărita 
cun om ales de inima ta, nu ţi sa ivit nici odată 
în minte? | 

— Crezi d-ta, dragă mamă, că .tâte fetele 
trebuie să tindă la asemenea legătură?.... 

— E firească, drăguță, şi e o fericire... 
— Fericirea unora cred câ este numai în cele 

sufletești. Pentru mine lumea simț că are -un 
farmec numai când sint departe de acele legi 
ce le numim cu toții fireşti... Imi place să fa 
numai cu tine, dragă mamă şi-cu Victor, — 
singurii pe care vă aflu: buni, — şi numai cu 
visurile, singurele legi ale vieței mele... 

Liniștită, cu privirea adîncită în” acea lume 
ascunsă pe care o vedea numai dinsa, frumâsă 
peste măsură în simplitatea curăţie! sufletului ' 

„s&ă, rămase multă vreme în contemplare, — în 
timp ce d-na Făgeţeanu, se plimba de colo până
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nuitoare mâhnire, | . 

" Intre acestea d-na Făgeţeanu primi o' scri- 
sore de la familia lui Nicu. | 

Atât de mare iera încrederea ci în d-na Fă- 
„ gețeanu, în cât lăsa bunei sale cumpăniri dacă 
Angela Camerolles iera potrivită cu Nicu. In 
urma cuvîntului săi, va trimite -lui Nicu tâte 
actele trebuincioase. | 

Fara-i trece o singură clivă prin gând că 
„Tupea pentru totdeauna Fldrei sale, cele din 
urmă frunze. ale speranţei, răspunse familiei lui . 
Nicu în aşa chip, — după cum de altmintrelea 

„ jera şi drept, — în cât după zece zile Nicu primi 
toate hârtiile şi se. grăi a împlini la Legaţiune - 
şi la Capela Românească tâte formalitățile. 

Banchetul 'pentru sărbătorirea doctoratelor, 
amânat puţin, fu în acelaș timp şi masa de 
nuntă a lui Nicu Baran. . RE 

In aceeași sâră trebuia să plece cu ferme- | 
cătoarea lui tovarășă, la Nissa, apoi să se în- 
torcă -în Paris după o lună! şi să porniască în 
ţară impreună cu Făgeţenii. | Sa 

Nieu iera prins cu pregătirile plecărei. Angela 
s& apropiă de Victor şi-i. şopti: a i 
*— Toastul d-tale la banchet m'a mișcat pro- 

fund. Îţi mulțămesc... Numai de-aș fi intr'adevăr 
fericită. oi - 
„Și pentru: întăea “Gră,: Victor văzu cu sur- 

"prindere o ușâră umbră de melancolie acoperind 

19
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ca un văl, chipul acesta totdeauna de- spirit şi 
voios. i 
„s — Pentru ce, dâmnă, tocmai întrun ase- 
menea moment, o asemenea pornire de în- 

doială? | , 
— Sfătuiește călduros pe amicul d-tale să 

nu fie gelos... Deja 'mi-a făcut o _mică scenă... 
şi gelozin duce la o nenorocire sigură, 

li strinse mâna şi se depărtă, nici prin vis 
trecendu-le că Nicu îi privia de câte-va clipe. 
co uitătură întunecâsă... 

Porniră însă şi Victor nu avu timp să-i zică 
ceva lut Nicu. o. 

V 

“" Intâiul dor al Iăgeţenilor, pe calea către 
Țară, fu să se opriască în iubitul Gorj nevăzut 
de atâca timp, la Brăhășeştii plini de atâtea 
amintiri pentru Agrişa.- 

Mulţi din cei bătrâni se duseseră pe cel din 
urmă drum, cei tineri își aduceati aminte numai 
de numele lor. «Iosif din Făget» trăia în. chip 
de legendă în poveştile tuturora. 
„Şi la mormîntul lui «Iosif din Făget» se făcu 

un mare și înduioşător parastas, cu sobor de 
preoți, iar Brăhăşeştii v&zură înghenuchiate la 

- căpătâiul crucei. trei tulpini re&sărite acolo şi 
inălțate trandafiri și stejari, pe t&râmari streine: 
lilorica o adevărată Ileana Cosinzeană, Victor 
un trupeş r&șad de stejar, cun vino-n-câce fără 
greș,' şi Aorişa un trandafir de tâmnă nurlii
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nevoie mare, părindu-se mai de grabă sora voi- 
nicului și-a Cosinzenel. | | | 

Și nu cu bocete le-a fost dat sătenilor să-i - 
vadă în jurul acelui mormînt, dar cu lacrimi 
liniștite ce.izvoraă din amintiri pioase şi le. în- 
frumuseţa par'că chipurile înduioșate... | “ 

Aşa înfățișare ca de sfinți- se săpă adînc în 
mintea sătenilor uimiţi, ceea ce tera să mai dea 
pornire unei legende, degrabă dupt ducerea 

«dintre ei a <Făgeţenilor»> lui Iosif. | 
Și. Făgeţenii lui Iosif plecară în capitala țării 

pentru a nu mai pune nici odată piciorul în 
cuprinsul Brăhăşeștilor.: | | 

Părinţii lu Baran îi primiră cu o nespusă 
dragoste mirându-se însă că se întorseseră fără 
Nicu, | | | 

lera ușor de iertat lui Nicu întârzierea in- 
tOrcerei, odată ce preluugia luna de miere întrun 
așa de minunat ţinut strălucitor de. soare, îm- 
bălsămat de flori, ca Nissa. | 

Până să 'şi găsiască . o .locuinţă și. până să - 
împliniască puţinele lucruri de casă, ce le lăsase, 
la -Baran, stătură în locuinţa acestuia. -Mulţămită 
acestei împrejurări, Victor avu  ocaziune să 'şi 

"puie numai de cât în evidență strălucitele în- 
sușiri de om cult şi de artist la vioară. 

Baran primia în sal6nele sale odată pe st 
tămână; aristocrațiă de naștere şi a: negoțului 
se grăbia să vie la petrecerile acestui :om care 
avea o mare situațiune politică şi o 'bună si- 
tuațiune materială ca avocat de întâea mână. 

Fusese ministru și avea să mai fie; iera plă-
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cut ca om şi, la etatea lu,:un cavaler perfect 
cu cvcânele, ceea ce nu împiedica pe d-na Baran 
de-a” iubi, pe lângă însuşiri şi cu defectele lui. 

Baran' stărui dar ca Victor. Faâgeţeanu să se 
înscrie numai de: cât în baroă și începu a'l lua 
ca. ajutor în procesele de seamă. . 

__ Așezat într'o locuință frumuşică, cu o mamă. 
„ca Agrişa, de o distincțiune vădită, cu o suri- 
Gră ca liorica, de o frumusețe care atrăgea, 

"cu tot vElul uşor de melancolie ce o acoperia,— 
el însuşi deosebit ca inteligență și ca fel de a 
se înfățișa în lume,— purcese de grabă pe calea 
grei străbătută de atâţi alții, a “zbândei. 

Pe la finele lui Martie, la o serată a lui: 
Baran, Victor făcu cunoștința d-nei Amăriceanu 
şi a fiicei sale Zefirina, de vre-o câte.va zile 
numai înrârse de pe costa de Azur. 

Ele aduseseră familiei Baran ştirea că Nicu 
şi soţia lui se duseseră la Paris şi că aveau. 

de gând să. petrecă acolo până în tâmnă, după 
dorința tinerei d-ne Baran. 

In acea scră d-şora Zefirina se împrieteni 
fOrte mult cu Victor. 
— Imi ieraţi atât de cunoscut din spusele 

d-lui Nicu Baran şi ale soției sale, in cât vă 
mărturisesc că doriam să vă cunosc şi 'n. ființă. 

— Mulţămesc prietenilor mei că aii fostatât 
de bine-voitori pentru mine; dar cu atât mai. 
mult v& mulțămesc d-vâstră, d-ș6ră, că aţi dat. 
credință prea pristeneştilor lor laude...:
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— Şi sînt încântată că aprecierile lor. sînt . 
mai mult de cât îndreptățite... 

— Al d-şsră, vă rog. Mă taceţi sfios. în 
cât să nu mai găsesc cuvinte cu care să r&s- 
pund. amabilităţii d-vâstră... 

D şoara Zefirina Amâriceanu, naltă, sveltă, 
de-o frumuseţe brună împătimitâre, numai. vioi. . 
ciune şi sinceritate în ochii . săi negri, în graiti 
şi în mișcări, vădia o fire arzătore, îndestul de . 
indrăsacță, sigură de „sine, grabnică la prieteşug 
cu cine-i plăcea ei, | o 

In acea stră Victor, fără voea lui, luă secma 
cât de sus vorbia unora, cu ce ironie r&spundea- 
măgălitârelor curteniri ale altora ȘI cum nu 
părea că dă vre-o preferință cui-va.. | 

Faptul că în rînduri. repetate se apropia de 
el şi-i căuta subiect de . vorbă, îl făcea să nu 
se simtă la îndemână: par'că-i trecea prin inimă 
o neliniște vagă ce se asemăna unei temeri... 

Simţia că "| înrîureşte acestă frumusețe deș- 
t&ptă, acestă fire în care ghicia "energie şi o 

- prea repede aplecare către: dinsul. E 
Când în urma stăruinţilor d-nei. Baran, el 

primi a cânta la vidră, insoţit de un distins 
maestru pianist, intilni nu numai odată privirile 
fOrte atente și sclipitâre ale d-ș6rei Amăriceanu, 
ațintite asupra lui. - - i 

Admirabila expresiune cu care 'și colorase 
execuțiunea, făcu o puternică impresiune şi, cea 
dintâea care se grăbi să ”] felicite, după inae- 
strul adinc cunoscător, fu Zefirina. Me 

Mâna ei ferbinte Și stringerea puternică, îl
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înfioră şi-i. înfloziră obrajii mai mult de cât ii 
înfloriseră pasiunea lui de muzică. Trebui să 
mai cânte, rugat de dinsa, și cântă mai cu aprin- 

dere în invăpăiarea ce-i punea în inimă ochii ei. 
D-na Făgeţeanu luă aminte la inceputul acestei 

înfiripări sentimentale şi, în resiul serei, căută 
să se pătrundă, cu fineţea ei de femee şi cu 
dragostea ei de mamă, de firea dşorei Amă- 
riceanu. 

De la serata acesta Victor plecă. pe gânduri 
“iar d-na Făgeţeanu îngrijată: îi plăcea Zefirina. 
„dar n'o voia pentru Victor. 

Temerea ce tainic agita inima -lui Victor, 
părza că avea un răsunet tainic în inima ei. 

VI 

In vara acelui an Victor nu putu lipsi mult 
din Bucureşti, de Gre-ce'se îufipsese bine în 
araceni şi fiind-că Baran, plecat la Paris cu d-na, 

i lăsase grija proceselor lui. 
Din când în când da câteo fugă pentru dou€ 

trei zile la Sinaia unde își dusese muma şi su- 
riora. 

Acolo întilnia pe. d-ș6ra Armăriceanu, care se 
făcuse tovarășa nelipsită .a surorei lui, mai su- 

"ferindă. ca ori când. 
„D-na Făgeţeanu îi arăta cât'de mult priete- 
nia Zefirinei ajuta Florichii; iar din alte spuse 
ale sale, Victor vedea că frumosa fată cuceria 

treptat pe mumă-sa, pentru a ajunge la el pe 
„calea: acâsta. 
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Intru cât îl privia, de și se simţia cu inima 
prinsă, lupta să se biruiască pentru a incerca 
statornicia d-ș6rei Amăricianu și a dobândi în- 
credințarea sigură că iera iubit cu adevărat... 

Aşezase între el și: Zefirina mai mult un 
prieteșug de băeat la băeat; îşi dădeai unul 
altuia seamă de tot ce făceau în restimpul când 
nu se vedeai, dar fără să: 'şI spue nici 'un cu- 
vint care să fi trădat iubirea lor. | 

„ Zefirina îl înțelegea pe Victor: simția în el o 
mare virtute bărbătscă; își da sema că iubirea - 

"lui odată mărturisită iera să fie cuvint hotăritor 
pentru t6tă viața; îi plăcea, il iubia și aştepta, 
fără să "1 siliască prin vr'o cochetărie, prin vro 
“surprindere, acea mărturisire, când. ea avea să-i 

„întindă mâna, fericită, 
„.. Yână atunci avea încrederea și iubirea suro- 

rei lui Florica, a acestui suflet călător, —şi-i da 
ei tSte desmierdările ce se cuveniaii lui Victor. 

Dobândia, pe zi ce merge, seri6sa prietenie 
a inteligentei lui mame şi-i da er cea-baltă parte 
de suflet, care se cuvenia tot lui. Victor. 

Tâmna veni, cu dinsa un frig timpuriă; ve. 
niră Nicu Baran și Angela, şi cu el veni pentru 
Florica şi cel din urmă. sbucium: parcă aştep- 

trase săl mai vadă odată, —fericit—şi apoi să 
se desfacă - şi de legăturile slabe ce o mai ţi- 
neai în destul de depărtata ei atingere cu 
lumea. , | . 

Când îl văzu în casa mumei sale, —- pironită 
cum. iera de câte-va zile în pat,—un dulce zim- 
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bet îi lumină chipul de ceară pe. care mârtea;: 
întipărise forma câsei sale. 
„Atunci şi Nicu Baran, împreună cu ceilalţi 

ial case!, înțeleseră simţimtatul nici odată măr- 
j IA X bu | turisit,: al sfintei copile, și ochii tuturor se um- 
pa A plură de lacrimi. 
i Am 1: Florica îi strînse mâna, “suspină adinc şi po- 
| | trivindu-și uşor capul intre perine, închise pentru 
TR „ tot-deauna ferestrele privirei şi ale cunoștinței. 

| „A fost un moment îngrozitor de emoțiune: 
| toți simţiră că se finise şi nimeni nu îndrăznia 

. încă să dea ţipătul de durere: îi ţintuise tema 
| realitățel. 

Cea dintâi, muma, îngenunchiă lângă patul 
alb ca neaua apucând mâinele: deja răcite ale 

. scumpei ființe şi izbucnind întrun plins înnă- 
buşit; apoi Victor plecă greii capul pe umărul. 
lui Nicu, care tremura. şi “îngtima cuvinte neîn- 
țelese. Sia i „ 

După ducerea la eterna locuință, a sărmanei 
flori care numai în grădina Dumnezeirei avea 
un loc potrivit, —D. ș6ra Amăriceanu și muma 
ci, cât şi d-na Angela Baran nu lipsiră o zi. în 
tOtă iarna aceea, să nu dea ore întregi. mân- 
gâierile lor, mamei nespus de îndurerată. 

Intr'o zi când d-na Angela .Baran veni de di- 
mineață, găsi și pe Victor acasă. 

” Fârte atins de pierderea fiinţei care ținea de 
cele mai adinci simțiri ale lui, Victor nu se mai 
arătase în lumea în care se petrecea. 
„Se cufundase în studii sociale şi în exercitarea 
profesiunei lui cu o aprindere prin care voia, nu 

Tavi
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să uite pe Florica, ci durerea lui şi a iubitei 
lui mame. 
“Dna Angela Baran voi să] vadă şi intră în 

biuroul lui..., unde stătu multișor de vorbă cu el; 
iar când să plece, îi zise: 

— Bine iera să fi trăit Florica, dar mai bine 
în lumea păcei eterne, 'amice, de cât să fi fost . 
soția lui Baran... 

— ME surprinzi, dâmnă... - 
— E adevărat însă că sufer: Baran este a- 

prâpe un cală cu gelozia lui... 
— -Te iubește prea mult... 
— Poate; sigur e însă că și iubeşte prea 

mult patima lui. 
_.. — Am săi vorbesc. Îmi dai voie? 

„— Naș voi să creadă că eă m'am plins. 
— Am să vii pe la. d-vs mai des şi o să 

am ocaziunea... 

—. O! vino, te rog, vino cât mai des... esclamă 
Augela: cu pornire și-i strînse mâna, mai luminată 
la chip.. 

Victor, preocupat de ale lui, mişcat pentru 
- moment de cele ce auzise, nu dadu o de aprâpe 

atențiune pornireiiluminâse a Angelei; căci de-o 
văzu întru cât-va,'o atribui mulțămirei că el avea 
să. intervie şi speranţei că va aduce o îndreptare. 

__ Vizitele lui la Nicu Baran, une ori seara, alte 
ori după ce, termina mai curând cu procesele, 
dădeai Angelei o bucurie ce nu și-o stăpâna 

„de cât dacă iera Nicu de faţă. 
Când el se afla acasă, Victor prelungia vizita, -
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sta de vorbă cu el asupra mișcărei politice şi | 
asupra încremenirei inteligințelor cu: privire la 
reformele trebuinci6se; apoi aducea cuvintul a- 
„supra vieţei de casă şi atiigea cu prudență, prin 
pilde luate din traiul altora, cestiunea geloziei. 

La punctul acesta Nicu abătea tot-de-auna 
vorba din cale și da semne că convorbirea se 
făcuse prea lungă... 

Victor înțelegea şi pleca, schimbând adese ori 
câte-o privire de părere de răi cu Angela. 
„Aceste priviri începu a le surprinde Nicu şi 
a arăta din ce în ce mai multă „răceală lui 
Victor; iar într'o zi, după plecarea lui, izbucni 
întro furi6să' mânie. contra Angelei, învinovă- 
indo de prea multă simpatie pentru amicul lui. - 
— Să nu crezi că am uitat momentul, când 

» chiar în s&ra cununiei nâstre, vorbiai fârte des- 
* mierdător cu dinsul, la Paris... 

— Ol Nicule, Nicule,— r&spunse biata femee 
pălind, cu lacrimile în ochi, eată pentru ce te-am 

“iubit... | 
— Fireşte... Era mai bine dacă Victor ar fi 

fast în locul meu... - 
— D-nul Făgeţeanu este, o ştii prea bine, 

un adeverat prieten... și dacă şi de dinsul ești 
gelos, atunci nu 'mi mai r&mâne... 

— De cât ce, mă rog ? 
— De cât să mă întorc lângă mama. 

„....„. Angela izbucni în plins, iar el, emoţionat, îi 
"dădu în genuchi, să rugă să'l ierte, o sărută cu 

"„ aprindere, — o imbună, promițându-i tot ce-i ceru 
dinsa pentru indreptare. .
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Trecuseră deja vro șase luni de la - mortea. . 
Florichi şi d-şâra Amăriceanu incepuse a. se 
simți nerăbdătoare că prieteșugul lui Victor nu 
lua forma pronunţată a iubire. 

Prinzend apoi, din gura lumei care, nare friii 
când e vorba de a isca patimi, — că Victor se 
ducea mai des pe la Baran de cât ar fi trebuit 

să vie pe la dinsa, începu a se simți şi geloasă, — 
a bănui încă. - 

__ Entusiasmul cu care Angela Baran îi făcuse. 
„cunoscut. pe Victor, anume observaţiuni ale ei, 
pe urmă, când se intimpla să fie amândouă lă' 
d-na Iăgeteanu, că de îndată ce Angela vedea 
pe Victor că intră, se făcea cu totul alta,—o 
duseră. la ideea că franceza iubia pe. Victor. 

Gelozia: lui Baran incepea z a se indreptăţi în. 
ochii ei. ș 

Fără acea cultură a inimmer, care în iubire dă] al al 
J incredere absolută,—Zefirina purcese a se întreba 
dacă nu cum-va întârzierea ce punea Victor în 
manifestarea sentimentului lui puntru ea, avea 
drept cauză vre-o întârcere a lui la Angela, 
pentru care avusese, la Paris, primele emoțiuni.. 

Nu se întreba ce Tar fi făcut pe Victor, să nu 
ia pe Angela, el, dacă ar fi iubit-o şi dacă fusese 
iubit de Angela. 

Pentru. dinsa iera numai faptul că nu o luase 
şi că acuma se vedeaii prea des, și când iera 
Nicu Baran acasă, și când nu 'iera. 

Alăturea cu sentimentul ei pentru “Victor, să 
ridica dar amorul propriii și ambițiunea : îi plăcea 
Victor, trebuia să 1 ia; avea prieteşugul lui,
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” . 
trebuia să-i aibă și iubirea, — trebuia să doboare 
pe aceea ce 'şi-o socotia rivală. - 

Din îndemnul ei domna Amăriceanu dădu a 
înțelege domnei Făgețeanu că ar primi cu plă- 
cere și cu mândrie încuscrirea între ele. 
_— Şi de partea mea este acelaș sentiment 

dâmnă, îi răspunse dâmna Făgețeanu; însă pier- 
derea Florichi încă ne mai turbură inimile... 
— Este. şi r&mâne durerâsă, întradevăr; in- 

trarea copilei mele însă, în casa dumitale, ar fi 
o mângâere, aprâpe o iluziune că ţi-ai redo: 
bândit copila pierdută. | 

— EU ţii, ce e dreptul, la Zefirina dumitale 
şi cred că dorința nâstră o să se împliniască la 
expirarea doliului... 

„_ Respunsul mamei lui Victor nu prea avi: darul 
să mulțămiască pe deplin pe Zefirina; de aceea 
își luă asupra să grăbiască ea desnodămintul. 
„Cu o adresă minunată, la cea d'intâi vizită 
ce le făcu Victor, Zefirina aduse vorba asupra 
vieţei dulci de casă, încercânduşi de astă dată 
și tăria de seducțiune. ” 

leraii singuri, iar Victor mulțămit de un mare 
succes de oratorie juridică. Simţi mai bine. dar 
frumuseţea subiectului convorbirei; avu înaintea 
ochilor lui priveliștea vieţei de iubire şi de de- 
votament ce ierat în natura lui și pe care le 
urmăria ca ideal; se pătrunse de vraja ce îm- 
prâștiai cei doi ochi în cari să părea că viază 
iubirea adevărată a sufletului, — şi, — fără totuşi 

„-aşi prinde cuvintul pe deplin. — îşi lăsă inima 

E



"30 

întrun avînt mai liber,: care dovedi Zefirinei că 
momentul suprem nu mai iera departe. 

Incă un asalt, două de felul acestuia, şi.i Victor P. 
de sigur că trebuia să o ceară, 

a pri Zr 
Dintr'o cădere primejdioasă de pe cal, la moșie, 

unde Nicu Baran se dusese pentru afaceri, rămase 
grei bolnav. 

Adus în București, trebuia acum să nu .pără- 
siască timp îndelungat patul. 

Prea nervos de âre, se descuragiă degrabă, 
când ştiu că o să stea mult în casă, și începu 
să devie ipohondru. | 

Când r&mânea singur cu Victor, i se plingea - 
că o să remâie infirm, că: o să mâră în scurt | 
timp, — şi-i arunca priviri adinci de pătrundere, 

"ca să surprindă vre o bucurie a prietenului stă... 
Prin gând îi trecea ideea că Angela, liberă, 

va fi a altuia, — şi a cui? dacă nua lui Victor... 
Un sentiment viti de ură fiecbea în el în acele 

clipe de nervositate şi simția parcă îndemnul 
de-a da cu ceva în Victor. | 

Acesta, fără să-i străbată în cuget, căuta să-l 
înlătureze de la absurdele lui gânduri de infir- - 
mitate şi de morte, și pleca trist... „i 

În sală sta de vorbă cu Angela, în ale căreea 
priviri credea că vede recunoştinţa ; iar în aceste 
câte-va momente, - Nicu 'Baran se svircolia în 
sbuciumul geloziei şi striga pe Angela cu. mânia 
neputinței.
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Violent la culme, îi arunca cele mai aspre 
cuvinte, iar de lacrimile ei nu se mai înduioşa 
ca altă dată, - 

Devotamentul Angelei revărsat în îngrijirile 
şi în încurajările cele mai căldurâse, îi părea lui 
Nicu Baran expresiunea celei mai. depline ipo-: 
crizii. ie 

Intro zi îi strigâ: 
— Ştii că abia aștepți să închid ochii ca să 

te arunci în brațele vrăjmașului mei care te 
pândeşte... | | 

Ea ieşi, sugrumată de durere; el începu a 
scrişni în urma ei... | E 

"Şi nu se plingea, nenorocita femee, nici pă- 
rinților lui, nici d-nei Făgeţeanu.. 

Ea tot spera într'o îmbunătăţire... | 
Intraltă zi, după o scenă tot atât de uri- 

ci6să, — după ce trecu în camera ei şi plinse, 
se gândi -pentru întâea oară la putinţa morţei . 
lui Baran... | SN 

Cine știe, pâte că Dumnezeii voia aceasta. 
ca pe urmă să aibă parte de-o adevărată viaţă... - 

Nu-şi spuse nici un nume însă, căci la mo- 
ment se şi cutremurâ de asemenea idee,. care 
semăna unei dorinți ca bărbatul ei să mâră. 

Totuși ideea rămase şi în zilele următoare. 
“începu să primiască accesele lu Nicu Baran, cu 
resemnare. | 

În inima generâsă a lui Victor Făgeţeanu. 
tot-deauna vibra cu o nespusă tărie suferința celor 
de aprope lui. Starea lui Nicu, pe care-l iubia
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cu-t6tă duioşia, de care'l lega amintiri ce nu se 
mai perd din cadrul vieței, —îl făcea să nu se 
gândească la căsătoria cu Zefirina, tot cu aceeași 

_stăruință. 
_- Pentru fericire iera timp, de Gre-ce iubirea 
statornică pâte să aștepte;-a se grăbi să fie fe- 
ricit, când după un doliu îl lovia şi nenorocirea 
celui mai bun amic, i se părea că iera un ego- 
ism prea fâră ruşine. | o 

Nu tot ast-fel înțelegea lucrul frumâsa Zefi- 
rina, ale căreea gânduri le impărtăşia muma ei, 
întărindu-i-le cu propriile. ei bănueli. 

Bâla lui Nicu Baran apropiând prea mult pe 
Victor ce casa acestuia, îndepărta căsătoria Ze- 
firinei deja hotărită în principiti. Franceza era . 
dar. un pericol pentru dorinţile, familiei Amări- 
ceanu. 

Și d-na Amăriceanu găsi de cuviință să stre- 
c6re acestă cunoștință la urechile, d-nei Fage- 
țeanu. 

Dinsa remase surprinsă, ne-venindu-i să creadă 
în putinţa unei ast-fel de bănueli urici6se, și în- 
cercâ să o convingă pe d-na Amăriceanu, care, 
ruşinată Gre-cum în fața argumentelor mamei 
lui Victor, păru că recunâşte. 

În sufletul ei rămase bine încredințată că d-u -na 
Făgețeanu iera prea naivă. 

Căută dar să facă să ajungă bănueala lor la ure.-. 
chile d-nei și d-lui Baran, părinţii. 

Aceștia ridicară din umeri, întâi. Pe urmă, 
chibzuindu-se între ei, dacă nu găsiră nimic de 
'zis asupra corectitudine! lui Victor, în care aveati:
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o încredere neclintită, părură a șovăi din partea, 
Francezei. | Me | 

D:na Baran se hotări să-și îndrepteze luarea 
aminte asupra nurorei sale. 

Fiind de mai multe ori acolo când veni şi 
Victor, putu în adevtr a'şi da seama de o în.. 
'seninare a Angelei, dar nu văzu nimic bătător 
la ochi care. să motiveze vre-o relațiune vino- 
vată între ea şi Victor. 

li lăsă şi singuri sub pretext de a vedea ce. 
“mai face Nicu și ascultă la ușă: aşa putu să 
audă ce nu cunoștea încă, —vieaţa, tristă ce fiul 
ei făcea Angelei şi încurajările lui Victor care 
duceaii la speranţa însănătoșirel. și 4 schimbărei 
în bine a lui Nicu. 

Vizitele lui Victor ierai dar comentate în 
chip defăimător: lumea își da arama pe față cu 
obicinuitu-i nărav neruşinat de a pângări,. pentru 
plăcerea de a cobori până la lipsa ei de virtute. 
pe puţinii Gmeni de caracter pe cari nu voia 
să-l înțeleagă. | 

Nu se putea să nu audă și Victor de cele 
ce lumea punea în socoteala 'lui și a Angelei. 

„_ lera întro zi la tribunal, întru pregătirea unor 
acte de notariat, când un confrate, un tînăr cu 
reputațiunea de cam smintit, îi adresâ cu ironie 
întrebarea: 
— Ei? pe cânii cu succesiunea Baran? 
Victor îl privi cu ochit mari. de nedumerire. 
— Nu te înțeleg. 
=— Adecă nu vrei să înţelegi. La urma urmei, [ei 

>
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treaba d-tale: ce am ei să m& amestec, nu-i aşa? 
Acesta își văzu, și el, de atacerea ce-l adusese: 

aci, — apoi, tot fără nici un îndemn din partea 
lui Victor, se apropiă de dinsul Şi-i zise: 
„— Eterna şi invariabila - cauză a prievenului 

casei. Sînt ecoul celor ce vorbesc: alții. | 
De astă dată Victor pricepu şi în obraz i se 

urcă o puternică roșeaţă... Sa 
— Eşti un ecoi îndrăzneț, domnule, al unor 

calomnii venin6se... n 
Coniratele ridică din umeri şi se depărtă re- 

„pede, iar Victor rămase într'o - adincă şi f6rte 
durerâsă înmărmurire. | - 

Baran, betrânul, îl întilni la eşirea din acea 
secţie şi. se speriă de gălbeneala feţei şi de mâi- 
nele lui reci... e 

— Ce ai dragă Victore? îl întrebă. Eşti bolnav? 
— Da, r&spunse el, şi se depărtă repede căci 

i se păru că și Baran, avea parcă în tonul şi . 
in privirile lui, bănueala aceea rușinoasă. 
_„Negrâit de îngrijată fu însă biata-i mumă când 

il văzu atât de trist şi cu înfăţişarea bolnavului 
de friguri. Da | 
— Ce ai dragul mamei? Ce ţi s'a întîmplat? 
— Ce să am, mamă, răspunse el cutremu-. 

rându-se, -— am pe suflet o povară la încărcarea 
căreea nu am pus -mâinele, pe care lumea însă 
'mi-o aruncă:pe spate'c?o batjocură sdrobităre,.. 

— Nu te înțeleg, Victore dragă... 
Şi-i căutâ cu mai mare îngrijurare în ochi; ne . 

mai știindu-și locul de teama vre unei bâle grele... 
— Mamă, te rog să-mi spui un lucru, dar 

20
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fără nici o pârtinire: cum "mi-a fost până acum 
purtarea față de Angela Baran? - 

D-na Făgeţeanu se lămuri și cuprinzendui 
capul cu brațele il sărută: 
— Acesta iera mâhnirea ta, dragul mamei 

Ai auzit și tu vorbele lumei? 
„EL îi povesti tot, cu cea mai aprinsă revoltă 

a inimei,.ce 'șio. putea arăta acum, în tâtă iz-. 
buciiirea ei. 
— Purtarea ta, dragul mamei, a 1 fost din ace- 

lea cum nu e lumea obicinuită să vadă. Lipsită 
de educațiunea inimei, lumea nâstră nu poate 
primi ca posibilă prietenia curată între un bărbat 
tînăr și o femee tinără. Chiar dac'ai fi iubit-o 
pe Angela, lumea nu "ţi-ar fi socotit ca sfint 
prieteşugul cu Nicu... Dar pentru ce, Victore 
dragă, să te îmbolnăviască defaima altora ? Oa. 
menii de firea nâstră trebue să se mulțămiască 
în tot-deauna că nu le impută. nimic conștiința 
şi cu fruntea sus să-și mergă drumul fără şo- 
văire... Mie, când 'mi-aă ajuns la urechi, șâptele 
„acestea, am zimbit cu linişte şi seninătatea su- 
“Hetului meii a impus tăcere. Fă ca mine.. 

— O! dragă mamă, ei nu mai știti care e 
morala lumei acesteea? Om, cu facultăți întoc- 
mite pentru superiorizărea fiinţei lui, şi să bată 
tot în lături, mereti depărtându-se de la scopul 
firesc! Cât mă scârbeşte de mult 'voinţa acesta 
de-a face r&iă, ușurința acesta cu care să aruncă 
defaima | Imi ridică parcă tot dorul de muncă 
odată ce mi se înfățișeză ca zadarnică față de im- 
becilitatea omenească.
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— Dimpotrivă, „dragul. mami, nici o clipă de 
descurajare, nici o clipă de oprire din cale. În 

viață nu e timp nici loc pentru slăbiciune ; numai | 

cei puternici triumfă, şi fiind-că eşti înzestrat cu 

cunoştinți şi cu energie, fiind-că eşti un om de 
ideal, nimica să nu te turbure ; trebuie să arăţi 

că şi omul bun birueşte.. | - 
— Bine, mamă dragă, am să lupt fără so: 

văire... 
— Ascultă Victore, ia să vorbim de un plan 

al nostru rămas de-oparte din causa perderei. 
Fl6ârei n6stre. lubeşti indestul pe Zefirina? 

— Da, mamă, şi d ta știi ce va să zică'un : 

«da» -al meii.' 
— Atunci, mă duc şi o cer pentru tine. Mai ales 

în faţa șeptelor defiimătoare, e de nevoie r&s- 

punsul t&ă prin o căsătorie. . 

" — Aşa e, trăim în lume, trebuie să dăm sa- 

tisfacţiune .acestui curent ce se chiamă : opiniune 
publică... N'aș fi voit să am faţă cu mine chiar 

motivul acesta, pentru.a trece peste suferințele 
prietenului mei iubit, | 

răspuns lume, fie: voii grăbi implinirea doru- 
lui met. 

                     

In sera acelei zile d-na Făgeţeanu se duse 

-cu Victor la d-na Amăriceanu, și pe când tinerii : 

făceati muzică în salon, mumele luai înțelegere 

_asupra căsătoriei copiilor lor şi hotărai data 

logodnei. | 
Victor, de partea lui, insuflețit de muzică, de 

iubirea. lui pentru acestă hinţă fermecătoare, îi
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mărturisi că-i e dragă și gustă din bucuria ce-i 
pricinui ei asemenea destăinuire mult așteptată. 

Nimic nu te face să uiţi mai degrabă şi mai 
deplin timpul, spațiul și locul, ca acestă revăr. - 
sare a întregului suflet. 

Pictorul nu ar putea prinde pe pânza lui ex 
tazul divin al perechei fericite ; poetul, în cele 
mai nemuritoare versuri, va isbuti să divinizeze. 
iubirea, dar nu'să dea întocmai simțimintul în- 
dumnezeitor. | 

Va rămânea dară celor ce ar privi pânza 
măeastră și celor ce ar citi poema iubirei să 
le trăiască prin propriele lor simțiri. și impre- 
siuni, pentru a perfecționa operele acestor ar- 
tiști.... . 

VIII 

In ziua următâre, Nicu Baran, după o n6pte 
de chin îngrozitor, care părea că-i dă presimți- 
mintul finitului, — văzu cu ochii posomoriţi lu- 
mina zilei. 

Şi iera o zi frumâsă, ca o batjocură aruncată 
stărei lui fizice și sufletești : raze strălucitoare 
pătrundeaii în camera lui şi i-o făcea voioasă 
iar ciripitul vrăbiilor, adunate pe un copac din 
dreptul ferestrei, revărsgă viața marelui infinit, 
in cuprinsul celor patru. păreţi ce-i ascultaseră . 
gemetele. 

Angela veghiase tâtă noaptea la căpătâiul 
lui și] îmbărbătase cu graiul er de înger pă- 
zitor ; acum, biruită de oboseală, ațipia întrun 
fotolită. | 

N



309 
  

- Nicu Baran, mai lăsat de dureri, o privia c'un . 
îndoit simţimînt de duioșie şi de părere de r&i.: 
iera să moră şi ea să r&mâe, frumoasă, tînără, 
în putință de a mai urma vieața., fără el. 

O! dacă ar fi putut și el să trăiascăl cum 
ar fi căutat să fie bun cu totul, să-i facă viaţa, 
liniştită și dulce |... ! - 

Dar nu se putea, era condamnat la. infirmi- 
tate şi poezia vieții nu i-ar fi mai fost incită, 
„chiar de-ar fi mai vieţuit | 

Ipohondria începu să-i aprindă închipuirea cu 
sclipiri sinistre şi să-i dea fiori de turbare : pen- 
tru ce nenorocirea acesta de neindreptat, a că: 

“ derei de pe cal? Pentru ce suferința acesta, când 
el prin nimica nu o meritase?.. 

Si nici un ajutor de la medicină? lera dar 
Știința atât de neputincioasă în cât să nui gă- 
siască leacul? Stiinţa? o minciună, —o infumu- 
rare a unor anume soiuri de Gmeni «pentru a 
exploata frica, credinţa sai ignoranţa de rînd»! 

Și așa mergea, în sbuciumările lui sufletești, 
până la negarea totului în tot, ceea-ce da frei: 
lui iuți o iritare continuă, privirei lui, lcăria 
sălbatice, figurel lui slăbită, repezi. treceri de la 
îmbujorare la gălbeneală bolnăvicioasă. 

Feciorul intrând să aducă ziarele, deşteptă 
pe Angela... 

— 0! iartă-mă, Nicule... Am adormit, zise ea 
zimbind și. apropriindu se repede de căpătâiul 
lui... Vei fi avut trebuință de ceva și n'ai sunat. 

„ca să nu mă deştepţi... 
_El-nu r&spunse, cu ochii înfipți asupra mâi-
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nelor lui, ca şi cum ar fi fost: adncit în a le 
examina tresăriturile. - 

Angela, obicinuită cu asemenea amuţire în- 
dărătnică, luă ziarele de la fecior şi.i le puse. 
pe măsuță. - a 
„_— E şi o scrisâre... zise feciorul... şi o scâse 
din buzunar. | 
— Pentru cine? întrebă Nicu r&stit... Adă so! 

„VEd eii..... și privirea i se duse bănuitoare, la 
Angela. 
-„— Pentru d-vs, domnule, răspunse feciorul 
Și "i-o înmână, apoi ieşi. 
— Mie dă-mi voie să te las puţin, dragă Ni- 

cule, ca săți citeşti ziarele şi 'corespondenţa. 
- — Dacă vine Victor, să nul primeşti; nu 
voii săl văd astăzi, 
__— O să creadă că “ţi-e mal ră și o să se 
ducă 'să neliniştiască pe părinţii tâi... 

— Facă ce-o vrea: nu voii să'l vtd,—asta e! 
"— Bine, Nicule... 
Angela ieși, 'oftând; el o privi cu mânie şi 

ură ; apoi răsuci în mână scrisrea şi o puse 
pe masă, fără interes. 

După câte-va -momente de codire fără motiv, 
se apucă de ceti unul din ziare. 

Părendu i-se mai apoi că sar fi şoptind în 
sală, întinse gâtul și ascultă, dar ne-lămurin- 
du-i-se bine de era în adevăr, ȘGptă sai părere 
numai,—sună. 

Feciorul se infățişă îndată : 
— “Tu vorbiai .cu cine-va în sa'ă?
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.— Ba nu; cucâna mare. A trecut paci şi 
“Sa urcat să întrebe de dvs. | 
„— De ce na intrat să mă vadă? întrebă el 

posomorit. 
— A zis că se întârce după prâna să  şedă 

mai mult. 
Și, r&spunzend, feciorul se tot apropia de mă- 

suţă. 
— A! domnul n'a cetit încă scris6rea... zise 

el cun ris prostesc. | 
— N'am citit'o; da ce nofieşti cu ea? 
— Eu?... nimic. nimis... Numai.. intrebam aşa. 
— Hai, cară-te d'aci,.. 
După ieșirea feciorului, Nicu apucă - repede | 

scris6rea.... | 
— Adecă ce l'o fi interesând scrisârea pe: 

măgarul asta? şi rupse plicul cu violenţă. 
Nu începu a ceti și feciorul intră pe furis, tainic. 
— Domnule, domnul Victor a intrat Ja -cu- 

conița... i 
— Cum? strigă el cu putere... Dute și-l 

chiamă încua | Dar: numai de cît să vie... 
Feciorul eși c'un ris ciudat, iar. Nicu desfăcu 

scris6rea și ceti: . . | Ş 

| «Domnule Baran, 

«Nenorocire' este bola d-vs. fără, îndoială, dar. 
mai.mare nenorocire este prieteșugul falş şi o 
soţie care insultă până şi durerile d-vs... Dacă 

_vE puteţi ridica din pat, treceţi pe negândite 
„n camera soției Dv. și ve veţi Convinge. 

«Un amic»
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Trăsnetul dacă ar fi căzut pe casa aceasta, 
nu ar fi dat o lovitură mal puternică nenoro- 
citului gelos, de cât această mişelească scrisoare. 

Intro clipă i se grămădiră în minte toate 
bănuelile și i se arătă acel moment din seara 
nunţei lui care nu i se mai putea şterge din 
amintiri, când surprinsese pe Angela vorbind cu 
Victor; de atunci pornise criminala lor înțelegere. 
-“3Da, lui Victor nu-i convenise Angela ca soție, 
ba să făcuse inlături pentru a'l lăsa pe el să 
cadă în mrejile ei de cochetă; iar după ce nu 
mai putea avea răspunderea bărbatului, se gră- 
bise să aibă numai plăcerile și situațiunea fără 
nici O sarcină, a' amantului. | 

Cu ochii sângerați de mânie, cu mâinele tre- 
murătore, în neputinţă de-a sdrobi pe amândoi 
faptaşii blestemaţi, părenduv-i-se prea lung timpul 
de când trimisese pe fecior după Victor, începu 
a bate în 'sonetă cu o furie nespusă.. 

Acestă mişcare începu a-i isca niște dureri 
cumplite, ceea ce-i mal înr&i: furia. 

Angela intră repede; speriată de sgomotul 
acela, și mai speriată de figura sălbatecă a lui 

"Nicu, se apropiă de el, palidă. | 
— Uncei Victor? sbieră nenorocitul. Nu 'ți-am 

spus să nul mai primeşti? 
— Nu am ştiut că vine... şi.. 
— Minţil.. Minţi, nerușinato! 
Cu o putere îndărjită o apucă de mâhni şi 

O atrase la el. 
— „Eşti amanta lui, ticăloaso! 
— Nicule... Pentru Dumnezeiă... Ajutor!
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Turbat cu totul, îi încleștase mâinele după 
gât şi începuse a o stringe aşa, că cuvintele i 
se năbuşiră degrabă; ochii îi ieşiseră din orbite... 

Când îi dădu drumul, sărmana femee căzu 
grămadă, în nesimţire, iar el, în dureri teribile 

şi sleit de puteri, cu capul pe perină. 
Și nimeni nv-intra să dea ajutorul nenoro- 

citei care ar mai fi putut fi adusă la vieață; 
iar Baran gemea, se văeta, se mişca pierdut de 
suferinţă... 

De-odată i se năluci că Angela se ridica a- 
menințătâre cu gândul de-al ucide şi, smucindu se 
cu o ultimă silință, apucă un revolver mare 

„dintre armele ce impodobiaă covorul de la capul 
lui şi trase în corpul care nu se:mai mișca... 

Dar în acel: moment intră feciorul cun stri- 
găt de gr6ză. | 
„Nicu se deşteptă puțin din mânia lui şi se 

uitâ la servitorul încremenit. Acestuia, părendu-i 
că stăpânu- săi o să tragă în el, fugi şi începu 

a striga după ajutor. o 
In timpul. acesta, Nicu îşi dădu s&mă de gro- 

- zăvia faptei lui şi, pentru ași pune capăt. “du. 
rerilor și unei repezi mustrări de cuget, îşi duse 
revolverul. la timplă şi trase. 

Când intrară slugile şi sergentul de stradă. 
îl găsiră cu faţa în sus, cu capul sdrobit şi plin 
de” sânge. 

Ridicară pe Angela: era mârtă... 

Când veni un servitor de la bătrânul Baran 
să vestiască' Făgeţenilor durerosul finit al lui
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Nicu şi al Angelei, — Victor, care tocmai lucra, 
remase ca de piatră. Apoi, o jale de ne-descris. 
îl cuprinse sufletul. Când se uită în - Juru-i, ca 
deşteptat dintr'un vis, d-na Făgeţeanu plingea 
tăcută și îndurerată. 

— Mamă! mamă dragă! pentru ce am ju decat situaţiunea mai puţin periculoasă de cât iera | zise Victor, frângându'și mâinele... Trebuia - 
să nu mă mal duc în casa nenorocitului,. Et 
sînt vinovat de mârtea lor!.. | 

Și plecându'și capul pe piept, în timp ce la- 
crimile îi păinjiniaă privirile, se lăsă pe un scaun 
și iși acoperi faţa cu mâinile. 
— Mai degrabă m'aş fi așteptat la  mârtea 

mea de cât la asemenea grozăvie |... șopti d-na 
Făgeţeanu... Sărmanii părinţi |. 
— Ce e de făcut? zise Victor, ridicându-se 

palid... Cine ştie dacă nu mă va învinovăți tâtă 
„lumea | , 

— A! cât e vorba despre asta, Victore. frun- 
tea sus, r&spunse d-na Făgeţeanu cu energie... 
— Ori cât ași ține-o de sus... remâiti vinovat 

de neprevedere, mamă. Azi dimineață abia, An- 
gela "mi-a spus tâtă bănueala bietului Nicu; de 
azi dimineață abia luasem hotărirea de-a nu mă 
mai duce pe la dinşii până la însănătoşirea lui 
Nicu. A 
— Dar şi ea, sărmana, pentru ce nu ne 

spunea mai de mulr?... A fost să fie, — adaose 
dupt o clipă. 

— Pesemne, — șopti Victor...
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:— Cu tâte acestea e de datoria “nâstră să 
“ne ducem numai de cât acolo. . . 
> —- Parcă nu am curajul, m& cutremur... 
„= Victore dragă, mii multă bărbăție... Nu 

zic să ne stirpim durerea, dar “trebuie să ne 
arătăm tari, căci avem de mângăiat, de susținut 
dureri şi mai mari ca ale nâstre... Să mergem... 
Haide, sileșteți nervii la ascultare și să plecăm... 

Inaintea porței și în curte iera o mulțime de 
lume şi de trăsuri: vestea să respândise cu o 
repeziciune de uimit. 

Medicul legist și magistraţii făcuseră consta- 
tările legale și acuma, în t6tă casa, iera numai 
jalea şi incremenirea durere. E 

„- Baran, adinc stăpân pe sine, îşi da tâte. si- 
linţile să îmbărbăteze pe biata lut soţie; dar 
când intrară Victor și Agrişa, nică el nu s& mai 
putu stăpâni, şi isbucni în plins la peptul lui 
Victor, in timp ce d-na Baran leșina, în braţele 
d-nei Făgeţeanu. 

Amândouă corpurile neînsufiețite, al ui Nico 
și. al Angelei, parcă dormiaii, în acelaş pat, î 
liniştea unui somn neturburat. El tot mai era 

„schimbat; pe dinsa, frumâsă încă, în gălbeneala 
morţei, par'că o așteptai să deschida. ochii şi să 
zimbiască. 

Când Victor află de la cei dimprejur de scri- 
s6rea anonimă care adusese nenorocirea și mai 
ales când o citi, să cutremură de grozăvia mi- 
șelici omenești. 

Cine oare iera mâna criminală şi cărui suflet,
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atât de josnic, îi păruse că boala lui Nicu nu 
iera destulă suferință? 

“Şi, durerea lui că pierduse în' aşa chip în- 
grozitor doi prieteni iubiți, se mai mări cu des- 
gustul de omenirea întratât de păcătoasă! 

Privi lung corpurile neinsufleţite, adincit în 
gândurile cele mai amare şi plecă adinc sguduit, 
aprâpe bolnav, — sdrobit. 

La | IX 

Moșia Vadu-lung din “Leleorman își întinde 
ţarinele pe o câmpie ce pare a nu avea mar- 
gini. Colo şi colo pădurici, par nişte mănun- 
chiuri de verdeață, iar în preajma lor undeşte 
albul cetelor de case ce a!cătuesc sate şi că- 
tune. Colo şi colo iarăşi şiruri de copaci sin-. 
guratici îţi dă în chip vag ideea hotarelor între 
moşii. 

* Vadu-lung este un sat așezat de marginile 
unei largi şosele, plantată cu arbori cât. ţine 
lungimea” satului. Are case frumușele, curate, 
adăpostite de salcâmi şi. de pomi roditori. lu 
curtea fie-cărui sătean vezi boi saă cai, o căs:- 
nicie agricolă mică dar fără „lipsă de ceva. 

E în ziua de Innăiţare și locul dudue, iar 
leagănul s€ invirteşte pe bătătura din faţa unui 
han mare, plin cu toate afară de rachiuri. | 

Subt un umbrar larg de frunze de stejar 
prospete, cei bătrâni trag cu unghia în 'capui 
lulelelor, sfătuesc și sorb din când în când din 
pohiruțe cun profir slipitor,
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“Hangiul, român cât de colo, nu s& prea bu- 
cura de la vin, că mare câştig nu avea: Lun- 
genii nu mai aveai de-patru ani încâce pofta 
beuturei. Venitul lui iera de la prăvălia cu de 
toate pentru ale casei şi plugăritului, — și'iera 
mulțămit. 

In zile 'de sărbători doar, sătenii cari veniati 
să'şi petreacă ziua în Vadu. lung, ce-i mai făceai 
dever la băutură, şi să intimpla să vie mulți, “ 
fiind-că Vadu-lung ajunsese: de pomină cu mi- 
nunățiile ce scornise proprietarul moșiei, — om 

-tin&r dar cu multă minate şi priceput la -fel de 
fel de. lucruri în folosul statului. . 

Unde pomenise Vadu-lung de cântece la șcâlă, 
de cuvintări la biserică, de alt-fel de şcolă pen- 
tru băeții cari, chip, terminaseră o învățătură? 
Unde poinenise să vadă până şi pe Hăcai în 
tot locul, că se duc cu tragere de inimă să ia 
aminte la ce-i povăţuia proprietărul? 

Uite, pomenia acuma, și iera mândru de vred- 
nicia tuturora, ori încotro să uita, în cuprinsul 
lui, plin de curăţie şi de rindueală. 

Proprietarul iera proprietar fiind-că luase doar 
moşia zestre de la nevastă, incolo, proprietari 
parcă lerali şi sătenii toți; fireşte, odată ce 
munciaă moșia de-avalma și împărţiaă rodele la 
timpul lor, — adecă. mai la dreptul vorbind, 
paralele prinse de pe roade. 

Și de unde mai nainte când ţinea un grec 
moşia cu arendă, era vai de maica și a acelora 
cari aveati, chip, plug şi doi boi, — că nimica
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nu li se alegea de muncă, — eacă vezi acuma 
s& schimbase cântecul. 

Ba nici pămintul, — sărac de i inima lui, — nu 
mai rodia cu rost, că'l storsese grecu, ca să'şi 
facă mai repede bogăţie, il storsese ca pe o 
lămâe de prin ale ţări de pe unde s& pripăşise 
p'aci... - 

Acuma, -Dâmne, iera şi cu pământul altă 
noimă: ăst român bine-cuvîntat de Dumnezet, 
născocise îngrășarea țărinilor, odihnă pentru 
parte din ele, — câștig mai puţin, dar de-ajuns 
şi mai sigur, 

Și, mulțămită Domnului, trăia şi el, în bielşug, 
şi sătenii... . 

“era mare bunătate de om, iera un noroc 

întreg, cu chip omenesc: 
- Diapoi mămucă-sa... Frumâsă, şi, mai să-i zici 

țerancă, așa să pricepea, şi dinsa, la ale casei. 
Suveică de muiere, tropotia pe la tote ca- 

sele şi unde'ţi lua pe neveste şi pe fete cu 
graiti blând însă, ştii, de primăreasă lângă care 
nu te sfințeşti, — și, măre, nevestele și fetele 
mi se așternuseră: pe război şi pe pânză! 

Și pieri lenea in fața ei, ca necuratul în faţa 
Sfintei Cruci | 

Chip, cucâna proprietarului icra mai boe- 
roaică și nu se prea pierdea cu firea, ea, pentru 
te miri şi ori-ce. li cam plăcea mult la oglindă 
şi să se facă păpuşă; sta mal mult colo, Ja îl 
București unde ci-că, avea şir de cai şi fel de 
fel de trăsuri; iar când da pe la moşie, hur! 
o droaie întregă de musafiri pe urma ei.
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Atunci la moşie, ieraii numai chefuri şi jocuri 

d'alea boiereşti, plimbări călare şi cu trăsurile,— 

ba şi cu carăle 6menilor; mă rog, tot soiul de 

născociri, care nu se loviai, da ştii neam! cu 

născocirile boierulul..; 
Și el, bietul,. îndrăgostit de dinsa, i le răbda,; | 

se cam da. pe lângă! “ele, câte-o! clipă, două, de 

ochii musafiri! or, iar incolo îşi vedea: de mân- 

dreţile 'cu care voia să impodobiașcă vieaţa 

“sătenilor. 
Sătenii | ăștia ierai sufletul lui]... 

Cam în, aşa chip povestiati Lungenii de stă- 

pânii moșiei. 

Victor Făgeţeanu,—acum cu o barbă frumâsă | 

care-i înrăma chipul şi il făcea serios fără as- 

prime,—se ivi din spre curte. 
„Se şi fâcu mișcare între săteni. Glumele între 

flăcăi şi fete conteniră, fără ca hora să se 

spargă. Toţi se căutară să vadă: sint în de- 
ajuns de curați? 

Bătrânii scuturără lulelile şi le puseră la brâu, 

“iar cu privirile aţintite în spre Victor care în- 

nainta, însoţit de soția şi de mama lui,—aștep- 

tai să'l vadă în mijlocul lor, ca pe-o dulce 
bucurie. 

Pân'la cel din - urmă se ridicară şil întimpi- 

nară cu chipurile. luminâse şi cu vorba zilei: 
«Hristos s'a - înălțat !» : 

- Dâmna Zefirina iera învestmîntată țărăneşte - 
şi, Domne, bine-i mai şedeal
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Se cunoștea, la cusutul vestmintelor ei, mâna 
Agrişei | Ia 

Și se prinseră câte-trei în horă, şi hora se 
lărgia, se lărgia mere, ca tot satul si se bu- 

„cure de-a fi tras danțul cu ai, Curţeil . 
„Pe urmă cucâna avu dorul să se dea în legăn 

cun flăcăi, apoi :cu alți doi, trei, care-i păruseră 
ei mai de scmă; pe urmă cu câte-va din fete, 
ca să nu le pară r&i și fetelor, firește! - 
"Şi așa se petrecu ziua aceea a eInnălțării». 

Lucru de mirare, cucâna boerului nu 'mai 
„lipsi de la moşie cam vr'o lună; pe urmă pur- 
cese nu ştiă pe unde, la băi, în alte țări, cu mama 
dumneaei,. care trăia la Bucureşti și care, rar 
se vedea pe la ţară. 

In viața lui de-acasă, în care nu putea să 
strebată.. nici o privire netainică, Victor avea - 
mâhniri duios împărtășite numai de mama. lui. 

Zehrina, pe care o iubise cu t6tă puterea 
sufletului 'săă .mare, ii făcuse vr'o dol ani vieața 
pe deplin fericită. - a 
___Dar apoi începuse a se depărta de inima lui, 
lăsându-se vieței prea încărcată de deșertăciu- 
nile sal6nelor. | 

In asemenea traii iera. întovărăşită' de mama. 
ei,—şi amândurora le păreai Victor și mama 

ul, buni Gmeni, dar prea legaţi de “casă, de 
afaceri, «de vieaţa liniștită fără nici un fel de 
varietate și de emoțiuni nout, | 

Stărninţa” delicată a lui: Victor, pentru. ai
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schimba năzuința către sgomot şi banalități; — 
rămânea neroditâre, - 

Victor petrecea o parte din/ iarnă la: Bucu- 
reşti, ca so însoţiască în viața de lume; dar 
acesta nu-i mai făcea Zefirinei impresiune şi 
nu-i mai părea d'ajuns.: a a 

Ba începuse a se simţi stînjinită alăturea cu 
el, de Gre-ce șâptele de admiraţiune tăceat în 
faţa omului care impunea prin simpatica sa în- - 
făţișare, simplă, seri6să, bine-voitâre; prin ta- 
lentul și prin cuvântul stii de seamă. 

= Cu pttrunderea ce dobândise, mai înnaintând 
„în etate, își da fârte bine socotelă de firea Ze. 

. 

firinei și mai ales de lipsa de seriozitate a 
dâmnei” Amăriceanu, destul de cochetă și la b&- 
trâneţea ei. De aceea, pericul6să „cu adevrat 
îi părea muma: ea favoriza vieața prea liberă 
a fiicei sale, sub cuvântul că: de.'ce se  mări- 
tase? ca să 'şi. închidă tinerețea? Nu se gândia 
că dacă și ginerele ar fi petrecut fără șir şi 
rost, ca Zefirina, nu s'ar fi ales nimic de moșie... 
Mai nainte iera chit și vai până să ia arenda 
de la grecul cârcotaș și hrăpacit; acuma, de 
când Victor își jertfise cariera de avocat, plu- 
găritului sistematic, avead îndoit venit, la timp. 
tot-deauna: atât numai că prea închideai ochii 
chiăltuind. . 

Nici Zefirina nici muma ei nu s& mai 'oste- 
niai să înțeleagă pe Victor și. idealul frumos 
ce urmăria : 

Ce le păsa lor de sârta ţăranilor? 
- Ce le interesa munca lui inteligentă? - 

* 
. . , 21
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Dupe& plecarea la băi a soției lui, acum după 
acești doi din urmă ani de viață nepotrivită cu 
idealul lui de căsnicie, — după ce. luptase în 
destul să o convingă a nu pleca fără el, — în- 
cepu să se gândiască și a se sfărui serios cu 
Agrișa ce. iera de făcut? 

Prea multa lui iubire şi delicateţe, ea le luase 
drept slăbiciune de: caracter și abuzase; trebuia 
să puie rindueală în exagerarea capriciurilor ei 
și mal ales să o indepărteze de muma, r&ă sfă- 
„tuitâre. : | 

Gelozie nu surprindea în sufletul lui; avea 
numai dorința de-a o face să'l înțeleagă, de-a'i 
păstra iubirea, de-a o feri de tristul finit al te- 
meilor cochete. | 
_EL îi cunoştea calităţile; vanitatea şi  coche- 

tăria eraă îndestu! de puternice pentru a le în- 
năbuși: să o convingă “de netrebnicia unor ase: 
menea defecte mari și să o facă ași pricepe 
propriile bunuri, își lua acum ca sarcină şi chibzui .. 

_un anume program sistemaric, după cum chib- 
zuise pentru învățătura. sătenilor. 

x 

Fatală n6pte! cr 
„La ce-i folosise mârtea d-nei Ami piceanu şi 

anul de doliti ul Zefirinei, în care timp să părea 
“că Victor izbutise să. schimbe toate relele ei 
porniri? | 

La ce-i folosise că nu se mai dusese în a- 
cești alți patru ani, nicăiurea fără el, mulțămin- 

.
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du:se par'că cu: felul de“ vieaţă. ce-i. orînduise 
Victor? 
„Să-i puie doar pe buze tot-dea-una zimbete 

amăgitoare, căci subt ele să ascundea necazul, 
nemulțămirea până chiar la ură, împotriva .lui 
Victor. | 

In acea n6pte fatală când el trebuise să se 
ducă intrun sat din apropiere unde] chiămase 
învățătorul care iera pe mârte, — era să se în- 
ceapă pentru Victor marea suferință a vieţei lui... 

La acest învățător, om de inimă ce-l urmase 
sfaturile, pornise de cu- Scră, pe un timp viforos 
din Noembrie. 

Luase el sema că Zefirina iera într'o agita- 
țiune neobicinuită, — dar, — cât de mare să 

fie pătrunderea unui bărbat, când iubeşte, este 
şi naiv, — în naivitatea lui socoti că Zefirina îi 
purta grija pornirei pe-asemenea timp. 

După ce mângâiă pe bietul suflet călător, in- 
credințându'] că -numerâsa-i familie va avea în 
el un spijin de aprâpe, învățătorul închisese ochii . 
cun zîmbet. 

Cât de pătruns de jalea soției, a copiilor şi 
a părinților lui, bătrâni neputincioşi, — gândul 
lui Victor iera necurmat acasă. Ceva tainic şi 
îngrijitor îl îndemna să plece, și către miezul: 
nopţei nuşi mai putu stăpâni ațățătorul indemn 
da st întârce acasă. 

Nu-i da pace acea agitaţiune ce observase la. 
Zefirina;. o avea mere înnaintea ochilor și.nu 
se simţia la îndemână. | 

Cât fera timpul de urit, depărtarea nu lera așa .
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de mare.ca să'l împiedece de-a porni Şi, după ce 
ingriji cu primarul și cu preotul de cele _tre- 
Duitâre, plecâ pentru a se iîntârce în cealaltă 

zi, la înmormintare. 
” Viforul, în deplina lui deslânţuire, făcea val- 
virtej fulgii de zăpadă, singurii cari, despicând 

|întunecimea deasă a nopței, înnălbiat în spațiu. 
Drumul iera nămeţit și numai a minune vi 

zitiul putea ghici încotro să mâne, mai ales că 
mergea șin bătaea vintului. Faţa i se făcuse o 
cOjă de ghiaţă, iar printre genele încărcate de 
fulgi, abia îşi putea strecura privirile. 

Caii r&suflaă cu grei și înnaintată trăgcud din 
resputeri, pe unde zăpada stătea morman. 

Inlăuntrul cupeului, Victor, învăluit in blană, 
sta ghemuit întrun colț, pradă neodihnei celei 
mai îngrozitoare: parcă sar fi dus la o neno- 
rocire. | 

În viața lui de până atunci nu i. se "păruse 
nici odată încă un drum aşa de lung, cu pe- 
deapsa 'așa de mare de a nu putea să vadă in 
lături: geamurile cupeului ieraii, unul * bătăturit 
de zăpadă, cel-l-alt aburit şi înghețat. 
- Simţia doar greutatea cu care înnainta cupeul; 

" auzia. adese ori strigătele de încurajare ale _vi- 
zitiului și clopoțeii fără răsunet, — ceca ce-i 
măria neodihna și nerăbdarea de-a ajunge. Dacă 

„ar fi luat-o pe jos, i s€ părea că ar fi mers 
mai repede şi ar fi sosit mai curând. 

Să întrebâ apoi care putea fi câuza unei a- 
semenea ciudate mișcări sufletești și un 'gândii 
șopti: Zefirina!
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Anume lucruri începură a i se ivi, ca de subt 
un VE întunecos, întro rinduială forte lămuri- 
toare. -:. Da i 

“Fiul proprietarului vecin, un fel de păpușă 
nostimă, nu mai părăsia moşia de un timp în- 
cOce cu tâte că 'se zicea student la nu mai știa 

“care facultate, 
"1 vizitase pe Victor sub deosebite pretexte, 

dar mai ales cu acela că se. interesa de pro- 
gresul împlinit la Vadu-lung. o 

De multe ori Zefirina pornise călare însoțită 
de acea figurină de zahăr... | 

Pentru ce,-în momentele acestea, gândul lui 
apropia de Zefirina, pe sclivisitul tin&r? “ 

Pentru ce o bănueală, urici6să îi strebătea inima, pentru întâea oară? - - 
Nu aprins de gelozie își înfățișa pericolul, ca 

împlinit poate, — ci dureros mișcat de suferinţa 
„cea mai adincă ce lar fi lovit şi simțind ca un 
haos in viitor, peste putință dea mai fi umplut 
cu dulcile iluziuni ale tinerețe. pp 

Agitaţiunea în care. lăsase pe Zefirina i se 
arătă și mai vie acum, ca pentru a-i întări bă- 
nueala: cine şiie, pâte că dinsa așteptase o o- 
caziune pentru a săpa ultima prăpaste între el 
şi dinsa, — şi ocaziunea i se ivise acum. 
__— Mal este mult? strigă-el, în culmea ne- 
răbdărei, împuns de gândul acela. . 

Dar glasul, îi rămase înlăuntrul cupeului, în 
„timp ce: vintul trecea 'Şuerătur, 

Simţi de-odată insă o sguduitură puternică și 
şi cupeul să plecâ pe o câstă, iar cair stătură... 

7
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Vizitiul sări în om&t până la genuchi. Victor 
deschise cu mare greutate ușa înţepenită de ger.... 

+ — Boerule, ne-am înnomolit la podişcă. Sintem 
însă la marginea satului, . . - 

— Poţi tu singur să scoţi cupeul? 
— Nu, boerule; o să vă rog să'mi ajutaţi. 
Cu mare trudă izbutiră să'] salte şi să'l îm- 

pingă la mijlocul podişcei... * 
— Scâte clopoţeii, porunci Victor... ; 

A Vizitiul s& miră, dar ascultă; şi lui Victor pă- 
rindu-i-se că . umblă prea incet vizitiul, îi ajută 

şi el. 
—: Acuma dă o gână "bună până ia curteşi 

să nu strigi să deschidă pOrta. O să m&cobor 
„ei s'o deschid. 

9 

"Casa proprietăreașcă st vedea de pe şosea 
- cufundată în întunerec. Din 'dreptul porţei să 

zăria însă o luminiţă, la una din ferestre. Victor! 
să cutremură : licărirea iera la camera conjuzală..- 

L.ăsâ. cupeul să treacă și el stătu câte-va clipe 
încremenit; apoi s& îndreptâ către camera în 

- care dormia muma lui şi incepu a bate în geam, 
din ce în ce mai tare. 

Perdeaua să .dădu la o parte in cele de pe 
urmă, şi chipul speriat al Agrișei, se ivi: re- 
cunoscu numai de cât pe Victor i să „făcu ne- 
văzut. 

-[— Te-al întors pe: așa timp şi la ora asta 
| așa de târzie, dragul mami? 

( — Da, mamă. “Ce face Zetirina ? 
„. — Dorme, de sigur.
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— Nâpte bună, mamă... 
“Și trecu repede, făcendu'şi pașii ușori, în timp 

ce muma-se uita după el nedumerită: de ice. 

Gre glasul băeatului părea aşa de schimbat? 

De fri, de sigur, de neodihnă, — şi intră in 

camera. ei, înfeigurată. . 

Ajuns in fâţa uşei, „pu inima în bătăi puter- 

“nice, Victor ascultă: nici o mişcare. Apăsă clanţa: 

“ușa: s& deschise. 
“Întrâ înlăuntru, — odaea goală, patul neatins. 

S& opri înmărmurit. 
— Zefirino!: strigă el cu glas înnăbușie. 

Nici un răspuns, — nici o mișcare in odaea 

“de-alături; în camera de spălat şi de găteală, 

iarăşi nimic. 

„Un bilet 'i-atrase luarea aminte în: „cele din 

urmă, şi se repezi del apucă, cu mâinele tre- 

murătoare... | 
„ «Fiind-că vieaţa nu putea să mai urmeze cu 
înţelegere între noi, îmi iati: remas bun și plec.. 
pentru tot: dea-u una... ” 

- »Zefirina >... 

Victor încremeni cu fila de hărtie. în mână. 

Ochii i se pierdură pe acele rînduri scrise în 

grabă,—-ca şi cum le-ar îi avut dinainte, la mare 

depărtare! izvorind una câte una dintrun adînc 

necunoscut şi înșirându-se una lângă alta pentru : 

a alcătui un blestem al destinului, | 
“Viforul iera și mai în putere, de parcă se 

clătina clădirea din temelii; une-ori îi da sen- 

saţiunea că se ridica în sus dusă. de-o isbucnire
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mai violentă a ventului, care în coșul sobei aci 
duduia, aci șuera cun răsunet ca în pustii. 

ln locul nerăbdărei de-a ajunge, al neliniştei 
al temerei de ceva neprevăzut, —i sc așternu 
pe suflet, ca un munte în prăbuşire. cu tâtă 

„greutatea și dând o nou& conformaţiune tere- 
nului, — durerea calmă prin care nuși mai pâte 
face drum nici o: speranţă, nici o credinţă: iera . 
finitul inimei sale. - 

Lemeca îi flutura pe dinnainte ca un fulg 
ciruia trebuie să-i dai raze de sore ca să pară 

"în străhcire de aur şi căruia îi trebuie vent 

pentr a 'şi putea arăta grașiozitatea sborului. 
O minciună drăgălașă, care, trăieşte pentru 

a înșela, inșelându-se pe sine, —crezută și îm-" 
pătimind, la tinereţe, — alungată și: disprețuită. 
la bătrâneţe, ca tot ce rămâne, mai târzii, în 
goliciunea _uriciunei sale. , 

In urmă dacă privi, se înfiorii de drama în- 
fricoșată a neuitatulvi stii prieten; în viitor 
căutând să str&bată se văzu sdrobit sufletește, 
fără putință de întremare. 

” Și parcă-i trecu o suflare de ură peste su- 
“Net, impottiva acestui neam de. om, cfemeea», ce 
nu este nici odată complet. 

Dar de odată i se ivi desfișurareae vieţei 
sfinte ca iubire şi devotare. a' mamei sale: 

— lartă-mă&, mamă... şopti el, cu ochii în- 
rouraţi... 
„Exista și femeea cu adevărat soție și mamii: 

iera triumful ideei în ţinta către un ideal... 
Va adora pe muma lui și cu mai multă în-
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tregime de simţire șiii va închina pentru tot- 
deauna vieața, hotărit să nu mai trăiască după 
insa... . 

Ghemuindu-se întrun' fotolii, îşi lisă mintea 
să se îmbete din amintirile vieței lângă mama 
lui şi din licăririle vieţei viitâre; departe undeva, 
şters ca om pentru lume, existând numai ca 
fiti al acestei mame ideale. 

Şi așa adormi sub căderea de lumină a lampei, 
care-i făcea ca o aureulă capului: în somnui. 
pe buzele lui treceai sclipirile ușâre ale unor 
zimbete de mulțămire... 

Durerea se -aşezase la funa; 

A doua-zi dimintcța Apgrișa se ivi cu zimbe- 
tul ei bun şi dulce, în mână cu vasul cu lapte 
atuncea muls, cum iera deprinsă a le da, copi;- 
lor ei pe cari îi prindea adese ori încă” adormiţi. 

Când văzu pe Victor sttins în fotolit, lampa 
arzend și patul neatins, se opri în prag încre- 
menită. 

Curentul de aer rece isbi pe Victor şi-l făcu 
să se deştepte amorţit, cu mintea întunecată. 

Puțin după aceea, în cercetare cu muma, își 
„dădu semă de indelunga pregătire a fugei Ze- 

firinei: de la âlbituri și până la cel mai mic 
„giuvaer, tote fuseseră luate şi trimise pe rînd, 

și cu atâta pază, ci nu putuse prinde nimenea 
de veste. 

T6tă acestă pregătire cu atâta. sânge rece, 
în timp ce pentru el urma să fie de-o drăgă- 
lăşte ademenitâre,—il scârbi şi mai mult pe
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Victor: viclenia acestei femei iera prea de tot 
revoltătâre. 
„Dar când, întrunul din sărtarele biuroului ei,: 

dădu peste o hârtie invechită, întrun pachet de 
scrisori uitat,—revolta. lui nu mai avu margini: 
pe hârtia aceea găsi cuprinsul scrisorei mișe- 
lești care fusese causa dramei din casa priete- 
nului s& 

Tinea minte, vorbă cu vorbă, scrisârea ce 
citise atunci, —şi eată acum dădea peste prima 
ei alcătuire, — iar scrierea iera a Zefirinei. 

Ea dar, în nerăbdarea că dânsul nu se mai 
hotăra la căsătorie, mersese până acolo cu ge- 
lozia, în cât să comită crima de-a'] înegri în 
ochii lui Baran, de-a'l face să-i închidă casa,— 
fără să se gândiască o clipă, de sigur, că putea 
să şi strice căsnicia lor. i 

Ce suflet josnic sub aparențele frumâse care'l 
„ subjugaseră | Și el iubise asemenea femee! 

Descoperirea acesta îl făcu să nu mai regrete 
“fuga, ei—dar nu mai puţin amărit rămase, în- 
vinovățindu- -se încă odată de mârtea prietenilo r 

- lui iubiţi. or 
Dovedi apoi ca părtașă tainică pe fata din 

casă care fugise şi ca întovărășindu'și stăpâna, 
și pe un băeţandru din cancelaria moșiei, crescut 
de milă de Victor și anume deprins a ţine re- 
gistrele, şi acesta se făcuse nevăzut. 

Dana în LGrna următâre, când și termină cu 
divorţul, Victor orîndui tâte socotelile cu acre 
în regulă şi le dădu în primirea avocatului ei.
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Mica avere ce-i rămânea din munca proprie 
“ajungea ca să pâtă trăi retras în. vre un colț 
depărtat al ţărei. 

O jale cu greii de stăpânit iera în întregul 
sat când sosi ziua plecărei lui Victor Făgeţeanu 
din Vadu-Lung. . 

Din zori, mulțimea umplea şoseaua şi arunca 
"priviri. ostenite de nesomn şi de mâhnire, în. 

curtea în care nu: mișca nimenea încă. 
“ Patru cară încărcate 'cu lucruri împachetate - 

și acoperite cu pânze mari de cauciuc, stătea 
posomorite, cu tot argintul ce nâptea pusese pe ele. 

Strejarii de rînd, cu capetele plecate, înghe- 
'muiți între cară, făceau o impresiune ciudată: 
par Car fi păzit într'o lature de curte. străină 
niscareva harabale de băjenari. o. 

Casa, în alte timpuri, când întâiele lumini ale 
resăritulul băteaii în geamuri, își deschidea mai 
tâte feresireie, chiar în toiul tâmnei, şi Agrișa 
se arăta pornită pe hărnicie, pururea voi6să şi 
îndemnând la lucru cu grai blând și glumeţ. 

Le iera tuturora drag s'o asculte şi pe in- 
trecute să caute care mai de care a fi vrednic 

de lauda și de mulțămirile -ei. 
Acuma nimenea din ai casei nu îndrăznia par'că 

să se iviască înainte de-a simți o mişcare în 
odăile. stăpânilor,ce nu iera să le mai fie stăpâni. 

Victor se deşteptă cel întâiii în camera lui, 
în care, pentru cea din urmă dată dormise, un 

„somn agitat: doar avea să zică r&mas bun unei 
locuinţe ce îndrăgise, unei vieți petrecută prin- 

"tre atât de multe emoţiuni.
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_Agrişa, forte bătută cu gândurile . întrega 
nGpte, tocmai dispre ziuă fusese furată de somn 
şi dormia încă, fără să simtă umbletul fiului ei 
în camera d'alături. 
 “Pocmai când carele ieșiai pe pârtă, sări 
speriată. Nu avea nimica însă de făcut și se 
linişti. Trebuia să se arate fără nici o emoţiune 
ca Victor să 'şi găsiască energia în energia ei. 

Cu cât timpul înainta, cu atât mulţimea se 
făcea mai mare: acuma şi femeile cu copiii 
toţi veniseră, | 

Inv&ţătorul îşi inșiruise -elevii în fața Curţei 
şi steagul şeâlei filfiia la adierea dinineței, în 
mijlocul șirului, 
Când trăsura fu gata, Victor păşi, emoţionat. 

şi-le ținu cea din urmă cuvântare, cu - sfatul 

de-a nu se mai depărta de la hărnicia şi de la 
inv&ţăturile dobândite. 

— VE va veni un proprietar saii vr “un aren- 
daș noii care, pote, nu va face cum am făcut 
eu. Daţii totuși munca vâstră, dragii inei. cu 
bunătate și cu pricepere, arătândui că vă cu- 
n6şteţi drepturile şi datoria vâstră față cu el 
şi tață cu datoria și cu drepiurile lui câtre voi. 
Veţi avea buni sfătuitori pe domnul învățător 
şi pe părintele: ascultaţiii ca'pe mine, şi nu. 
veţi greşi. V& dic remas bun, dragii mei fraţi 
și dea Dumnedeii să aud tot bine de voi; îmi 
voiii aminti cu dragă inimă de voi şi singura 
bucurie cu care plec din mijlocul vostru, este 
iubirea ce mi-aţi arătat şi speranţă că în bine 
și 'n sănătate o să vă duceţi. vieaţa...
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Imbrăţișă şi sărută pe învețător și pe preot, 
cu lacrimile în ochi, după ce le- ascultă urările, 

şi, în. mijlocul strigătelor sătenilor, porni urmat 
de fârte mulți, călăi. 

Puțin... și începu a se depărta de Vadu-Lung, 
în timp ce mulțimea sta tot în marginea șo- 
selei privind în tăcere de jale trăsura care se 
ducea, se ducea mereii... 
Victor Tăgeţeanu înceta de-a fi.. 
Intrun fund al Moidovei unde “și alesese 

locul de vieţuire iera să fie Victor « Coswzzu». 
Acest nume îl avusese odată pentru micile 

lui încercări. literare de pe când încă se afla pe 
băncile liceului. . | 

De-atunci 'ieraă mulți ani; încercările literare: 
r&măseseră încercări, dar numele uitat reinvia 
pentru o nou& existență, pe care, o vedea a- 
dincită în studii, — înmormintată pentru vieaţa 
denafară. - - | - 

Acum, în trăsura cel îndepărta de Vadu- 
Lung, se gâhdia la acest nume cu oare-care 
mulțămire și, cu tâtă emoțiunea durerâsă a 
despărţirei de sătenii lui, zimbia acelei vieţi în 
care iera să fie altul... 

i Ea ! .” 

Când se urcă în tren și își luă cel din urmă 
r&mas-bun de la sătenii cel petrecuseră, — 
simţi ca o părăsire de puteri... 

Şi. când nu mai. putu zări casele albe ale 
frumosului sat, își lăsă capul în mâini şi începu 
a plânge: finise cu trecutul; iera al unui viitor, 
necunoscut.



PARTEA A TREIA 

l 

Era pe la capătul lui Septembrie. 
Dealurile și văile Măineșştilor începuseră a'şi 

pune vestmintul arăturilor de tâmnă, după niște 
ploi fârte la timp. 

Pădurile prindeai a bate în. boiul, roșatec- 
gălbuiu al bronzului, ceea-ce punea pete, pete 
pe întinderea lor de-un verde-incliis. 

Miriştele, pe care nu le r&sturnase încă plugul, 
arse de sdrele unei veri întregi, aveaă o înfă- 
țişare bolnăvici6să, cu toate “că firele grâului 
scuturat înverziali printre firele de paie tăiate 
de “secere. 

Pe ici colo. însă, rapiţa acoperia fâlci întregi 
şi varia priveliștea, ivindu-se ca. un covor de-un 
verde strălucitor. 

Ea era începutul unei vieţi nouă în acestă 
pornire a capătului unui an agricol. - 

“Plugurile furnica în multe părți şi boii tră- 
geai voiniceşte, îndemnați de glasurile ţăranilor;
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Şi aceste glasuri răsunaă din când in când fă. 
când să tresară pădurile şi însuflețind  pri- 
veliștea. 

“In sat, faţă cu biserica, se ridicase din roșu 
o clădire de cărămidă, de înfățișare simplă, care! 

„avea să! împliniască însă o mare menire. 
Se lucra acum la. acoperemîntul ei și pe din- 

lăuntru la tencuit. a 
In faţa clădirei se aflau, înainte de amează, 

părintele Iancu Stratomir, primarul și Victor 
Cosmin. _ E 

„..— Eaco pe gata, zicea tocmai. atunci pri- 
marul... Sa o „ 
— Minunile domnului Cosmin încep să ia 

trup, împlini părintele Iancu. | i 
— Sînt minunile voinței obşteşti, părinte Srta- 

tomire... răspunse Victor Cosmin. Ce-aș fi putut 
eii fără bunătatea firei sătenilor? 
*— Dar, mă întorc și zic: ce-ar fi-fost de bu- 
nătatea asta, dacă nu ierai d-ta, fiule? grăi pă- | 
rintele. Anul acesta s'a încheiat, cu îndurarea 
lui Dumnezei și cu înțelepciunea “d-tale, aşa 
cum omeneşte nu socotiam cu putință. Tot 
creştinul are în casa lui grâă şi o să aibă nu 
peste multe zile, popuşoiă,— are nutreţ pentru 
vite și o să aibă și parale la chimir.. Nu văd - 
eă ce bucurie şi ce dor sănătos de muncă e. 
pe chipul lor, în sufletul lor, în brațele lor? 
Astea toate, d-tale se cuvin ca laudă, căci 
de la d-ta purced.. | | 
— Mulţămesc, părinte lancule, răspunse Victor, 

  

1
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mișcat. Puţine.sat făcut însă și multe sînt de 
făcut. Cănd le-om vedea : mat pe toate cu- 
prinse, adecă pe cele mai de seamă, atunci 
numai ni se va limpezi înaintea ochilor... De-. 
aceea, să fim 'cu toţii în.veghere şi la muncă 
fără preget... Uite, de pildă, domnule primar, - 
d-ta ca om fârte ager la minte Și priceput 
în ale preţurilor grânelor, trebuie s'o por- 
nești la tirg cât mai neîntârziat. ca să'mi aduci 

„ştire de-acolo, cum mai stă preţul porumbului? 
pă 

mâna ovreilor ca să ne ia pielea. 
— Că adevărat spui, domriule învățător. 
Uite că mă și pornesc dupt ce-o amurgi... 
— Pentru la anul. o să rîndviese eu alt:fel 

vinzarea grânelor: am să aflu &meni la Galaţi, 
ca să vind acolo de-a dreptul; cu bună chib- 
zuire, totă recolta nâstrăţ Chiar est-timp pentru 
popușoiii, o să fac tot aşa.: Aștept chiar o | 
scris6re de la o casă mare de grâne, de-acolo... 
Greul este până să înşurupăm în Măinești 
toată mașina administraţiunei. Imi trebuie băeţi 
deprinși cu meșteșugul ăsta şi o să-i am, dintre 
flăcăiandrii satului... | 

— Da care no să înveţe de la d-ta, dom. 
nule Cosmin, vai de mine! esclamă Primarul. 

E nevoe să facem prin noi; să nu ne dăm pe 

"Hei! ce-o să iasă din casa asta a nâstră! și 
arătă, cu mândrie, clădirea cea nouă... 

— Acuma, cu bine,— zise. Cosmin. Cum tei 
intorce de la tîrg, ori ce oră va fi,-să vii să 
me găseşti, domnule Primar..: 

—- Cât îi clipi... Cu bine.. 
,
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Victor Cosmin, o luâ încet la deal, urmărit 
de privirile pline de dragoste ale părintelui şi 
primarului. 
— Mare ne-a fost norocul cu el. zise: pă- 

rintele... 
— Mare, părinţele... Ne-a avut Dumnezei de 

grijă... Eă mă duc, 
— Du-te, fiule; eti mai r&mâiti pe lângă casa 

asta, să mă mai ult la meşteri... 
“Victor, s& opri la şcâlă ca să se odihniască 

câte-va clipe. m 
Șc6la, nu s& odihnia 6re şi dinsa, din Iunie ? 
S& odihniă, închisă, „așteptând noul an, — în! 

timp ce copiii ej, împrăștiați pe câmp, ajutau - 
părinților la munca obştească. 

Victor, e mai slab la chip, cu barba şi “mai 
neîngrijită, cu părul cărunțit. 

Din lunie, par' ca trebut peste ființa lui un 
vifor care a lăsat acest fel de zăpadă ce nu 
sE poate topi: părul alb. 

Așezat pe prispă, cuprinde cu privirea întregă 
priveliștea dealului şi văiei din faţă iar-acea . 
mişcare de furnici harnice, a sătenilor, îl face 

„să zimbiască şi să se simtă odihnit, 
Anul agricol. era peste aşteptările lui de mul: 

țămitor şi acest început punea în inimile săte- 
nilor curagiti pentru noua lor întreprindere şi în- 
crederea, de-acum deplină, în el. 

Un an răi, ar fi sădit „îndoinșă şi descura- 
giare. 

Toată vara, din zori, să ocupase cu câţi-va 
băeți din aceia ce terminaseră clasa a IV-a, timp | E
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de câte trei ore spe fie-care zi, pentru a-i în- 
văţa comptabilitate, pe unii pregătindu-i pentru 
viitârea casă de bancă populară, pe alții pentru 
administrațiunea moşiei. 

[n tot restul zilei să împărția,. apoi tuturor. 
cerinţilor, în cuprinderea. şi rîndueala” lor, cu o 
limpezime și o exactitate de negrăit. 
La propriile lui suferinți nu avea când să se 
gândiască, de cât fârte puţine momente, înainte 
de-a se da odihnei, şi somnul îl fura degrabă, 
de Gre-ce corpul se lăsa ostenit în braţele acestui 
mântuitor. , 

Cu tâte acestea, vr'o câte-va zile căzuse sdrobit, 
dup& acea n6pte îngrozitoare de la moşia. hi 
Ropniţă. 

Fugise ca nebun şi tocmai departe, departe 
mult, s& desmetici și pică la capătul pădurei, 

"sleit de puteri; nul mai puteai ţine picioarele. 
Noroc de-un sătean că trecu după vro oră, 

cv. carul, la mâra din Măinești. 
Acesta îl cunoscu şil luâ; iar Cosmin putu 

să se stăpâniască și să spue săteanului cu glas 
firesc, că s& rătăcise. - 

Ajuns în sat, dinspre ziuă, abia se putu duce 
până acasă și fu apucat de friguri, spre marea 
spaimă a bietei mume. 

Voința însă, pe lângă îngrijirile bătrânei, îl 
pusese pe picidre după cinci zile, când satul în- 
treg tremurase de grija lui. 

Sa se fi întimplat nuștii cine, străin de loc 
şi de împrejurări, ar fi rămas f6rte surprins să 

- vadă în acele zile, cete de femei, de bătrâni şi
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de copil, presărate din loc în loc, pe diferitele - 
linii ale satului, până la ecasa-de-sus». 

În timp ce vrednicii de muncă erai la câmp, 
iar grija de domnul învățător le străbătea din 

„când în când sufletul, printre anevoințile zilei, 
— cel rămași în sat, nu s€ puteai stăpâni, cu 
tâtă arșiţa zilelor, d'a nu se mișca să afle cum 
«îl mergea b6la domnului învățător». 

„ Dâmna Cosmin fusese repede încredințată, că 
iera. mai mult o criză morală, şi așteptase cu. 

nerăbdare momentul când să afle cel putuse 
atât de grei lovi, chiar în ziua cea dintâea a 
întâiului triumf în public. 

Induioşată de semnele de îngrijurare “ale să- 
tenilor față cu Victor al ei, căutase ai linişti 
mai mult de câtă liniște se afla în inima er." 

"A. cincea zi, în cele din urmă, Victor părăsise 
patul, stăpân pe nervii încă aţâțați, posomorit 
încă, dar hotărit să se ţie puternic, ori ce com- 
plicaţiune sar fi ivit. 

Când dâmna Cosmin ştiu, în scra acelei; zile, 
cauza crizei neaşteptată, rămase de piatră. 

Era cu putință ca în acest fund al Moldovei, 
să-i r&sară în cale femeea nefastă, aprope cu 
totul uitată? - 

Ce-o. adusese în casa lui Ropniţă? - 
“Era în adevăr, remăritată şi înrudită cu dinsul, 

“precum o spusese? . 
In bunătatea lor firească, orl cât le fusese 

de mult încercată, se opriseră amândoi la pă- 
rerea acesta: tot mal dăruiai acelei fiinţi pier: 

-dute o reintorcere pe calea binelui prin pocăință.
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De-odată. însă .Cosmin 'şi-aduse aminte de 

numele ci întreg, pronunţat de Ropniţă: Zefirina 

Amăriceanu 
Dar acesta fusese numele ei ca domnişâră |... 

Să afla prin: urmare, în casa lui  Ropniţă, „ca 

întreținută a acestuia... o 

Cum o întilnise? De unde nebunia acesta a 

lui Ropniţă, mai ales în calitatea lui de pre- 

tendent al Mari6rei Avenian? 
[ se lămuria ast-fel, că nenorocita ce-l fusese 

nevastă, îşi urma viața de rătăcită, şi că Rop- 

_niţă, ca un afemeiat ce tera, o întilnise şi se 

legase cu ea. Aa 

In acestă ciudată întilnire a 27. cu dinsul şi 

în apropierea ei de locul lui de vieţuire, Victor 

începu să.vadă o nouă- înnodare a, firului de 

împrejurări care amenința să-i zădărniciască opera. 

"De sigur că Ropniţă avea să-i devie vrăjmaş: . 

ura lui se va porni când va afla că el, Cosmin, 

a fost bărbat al amantei lui actuale, — și va 

creşte, şi se va face rezbunătoare când se va . 

_ încredința că el-a fost iubit de Mariora Avenian. * 

Vieaţa urma dar să] prigoniască, lovind în 

lupta lui pentru umanitate, prin slăbiciunile lui 

omeneşti. i 

Să ridică de pe prispa şc6lei, înnegurat la 

chip, dar hotăiit să meargă până la' capăt în 

“ aceşti doi ani şi jumătate cât mal avea de stat 

în Măinești. Ă
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II 

După fuga nebunească a lui. Cosmin, în n6ptea 

de 24 Iunie, din grădina iui Ropniţă, — mis- 
teri6sa femee, cuprinsă de-o sleire a puterilor, 
nu se mai putuse ridica, din așa cum îi căzuse 
lui -Cosmin în genuchi. Se 

Indreptase doar braţele către dinsul și căzuse 
pe nisipul aleei fără nici un strigăt, cu fața în 
jos, între brațele r&mase întinse. | 

Luna cădea de mult deja, palidă, asupra a- 
celui minunat corp ce părea. lipsit de viață, când 
Ropniţă, luând cel d'intâii seama că învățătorul 
nu se-mai arăta, ieşi săi dea de urmă. 

Intrebâ” pe servitori, în sală; nici unul nu ştiu 
_ce să-i răspundă, fiind-că nul văzuse. 

Prin: minte îi trecu atunci că era infundat, de 
sigur, în vre-un colț al grădinei. . 

i strigă: nică un răspuns. 
De la o cotitură a unel alee, i se păru lucru 

ciudat acea formă omenească culcată de-a cur- 
mezişul aleei ce venia în dreptul aceleea unde - 
să oprise, și inaint cu paşi repezi, desmeti- 
cindu-se puţin din .ameţeala chefului. 
"Când își “dădu seama că Zefirina eră leșinată 
în faţa lui, să cutremură şi s€ plecă, cun strigăt, 
de-o cuprinse în braţele lui. - 

Ea scâse un gemet slab... | | 
„— Zefirino| Zefirașule |. ce al? ce ţi sa în- 

! tîmplat? începu el so întrebe cu glas afectuos 
ȘI îngrijat... 

Ea deschise ochii cun zîmbet, socotind în.
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prima clipă a deșteptărei că era Victor: la el 
s& oprise amintirea ef. | | 

Când privi mai cu deplină cunoştinţă şi văzu 
pe Mihaiu, privirea i se întunecâ: i se înfățişară 
în acel moment chipul îngrozit a lui Victor și 
apoi fuga lui, | 

Când auzi iarăș glasul lur Mihaiii, întrebând-o 
de cauza unei asemenea întimplări, ea izbucni 
în plins, cu obrazul în mâini... SR 

Cu mare greutate, lăsând lămurirea pentru 
altă-dată, Mihaiii o- putu duce în odaea ei, — şi 

„fu zărit de Prefect, 
Când se întârse între comesenii lul, acesta îl 

şi întimpină repede: - Sa 
_"— ME Ropniţă, mi să pare că tu ne tră- 
dezi: verişra ta are alt nume mai drăgălaș... 
— Nu, zăă, nu, răspunse el, neputendu'şi stă- 

pâni tristețea: e mai bolnavă de cât credeam: 
„am găsit-o leșinată, în grădină... 

— A! — îmi pare ri, zise Prefectul. 
— Poţi să ne trimiți la culcare dar, mormoi 

Senatorul... | 
— Fireşte, ca să poţi da tâte îngrijirile, dom- 

nei... zise și deputatul. 
— Ba să ne mai cânte d. Cosmin, ceru 

Prefectul. Tu, poți să te retragi, Ropniţă..— 
— “Da unde-i Cosmin, întrebă deputatul? 
— Tocmai pe dinsul îl căutam, când am dat: 

de vară-mea... zise Ropniţă...  Nuştiii ce so fi 
făcut... 

__ Atunci intrâ un servitor, căruia Mihată îi zi. 
'sese să vadă unde se află Cosmin. 

a
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„*— Cucdne Mihuţă, nuştii de-o fi văzut bine 
unul din vizitiii boerilor, da ci-că Par fi v&zut 
pe domnul Cosmin rupând-o de fugă pe pârta 
curţei, ca un lunatec... 
— Cum așa? întrebâ Prefectul... 
— Sar putea? zise deputatul... 
— .Se vede că Ta înfierbîntat prea tare vinul, 

obiectă cu ironie, inspectorul. 
— Imi daţi voe să caut ei, zise _revizorul, 

cun aer Gre-cum îngrijat, 
leşiră cu toții în curte și chiămară pe vizitiul 

în cauză, . | 

_— Am văzut pe'nuștiii cine sbughind-o pe 
portiţă cea mare... Mam repezit pe urma lui, 
până la pârtă, dar cum naiba săl ajung că 
fugea de-i stfiriiaii călcâile | 

— -Cum era? întrebâ _Ropniţă. 
-— Cu barbă şi destul de "nalt... 
— Și zici că din grădină a luat-o la fugă? 
— Din. 
Ropniţă plecâ ochii în pămînt, cugetător. Fără 

voe făcea o apropiere între acestă fugă și faptul 
că găsise pe Zefirina, leşinată, tot în grădină... 

— Ce-a însemnat asta? întrebă Prefectul, pri- 
vind la Ropniţă... 

— Ei cred că omul acesta nui în tâte min- 
gis lui, zise ispectorul. 

Și urmă, în timp ce întrai în casă: 
— Ori cât ni: sau părut de vrednice de ad- 

mirare faptele lui, ele pornesc dintr'un. spirit 
dezechilibrat... - 

Pe tema acesta se începu o discuţiune vie
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între prefect, deputat și inspector, — în timp 
ce Ropniţă căuta -să apuce un fir oare-care din 
apropierea de mai adineauri, în timp ce sena- 
torul dormita și mai bea câte un pahar printre 
moțăeli, iar revizorul şi Directorul Prefecturei as- 
culta cu interes fără să ia cuvântul. 

“La urmă ieşi pentru Prefect convingerea că 
Cosmin era un om superior, iar că fuga lui 
avea un motiv serios; pentru inspector, hotă- 
rirea de-ul înlocui cun alt învățător, — ceea-ce 
Prefectul îl rugâ să nu o facă, cel puţin un an 
încă; pentru deputat, că fuga aceea putea prea . 
bine fi o plecare cam după moda englezească 
şi că vizitiul văzuse tulbure. 

„Pe Ropniţă, vorba Prefectului că: fuga lui Cos- 
„min putea să aibă un motiv serios, 41 pusese 

şi mai mult pe gânduri. - 
Revizorul nu oblectase nimic, — era însă de 

părerea deputatului. Directorul Prefecturei nu 
inal avea. curagiul să cugete, ca şi Senatorul. 

Ziua începuse a se ivi. 
Prefectul puse cuvânt de plecare la tirg, fâră 

să mai dea somnului pas.. 
Toţi primiră, -— şi, până să se pregătiască 

trăsurile, s& mai cinstiră «la botul calului», cu 
vinul vechii şi bun al lu Ropniţă. 

Dacă toți aceştia, după plecare, nu să mai 
gândiră la incidentul cu Cosmin, — Mihaiii, din . 
ziua aceea chiar, voi să cerceteze. 

Trimise deci pe logofătul lui, la Măinești-Plo- 
pilor, ca în chip nu prea pe față să iscodiască cum 
se întorsese în sat învățătorul, — şi află de la:
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: omul lui că învățătorul era bolnav, că tot satul 
îi. purta grija nevoe mare de mult. 
"Cum ajunsese în sat, de ce era bolnav, ni nimeni 
nu. ştiuse a-i spune. - ă 

După trei zile trimise iar la Măinești şi lo- 
gofătul îi aduse ştirea: că Cosmin era tot bol- 

nav şi că satul nu mai putea de jale. 
_ În timpul acesta, d-na Amăriceanu, îndestul - 
de indispusă, începuse a se simți mai bine, dar 
nu-i da lui Mihai adevăratul motiv: că se du- 
sese în grădină să ia aer şi că de-odată îl ve- 
nise. ameţelă,— probabil din causa unei indige- 
stiuni,—pentru Mihaiti r&mâneai numai ca pre- 
texte. - 

Mihaii nu putea nimic să lămurias-ă, dar de 
câte ori se gândia la Cosmin, vedea în sufletul 
lui începutul. unei uri inexplicabile... Și cu cât 
zilele trecea, şi cu cât Zefirina începea să i se 
arate afectuoasă şi să impliniască cu multă: price- 
pere şi drăgălăşie. rolul unei femei tinere la casa 
ei,— cu atât Mihaiă se-r&cia de dinsa,—iar în 
privinţa lui Cosmin, simţia că i se făcea mai urit. 

Cu încetul ajunse să așeze întru cât-va ce 
putea fi Cosmin acesta: vr'un . desfrinat care 
pierduse averea tâtă odată cu onbrea,—iîn care 
însă, nu amuţise cu totul ambițiunea. Era cu . 
însuşiri anume, prin care însă; cu dibăcia viclea- | 
nului, subt o mască de suferind care tot-deauna 
atrage simpatia prin. milă, voia să şi retacă o 
viaţă, exploatând încrederea unei clase și.a 

„unei familii în vederea unei înălțări din două
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părți: popularitatea între ţărani și-o avere a 
cuiva, “ A 

Pe ţărani îl găsise în Măineșteni; averea, la' 
familia Avenian. Cu siguranță că d-ș6ra Ave- 
nian îl refuzase pe dinsul, numai fiind-că prin- 
sese simpatie, pote iubire chiar de acest înșe- 
lător. Cum sar fi putut lămuri alt-fel, refuzul 
acesta, mascat de plecarea Avenienilor în str&i- 
nătate ? . 

Cum se putea lămuri alt-fel că muzica acestui 
om, făcuse O înriurire 'atât de mare asupra 
Marioără. în cât dinsa să "și ia asupra de-al 

păcăli, pentru a'și bate joc de el?... Fără doar 
şi poate' Cosmin scrisese acel articol în ziarul 
din București şi risese împreună cu d-ș6ra A- 
venian de importanta lui pers6nă.  D-nul Ave- 
nian prinsese de veste și, rămâindu-i favorabil, 
căutase să plece pentru aşi smulge copila de 
subt fatala înriurire a mizerabilului. 

Cum însă primise aşi da moșia pe mâna 
ţăranilor?... 

„Aci se cam încurca Mihaiă în socoteală, dar 
urma cu așezarea logică a împrejurărilor... 

Aşa ajunse a prinde şi firul că între Cosmin 
şi amanta sa Zefirina, putea fi vro legătură... 

La ideea acesta îl şi răsări în minte un în- 
cident uitat: una din nopțile petrecute cu Ze- 
frina, la ea acasă, când, încălzită de șampanie, 
ea își povestise fur vieaţa... 

Şi parcă o văzu ducândul în dreptul unui 
portret... Asemănarea chipului din acel portret
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cu chipul lui Cosmin, i se făcu vădită şi par'că 
se simţi înfiorat... 

Când îl văzuse întâi pe Cosmin, nu i se pă- 
ruse Gre că nu-i iera cu totul necunoscută fi- 

gura lu? - | 
riotări dar să smulgă cu ori ce preţ Zefiri- 

nei taina. 

Trebuia dar să cunâscă, pe omul acesta în 
care avea un adversar periculos, pentru a ști 
in viitor cum să se m&sore cu dinsul. 

Căci, dacă -în adevăr era iubit de Marioara 
şi dacă, la etatea lui, o iubia, sai ÎŞI pusese 
în gând a se folosi de sentimentul naiv al fetei 
pentru a'şi împlini scopurile—apoi de sigur că 

_avea de luptat cu dinsul:.'să "| cunâscă ce-a 
fost, îl era de nevoea cea mai mare. 

De partea ei Zefirina, după ce 'și venise bine 
în fire, îşi judecase limpede situațiunea: simţia 

„că i-se redeşteptase în suflet vechea iubire de 
Victor; dar a'l mai face pe el să se întârcă la 
trecut, vedea cu tărieXcă nu era cu putință: îi 
cunoştea firea, iar fuga de dinsa îi dăduse cea 
mai îngrozitâre dovadă... 

- Singura cale pentru a fini și ea cun trecut, 
„era să 'şi alipiască pe Mihaiă pentru tot-deauna. 

Cu îndemânarea şi cu priceperea cu care era 
înzestrată, îşi dădu repede sema de „preocuparea 
lui Mihai şi-i căută izvorul. 

Aşa află că fuga lui Victor fusese ştiută şi 
comentată; prin logofăt află de poziţiunea lui 
Victor... Cosnzin (de ce Cosmin, când el se-
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numia Făgeţeanu?), de bâla lui, după acea fugă: 
lar când văzu că Mihai umblă să o cum: 

pere, înţelese că -el bănuia ceva în privința 
vre unei Gre-care legături, cu rădăcinele în tre- 
cut, între ea şi Victor, Aa 

Trebuia dar să se. stăpâniască, cel puţin 
pentru un timp, ca Mihaiit să pâtă r&mânea 
numai cu bănuiala. 

Ea presimţia un pericol din faptul că Mihaiu 
ar fi dobândit o siguranță de existența în tre- 
cutul ei a acelei legături,—fără să 'şi pâtă încă 
limpezi felul acelui pericol. . . a 

Era mai nemerit dar să tacă. 

Dacă Mihaiu își dădu seama că nu era chip 
să o facă să vorbiască, cu tote căi deschisese 
adese ori vorba de «minunatul» Victor Cosmin. 
se hotări să se ducă cu ea în Măinești-Plopilor, 
fără să o pregătiască, - | 

Era cu vro. trei zile înainte de Octobre. 
Sub cuvânt că voieşte so facă a-i cunâşte | 

moșia, porni întro dimincță la Măinești, “după 
ce în câte-va rînduri o mai purtase pe ici pe - 
colo, ca să n'o surprindă un drum mal: lung. 

UI 

In cele trei odăi de la curtea proprietarului, 
ce 'serviaii de cancelarie a moșiei, Cosmin se 
ocupă a trece în registrele de partizi cu tinerii 
lui comptabili, munca fie-cărul sătean și partea 
din venit, în natură, grâul ce a luat fie-care, în
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afară de cel lăsat în magazia de rezervă tot 
pentru ei. o 

In ograda cea mare în care se află maga- 
ziile pentru grâă şi pătulele pentru porumb,— 
din unele se încarcă grâi în saci Şi sacii în 
cară; în altele se așează porumbul noă cules, 

Grâul, frumos la bob, de-o plăcută col6re 
roșatecă, se tot prăvale din grămada cea mare 
a despărţiturei, intră în banița de măsură, rasă 
cu meșteșug de măsurători, și trece în saci, 

Sacii, unul peste altul, se fac movilă sub 
„cerul liber, strîns legați la gură, parcă ar fi 
„fost opriți de:a spune ce cuprind; și apoi, rînd 
pe rînd îşi fac pod din spinările sătenilor pentru 
a se urca în car, | | 

Carele, cu boii dejugați, umplu curtea: boii - 
mănâncă ori rumegă, carăle se încarcă, unul 
după altul, se acoper cu velințe de pânză şi 
trec în altă curte unde 'şi așteaptă pornirea... 

Regulat, ca-o mașinărie de orariă, în care 
fie-ce unealtă își are rostul anume spre bunul 
"mers general,— așa mașinăria acestei munci se 
mișcă fără greş, printre glume, printre strigăte 
ce şi aii şi ele rostul. - | e 
-“S6rele călduț şi strălucitor, poleeşte prive- 
liştea şi-o însuflețeşte maj mult; un alt sâre, 
lăuntric, al fie-cărui sătean, —bucuria că grâul a 
fost vendut cu preț bun,— pune pe chipul fie- 
căruia lumina lui osebită: în munca aceea de 
roiii de albine, e mulțămirea muncei pentru sine. 

Când Cosmin se ivește printre săteni, ca să 
- observe regularitatea, toți tac, însă În privirea
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lor luceşte o nou& pornire sufletească: dragostea 
curată de «omul» lor. - 

“Și când "şi-l arată,—pe când else depărtează, — 
în chipul cum pronunţă ei cuvintul. acesta: comul 
nostru» este acea poezie a îndumnezeirei, ce 

se simte fără să se pâtă bine înfâţişa cu graiul, 
“Cosmin, mulțămit de felul cum ciracii lui 

împlinesc munca aici, se duce acum devale la 
casa de la care sa dat jos şchelele şi care se 
înfâţișază curată şi mândră. 

Aci, găsește sosit mobilierul, lucrat parte, în 
„terg; îl primia un consilier al primăriei și cu 
părintele Iancu. _ 
„Parte din mobilier, îl lucraă vro trei inși, î 

sat, meșteșugari bunicei, cărora le dase sfaturi 
Victor Cosmin. | | 

Pe când acesta examina bucăţile, un vătăjel 
îi aduse o scrisâre. | 

Obrajit i se îmbujorară: iera scrisâre de la 
Marioara. 
O puse în buzunar, stăpânindu- ȘI emoţiunea, 

şi urmă mai departe cu lucrul început. 
Abia terminase, şi da ordin Gmenilor să ducă 

şi să așeze mobilierul la Curte, până ce seva 
usca bine casa,— când o trăsură cu patru cai 
prinse a se ivi din sus de rateș. 

— Cine-o fi, că spre noi vine? grăi părintele. 
— Par car fi trăsura: lut cuconu Mihuţă 

Ropniță de la Hoiseni, zise consilierul. . 
Victor” privi și tresări... Femeea de-alături cu 

Mihai îi aduse o neașteptată hemulțămire: fâră 
x
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ă "şi dea seamă de chipul ei, o recunoștea cu | 
mintea și cu amintirile. | | 

Să se furişeze nu era chip, de 6re-ce trăsura 
urca deja costișa; și apoi, de sigur. că pentru 
dînsul veniai Ropniţă... și diisar 

— Dar cu ce cucână o fi? zise părintele. 
Nimeni nu-i răspunse; fie-care aștepta. cu cu- 

riozitate. E “ 

Trăsura se opri mai în jos de casă, unde 
„iera mai mult loc drept, bun de întors, — și. 
-Ropniță sări cu uşurinţă, apoi întinse- mâna să 
„ajute Zefirinei la coborit. - 

Cu tote că dinsa întrebase, încă de pe câsta 
„dealului opus, ce sat iera, marele şi frumosul sat 

„ce vedea, Ropniţă se făcuse 'a-1 uita numele, 
iar vizitiului îi dăduse deja de acasă porunca 
să nu răspundă la ori:ce lar fi intrebat cucâna. 

Incântată de plimbarea acesta, de priveliştile 
„minunate ce i se desfășuraseră înainte, de fru-. 

7 > - 

firina cobori cu zimbetul pe buze... 
Părintele lancu, consilierul, şi primarul ce 

tocmai atunci se ivise, ieşiră întru întîmpinarea 
musafirilor. | o 

Cosmin, căruia un fior îi dase deja de știre 

musețea zilei și de drăgălășiile lui Mihai, Ze.- 

cine iera femeea, trecuse în una din odăile casei: 
ca pentru a vorbi -cu meșterul ce așeza feres- 
trele: voia să impue nervilor lui acea tărie a 
ostreţelor de fier bine legate, care stati nepă- 
sătore în fața celei “mai: îngrozitâre furtuni. 

Nu avea când şi cum să cugete pentru ce
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diusa voise a'l vedea, nici pentru ce el își da 
în vileag legătura lui cu dinsa; avu abia tim- 
pul să se îngrădiască aşa, în cât adincul lui , 
să r&mâie . necunoscut ochilor liberi, ca . adîncul 
mărei. - 

Preotul Jămurise în câte-va cuvinte însemnă- 

tatea nouei clădiri şi acum poftise pe musafiri 
so vadă pe dinlăuntru. - 

Mihaiă nu întrebase de - Cosmin ; cu tote 

acestea, Zefirina, . din singura lămurire a .preo- 
„tului, ghici unde se afla, “shici intenţiunea as- 
cunsă a lui Mihaiă, și se simți într'o clipă ca.. 
pe jaratec. 
“Presimţind apol că se va găsi pe neaşteptate 

în faţa. luă, alergă şi ea la” deplina stăpânire ze 
de sine, de care dăduse dovezi în vieaţa-i de 
femee..- 

In adevăr, cum intrară în sala cea mai mare 
a clădire, întâiul om ce 'se înfățișă „ privirilor 
ei,— căci cel-lalți vro doi trei, nu se socotiaă 

“pentru ea— fu Victor. 
Acesta, înnaintă cu chip prietenos către Mi- 

„haiă, întinzendu-i mâna și salută cu politețe.pe 
d-na... necunoscută. 

— Verişbră, grăi Mihaii fără nici o turbu- 

rare, dă'mi voe săi prezint pe domnul Victor 
Cosmin, învățătorul ideal, un enciclopedist în- 
comparabil şi un artist de forţă. de care “ţi am . 
vorbit cu. entusiasm.. 

— Verul d-vâstră, dâmnă, e. prea bun şi-i 
mulțămesc, răspunse Cosmin, nici măcar. înroșit
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la față, cu glasul unei politicâse. indiferențe, 
Ușor înclinându-se dOmnei. » 
— Încântată, domnule, răspunse Zefirina cun 

“zîmbet liniștit, cu glasul ei dulce firesc, într'o 
atitudine de 6re-care mândrie aristocratică ce 
venia bine frumâsei sale fiinţe. 

Mihai r&mase uimit în faţa unei asemenea 
scene ce Sar fi întîmplat între ori şi cari 6meni. 

ce se văd pentru întiea ră, întro situaţiune 
la fel. 

Nu cum-va tot cei se păruse că descoperise, 
„era numai o născocire a nervilor. sti iritați, £ 

_* închipuirei lui, destul de rătăcitre? 
Sat iera în adevăr așa, sati avea de-a face 

cu dout “naturi de-o tărie excepţională, cum 
încă nu le bănuise a fi. . 

__ Acestea se petrecură în sufletul “lui . într'o 
clipă. şi, cu destulă  presență de 'spirit, se re- 
culese şi începu o convorbire lungă, cam în 
struna lui Cosmin, ceea ce dispuse” bine şi pe 
Cosmin și pe Zefirina. 

Dinsul, îşi conduse „musafirii la curtea boe- 
rească, le arătă t6tă căsnicia moşiei; şi le lămuri 
felul lui de-a face agricultură, — cunoscut de 
altmintrelea de Zefirina, care, par'că retrăia în 
acele momente, la Vadu-Lung, vieața de odi- 
ni6ră, pe care atunci nu voise s'o înţeleagă. 

Ori-cum, era de negrăit plăcerea ce simția 
de-a asculta vorbind pe omul aceşta, care, nu 
se da înapoi de la împlinirea idealurilor. lui. 
Felul cum o. trata el acum, ca pe-o streină, 
deplina lui stăpânire. pe simţirile lui care, —iera 

1 23
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peste putință să fi fost: liniştite,— tSte acestea 
aveati un farmec ciudat ce înriuria asupra su- 
fletului ei. 

În timp de o oră se obicinuise. cu emoțiu- 
nile unei 'asemenea situațiuni,—și ele îi colorati 
în așa fel. chipul şi atitudinea, că Mihaiă ne 

văzend nimic nefiresc, rămânea cu totul încurcat. 
Într'un asemenea: moment îi trecu prin minte 

"o nou& încercare. Sc6se orariul şi cătând ora 
zise: a . 

— Imi pare r&ii că sa făcut timpul de ple- 
care, căci âş fi rugat pe d. Cosmin să ne dea 
şi onorurile locuinței sale. 
„Cosmin: avu “0 scurtă _tresărire, - — pe care | 
                                       

— Îmi pare şi mie r&i, domnule Ropniţă... 
Atunci intrară în curte cinci călăreți, cari . 

săriră cu îndemânare de pe buestraşii. lor. şi se 
apropiară, cu ei de căpăstru, luânduși pălăriile. 

Fe-care dădu lui Cosmin ştiinţă pe ce parte 
de locuri fusese cules porumbul şi că mânaseră 
car&le la curte... 

Cosmin împărţi ordinele necesare, arătând in 
ce coșar să se așeze porumbul. 

— Cum ved, ai ochii asupra întregei mișcări 
zise Mihaiu. 

— E de datoria mea, răspunse Cosmin, 
_— Dar dacă am admite că d-ta nu ai' mai 

fi pe aceste. locuri? - 
— Le vor rămânea sătenilor învățăturile 

mele şi. bunul lor simț pregătit pentru noua 
lor viaţă,
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—, Ei aș dori să “ţi poţi.pe deplin ajunge . scopul, zise Mihaiii şi-i întinse mâna. E 
„— Acâsta vo urez .şi eă, domnule Cosmin, 
grăi Zefirina şi-i întinse şi ea mâna, desmănușată. ' 

El își luă pălăria, îi sărută mâna,' o strînse: prieteneşte pe-a lui Mihaii și le mulțămi de 
urări. a | 
„— O să mai venim săți vedem progresele... 

„zise Ropniţă... a 
. — . Măineștii ve: vor primi cu tâtă. cinstea, încheiă Cosmin. -  . . IE 

„__ Măineştii, — nu el, gândi Mihaiă, în acelaș . 
timp cu Zefrina. E i 
”- Plecară, 

„— Ce părere “ţi-ai făcut, Zefiraşule, de omul 
acesta? o întrebă Mihaiu, după ce trăsura dădu . _în drumul mare. e SE 
„— Nu prea pot a'mi da ..seama de întregul 
cuprins al planurilor lui, dar îmi pare că ar fi 
un om de o “extra ordinară , pricepere și energie, 
răspunse ea... | | 
-— Întru acesta nu greşeşti.. Su 

Pe tot drumul Mihaiă îi întinse fel de fel de 
curse, cu întrebări forte bine aduse, pentru a 
o putea în cele din urmă prinde în laţul dorit. . * Zefirina nu se dădu prinsă. de 

Într'un' rînd îl venise „pe limbă să-l întrebe, „Pentru ce'se făcuse a uita numele satului la 
- care o ducea într'adins,—dar se opri: asemenea 
întrebare” i-ar îi dat de gândit, lui Mihaiu, şi |
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ea voia să r&mâie în ochii lui ca și cum nu 
“ar (A priceput de fel bănuelile și planul. -. 

Mihai conteni, de la un timp, cu vorba, şi 
se adânci în . gânduri: fusese ori nu vr'o legă: 
tură între ea-și e/2.De sigur: nu se îndoia; nu. 
nu se putea deslipi de ideea acesta: 

li pusese Cosmin vre-o piedecă în planul de 
căsătorie cu Marioara Avenian? Da. 

Acum, ce avea de.făcut? Să părăsiască pe. 
Zefirina, să isgoniască pe Cosmin, să ia pe 

" d-şora Avenian. aa 
Să urmeze a trăi cu , fosta d-n min, să 

ia ce aruncase omul acestă, nu erâ pa Se 
"tatea lui, să'l lase pe "Cosmin înc vecinătatea 
lui, şi mai ales în situațiunea ce 'şi crease dinsul, 
ar fi însemnat imposibilitatea de-a mai face acea 
căsătorie. 

Re&mânea să aștearnă planul acestei lupte, căci 
uşor nu era: trebuia voință, îndemânare, chib- 
zuire seri6să, | 

IV 

Cosmin privi mult timp pe urma trăsurii, 
până ce o pierdu din vedere în josul dealului. 

Când ajunse acasă o mai privi cum suia dealul 
din față... 

— E tot frumâsă, nenorocita, îşi zise, și pare 
că nici se gândește la ciudata ei pozițiune... - 

Un oftat lung îi sbuciumâ peptul: o lume . 
întregă de amintiri îl făcu să. rămâie țintuit pe 
prispă: cât o iubise | e .
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Când află dina Cosmin venirea întradins a /iefirinei, rămase ca trăsnită. 
— Bietul mei Victor, suspină mama, -nuți icrai d'ajuns numai aducerile aminte de trecut... „Trebuia s'o mai şi revezi.. Sa 
— A! a trecut şi asta, mamă] „Ba după chipul cum am” putut-o suferi, mă mir de ne- 

bunia mea din n6ptea de 24 lunie.( M& întreb „apoi: de ce-aș avea să me” tem?... Nu am, în 
timpul de (aţă, o sulerință mai îngrozitâre pe "lângă o plăcere din cele mar dulci? | 

Și scâse scris6rea încălzită la sînul lui, pu- 
nend-o lângă talerul pe care mânca, | 
— ar “ţi-a scris. neastimpărata copilă? O pling şi nu m& pot opri tot:o-dată so admir.,. 

— E de admirat, într'adevăr... și e de plins... Și un oftat grei îl făcu să 'și pue capul în: mâini... | a 
D-na Cosmin se ridică, înconjură cu braţele . * gâtul lui Victor și-i puse pe .trunte o: sărutare 

apăsată, pe când printre gene. începea să-i 'străluciască diamantele: unui plins duios, : 
„EI îi apucă mâinele i le sărută, cu pornire, 

şi ochii ior, înrourați, se” priviră mai multe clipe. 
— Fatalitate! murmură el.. . E 
„— Energie, dragă băete.. Şi... aşteptare... | _— Aşteptare? de ce? întrebă el, tresărind, şi căută înțelesul cuvântului acesta în privirile mumei... | a . — Cine ştie, mai zise ea... Noi ne îndărăt- 

'nicim în mândria nOstră, în suferințele nâstre,. iar destinul lucreză în afară . de cercul ce ne 
7
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pare tras și despărţit cu prăpăstii de-o dorință 
ce ne temem să ne-o mărturisim .. 

— Cum, mamă, d-ta imi vorbeşti în chipul 
acesta, astă-zi? 

— Astă-zi mal de grabă și mal mult de cât - 
ori „când... | 

— De ce? 
„— Când se ivește un lup... te gândești la 

“putinţa de-a te afla fără 'apărare în fața lui... 
— Înţeleg... Atât numai că pericol nu mai 

pote exista, îniru cât mE& privește. Femeea 
acesta care si sa ivit acum după atâția ani, 
nu mai .pâte să 'mi redeștepte iubirea; pote 
mai de grabă disprețul... 

Muma. îl privi drept în ochi şi “teama ce-o 
turburase câte-va' momente, i se risipi, 
— Aş fi voit mai curând o deplină nepâ- 

save, în locul disprețului care încă pâte spune 

"— Ol dragă mamă, răspunse el-cu tărie, 
însemnătatea cuvintelor se pierde une-ori în faţa 
puterniciei simţimîntului adevărat ce 'şi-a făcut 
loc în noi. Imi cunoști firea: e caa riului care 

_nu se pâte urca spre: izvor.. Un lucru însă, 
mamă: ce cuget, neîmpărtăşit încă mie, te-a fâ- 
cut să 'mi cutremuri inima cu acele vorbe de 
adineauri, care 'se asemănă unei „adieri a spe- 
ranței ?... 

—- Im adevăr că 'ți-am ascuns până acum un 
cuget cu care am început-a me. împăca de-o 
bucată de timp... Dar citește scrisorea Marioa-
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„rel... Vrei so citeşti cu mine? Ori vrei so guşti 
tu întâi, ca de obiceit,. - 

* Victor își lăsă pentru câte-va clipe capul în 
mâini, cun suspin ușor, dulce, mângâietor, apoi, 
cu mâinele tremurându-i, desfiicu scris6rea. 

— S'o citim impreună, — răspunse el, şi, trans- figurat, desdoi  colile de hârtie, care păreati li. pite una 'de alta... 
7 

Paris, 283 Septembrie 188... 
(dcenue Wagram 113 bis.) 

<Âm zis, în ultima mea scris6re, iubite şi 
dorite amice, că ți voi" scri numai când voiă 
simți că m& sugrumă dorul... de d-ta. 

«Sunt două luni și jumerate d'atunci. Nu'mi 
pot da seama dacă e mult ori' dacă e puțin... 
Nu am plănuit de multe saă de puţine zile, 
aţi scri, . 

Azi mam întors din o plimbare în orașul 
cel mai scump civilizațiunei, m'am așezat la 
mescioara mea şi am început acâstă scrisdre, - 

+ <Din' Milano, cu mamiţa nâstră bine -între- 
mată, spre mare lauda ştiinţei acestui secol,.— ne-am dus în Elveţia, întrun mic orășel . de pe malul lacului celor-patru-Cantâne. e 

“Am gustat poezia acestui lac de safir, în- conjurat de. aprope și de departe de munți şi . de. perspective încântătâre. — Mat ales- pe cele - adincite în depărtările nemăsurate, pe acestea le asemănam unui vis al mei de odini6ră... . 
«Când o uşâră „ceață de dimineaţă, împurpu- - rată de razele sârelui încă nevă&zut,- răpia acelei
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„ depărtări profunditatea și limpezimea, dorul mei: - 
de-a visa se  opria în cale; întilniă ca o pie- 
decă, peste care parcă nu putea să trecă și 
să se ducă adinc, adinc de tot.. pe unde'mi 
închipuiam că ar fi fost drumul: Țărei mele. 

«I&i aţintiam atunci privirea în undele al- 
bastre şi nu cu puțină surprindere vedeam că: 
ele r&sfrâng un. chip aprâpe necunoscut mie... 
Tresăriam și mE uitam împrejur: nimeni... “Tot 
ei ieram, presemne, și atunci nu știi dacă un- 
dele auziaii câte-un discret suspin. 

«ME surprindeam apoi urmărind câte un vapor 
care. trecea pe departe, tăcut, lăsând o urmă. 
de fum în -aer și o mică diră scânteietâre în 
unde... || asemenam, fără voe, unui! simţimînt 
care, pote trece și el. dar lasă urmă în afară 
Şi lasă urmă şi 'nlăuntru. lar fiind-că e vorba de | 
mărginitul omenesc, aceste urme nu se pierd 
ca în aer şi ca pe unde, - E 

«Când turişti, voioși începea a trece, cete, 
cete, alergam să găsesc pe Wilhelmina... ca să 
fac şi: eu cu dinsa ceata exploratâre a amin- 
tirilor... | 

«Și -cel mai p'ăcut tărâm pe care ne plim- 
„bam, -mai cu seamă mâinele, ne era pianul și 

vi6ra... | 
«Ba întro zi ne-a venit în gând să descope- 

rim cu. ori-ce preţ ceva noi, între florile muzi- 
cale sem&nate în juru-ne. 

«Şi tot cele dout nemuritre bucăţi ale d-tale 
ne-ai mulțămit capriciul: după ce le-am exe- 
cutat pe amândouă, am luat părți din ezinde-
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tele de Primăvară» şi părți din e Fantazia» și 
am alcătuit o nou& compoziţiune, care, te asigur 
că nui urită: şi lipsită de efect; iar ei am nu- 

„1nit-o. ezâpbefe... - ale fantaziel»... -De ce? nu ştii. Pâte că unde zimbstele n6stre,—ale mele 
și ale Wilhelminei, — sînt mai. mult în fantazia 

- nâstră.., ă 
«Ol când ai şti cât sufere biata mea tova- rășă! Eă doar cât o mai mângâiii... . 
«Am început a crede că în adevăr este-du- 

reros a iubi, a visa ce nu pâte fi, adecă: feri- 
cirea,—a te încrede iluziunilor.. E curios: cum p6te omul a'şi alcătui asemenea himere?.. Este 
vre.0 lege, în puterea căreea el trebue să 'şi 
într'aripeze închipuirea, ca prin acâsta să ajungă 
la suferință? Legea acesta defectuoasă este 
presemne însăși simțirea nâstră... Ce lege nouă 
ar trebui, ca să dărimăm pe cea veche?: Să 
nu mai simţim. ” > 

«ii, cu Wilhelmina, minţi mărginite, nu am 
„găsit asemenea' lege nouă. Poate că generațiu- 
nile viitâre, . în puterea progresului, vor fi în 
stare s'o afle. o “ , 

«ȘI cu tote acestea nu aşi voi parcă să trăiesc în acea epocă... Alt fenomen curios: e ceva dulce și 'n-asemenea . suferință; e aminti: rea primelor momente când inima Şi-a spus 
cuvintul... * | 

«Cu câtă limpezime de orizon se arată acel şir.de zile întrunite în una şi aceeași privelişte, ” iar senzațiunea cât e de puternică| Cele mai 
mici amănunte se ivesc, rînduindu-se de la sine 

7
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într'o minunată ordine, fie-care cu. farmecul săi 

deosebit, și așa se alcătueşte acestă lume trăită 
şi se realcătueşte adese ori, făcându se prezent, 
înălțându-ți-se subt ochi ca un colos de monu- 
ment pe-a căruia frunte stă scris cu litere ne- 
muritor de, sclipitâre; «Acei e aniutirea 1» 

«In. marele oraș, scumpei mele mame îi place 
nespus de mult, cu deosebire gustă « Conzeaza 
Franceză,» « Opera. și « Opera. Comică> ce 
S'aă redeschis de curând. 

'«-Dup'o suferință atât de îndelungată, care-i , 
ofelise vieața, dînsa pare acum născută și de 
odata ajunsă la epoca tinereţei fericite. 

«Tata, pare reintinerit şi dinsul; şi, dacă 
maș fi eii să le amintesc câtă cale au făcut, — 
ar crede, cu siguranță, că acum își incep poe- 
ma conjugală. 

«Fără saţii de-a vedea tot ce este de văzut, 

cutreer Parisul cu Wilhelmina. 
«Mai minunat galeriile de tablouri ale «Zau 

orului», din care, timp de-o lună, ieșiam ca să 
mă duc la niasă şi în care m& întorceam ime- 
diat: am gustat extazul, în fața multor opere 
de înnaltă execuţiune artistică, ce se potriviati 
mai mult, nu zic priceperei, dar gustului mei; 
am trăit în acea lume innălțătâre a admiraţiu- 
nei pentru geniile omenirei 

«Am simţit măreţia « /rva/izilor» şi a « Pau- 
fconului», pătrunsă de fiori veneraţiunei față 
de acele glorii care nu sint numai ale Franţei 
și onorate de acâsta în chip atât de grandios.
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- <M'am înfiorat de-o respectudsă religiositate 
în marile cetăți «ire- Lachaise» şi “e Mont- 
marire», unde, nenumărate opere de artă pe- 

cetluiesc : locuinţi eterne ale acelora cari, dacă 
nu sai ridicat până la înălţimea geniului, 'și-ati 
însemnat partea lor de muncă, la edificiul ci- 
vilizaţiunei. - 

«Am putut apuca un singur concert «Pasde- 
loup> şi mi sa: încălzit inima la acel flux și 
reflux de note muzicale pe care le-a putut în- 
chega şi armoniza în “chip atât de divin' 9 altă 
pleiadă de genii. - 

«Și atunci, în mijlocul înșufleţirei mele, mi 
sa ivit ca intr'o depărtată aureolă de vis, icâna * 
unui geniii modest, mare ca om şi .mare ca âr- 

tist,: ascuns în increţiturile păduratece ale unei 
țări... ce era țara mea... 

«Şi "mi-am zis că de s'ar afla în acest medii 
strălucitor, razele ce-ar porni 'din lumina talen- 
tului s&ă, departe de-a st pierde î în această scân- 
teiere, ar străfulgera şi sar statornici subt ochii 
“tuturora cu dreaptă lor valâre. 

<Aci pote fi prea mare şi lupta pentru în- 
tâetate, dar mare poate rămânea și izbânda, — şi 
aceasta ar fi partea ce st cuvine măreției în 
suşirilor d-tale. . bă 

. 

„0 deosebită plăcere dragă amice, a simţit 
tata când i s'a scris de- bunul an agricol care 
a încoronat începutul noului fel de “exploatare 

„a moșiei nostre. 
Om simplu este intendentul nostru, dar cum 

7
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ştie de bine să te înțeleagă şi săşi arate ad- 
mirațiunea pentru faptele d-tale)... 

“«Banca populară va ființa în curând... El nu-i 
pricepe <meșteşugul», — vorba lui, — dar crede 
că! trebuie să fie ceva «minunat» ca tot ce cu- 
geţi şi pui d-ta în' practică. 

«Ne-a vorbit de' frumoasa sărbătoare şcolară 

care -a încheiat anul și de cele ce ziceai. «boerii» 
de la tirg şi din Bucureşti... ; iar pe când tata 
citea... ei, cu capul sprijinit de-o mână, vedeam 
întreaga mișcare, simţiam  entusiasmul . tuturor, 
gustam din dulcea d-tale bucurie... 

«Cât mi sa întunecat de repede însă t6tă 
acea privelişte înnălțătâre de suflet, când ni sa 
spus că ai căzut bolnav... 

Am tresărit, şi de sigur că fața mi se schim- 
base, căci tata sa oprit şi a început să citiască 
numai pentru el.. 

<M'am apropiat și lam privit... ştiă cîi cum? 
că "mi-a întins scrisrea şi am citit sinuură cu 
acea luare aminte ingrijurată și lacomă, care 
vrea să:pătrundă şi ce nu s& spune pe deplin. 

eMulţămită lui "Dumnezeă, boala ţi-a fost 
trecttoare... 

<A suferit cu d-ta o mamă cum na sint multe, 
cu toate că toţi avem o mamă, —a suferit o 

obştie întreagă ale căreea emoţiuni şi ale căreea 
rugăciuni se urcat până la dta ca o adiere 
bine-făcă&toare... : | 

O! dragă amice, te osieneşti prea mult şi 
sbuciumele sufletului pe lângă necurmata hăr-
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nicie a minței, impovărează de multe ori .prea 
- cu greutate alcătuirea omenească... | 

«AI un ideal, știă, și nu am cuvinte pentru 
al preamări, nici destulă putere de îndemn spre a 

„te încuraja în' lupta pentru el. Dar... gânde- 
şte-te şi la d-ta... măcar tot în interesul izbânzii... * 

«Mai pune câte puțină odihnă sufletească.între 
aceste neîncetate isbucniri impetudse ale minții. 

«Nu cred. ca puterea de rezistență să pâtă f; 
tot-de-auna la înălțimea voinţei, căci acesta ţine de 
suflet, iar cea-Taltă. de corp și corpul e mărginit... 

«Gândeşte-te la scumpa d-tale mamă care! 
dacă tace cu graiul,-iţi va fi spunând marea ei 
grijă cu privirile calde şi durerâse cu care. te - 
urmăreşte... ” 

«Dă i acestei mame siguranța că ştii a'ți res- 
pecta sănătatea, că ştii a-i prețul cu adevărat 
-neadormita iubire pentru d-ta... a [ 

<Dâmne! cum va fi fost, drăguța de dinsa, 
în acele zile când între cer şi pămînt nu vedea 

„de cât suferința d-tale! 
«Numai 'cât mă duc cu mintea la durerea 

mută dar înfricoșară din asemenea critice mo- 
mente, și mE simt cuprinsă de. cel mai sguduitor 
cutremur e - i 

<Ori cât ar fi d-na Cosmin de curagioasă și - 
de prevăzătoare, — o asemenea durere e fără 

"seamăn, e icâna jertfei supreme, — e sfântă! 
<Sărută, te. rog, din partea mea, pe acea. 

mână dragă, nemărginita ei afecțiune pentru 
d-ta şi recunoştinţa mea că te-a scăpat. 

i | «Marioara Avenian».
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* In clipa când termină de citit, Victor se re- 
pezi, cu ochii: plini de lacrimi, şi apucând o mână 
a mume-si o acoperi cu sărutări înfocate. 

—  Copila aceasta te va iubi tâtă viața ei... 
şopti: d-na Cosmin, mişcată adinc.:.- 

— Dal ofră Victor... 
— Şi acuma săi spun gândul „mei: ea vă 

izbuti să mlădieze --voința lui Avenian.. Mare 
lucru dacă el singur nu va veni într'o bună zi 
să''ţi-o facă tovarășă de viață... | 
— Cine știel.. mai ofră Victor. 
— Dragul mami! De ce nu ai mai fi fericit! . 

Și acuma, în adevăr fericit]... - 
— Imi dai voe'să mă leagăn în speranţa acestă? 
— Da, Victore... fiind-că. ved în copila acesta 

pe adevărata femee care ştie a iubi... 
— Ol mamă dragă... 
— Cu tâte acestea, trebuie să lăsăm lucrurile 

cum sînt: ai promis lui Avenian, — vei ţine ce 
"i-ai promis, cu riscul de-a pleca daci în sufe- 
rință, — dar pururea corect... Redăţi ori cum 
inimei seninătatea şi lucrează d'acum înnainte. cu 
răbdare și cu linişte. i 

— Aşa voit face... 
— Şi ţine minte cuvintul mei de astă-zi: nu 

se va împlini trei ani din termenul moşiei și: 
Avenian se va întoarce... 

3 

Din ziua aceea Victor Cosmin fu un alt om 
și sănătatea 'ncepu a'i înflori pe chip, dupe cum 

în suflet îi înfloria cea mai neașteptată şi 'cea 
mal dulce . speranţă.
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V 

In vecinătatea Măineștilor, de-oparte,. spre 
moșia “Hoiseni a lui Ropniţă, şi de-alta, de la 
Măineşti în colo, peste, deal, — se aflat alte 
dou& inoșii mari.. 

Una o ţinea în posesie evreul Marcu luster; 
cea-l-altă ajunsese propritate a altui evrei, Duvid 

„Hascal, împământenit. 
Nici un sătean: nu avea vite, pe vre-una din 

aceste moşii, d are ce la Cuz/e “erai prea: 
multe, de oare-ce acolo se afla întreaga căs: 

„nicie agricolă. 
"Sătenii lucrau cu braţele pe amândouă mo- 

şiile şi erai ca şi cumpăraţi pe viață, de către 
cei doi mari agricultori. 

De la cel mai mic alergăter cu simbrie, până 
la cei mai de seamă fucţionari. administrativi, 
toți erai evrei, în per, pe, amândouă moșiile. 

Acestora serviaii sătenii, robiți cu tâtă munca : 
socoteala corului » iera așa de bine adusă 

„ din condeiă, că săteanul se vedea mereti rămas 
„dator şi în față: pururea cu nevoea da se în- - 
datora pentru viitor, 

Hrana lui era neindestulătoare şi pă&cătâsă; 
veştmentul pe dinsul, cârpit și murdar; casa 
care odihnia, sărăcăcioasă și amenințând ruina, 

Când începură a simţi că bate de prin apro- 
piere o suflare bine-făcătoare de înălțare a su- 
fletelor şi de îmbunătăţire de traiti, robi acestor 
două moșii megieşe prinseră a ridica fruntea și 

,
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a. respira acest aer de. muncă în libertate șin 
bielşug. 

Câţi-va se osteniră a veni în Măinești și se 
învredniciră să. asculte graiul lui Cosmin. . | 

EI duseră' apoi în satele lor semința deș- 
teptării și atunci tuturora parcă le picâ de pe 
ochi legătura indobitocitoare a jugului. 

Ținură sfat câți-va fruntaşi de pe moșia Hâr-. 
toapele a lui Marcu luster, în deosebi şi fără 
înțelegere cu cei de pe moșia Ranomireşti a 
lui Duvid Hascal: cum ar face să aibă şi ei 
boi, să aibă și ei plug, să înc&pă a s& scutura 
de datorii, in care fel nu mai iera de trăit? 

— Hel dacar fi mâi, şi pe la noi invEțător 
ca la Măineștii-Plopilor! 
— Nu ca la uoi, — ziceai Hărtopenit: în- 

vețătorul îşi dă în coate cu jupânu Marcul 
— Nu ca la noi, — ziceaii Ranomireştenii : 

înveţătorul parcar fi vechilul lut jupân Duvid,. 
"— Ba nul auzirăți mai dăunăz, ziceati Hâr- 

topenii, că ci-că mintosul de Cosmin nu iera în 
doagele toate? He-hel..: 

— Nu ne-a spus intr'o zi părintele Neculai, 
ziceai Ranomireștenii, că al nostru căta chioriîş 
când auzia de Cosmin? | 

"Dar dacă scânteia aprinsese puţină flacără în 
cunoștința sătenilor acestor moșii, nepriceperea 
îi ținea pe loc: altcineva mai luminat și mai 
cu voință nu aveai între dinșii.., 

Nu avuseseră parte măcar de un proprietar 
ca Avenian, bun și drept... Şi de vrun an a- 
prâpe de când erai puși pe gânduri...
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Cu atâta doar să aleseseră și unii, și alții, |U9 | din. venirea în întilnire cu Măineştenii: se facu. seră mal dârzi, începuseră a se mai lua la clanță cu vechilul și cu vătăjeil; cutezai să strige cu inimă că erau înșelați!. 
Ţ. Marcu luster să plinsese deja vecinului s&ă Ropniţă de obrăznicia «ţErănoilor» şi aruncase - vorba că numai drăcia de la Măinești era cauza : - Prostia lui Avenian făcuse un cuib de pericole. 2 Dar Hascal mersese' mai departe: el era pro- prietar, şi în târg bancher. Se duse la Prefect 'și așternu plingere în regulă că 'pe moşia lui nu mai era siguranţă: ț&rănoii mirosiai a re voluţie | N - 

lar în chip tarnic arătă prefectului că un «va- "gabond» fuştiii de pe unde se făcuse învețător la Măineştii-Plopilor şi că de la dinsul pornia “suflarea de răzvrătire. | | 
Prefectul ascultă pe domnul Duvid Hascal, cu toată seriozitatea și apoi lu cuvînt Și zise: — Eă am fost la Măineștii-Plopilor, domnule | Hascal și am văzut că domnul învețător Cosmin . e un om excepţional de harnic: un adevărat în-- | VEţător așa cum, ar fi o mândrie, să-i putem ii) avea pe toţi. De la el nu pote porni r&svrătire ci suflare deşteptătoare a conștiinților... D-ta nu "umbli după bun traiă?:De ce nar umbla şi ţ&- ranii după imbunătăţirea vieţei lor?. 
— Domnule Prefect, strigă Hascal, speriat, aşa idei soțialiste şi la: d-vs. ? 
Prefectul începu a ride. . 

„—: Idei de omenie, “domnule Hascal., Dar. ' , : , p- 
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fiind-că zici că pe moşia d-tale. ar fi 6re care 
nemulțămiri, am să deleg pe sub- „prefect si să cer- 
ceteze... 
— Așa vE rog, domnu Prefect, așa vă rog... 

„D-nu Latici sub. prefectul, e om cu pricepere şi 
o să v& raporteze adevărul... 

Indară după plecarea marelui proprietar Duvid 
 Hascal, Prefectul dădu o. telegramă. lui Latici | 

să vie in Fălticeni. 
A doua zi dimineața” acesta se şi înfățișă, 

cam cu puțină teamă de înlocuire: așa chiămare 
- grabnică nu i se prea întimplase.. 

— ME rog,-domnule L.atici, cum este starea 
plășei d- tale? întrebă Prefectul, 

Dinsul. privi: cu nedumerire la Prefect: ce în- 
trebare era acesta? 

In plasa lui, de când era de vr'o douăzeci 
de ani sub- -prefect, — fusese linişte, bună pace: 
arendașii şi proprietarii plugăriai, ț&ranilargăţiată, 
bunul, Dumnezeii- făcea să răsară şi să se câcă » 
la timp tot soiul de pâne. - 

EI, ca om cu tabiet, făcea de două ori pe 
an vizită fiecărui arendaş şi proprietar; nu lipsia 
când şi unde era invitat anume; lăsa pe notari 
și pe primari în exerciţiul fancţiunei lor, ne:- 
supăraţi, tâlhării sau bătăi ori alte. întîmplări 
ce ar fi cerut cercetare, nu i se prea întîmpla- 
seră; 'era prin urmare o plasă bine-cuvintată 

şi el un sub-prefect.fârte ia locul lui. 
Ce rost avea dar intrebarea d-lui Prefect ?: 
De: aceea îi răspunse fârte limpede: 

„— Nu vă & înţeleg, domnule Prefect... 

e
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socialiste? Si | 
— Feriască Dumnezeu, d-le. Prefect, s:rigă 

el repede, totuşi speriat întru cât-va : nu cum-va 
fără ştirea lui să întimplase așa-ceva? | . 

— Uite ce: 'ți-aduci aminte de sărbătoarea 
premiilor de la! Măineşti: Plopilor : 

— Cum nu, domnule Prefect. 
A — ME rog, ce. impresiune “ţi-a făcut Victor 
| Cosmin, învățătorul? Si i 
â „ — Mie? de! 

„rerea Prefectului cu să se grăbiască a fi la fel.i 
- — Nui aşa că nu seamănă a vagabond, a: 

4 socialist, a r&zvrătitor?.. *. 
D-nul Latici cam înlemni: de sigur că la Măi- 

  

„| > atuncia tâte poznele acelea, — frumâse dre-cum, 

m „a — Ei uite, am primit o plingere de la Duvid 
i Hascal-că pe moșia lui țăranii snt aprâpe d'a 
: să r&scula, şi asta din cauza lui Victor Cosmin.:. 
Cum dai d-ta cu gândul, d-le Sub-pretect? > 
- „— Eu cred că... cred că... | 

"— Că Duvid Hascal nu are dreptate. 
— “Tocmai asta voiam să zic şi eă, d-le Prefect... 
—. Şi tocmai de-aceea te-am Chiămat, să te 

duci la Ranomireşti și. să faci anchetă seri6să. 

  

neşti să întimplase ceva; nui prea plăcuse - lui | 
; 

i: — dar nepotrivite pentru sate şi pentru ţărani... | pi 

ț 

/ 

î Dacă în adevăr țărânii sint nenulțămiţă, să'i - 
cercetezi din ce cauză, și, să'mi faci raport con- 
fidenţial...” 

— Am înțeles domnule Prefect... Dar... dar... - 

) 

t 
4 

| 
] 
| 
| | 

i — ME rog, ivitu-sai pe unde-va turburări 

+ Și se scărpină pe. virful nasului. Aștepta pă-!. 
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—. Dar ce?... 
— Voiam să zic... 
— EI, lămureşte- te, omule... 
„— Să ascult şi.pe Duvid Hascal? 
“Prefectul aruncă o căutătură ciudată lui Latici: 

îl pricepuse. Cu toate acestea îi zise: | 
— Deta săi faci datoria. 

Latici porni îngrijurat: era într'o situațiune 
delicată. Prefectul nu-i dăduse a înțelege cui să 
ție parte.. Adevăratul lui gând nul pătrunsese. 

- Şi fiind-că datoria lui cea mai fruntașă iera 
să'și păstreze funcțiunea, tera în grea cumpenă: 

- cum să facă ancheta şi cum mai ales s'o închee, 
ca să nu dea de patimă cu Prefectul? 

Cum ajunse la tact, dădu de ştire lui Duvid 
Hascal că vine în anchetă. 

Marele proprietar îi trimise trâsura cu patru 
cai și d-nul L_atici porni, pe capră cun vățăjel, 
și cu ajutorul de sub- prefect lângă el. 

Satul Ranomirești iera în cea mai deplină |i- 
“nişte. Munca t6tă acum iera strinsă la Curte 
unde să bătea . „porumbul vîndut, 
„— Care dracul şi unde e răscoala! grăi La- 

tici către ajutorul lui. 
-  D-nul Duvid Hascal primi pe d-nul sub-pre- 

fect, în capul scării, îi strinse mâna forte cu 
multă dragoste, apoi ajutorului, şi-i duse în salon, 

„Liar apol în sala de mâncare undeii aștepta un 
N prânz din cele mai îngrijite. 

— Ei, care, cum, unde e r&scoală? întrebă 
tocmai la urma mesel, sub-prefectul, bine ghif-
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tuit, scobindu-se intre dinți și resturnându-se puţin 
pe spatele scaunului. D-nul Prefect îmi vorbia 
ca şi cum-ar fi cine ştie ce grozăvie pe moşia 
d-tale. 

o — Să vedeţi, domnule sub-prefect, începu 
- Hascal, apropiindu'și scaunul... De când sînt 
proprietar , al Ranomireştilor, n'am auzit gura , 

„nici unul țăran să strige impotriva Gmenilor 
„mei și să le zică, cu. furie, că ei îi înşel.. 

- — D-ta înşeli pe: țărani | făcu sub- prefectul, 
indignat... | 

— Auzi, mă rog, dacă să poate! Ce să le 
fac eă ţerânoilor dacă sînt leneşi, dacă s& fac 
datori la mine și cu pielea? Când ati cerut, mă 
rog, parale pentru. nevoile: lor, și nu le-am dat? 
Ce? ori ar “vrea. să le. dau. parale şi să nu mun- 
ciască ? - 

— Vezi bine!,. 
— Er, să vedeţi, d-le sub- prefect; acuma, de-o | 

"bucată de timp ţipă şi mal să bată ba pe vechil 
„ba.pe vătăjel... 

— Auzi neobrăzare |... 5 | 
— Eacașa domnule Latici, Dar ştii de unde - 

a pornit asta? De la soțialistul cela de la Măi- 
neşti.. A făcut, mă rog, blestematul cela, bancă * 
populară | Auzi! bancă populară 1... Cine dracul a 
mai auzit! Ci-că.să .dea cu. împrumut. -parale țE- 
rănoilor, ca săi cumpere bol și plug, şi să mun-- 
ciască, pe alt soi: de învoială, la - proprietari... 
Vrea să-i îmbogăţiască, parcă” se ține bogăția 
de sumanul ţăranului... O să vezi d-ta, ce re-
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Voluţie o să se facă .din asta... Et mă mir cum 
de lasă stăpânirea asemenea batjocură | 
—" Ai dreptate... „ 

"— "De-aceea, ce-am zis eu: ia' să mă pling 
la. d-nul- Prefect; ia să deschid ochii stăpânirii... 

— Şi ce-a zis d-nul Prefect? întrebă Latici cu 
interes. - i a 

— Parcă nu-i venia să creadă: dumnealui. 
„Ba încă parcă ii place ce face soțialistul cela 
de la Măineşti. Ş | 

— Ce spui? Cam aşa părea d-nul Prefect? Hm. 
» — Da pe urmă sa plecat d-nu Prefect și a 

zis că să faci. d-ta anchetă... Eacă et ţi-am spus 
"tot şi ancheta:e gata... .. - 

— Ancheta... hm... del... mormoi Latici şi. 
„puse “nasul în pămînt... 

Era forte încurcat: să asculte și din ţărani? 
Să..nu? Să--alcătuiască 'raport . numâi așa, din 
adusături din condei? Nar fi .vrut să. sestrice- 

„cu d-nu llascal, care nu uită să-i “trimită orz, 
ovăz şi-fân din belşug; dar 'nici cu d-nul Prefect 
„care putea prea.bine să'l... demisioneze,  - 

- 

— Eaca dacă vreți, d-le Sub-prefect, — să 
trimit pe vechil să aducă şi: câți-va: ț&ranl... 
— Da, da, n'ar fi rău, se grăbi să-zică d-nu 

Latici. Bine că -propusese. Hascal- Singur. Asta-i 
ușura :lui -r&spunderea, * RD e 

Vechilui alese: dintre. ţtrani -pe cei mal dârji, 
i > > ÎL . 

dicele: proprietăței, .: - Mae 
În : cancelaria,-. murdară, în. neorindueală -și: 

a 
n. 

"mai .gălăgioși: şi mal prinşi cu datorii în con.. 

Li "e 
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urit mirositâre, d-nu Sub- prefect... “ anchetează : 
— la ascultați, măi, aud caţi fi nemu arii 

de d-nul proprietar... | | 
„— Noi; cucâne? răspunseră întrun. glas” să- 

tenii. Dâmne fereşte | | 
— Uite-așa a venit svon la d-nul Prefect la 

oraș, și am ordin să vă cercetez care ce! aveți 
să spuneți... Haide, eacă Vascult. - 

Ţeranii s€ uitară unii-la alţii... Pace: să le + vie 
în. gând că era vorba de ce sfătuiati unii: Şi 
alţii, în sat, că bine-ar fi fost de-ar fi fost şi la 
ei ca la Măineşti. | 

—. Care va să zică naveţi nici o nemulță- 
mire ? hai? 

— Nici unica, cucâne.. 
— Nici prin sat nu-i așa, vr'o sfădăiie cu 

i. 

menii d-lui proprietar, de pildă cu vechilul, cu 
vătăjeil : 
— Del sor fi luând aşa la colţ, că cul nu-i 

sare câte-odată ţandăra ! grăi unul mai bătrân... 
— No bătut care-va 'vr'un om de-âl curţei? 
“Ţăranii! iar” să uitară unil la alţii şi ridicară 

"din umeri. 
D-nul Sub- -prefect' să „ridică, 
—- Bine bade, vedeţi-ve de. treabă... 
— Sărutăm mâna. - | 
Când se urcâ sus, d-nu Hascal i intimpină | 

plin de curiozitate. | 

, 

— Dar bine, d-le Hascal, țăranii "mi-ati de. | 
clarat din toată inimă că nui nimic împotriva 
d-tale, că n'a nici un păs... că sint mulțămiţi., 
Cum de: te- al speriat așa de. tare?
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— Sînt șireți, cucâne, ascultați ce vă spun 
că, nai vrut să'şi dea pe față gândurile, fiind-că 
au's de tot pregătiţi... Dar aă să'mi facă mare 

"poznă... ! 
— Ei, ce pot ei să fac, spune şi d-ta, în 

fața declaraţiunei lor ? | | 
„— Ar'trebui să găsim un mijloc ca să-i spe- 

riăm măcar, să prindă la cap că de-or fi plă- 
mădind ceva, aă s'o pățiască r&ă... dacă. 
— Bine, te înţeleg, domnule Duvid.. Dar 

cum să-i sperii? Nu pot să bat, să leg și 
să duc la tact nict.pe unul, fiiind-că nimEnul 
nu am putut afla vr'o vină... Uite, aş vrea din. 
totă înima să te servesc, dar nu pot, n'am cum... 
— Cu tâte astea, cucâne Latici, dacă v'ați 

da osteneala să vă duceți la Măineşti? Măcar 
pe. hoţul cela de învățător să] măturați de-acolo? 
Că el, pe cinstea mea,zăă cucâne Latici, el este 
povăţuitor la- rele... O să vedeți dv. ce arivu- | 
luţie» o să purceadă într'o zi de-acolo... Auzil 

„moșie pe mâna ţ&rănoilor! Şcolă de muzică şi 
alte pozne| Dar mai ales bancă populară! Asta 
este, cucâne Latici pe Dumnezeii al mei, pri- 
mejdia... N'o să mai avem braţe de muncit. 
şi hoţul cela de Cosmin o să ne facă să jucăm 
cum o cânta el... Așa să trăfești, cucâne Latici, 
fă raport de tălhăroiul cela, să putem r&sufla 
de aşa primejdie... 

— Bine, eacațţi fac pe plac să mă duc şi 
la Maăinești... | | 
„— Duceţi-vă zăii, duceţi-vă şi să nu'mi ziceți 

Plat aia matii, 1 Casa audă zi lili 
dd La Suit
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„ Hascal pe nume, de nu v'&ţi pune pe gânduri... 
Dar faceţi raport? | , 
„— Hm. da... fireşte co să fac... Fiind-că e 

a! dracului raportul aista! | 
— Las'să fie al dracului, rise Duvid, numai 

Cosmin să se ducă ia dracul! 
— Măni, dimineață mă duc... și... voiii vedea... 
— Trăsura mea vii la dispoziţie... 
Până nsptea târzii stătură de vorbă numai 

b) asupra .năsdrăvăniilor lul. Cosmin, apoi jucară 
pichet și d-nu Latici după ce câştigă cinci partide, . 
|— câte un napoleon partida, — adormi mulțămit. 

fn : P N [| 4 

Ei Le j 9 , VI 

: 

„+ Dimineaţa începu o ninsâre liniştită şi cu sorți * 
de-a ţine.. | 

De-o lună şi jumătate începuse pentru Victor 
“Cosmin o viață fără sbucium “sufletesc, 

Inainte de a se duce la şcâlă, dimineaţa, 
pornia la Casa Băncei, unde în una din odăi, 
“anume orinduită, făcea lecţii de plugărit sis- 
tematic, de comptabilitate şi de finanţe, de drept 
administrativ şi de mecanică agricolă. 

„Fie-care materie o avea bine împărțită pe 
lecţiuni și pentru a fi predată în dot ani cât 
mal avea de stat în Măinești. 

In clasa acesta erai toți băeții care termi- 
maseră clasa a IV-a. e aa 
„Pentru timpul cât era ocupat cu şcăla, le. 
rinduia acestor elevi anume lucrări; far stra
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după șcâlă făcea cu ei și cu, câţi-va flăcăiandri. 
„din sat muzică . corală. . | a 

„Între 1 şi 2. după prânz da pe la curte să vadă: 
de-ale moșiei, după clasa de "cor, de asemenea.. 

Tocmai pe aprâpe de opt! scra-.venia „acasă 
bine dispus şi sta cu d-na Cosmin de vorbă, 

„după: masă, câre-o oră şi-i. citea . ziarele; apoi 
„trecea în-.odaea lui de culcare : .aci medita zele. | 
pentru a doua-zi,. rînduia. notele -lui personale, 

- mai-da. câte-o: privire socotelilor moșiei : care: 
„trebuia să se încheie pe deplin, în curând, — 
“şi se lăsa visărilor. - 
D-na - Cosmin venia de-i aducea ceaiul, . pe: 

care beaă împreună, și adese ori așa să ter-. 
- mina n6ptea acestul om harnic fără preget. 

Pe când, în dimineaţa acesta cobora la șcâlă, 
fu întîmpinat de-un necunoscut, călare. Părea, 
după înfățișare; a fi vr'un logofăt de curte, . 
— Bună “dimineaţa. Nu cumva „sînteți d-năl 

învețător Cosmin? . îl. întrebă călărețul.  - 
— “Tocmai. Veniai la mine? i 
— Aşa: Ma trimis la d-v.,. cuconul: Mihuţă.- 

Ropniţă, cun r&vaş. . i 
—' Atunci. hai până la. șcâlă, colea lângă bi. 

serică; pâte va-fi răspuns. 
Cosmin cobori repede, urmat de călăreț, și 

intră în „clasă, unde citi scris6rea, cu curiozitate. 
Din Septembrie, de când Ropniţă venise pe . 

la Măineşti, inu imai dăduse semn de. viață; -. 
„Acuma îl scria: în ce scop? ... î. 

Pa



  

= 
| oiseni, 17 Noembre. 

< Iubite d-le Cosmin, - 

- «Fiind-că sînt pe punctul de-a „pleca în str&- [| inătate, dar bolnav de r&celă, prin urmare în imposibilitate de-a veni ei pe la. Măinești, m'ai indatora daca te-ai osteni până la Hoiseni. Am avea de. vorbit. ceva, — m& corigez: multe, — căci multe sint de vorbit cu o inteligență aprigă șiĂcultă ca d-ta. Comunică, “te rog, logofătului când săți trimit trăsura? Cred că o n6p:e vei. putea-o petrece la mine. - i . E „1 d-tale amice 
Di <Roprţă>, 

Ce să răspundă? Timpu-i era mesurat, scump. . Ce avea apoi de vorbit cu el? Pleca în str&- inătate! De ce 'pleca? Unde ?—De sigur că după Avenieni. “Trebuia să jertfiască o . Duminecă... Dâmne! Şi ce grei îi vena] 
Socoti când să. fie însă Dumineca aceea și o | găsi alăturată co sărbătoare: 20 și 21 Noem-. brie.. Peste 3 zile. dar... a Să -dârmă însă subt acelaș. acoperemint .cu fosta. lui nevastă? o Incruntă dit 'spiîncene, în timp! ce elevii ur- măriai, în tăcerea de pustiă a clasei, fie-ce miş- 

care â lui. O O i E Da Teşi după câte-va clipe şi spuse, logofătulur. că Duminecă după amează va. fi gata să' plece la Hoiseni.. RI , Tot. nu era să lipsiască” pe săteni de obici- | nuita învățătură de după. bisezică.... PR a „Pe când se afla la curte, unde „să 'strinsese. |
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tot ce era bărbat în comună, ca “să. mai afle 
câte-ceva, sub-pretecrul își - făcea intrarea în Măi- 
neşti, 

Opri la primărie, Vătăjelul de rînd, îi spuse 
» că primarul şi consilierii să duseseră cu tâtă 

a 
ei 

obştia satului, la curte. 
Porunci dar să'l ducă și pe el acolo. 
Nins6rea stătuse. Vale şi dealuri erau cu totul 

albe şi le sta bine cu acest vestment curat, — 
întâiul al iernei ce începuse. . 
„O impresiune de proaspăt și plăcut s& făcea - 
simțită pornindu-se de pretutindeni. 

Acopereminturile caselor, căpițele de fân, șu- 
rile de pae, copacii, căpătaseră parcă forme: 
mai regulate sub aşezarea liniştită a zăpezei 
care le mai! mărise şi le netezise colțurile. 

Numai oglinda iazului își păstra neschimbat 
boiul plumburiă, şi sta nemişcată în privazul alb 
ce i se pusese de jur-împrejur. 

Intrarea în curtea proprietarului, a d-lui Latici, 
"nu aduse nici, o. mișcare deosebită, 

Primarul 's& grăbi doar al întimpina, surprins 
mal mult de raritatea ivirel lui de cât de faptul 
că venise; puse de-l rindui -cail la grajd şil pofti 
în cancelaria care gemea de plină c ce era de 
fruntașii satului. 
“Cosmin îl pofti să șadă şi, după ce schimbă 

- două, trel cuvinte cu el, urmă înainte a lămuri 
sătenilor cum sta prețul porumbului şi ce: pro- 
puneri de cumpărătoare îi veniseră de li Galați. 
Le explicâ ce diferență de prețuri putea fi 

între acum și primă- vară, în mai bine pentru
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un. câștig mai mare, dar că era nemerit să vîndă 
și pe preţul de acum o parte din porumb, pen- 
'tru a termina cu împlinirea arendei. 

Tot ce va r&mânea pentru primă-vară, ca 
grâu şi porumb, va. fi. numai câştigul tuturor şi 

- capital cu care trebuia să se înceapă banca po- 
pulară. . 

Apoi, după cei sfătui să se pregătiască de 
a doua zi chiar pentru bătaea porumbului, îi 
rugă să se ducă pe-acasă şi rămase „numai cu 
cei zece, cu maşinistul, cu primarul și cu preotul. 

După ce rîndui și cu aghiotanţii lui cele mai 
de aprope pentru lucrul de-a doua-zi, rămase cu . 
d-nul Sub-prefect, cu primarul. și .cu- preotul. 

— Cărel imprejurări datorăm, domnule sub- 
prefect, plăcerea vizitei d-v? îl întrebâ Cosmin. 

„| De sigur că datoriei de-a: inspecta comuna. 
| — A! da. da... răspunse el, încă subi impre- 

siunea vimirei ce-i cauzase cele văzute până aci. 
|_„— Comuna n6stă este în cea mai bună stare 
omnule sub-prefect, grăi primarul. Dacă ei, 

născut şi crescut aici, şi une-ori mă întreb, dacă 
nu cum-va e o poveste din alte timpuri, biel- 
șugul 'şi mândrețea lucrurilor care să înhripează 
pe la noil.. 

— Şi unde o să ajungeţi cu tote astea ? în- 
trebă Sub- -prefectul. 
„Primarul privi la Gosmin: ştia el, domnul în-. 
vețător ce r&spuns să dea aici. 
— Imi daţi voe, domnule Sub- prefăct? cele 

|
 

-
 

ce facem noi, dă măsura posibilităței, acolo unde .. 
lumea: anume interesată să încăpăţinează a vedea
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imposibilitate. Cele ce facem trebuie să rămâie 
aci ca pildă a hărnicielr inteligente, şi de la noi 
să treacă.în tâte părțile și să nască dorul de 
progres pe cale .pacinică, aşa cum s'a făcut la noi. 

Sub-prefectul tuși de două, trei ori, surprins 
că nu găsia ce să răspundă. 

— Bine! bine! putu în cele din urmă să 
zică și se ridicâ. Nu mai ştia ce să vorbiască... 
— Mai staţi în comună? îl întrebă Cosmin. 
— Peste o oră cel mult, trebue să m& pornesc 

la tact. Sînt forte ocupat.” Am atâtea inspec- 
țiuni, rapârte,.. şi mai tuși de vr'o două, trei, ori. 

„ Intinse mâna lui Cosmin şi ieși urmat de primar. 
__— Ce zicear Sfinţia- ta, părinte lancule, să'mi | 
spui, se adresâ Cosmin preotului, de cum r&ma-.. 
seră singuri. 

— Uite ce, dragul mei, —m'a bucurat Dum- 
nezei cun revaş “de la dude: - boerulu:... din 
str&inătate. Ă 

— Ce spui? făcu Cosmin, surprins, 
— ME rogă, între altele, să-i scrii și să-i spuiă 

cum mergi d-ta cu sănătatea, la urma urmei 
cum merg t6te lucrurile pe moșie, de la pleca- 
rea dumnealor... 'Mi-a scris ca să nuți spui de 
asta, dar, uite, îmi ești drag, taică, și pe urmă... del. 

Părintele se cam rușină și plecă. ochii în jos..., 
ceea-ce miră pe Cosmin. 
“EL nui închipuia, firește, ce vorbiaă adese 

ori în taină, logofătul boerului cu părintele şi 
cu preuteasa.., Pentru dinșii era un fel de cre- 
dinţă că cuduea. boerului îndrăgise pe Cosmin, 
că invețătorul avea şi el ceva Îa înimă. 4
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„ Bănuiau că plecarea boerilor iera cam din cauza 
„asta şi se mâhniati că adecă de_ ce boerului 
nui venia să ia pe Cosmin de ginere ? | 

Oare nu îera un om:cum nu's mulți pe lume? 
ȘI câte nuşi spuneati între ei, din care izvora - 

dragostea puternică ce le insullase . Cosmin, pro- . 
vedința lor! ” | IER 

Acuma scrisârea duduiei Marira îi încredin- 
ţase. pe deplin. și multe seri de-a rindul părintele 
şi logofătul plănuiseră cum să-i r&spundă, "fără 
să îndrăzniască încă a scri. i - 

- * Cosmin înțelese repede din. atitudinea preo. 
tului ce putuse Sânţia-sa bânui şi nu; prea fu 

„mulțămit: nu-i plăcea să-i fie pătrunsă taina. 
Maridra făcuse v imprudență.. Dar, drept gândi 
el apoi, nu-i era 6re. bietei copile.de ertat ase- 
menea pornire? Aa Pa 

Și pentru întâea Gră se mustră de prea multa 
lui asprime, de prea cinstita lui supunere unui 
cuvînt dat... o ” | E | 
— Te rog, dragă părințele, — răspunse el, 

preotului după câte va momente, — să scrii 
d-şorei Avenian „că sînt sănătos şi mulțămit de 
starea Măineștilor. : - 
„— Am să-i scrii. taică, am să-i scrii... - Da 
Și se despărțiră; trecuse ora şi băeţii lui îl. 

așteptau mirați, de sigur, de întârziere... - a) 
„_— Cât mă iubeşte biata copilă| își zicea, pe 
drumul către șcâlă... Trebue să me€ sfâtuesc cu 
mama dacă nu ar fi bine să-i scriă şi eu Ma- 
ri6rei.. Dacă am început să credem “în putinţa - 

 fericitei nâstre uniri, — de ce nu T-aş scri.? Şi 

+
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nu de iubirea mea... O! nu... Aș avea că destule 
lucruri a-i scri... Vom vedea... 

VI 

Domnul Latici, după ce ajunse la locuinţa sa, 
„se încuiâ în camera-i de culcare, dând ordin să - 
nul supere nimeni și mai t6tă n6ptea scrise şi 
prescrise raportul către Prefect. De aşa: necaz: 
nu mai dăduse. | 

Domnule Prefect, 

« Conform ordinului verbal al Domniei-V6stre- 
mam transportat la Ranomirești, “în ziua. de 17 
ale curentei luni,... pentru a mă încredința de uzsz. 
asupra. răscoalei spiritelor ce sar fi iscat în nu-. 
mitul sat, pe proprietatea cu acelaș nume a. 
d-lui Duvid Hascal. 

«Începuse a ninge și pâte de aceea intrând. 
în sat am găsit pe fie-care sătean la modesta 
sa locuință; deci nici umbră de. răscâlă care să. 
dea de grijă celor în drept. 
«Am crezut atunci să încep prin a cerceta 

de aprope pe d-nul proprietar și d-sa ni sa de- 
clarat nemulțămit de 6re-care sfezi cu caracter 
ameninţător la adresa proprietăţel, ivite între. 
sătenii și Gmenii săi, iar cauza unor asemenea. 
sus pomenite. sfezi că iera în reaua pildă ce- 
luaseră sătenii Ronomireșteni de 'la sătenii din . 
Măineştii-Plopilor, cari, la rîndul lor, se inspiră, 
de la învățătorul satulăi, un socialist. 

«După ce am ascultat pe d-nul Proprietar, am.
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chiămat pe mai mulți săteni cari, 'mi au decla- 
rat că nu ai nici o nemulțămire contra d-nului 
Proprietar, care se pârtă părinţeşte cu ei şi le 
dă la timp tot ce le tretuie, Ca 
"<Am crezut că e bine dar, în urma acestei 

linişti constatate, să mă duc la Măinești, pentru | 
_&'mi da seama de ce este pe acolo, și am găsit. 
t6tă obştia satului strinsă la Curte iar pe în- 
v&ţător în mijlocul ei, arătându-i cum să vindă 
popuşoiul, — căci, D-le Prefect, proprietatea Măi- 
neștii-Plopilor, este luată în posesie de: țăranii . - 
Măineşteni. | a | E 

<Am cercetat în taină pe Primar şi pe Con- - 
silieri și aceştia 'mi-aă declarat că în comuna 
lor e bielșug în case şi pace peste tot locul. 

« Acum, dacii o asemenea stare de lucruri va 
fi ascunzând sait nu tendințe subversive, de care, 
cu drept cuvint at avea să se teamă d-nul Duvid 
Hascal, ca proprietar megieș, — rămâne la în- 
nalta D-niel-Vostre apreciere, - 

«Primiţi, etc. Ea | 
„Acestă alcătuire i se păru cea mai bună. Cu. 

periodul final, se putea prea bine împăca şi d-nul 
„. Duvid Hascal. A i 3 

lar la urma urmei, de nu Par fi găsit pe placul: 
lui, — el, cel puțin, îşi salva funcțiunea, de re 
ce arătase exact ce văzuse, | 

Când Prefectul citi acest raport confidenţial, - 
rise de şiretenia prostească a Sub-pretectului nă- 
răvit şi hotări să înlocuiască cât de curând. 

El ar fi voit un raport făcut cu inteligență, 

25
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în care să se vadă reaua stare a sătenilor Ra- 
nomireșteni din chipul cum aceștia erai exploa- 

- taţi de proprietar: iar de dincolo, de la Măinești, 
ca un puternic contrast, să se vadă starea în- 
floritbre ridicată pe temelia unei munci sistema- 
tizate şi a puterei tuturor locuitorilor” uniți și 

”. deşteptaţi la o viață agricolă colectivă. 
Un asemenea act “Var fi voit să rămâid în 

arhiva Prefecturei. 
Oameni ca Latici însă, îl făcu pe Prefect să 

se gândiască 'cu părere: 'de ră la administra. 
ţiunea, defectubsă din cauza intereselor politice 
prea pătimașe, şi să ia hotărirea de a remedia 
răul... dacă nu va fi silit de împrejurări să... de- - 
misioneze... 

VII 

Se făcuse un minunat drum de sanie; o sanie 
bună îi trimisese şi Ropniţă lui Cosmin. 

După ce grăi sătenilor și şcolarilor. despre 
însemnătatea războiului și a Independenţei țării, 
apoi de războiul economic și de independenţa 
individuală prin buna stare materială, lămurind 
tote acestea cu exemple aprâpe de mintea. lor, 
Cosmin porni 'să prânziască, 

Sătenii ştia că plecă la Hoiseni;, de aceea 
să grăbiră şi ei pe acasă, îmbucară repede, şi 
coboriră spre iaz. 

Aşa, când Victor trecu în sania trasă de patru 
„cai, toți îl petrecură cu o căldurâsă urare de 
«bună călătorie>, «să vii sănătos»...,— lucru care
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miră pe vizitiul lui Ropniță, far în 'sufletul lui 
Cosmin puse câte-va clipe de mulțămire. 

Pe Măineşteni îi mândria poftirea ce făcuse | 
cuconul Mihuţă, lui Cosmin «al lor»... | 

Pe Victor il frămînta asemenea «cinste», 
„. Cât-va timp, srele strălucitor, scânteerea .ful- * 

„“gilor de zăpadă cari păreai să fi fost brilante, 
frigul plăcut, priveliștea văiei și a dealurilor de- 
părtate, îl făcură să se împărtășiască de farmecul 
acestei frumâse zi de iarnă. — 

„Mintea i se duse apoi departe, peste mări şi 
peste ţări, unde vedea ț&rmi înfloriți, o nemăr-: 
ginită întindere de safir și închipuirea unei finți | 
drăgălaşă ce făcea deplină poezia acelor locuri 
etern primăvăratece. e | 

Fixa un punct în spații gândindu-se că şi 
«dinsa putea prea bine privi în acel punct, tot 
în clipa aceea,—ca un fel de întilnire sufletească 
a lor,—și un zimbet de o negrăită mulțămire 
sclipia pe buzele lui. 

Sunetul zurgalăilor, sborul săniei care părea 
că'l apropie de acel punct, îi da senzațiunea . 
unei călătorii către iubita ce'l aştepta... 
“Din multa lumină ce! împresurase, se. făcuse 

de-odată umbră şi el privi în lături surprins: 
„intrase în pădure; farmecul visului pierise. 

Cât -ţinea drumul drept, printre copacii 'nalți 
şi bătrâni, înaintea. ochilor lui iera numai o zare 
sură, iar frigul se făcea mai simțit din ce în ce. 

Intors Îa realitate, începu a se. gândi la scopul 
chiămărei din partea. lui Ropniţă: şi găsi de o 
cam dată unul singur, în legătură: cu ideea ce +
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mai avusese când Ropniţă îl vizitase la Măi- 
neşti, cu «nenorocita». 

Bănuise presemne că dinsa jucase un rol în. 
viaţa lui şi 'i-o' adusese pentru a. se încredința 
de adevăr! și a-i face sânge răi amintindu-i +re- 
cutul, 

Atitudinea. lui pe de opârte, a ei pe dealtă 
parte, nu-i dăduse rezultatul dorit şi acuma voia 
să mai facă odată incercarea. 

„Pentru-ce putea Ropniţă să ție la asemenea 
lucru, -nu'şi ca sema încă. 

Bănia iubirea Maridrei Aveniaa pentru el și 
voia să pătrundă în: vieaţa lui ca să o poves- 
tiască ei crezend că prin acesta ar întoarce-o- 
de la el? 

Poate. De unde să cunâscă Ropniţă carac- 
terul Maridrei şi profunzimea sentimentului ei? 

De unde să ştie că, ori ce i-ar fi spus de 
dinsul, nu ar fi fost nici odată mai r&ă de cât 
ce-i spusese el singur, fAră cu tâte acestea să-i | 

fi schimbat iubirea? 
La urma urmei, nu mai avea multă cale de: 

făcut și era să se uite în jocul lui Ropniţă. 

La ieşirea din pădure, drumul trece pe mar- 
ginea . satului, Hârtoapele, cel mai mare din sa- 

„tele de pe moşia cu acest nume. 
La rateşul din margine eraii adunați mai mulți 

flăcăi 'și fete pentru “horă; iar în cârciumă. şi 
dinaintea ei, sătenii mai în etate, cu nevestele. 

Șania se opri: era singurul popas. 
Flăcăii sparseră hora...
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lar când un sătean şopti: mă, este Cosmin: 

- ds la 'Măineşti,—bătrâni și tineri se apropiară” 

de sanie şi cu căciulele în mână, îi dară «bună- 

vremea»... cu. mulțămire... | 
— Bună-vremea, le: răspunse Cosmin, sco- 

+Endu- şi şi el căciula. Ziua-i frumâsă; horiţi, unii, 

staţi la sfat alţii.;, Bine faceți... | 
— Binele, la noi, domnule Cosmin, e ca.te:- 

"puroaica de hotar: "când o cauţi, nu-i..., zise un" 

Ah sătean. terminând cun: e-hei! fOrte de multe 
însemnător, - 

— Na ieşit bun anul ăsta pe. la -d-vâstră? 
— A ieşit el bun pentru jupânu Marcu... da 

pentru noi tot cu datorii la catastiv.,. zise un 
Di altul. 

—' Domnule Cosmin, iera să venim mat mulți . 

la d-ta ca pentr'un sfat. că bune mai sînt sfa- 
turile d-tale... zise un altul. ” 

— Bucuroș . moşule dragă. Când îţi vrea... 
-— Cum de nu-i şi pe la noi unu ca d-ta... 

zise un voinic de flăcăii, cu ochii scânteietori... 
— E.hei! ce-ar fi atuncea |... ziseră mai mulți... 
Evreul. care. ţinea rateşul se apropiă şi el să! 

vadă pe «Cosmin acela», iar privind la el, nu : 

„ştiu ce tot zicea din virful buzelor: par'car îi 
şoptit un “blestem. 
_— Asta o să. vă mănânce capul, ifte spur- 
cate | îi zise la ureche un flăcăi și-i. dădu brânci... 

Evreul îi aruncă o pereche de ochi furioși și 
LL se depărtă. 

-— Oameni “buni, le grăi Cosmin, nu-i tocmai 

nevoe de unul ca mine, ca să v& îmbunătățiţi
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traiul. E destul să luaţi pildă de la Măineșteni- 
Cât vis nevoile de mari, cât vii lipsa de mare, 
lăsați ce-i vătămător; ca, de-o pildă băutura asta 
pe la. crâşmă, că ea înmulțește datoriile, şi. o să 
vedeţi că aţi făcut un pas spre bine. lar de 
altele care vă apasă, om mai vorbi când îţi veni 
la Măinești. 

„* — Să trăeştii strigară sătenii... 
— Haide, vizitiă, zise Cosmin, apoi își luă 

ziua bună de la Hârtopeni. 
— Drum bun! Să te întorci sănătos... săți 

dea Dumnezeii sănătate|.. s& auzi câte-va clipe 
după pornirea săniei, iar după altele câte-va; 
crășma 's€ goli și bătătura horei st mutâ în. 
faţa bisericel... - 

Până târziă fu sfat între Hărtopeni numai 
de Cosmin și de Măineșteni, şi se aleseră vr'o 
zece inşi cari să se ducă la Măineşti chiar peste 
săptămână. ' - 

Nu trecu o oră și evreul de la rateş duse 
ştafetă «boerului» Marcu luster, că trecuse pe 
lângă sat «dracul de la Măinești» și noima sfă- 
tuirilor lui sa arătat repede, căci țărănoii 'i-aă 
lăsat crâşma g6lă. 

Marcu  luster” se - înfuriă şi se hotări să se: 
plângă Sub. -prefectului, chiar a” doua zi:. 

Ropniță, cu scufă pe cap, în odaea lui caldă, 
in patul lui curat şi mâle ca puful. citia un 
roman nemțesc. 
„Pe o mă&suţă, la căpătâiul patului, păreau că 

+
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-dorm, cuprinse de visuri de sănătate, câte-va 
"sticle cu medicamente. | 

„- Pe covorul de la pat, un ture. tinăr, frumos, 
cu barba ca a lui Henric al IV-lea, cânta pe 
ghitară unei hurii ce asculta, cu, ochii pe jumă- 
tate închiși. 

După sobă, un motan mare, ațipia şi torcea. 

Din când în când deschidea ochii mari şi ro- 
tunzi, galbeni ca niște rubiele de aur, arunca.o 
privire ” distrată, şi-i închidea, în timp ce labele 
'de dinainte se stringeai ușor, par” car îi apucat 
ceva: visa de sigur, cel mai frumos vis pentru 
o. pisică: prinderea- vre unui şoricel. 

Focul pâlpâia în sobă, luându-se la întrecere - 
în licărire cu nişte raze de sâre ce băteai toc- 
mai în cel, trăgând în spaţii o dâră aurie în 
care se jucati mii de atome de pulbere. 

De-afară sauzia-uş6ra picurătură a ștreșinilor 
şi răsuna în tăcerea odăiei dândui și ma! mult 
caracteristica pustietăței... | 

Când zornăitul zurgălăilor umplu de- odată 
curtea, Ropniță se ridică într'o rină, ascultă și 
închise cartea. Pe buze i se desenă umbra unui 
zimbet. | 

Tăcerea fu întreruptă de glasuri, de deschi- 
„deri de uși, de pași; după puţin, Cosmin intră, 
„iar motanul ciuli urechile, şi par'că se incokăci 
mai tare, ca sub o senzațiune de frig. 

— Bine-ai venit, domnule Cosmin, şi "ţi mul- 
țămesc. Cum vezi, nu te-am minţit: am fost 
bolnav şi încă nu mam dat jos din pat. 
„Își strinseră mâna și Vi ictor se aşezii lângă: pat.
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— În adevăr, arătaţi. Vr'o r&ceală, de sigur... 
—, Şi bună încă... Am fost la București 

de-am condus pe... vară-mea, şi am r&citîn treri... 
— A! dâmna vara D.-vâstră a plecat... zise 

“Cosmin fârte cu indiferenţă... In tren se prind 
adese ori r&celi... , o 

— Şi z&ă nu iera timpul,..căci, dupe cum 
ţi-am scris, trebuia să plec în străinătate pe 
câtva timp... Cred însă că peste o săptămână 

“o 'să fiii în stare să 'mi iaă sborul... 
Vorbiră mai mult timp de. Măineşti, de re- 

coltă „—și Ropniţă 'zise apoi: Sa 
„— Ştii, domnule Cosmin, că af speriat :pe 

unii proprietari și arendași de prin prejur? 
„_— De ce, domnule Ropniţă? 
—: Au intrat la grijă că nu vor mai putea 

lucra cu sătenii în condițiunile obicinuite.... De 
pildă, „vecinul mei Marcu luster, nu se. împacă 

"de fel cu starea de lucruri. ce ai creat d- ta la 
Măinești... - 

— De sigur, cred și eu... lie teamă că n'o 
să potă jăcui pe țărani, dup& pofta inimei... De! 
ce să-i fac: alte timpuri, alți G6meni şi alte 
apucături |... “ ' 

— Pare-mi-se că o să incep a mă teme. și 
„ Zise Ropniţă rizend. 
— D-vâstră, ori cum, nu veE exploataţi moşia 

neomeneşte ca onorabilii lusteri şi Hascali... 
— Fireşte că nu. Nu e mai puţin adeverat 

însă că şi sătenii mei vor putea rimni la cele 
de la Măineşti. 

— Ce var împiedeca să faceţi la fel?... Teama
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da vă pierde. proprietatea ?.. Teama de. câștig 
- mai puţin? Eaca domnul Avenian şi-a avut | 

câştigul de pe timpul când își căuta singur 
moșia... l-am depus deja arenda pe un an... și 
nici capul nu la durut.. 

— “Tocmai o să- discut cu'Avenian cestiunea 
acesta... zise Mihaiti, cu intenţiune. 

— Alvă duceţi unde se află d-nul Avenian? 
— "Mi-a scris că sunt dorit, așteptat şi, în- 

țelegi că, în vederea planălui ce “urmăresc, 
acesta "mi-a făcut, plăcere. 

„Fără să pară, zicend acestea, îl fura pe Cos- 
min cu priviri furişe f6rte agere. 

Cosmin. nu clipi mai des,nu vădi nimic neo- 
bicinuit în atitudinea de până atunci. 

Aducerea dulceţei şi a. cafelelor întrerupse 
„convorbirea, 'schimbându-i. apoi: subiectul. 
„De la cartea care o citia Ropniţă, asupra 
„căreea își aruncase ochii Cosmin, se încinse 

vorba asupra progreselor făcute: de sociologie. 
Cosmin dovedi că nu numai citise diferite opere 

„ale înv&ţaţilor francezi, englezi, și germani, dar 
.că le analizase și stabilise o comparaţiune, tră- 

gând concluziuni ce erai proprii ale sale. 
za — Cunoşti - aceste trei limbi? întrebă Rop- 
niță după cel: ascultase vorbind, aprâpe o oră, 
cun interes vădit. 

— Le-am fost vorbit odinidră bine...; le mai 
ţia „minte, fiind-că citesc ce se scrie în aceste 

limbi. 
— Ce fel? urmărești tot ce se scrie în aceste 

“trei literaturi?
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—— Pe cât îmi învoesc mijloceie, da, citesc,. 
însă numai ceea ce mi se potrivește cunoştin- 
ților deja dobândite... 
— O! atunci citeşti prea mult şi m& mircă : 

mai ai timp.. 

— Când ştii ați rindui activitatea şi când. 
nimic din ceea ce se chiamă «a trăi în societate» 
nu “i răpește nici un moment, — timp se 
găseşte. 

Ceea .ce constata Ropniţă încă odată, era o: 
memorie extraordinară pe lângă inteligenţă, şi 
darul de a spune numai ce trebuie, întrun chip” 
plăcut. 

Atât de perfectă ce iera mașinăria  creerulul. 
“săi, în cât dupe ce cernuse tote ce i se încre- 
dințase, le orinduise cu uimitâre preciziune în 
căsci6rele sale: ce i se mai da noi, ca să 
complecteze cele știute, la trecea cunoştinţilor 
Ja fel, unde loc avea destul încă,—şi de acolo, 
lăsa graiului, după o cântărire de-o clipă, ce tre- 
buia și nimic mai mult, adăogând doar din pro- 
pria sa fabricațiune idei și argumente care să 
statorniciască personalitatea valorâsă a vorbi-: 
torului. 

Dar dacă Ropniţă urma săl cunâscă din ce 
în ce mai bine pe Cosmin, il cunoștea tot şi 
numai în prezent; ca trecut îi rămânea o enigmă 
și n trecut voia stăruitor a'l şti pe deplin. 

Ori cu cât meșteșug aducea insă vorba,.. 
Cosmin scăpa pe alăturea, trecând cu îndemă- 
nare la alte subiecte, fără să pară că silit o 
face, fiind-că înțelegea curiozitatea lui Ropniţă..
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Masa li se, servi într'o odae mică de-alături, 
sofragerie 'obicinuită a lui Mihai, când-fera 
singur... 

Bine dispus de altmintrelea, Cosmin dădu | 
cuvenita atențiune bucatelor excelent gătite; în 

faţa unei asemenea pofte, Ropniţă își regăsi pe 
a sa şi, fără să "și ia seama, mâncă într'atâta, 
pe cât cu câte-va zile în urmă părea că uitase” 
a mânca... a . 
„După vinul obicinuit- în fie-care zi, Mihaiii 
scâse el singur dintrun dulap dou& sticle cun 
roş ca: sângele iepurelui, cu care amândoui în- 
cepură a stropi fructele. 

In câte-va clipe o căldură și o îndemână. 
bine-făcătâre se împrăştiă în tot corpul mese- 
nilor, îndemnândui la glume de vechi prieteni. 

lera peste putință ca în liniștea ce înconjura 
casa, dupe o cină îmbelșugată şi cu meşteşug 
orinduită, vinul ce împlinise o jumătate “de secol 
să nu schimbe atitudinea păstrată până „atunci 
şi să nu aşeze firele, intimităței între, aceşti 
doi 6meni. - DE A 

Ori câtă deosebire de caracter, de pozițiune 
socială -şi de erudiţiune se afla între dinșii, erati 
dasupra nivelului de rind și numai o-impreju-. 
rare îi opria da se înțelege, şi d'a face cauză 
comună spre binele obştesc: o femee. 

Să nu fi fost la mijloc Marioara Avenian : 
pâte că Ropniţă nu ar fi scăpat înriurirei ener- 
gice şi subjugătâre a lui. Cosmin. | 

Anecdotele pline de -umor îi făceaă să ridă 
până la lacrimi: Mihaii le povestia cu o diă-.
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volie ştrengărească, Cosmin cu seriozitatea “co- 
micului distins, cu arta de-a şti să facă la timp 
să reiasă cuvântul care trebuie. să provâce 
ilaritatea, | .. | 

Totuşi dacă Ropniţă . petrecea, nu i. uita 
iata și aștepta momentul când să vadă pe 
Cosmin în acele clipe de dulce ameţelă când 
inima de la sine se deschide. - 

Acest moment păru lui Mihaiii că se ivește 
„când Cosmin povesti 'o anecdotă, dând-o ca 
reală din vieaţa lu: de student la Paris... 

— Bănuiam ei că “ţi-ai făcut acolo studiile, 
şi începu a vorbi de' Paris. | 

- Deşteptându se în Cosmin amintirile frumoşi- 
lor ani „petrecuţi acolo, începu 'a spune cum a 
stat cu muma și cu sora lui acolo şi in ce 
chip "şi-a însuşit t6te cunoștințele, pe care apoi 
mai târziă, a putut 'să le aplice în mare parte. 

Când întrun anume moment, după o uşâră 
încrețitură din sprincene, tăcu și rămase gân- 
ditor, Mihaiis înțelese că mintea i se oprise în 

„faţa acelor împrejurări ce alcătuiaă taina vie- 
ței lui | îi 

[| aduse binișor cu vorba pentru a'l face să-i 
povestiască trecutul. | 

Cosmin îl privi cu tristeţe: 
— De ce ai voi, domnule Ropniţă, să răs- 

colesc într'o cenușă din care ar putea sări încă 
scântei care "mi-ar face arsuri durerâse?... la-m& 
în felul cum m& găseşti acuma și lasă 'mi tre- 
cutul. în negura, după care, nici eă nu caut să'l 
mai privesc... |
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— AI dreptate, dacă e vorba să i faci r&ă.. 
Cu tâte acestea nu pot „uita că în Bucureşti,. 
în salonul unei femei frumâse, am văzut un: 
portret mare de perete... Chipul de bărbat din 
acel portret în uleiă, era fârte asemănător cu. 

al d-tale. . a 
„ Cosmin avu un zimbet ciudat... 

In Mihai, vinul băut, începu să-i r&scoliască 
răutatea firească. Voia acum prin anume lovi-- 
turi să smulgă lui Cosmin 6re-care lămuriri pe: 

„care să le pâtă complecta mar: pe urmă. 
„1 — Acea femee 'mia povestit vieaţa. el... în 
care, omul din portret avusese rolul cel frumos... 
Acea femee m'a însoțit aici, la Hoiseni, iar în 
nGptea de 24 lunie am găsit-o leşinată în ară- 
dină... Cu -dinsa am venit pe la Măinești ȘI. 
mam putut încredința că în adevăr fuseseră le- 
gături între d-ta și 'dinsa.. Și când 'mi-am dat 
seama cât a trebuit să te facă să suferi acea 
fernee, am rupt cu dinsa,—fiind-că 'mi ești sim- 
patic. Nu am vrut să mai fie în calea ' d-tale... 
mam simțit vinovat, că fără voea mea Îţi - îm- 
prospătascm un trecut dureros. 

Ori cât îi examina figura, nici o schimbare, 
ca şi la Măinești, nu putu surprinde; de aceea 
tăcu, rușinat Gre-cum. Vedea că ajunsese la. 
capăt şi că: Victor Cosmin rămânea de ne-pă- 
truns, de neclătinat ca o stâncă. 

Să caute al mai cerca şi “n iubirea cei: 
bănuise pentru Maridra Avenian, ar fi fost de: 
prisos. | _ o 

lar ca să 1 împace întru câtva, cel puțin
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„pentru timpul de față, umplu paharele şi cioc- 
nindu'și pe-al lui de-al lui Cosmin, îi zise cu 
părere de rtiă în glas: | | 
_— arti'mi curiozitatea, Am greșit. Beaii în 

sănătatea d-tale şi pentru deplina împlinire a 
operei d-tale... , | * 
— Mulţămesc, răspunse Cosmin “şi mul. bu- 

zele în pahar. E 
„Farmecul intimităței de mai "nainte, apusese. 
Se despărțiră, pentru a se retrage he-care 

in odaea sa. 
_— Intrun fel mar bine-că nu s'a lăsat a fi 
descusut, gândi Mihaiă. lote c'aş fi descoperit 
în el şi alte însușiri care m'ar fi făcut să nu” 
lovesc cu asprimea cerută de interesele mele... 

A doua-zi, dupe ce btură împreună ceaiul, 
Victor porni, liniştit, zimbitor, fără nici o alu- 
ziune la ce fusese supărător pentru el în sera 
trecută, . | 

Felul acesta de mărinimie puse în inima lui 
Ropniță încă un dram de ciudă. 

Cel puţin Victor porni cu siguranța acum, că 
de la Ropniță avea să primiască, întrun viitor 
„apropiat, lovituri simţite de vrăjmășie. 

VIII 

, „Avenue Wagram, Paris, 

15,27 Nocmbre 155... 

«O! amice. bun și scump, sub ce impresiuni 
îţi scriul
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«În una din acele superbe zile de tâmnă, 
-când împrejurimile Parisului tot își mai aduc 
aminte de frumuseţile primăverei, ne-am dus cu 
toții să vizităm Saint-Cloud şi S&vres, pregătiţi 
să prânzim în chiar splendida grădină a . Impe- 
riului. 

“Era în ziua de. 25 Septembrie, două zile 
după ce 'ți-am expediat scris6rea mea din urmă. 

«Tata a închiriat un. landoă şi ne-am dus 
cu e: pentru ca să nu obosim pe copilașul 
nostru iubit: pe mama. 

«Ajunși acolo, am căutat un “loc. bun, între 
niște tufișuri de copaci şi am și inceput ei şi 
"Wilhelmina, să rîinduim masa, iar pentru “Mamica 

„- să 'așezăm perine ca să io ajungă vr'o răceală. 
«Credeam că ieram singuri cu gustul ăsta: 

-când colo, alături de noi, fără să bănuim, iera 
altă masă gata ; atât numai că păzia un servitor - 
iar stăpânii nu veniseră încă. S& mai plimbati 
presemne înainte de-a prânzi. Noi lăsasem plim: 
barea pe după masă. 

« Abia începuserăm însă a îmbuca, ştii, co poftă 
de căpcăuni, când auzirăm glasuri și pe de'nna- 
intea nâstră trecură „după câte-va clipe, 'o dâmnă 
în etate, un militar co uniformă de marină, două 
dmne. tinere și cu bărbaţi lor: să vedea: că 
“erai soți. * i 

«Ne-aă salutat, — le-am răspuns. 
«Și așa, vecini, împărtăşiam fie-care în deosebi 

plăcerea prânzului, înconjurați de-un decor ad- 
mirabil, al cărui punct de seamă era ruina pa- 

“ latului imperial pe colina ce domină grădina,
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«Din când în când ne auziam vorbind, — noi 
înțelegându-i pe ei,— dînşii neințelegându-ne pe 
noi, căci ne vorbiam limba. 

__.— Sint români, zise întrun rînd un glas... 
probabil al dâmnei în etate. 

«Eă şoptilă repede mamei: | 
„== Auzi? ne cunâște ce sîntem. După ce dre?. 

— Vor fi avut a face cu studenți români, 
răspunse tata. 

«Am mal tras cu urechia: nu mai vorbiră de 
noi... o | | 

«Când e să fie ce-va însă, se ivește vro po-: 
trivire: așa să întîmplă ca ridicarea nâstră de la 
masă şi a vecinilor să se facă odată şi în acelaş. 
timp pornirea pe aleea cea mare din dreptul 
nostru. 
«Tata dădu în franțuzește ordin servitorului 

ce ne insoţise, să ducă coşurile g6le şi vasele, 
la, trăsură, și să ne aştepte întârcerea. 

« De-odată dâmna în etate, după ce mă privi 
zimbind, salută pe mama şi se apropiă: 
___— Aţi venit, ca şi noi, pentru o plimbare pe 
timpul. ăsta minunat... - 
— Da dâmnă, îi respunse mama. Vizităm 

Saint-Cloud pentru întâea oară. 
„—— Sînteţi străini, se vede... Dacă bine-voiţi, 
ne oferim a v& conduce, mai ales dacă aveţi 
intențiunea de-a vedea și Sevres. 

— Tocmai, și vă mulțămim din-suflet pentru 
amabila d-vs oferire.. | 

«Fireşte că iera timpul prezintărilor... Tata se 
"Şi numi şi ne înfățișă; apoi d-na, la rînd:
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«De sigur că -vei tresări amice drag... E un 
nume care ţi va deştepta multe amintiri... - 
— D-na văduvă Camerolles, d-nul Maior Ca- 

d-nul Bancai, fiul, ficele Şi ginerii... 

merolles, d-na şi d-nul de la. Taille,. d-na şi 

i 

fise , 
: wi «AU plecat, tată-meiă lângă Maiorul 'şi ce; !/* 

doi domni civili; cu deosebire d-na văduva Ca. (/nettr . . PV a 'merolles cu. mine avea ce avea; nu me mai Phantil scotea din «frumâsa mea copilă», <mititica mea drăguță» și cu mine vorbia mal mult, acope- 
rindu-m& adese ori cu priviri fârte duiose. | „«Ce să'ți mai amănunțesc, dragă amice ; am 
petrecut o zi deliciâsă. cu acâstă familie extra: 
ordinar de prietenâsă Şi ne-am despărțit, sub 
scră, după promisiunea formală a tati că o vom 
vizita în strada Gay-Lussac. | 

<A doua-zi 'Maiorul a venit la noi şi a lăsat 
cărțile de vizită ale- tuturora, de Gre ce lipsiam' 
d'acasă; a treea-zi ne-am dus la d.na Camerolles. 

«Era numai bătrâna acasă ; fiicele sale stăteau 
deosebit, iar dînsa cu fiiu-s&ă,' Maiorul. | 

«Ne-a primit în chipul cel mai afectuos, ceea 
ce ne miră mult dar ne făcu şi plăcere. 

«De-odată, pe când cu neastimpărul met 
obicinuit, mă uitam, pe la fotografiile şi tablo- 
urile din salon, mă opriiă cun strigăt, în faţa - unui grup de cinci portrete mari... 
«În. unul te recunoscuită pe d-ta, dragă amice, 

în altul pe d-na Cosmin, mai mult ca, bănueală, că putea fi dumneael... | _ -— Al da! da... zise d-na C amerolles, apro- 
piindu-se, pe 'când arătam mamei potretele... De 

„26 

1. / 
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sigur că ați recunoscut, d-șoră, pe acești com- 
patrioți ai d-vs...'E domna Făgeţeano, fiul săi 
Victor, fiica sa d-ra Florica, un intim. prieten 
al. d-lui Victor, d-nul Baran, şi, acesta,,. adaose 
cun. oftat, e biata mea copilă, cea mai mare, 
Angela... O! este o istorie fârte tristă, fârte du- 

-“rerâsă, după cum a. fost finitul... Se 
«O privirăm toți cu stînjenire : în ochii b&- 

trânei s& rotiaui lacrimi... 
— Sintem legați de -Patria d-vs, zise după 

câte-va clipe d-na Camerolles, prin fiica mea 
măritată acolo cu d-nul Baran... . 
— Aşa? făcu Tata, aveţi pe fiica d-vs mă- 

ritată în țara nâstră? 
—— Da, am avuto acolo... De aceea când 

vam auzit vorbind românește, — căci ne fa- 
miliarizasem cu multe cuvinte de-ale limbei, — 

-nea'făcut o plăcută surprindere... Mai ales d-ra 
m'a impresionat, căci "mi-a amintit pe Angela, 

cu care se aseamănă mai mult prin tinerețea 

ei. datunci şi prin drăgălaşia întregei sale ființi... 
« Tăcu o clipă, privindu-m& cu drag şi urmâ: 
— .Nuştiui dacă vă fac plăcere, dar ceva de 

neîmpotrivit mă îndeamnă a vă povesti istoria 

acesta... 
— Numai să nu vt facă r&i, d-nă, zise mama... 
— Va fi ceva mâhnitor dar şi de mângâere, 

căci voii avea de vorbit de copila mea pe care 
“no pot uita... 

-—. Noi cun6ștem pe d-na și pe fiul ei, insă 
subt alt nume: Cosmin; d-vâstră ” aţi zis: Fă- 
gejeanu par'că...
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— Da, mamă, Făgețeanu, așa se numiai 
„odată, — ziseiă eii repede, .— ceea ce era o. 
imprudenţă. 

< Tot atât de repede am plecat însă ochii, 
roşie de sigur, căci îmi simțiiti obrajii arzători. 

« Tata se .uită la mine curios; mama se așeză 
lângă d-na Camerolles, ca pentru a nu-i lăsa 
timp să se întrebe asupra însemnătăţei acestui 
incident. 

«O! dragă amice, pe:ce ghimpi ieram| lera să 
aflu dar acuma, măcar o parte din ce se ascundea 
“în trecutul d-tale. "Mi-ai scris întrun moment de 
aspră pornire faţă cun legămint ce luaseşi, câ 
ierai... un criminal: iera 'să aflu poate în ce sta 
Crima acâsta de care te-ai acuzat în ochii 'mei - 
“şi 'n care e nu am crezut nici o 'clipă. 
„<A ţinut mult povestirea, pote prea amă- 

nunțită, a d-nei Camerolles, dar cât ai ieșit de 
mare a suflet, — așa, cum te-am cunoscut şi te 
vEd continuă! d Da 

«De ce să “ţi-o descrii tot -pe atâta de a- 
mănunțit? o 
«D-na Camerolles, — de îndată ce i 'sa te- 

legrafiat de tragicul finit al fiicei sale, a venit 
în ţară, însoţită de fiul ei Maiorul, pe atunci 
căpitan, şi 'şi-aă dat bine seama din cercetările 
lor, cu tâte că d-ta „Şi d-na Cosmin, nu mai 
ieraţi în Bucureşti, — că numai firea extrem de 
gel6să a d-lui Baran a fost cauza nenorocire; : 
te-a bănuit pe d-ta, omul de caracter, amicul de 

„ nepreţuit, că ai fost în nuştiti ce relațiuni ne- 
permise cu soţia lui şi a-ucis-o, ucigându-se şi pe el.
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«Pe d-ta te învinovățiaă numai nişte aparenţe 
falșe şi gura răutăcidsă a lumei... 

«Ol. dacă tai fi ieşit în cale, în momentul 
durerâsei lui nebunii, de sigur că și d-ta cădeai 
victimă... | 

«Și d-na Camerolles îţi aducea laudele cele 
mai mari, întrebându-ne cu viii interes de viața 
d-tale de acum, și de mama d-tale... 

«In privința suridrei d-tale, Florica, nea spus 

tot d-na Camerolles că se pierduse puțin timp 
după întârcerea d-vâstră în ţară... 

«De dinsa noi nam știut nimic nici odată; de 
d-ta și, de d-na Cosmin ia vorbit insă tata că 
duceţi o viaţă retrasă, fără să.intre în amănunte. 

» «Cu tote acestea nu sa putut opri d'a nu'ți 
pune în lumina adevărată marile însuşiri care 
ţi -aii dat pretutindeni, pe lângă vrăjmași cumpliți. 
şi amici devotați... 

«Aşa sa fâcut că am aflat și acesta, că ai 
fost însurat... 

«D-na Camerolles nu ştia însă a ne mal spune 
de ce sa putut intimpla şi cu vieaţa, d-tale de 
căsnicie... 

Și trebuie să se fi intimplat ceva dureros, 
mult încercatul și dragul mei amic, odată ce 
nu mai crezi în iubire, odată ce porți doliul tu- 
turor iluziunilor... 

«Povestirea d-nei Camerolles ne lăsase adinc 
sguduiţi. Venirea insă a fetelor sale şi a gine- 
rilor, apoi.a  Maiorului, — ne-a mai însuflețit. 
Totuşi am plecat trişti... Eu mai ales, dupe cum 
îţi poţi închipui... m
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— Eată ce nenorocire aduce iubirea fără 
judecată, zise tata, după c ce ajunserăm acasă,. 
privind la mine... 

— Fără judecată, da... am gândit numai, 
fără să r&spund, şi am trecut să povestesc, în 
odaea mea, şi Wilhelminei, descoperirea ce 
făcusem. E 

«Din acea .zi ne-am întîlnit adese ori cu 
"familia Camerolles şi acum, de o potrivă re- 
gretăm că, părăsind Parisul, o să părăsim și 
pe acești prieteni buni. s 

«Cu t6te acestea, coborîndu-ne la Sudul Fran- 
ței, 'în Nisa cea poetică, mă -simt de o bucurie - 
nespusă: mi se pare că me mai apropii de. 

"țară, de Măinești... 
<E hotărit să plecăm peste o săptămână cel 

mult, de 6re-ce Parisul sa făcut uricios cu atîtea 
ploi şi cu umezdla lui neplăcută care , parcă te 

. pătrunde la 6se. 
«Dâmne, când ne vom întârce 6re la Mat. | 

nești de care 'mi-e negrăit de dor!.. ” 
«Une ori am nălucirea că n'o -să "| mai rev&d 

și mi:se umplu ochii de lacrimi... ca ferestrele 
odăiei mele de plia înceată şi plicticâsă., 

<Şi acuma să vii, dragă amice, — căci așa: 
se cade, în rindueală, — asupra unei alte veşti 
ce am de dat, 

«Intruna din zile, pe când. familia, Camerolles 
"întreagă se afla la noi, am făcut muzică şi. 
neapărat că am executat măestrele d-tale com- 
pozițiuni.
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«Să “ţi mai spun în ce uimire au tost ascul- 
tate și apoi cu cât entusiasm ai fost lăudate? 

«Mai ales d-nul de la Taille, profesor de vidră 
la Conservator,— tocmai d-lui a înlocuit la ca- 
tedra aceasta, pe fostul d-tale prefesor de odi- 

- nibră, — le:a. analizat cu priceperea. omului de 
meserie şi mi le-a cerut ca să le dea'la tipar, 
promiţendumi şi o audițiune muzicală publică. 

«Tata a primit, de sigur. 
«După o săptămână a şi venit d-nul de la Taille 

la. tata cu editorul, care a tratat cu tata asu- 
pra  condiţiunilor de editare, iârte folositâre 

- pentru d-ta, dragă amice. Acest editor, după ce 
tata a primit condițiunile, a zis că “ţi va scri 
și că "ți va-trimite. nu ştit câtă sumă. 

«Plăcere nu 'ţi va face pote partea bănească 
a lucrului, dar de sigur vei putea să te mân- 
drești,—cum_mă& mândresc eă,-— că măestrele 
compoziţiuni vor fi date Tamei pariziene care 
le va gusta cu delicii. 

| «Aşa credeam, așa a și fost. De aceea am 
inceput scris6rea mea sub niște impresiuni care 
nu le voiă. uita cât voii trăi; am vrut însă ca 
să termin cu triumful d-tale... 

«Joea trecută, dragă amice, în ziua de 17/29 
Noembrie,— memorabilă dată, — a fost primul 
concert al «.Sociețăţey foştilor elevi ax Conser- 
vaforiulul», în teatrul Châtelet... 

«E unul din concertele care aduce pe acel 
« Tout-Paris> care face. reputațiunea viitârelor 
celebrități, îmi spuse d-nul de la Taille, când avu 
“marea gentilețe să ne aducă loja şi să ne spue
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că cele dou& bucăți, vor fi «/2 clou» al zilei, 
<Am văzut dragă amice pe acest «Tout: 

Paris», fracționat ca să zic aşa, — la operă, la . 
o «premieră» a Comediei Franceze; lam văzut 
prea pierdut în număr la cursele de la Long- 
champ şi Auteuil. ÎN 

«Nu mi sa părut însă mai strelucitoi, ca 
figuri omenești și ca extraordinară eleganţă, de 
cât în ziua acestui concert. 

<Șimi era o frică, ascunsă bine în adincul 
mei, de care nu 'mi puteam da seama. Nu se. 

- putea să nu aibă succesul dorit, acele două bucăţi 
rupte din inima unui mare artist, — totuși, nu 
indrăzniam nici să vorbesc, de teamă şi de ne-- 
răbdare. | a | 

«Mama 'mi-a spus 'acasă, după concert, că 
m& făcusem întrun. rind fârte palidă ; îmi închi- 
puiesc când: incepuse «zîpobete/e de Primăvară». 

«Nu știi ce se mai cântase înainte; atențiu- 
nea mea era pentru momentul intrărei primei 
d-iale compozițiuni, | 

«Acela ceți executa «z'mbetele> era va om, 
deja. în etate, — un carcuş> de-o “impecabilă 
justeţe -și de un sentimentalism cu drept cuvînt 
de uimit. | 

— Zeus? Tiens! Cest di nouveau... 
— ZI Cest admiradle +, — auziii în preajma . 

mea, unde erati dou& dâmne şi doi domni fârte 
pleșuvi și cu ochelari... 

«Ce să “ți spun, dragă amice, a fost măeastra 
d-tale execuțiune, aşa cum am ascultat-o de-
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atâtea ori, unită cu meșteșugul artistului ajuns. 
la o recunoscută reputaţiune. 

<Tunete de aplauze ai izbucnit -când -arcuşul 
maestrului s'a lăsat în jos și cu strigăte entu- 
siaste de - «bravo» a fost chiămat... de zece ori 
cel puţin; z&ă nu exagerez: am numărat, şi 

memoria nu mă trădează... 
« Fantazia», încai, lăsată ca penultimă bucată, 

a ridicat pe topi de la locuri, întrun entusiasm 
cum nu ştii de voii mai vedea... 

„ «Priviam pretutindeni și simțiam cum numele 
„d-tale era pe tâte buzele... 
__«D-nul de la Taille ne-a prezintat în lojă 
pe Directorul Conservatorului, Președintele so- 
cietăţei, care, emoționat, ne-a felicitat pentru 
dumneata. 

— «Sil y a de tels artistes -chez vous, il 
n'y a rien a dire sur le bel avenir musical de 
votre Pays», ne zise el, părăsindu-ne. 

«Tata şi mama erai mișcaţi, i-am văzut; 
m'ati privit atunci cu o expresiune atât de mult 

"zicătăre, de mulțămire și de iubire, că lacrimile 
"mi-ati înrourat ochii. Pentru intâea 6ră am avut 
ast-fel presimţimintul împlinire visului met... 

«O! amice bun şi scump, numai de inima. 
"d-tale rănită atât de greu în trecut, 'mi-e teamă... 

«Dumnezeu e mare: t6tă speranța îmi este. 
în E]... căci E], în chip preursit ne îndreaptă 
astfel paşii, în cât să ni se pară că noi am 
împlinit tote. câte ne coriduc la Binele ce nu 
mai cutezam a spera. 

„«Am rugat pe d-nul de la Taille să aibă bu- 
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“să mi le trimită la Nisa la otelul « Beau-Sejour» 
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nătatea a'mi stringe câte-va ziare ce vor vorbi, 
de sigur, de succesul compoziţiunilor d-tale şi 

3 

„nde tata a reţinut deja un apartament. 
«Arată, te rog, dâmnei Cosmin neschimbata 

“mea dragoste şi recunoştinţă. 
«Amica d-tale devotată 

« Maridra» 

Acâstă scrisâre, după întârcerea de la Hoi- 
«seni, fu pentru Cosmin o adevărată fericire şi 
un izvor de inspiraţiune. 

Camera cu pianul îl v&zu iarăși, cum de mult 
nul vEzuse, în delicioșii fiori ai momentelor 
-de creaţiune ŞI, către scră,. noua: 200 
primi numele de: « Raze 'de speranță». N 

Atât în Hârtâpe cât și în Ranomirești se 
aflau şcoli rurale și aceste şcoli. își aveai în- 
văţătorul. 

Dar şi Nimereanu din Hârtâpe, și Gheorghiu 

cu' orele şi cu materia programului, așa neprac- 

“tic cum ba lăsat Dumnezei. 

Când să împrăștiă vestea de Cosmin, se 
amestecară şi ei de vr'o.dout ori în mulțimea 

mar, 

" din Ranomireşti s& mărginiaii să însăileze zilele 

de Duminecă pentru a'l asculta şi se făcuseră - 
repede nevăzuţi, parcă ar fi făcut o faptă rea, 

De atunci nu mai dăduseră prin Măinești. 
Acuma că sătenii de pe aceste două moșii
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megieșe cu Măineștii, începuseră a se deștepta- 
şi a ţine sfat, era firesc Jucru să asculte și cu-. 
vintul învățătorului şc6lei din comuna lor. 

Hârtopenii să şi legaseră a se duce la Cosmin.. . 
Se aleseră nouă inși, iar pentru al zecelea um- 
blară după învățătorul lor, Nimereanu. - 

Acesta, cu chipul blând şi dulceag, ascun- 
zend subt înfâțișarea lui umilită ura şi invidia 
pentru curajul, ştiinţa și energia lui Cosmin, 
răspunse la stăruințele sătenilor că el era de 
prisos, că nu se putea amesteca în nimic alt 
afară de şcâlă și că, silința lor de-a schimba 
lucrurile avea să le aducă urgia Administra- - 
țiunei. Mai cu minte era dar să se astîmpere 
şi să 'și vadă de nevoi. Cu răbdarea puteai 
scăpa de datoriile ce-i apăsai. 

Unul dintre sătenii bătrâni câtă lung la el, 
iși potrivi din umeri sucmanul și clipind din 
ochi cu înţeles, zise către cei-lalți :. 

— Măre, r&u-i când ţi se pare stanca, Vultur. 
Invățătorul Nimereanu să roşi; înghițind hapul, 

iar sătenii lăsară bătătura șc6lei.. ' 
— Sireacu Cosmin nu's doi caell.. grăi unul... 
— I)apoi cum socoți|.. . 
— Da lasă că laicopărit cu pilda ditale.. 

moş “Terinte, pe ista al nostru. 
— Apoi nal.. Dacă umblă în bobote.. 
— Cum o săi placă, dacă "şi dă in câte 

cu jupân Marcu?.. 
— Hai și ne-om duce nutnai nouă câţi ne-am. 

ales, că om avea doar minte să pricepem sfatul 
lui Cosmin... |
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"— Cum.să nu pricepi, măi vere!.: Apoi nu: 
vezi cum îi e graiu? Piatră să: fii, şi tot, îţi bagă 
în cap învățătura lui. 

— Dec! ştii că nulo făcut măsa de geaba 
pe lume... 

Şi lera într'o Duminecă când porniră cei nouă 
de cu nâpte, ca să fie la -leturghie în biserica 

“ din Măineşti și la învățătura de la ședlă, la 
care mai fuseseră ei de două, trei ori. 

Pe jos, de la scârțâia omătul sub călcâiele 
ciobotelor, ori subt opinci, veniai voiniceşte, 
în' timp ce luceafărul strălucia vioi înaintea lor, 
pe zarea cerului. 

Un puişor de ger. şăguitor le prindea pe ne 
băgate 'n seamă promoroacă de plete şi de 
mustăţi, după cum o prindea şi pe crăngile co- 

pacilor de-i făcea suri ca pe niște moşnegi. 
Tăcuţi, fâcând o pată mișcătâre pe albul 

drumului mare, înnaintaii cei nouă, câte trei în 
rind, iar pădurea, în visul ei adinc, repeta. sgo- 
motul paşilor. 
— La câte să fie? grăi unu! pe când ieşiaii 

din pădure. 
— Apoi te uită că mijeşte a ziuă, colo, pe 

sprinceana dealului... 
— E-he... tot mai este până 'n Măineși... 
— Şi cam şugueşte o leacă gerul... 
— Șuguiască | 
— Eaca să văd „Măineştii pe costa ceea... 
— Dar cât mai este de întins pân'acolo... 
„— Fiel.. | 
Sprinceana alburie de pe culmea dealului:
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din față se făcea din ce în ce mai largă şi 
mai deschisă până ce începu a bate în tran- 
dafiriă. | 

De-odată apoi, par'c'ar fi fost vr'un foc din- 
„colo de deal, culmea se facu roşie de-a lungu: 

ei, iar pe urmă întrun loc răsări o împrăştie- 
tură- de fire luminse. | i 

Stelele se afundară mai tâte în hăul de sus; 
câte se mai zăriai ici, co!o, abia, licăriati par'că 

"Star fi isprăvit' lumina, — și numai luceafăcul 
tot mai clipia din gene, făcut mai alb. la chip 
şi parcă tot intrând şi el mai în adinc. 

_ Când s6rele prinse a se ivi, întâiă ca o muche 
de flacără şi apoi tot izvorind, tot izvorind până 
ce se săltă pe culme, mare şi cam turtit parcă, — 
începu din Măineşti să porniască glas de clopote. . 

- Şi se imprăştia în aer, cu o blândețe de graiii 
sfă:os, care chiamă luarea aminte ca pentru săr- 
bătoare,—şi până departe se ducea acest glas, 
cum se duc undele pe fața unui iaz... 

Hârtopenii işi făcură cruce şi grăbiră din pas 
pe-d cărare, lăsând drumul, ca să mai scurteze 
din cale.. | e 

Coborai acum, iar în jos de ei, faţa iazului 
par'că începuse să. ardă, aşa de mândru ce se 
arunca în -el lumina soarelui. 

Frumoasa zi de iarnă înnainta către amează, 
iar şcOla Măineştilor se umplea, ca de obiceiă. 

Cosmin hotărise pentru dimineaţa aceea o 
producțiune corală a tuturor elevilor îui din-afară 
de șcâlă, cu şcolarii claselor.
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Alcătuise vro patru bucăţi nouă de muzică, 
în stil popular, şi vrea să vadă ce impresiune 
iera să facă sătenilor. 

Aceştia, nu se aşteptaă de fel la asemenea 
- bucurie; dar când vă&zură pe capii şi pe flăcă- 
iandri, cu caete in mână rinduindu-se după glasuri, 
începură a'și ride unul altuia cu drag de ascultare 

Cosmin intră, dup& ce schimbă câte-va vorbe 
cu Hârtopenii, le. făcu loc în'clasă şi, scoțendu'şi 
vidra, dădu tonul, ridicâ arcușul... şi execuțiunea 
intâei bucăţi începu. 

lar cântecul zicea: 

La plug, la plug ni-i viaţa- 

Și plugu-i muncitor, 

Iar câmpul rodnic este- 
 Bielşugul tuturor... 

Mi plugule, frăţine,- 

Tu ari, noi semănăm: 

Cu toții împreună 

_- Mai bine îndemnăm... * 

Trăi-ne-ar boii, plugul, 

Căci este scris aşa: 

Frăția face munca 

Bielşug să pâtă da!., 

Și aşa Tera de românească alcătuirea muzicală, 
"iar corul o zicea așa de lămurit, că sătenii să 
desfătară şi cu muzica, şi prinseră şi pilda cu- 
vintelor. 

A doua-era de o. veselie dulce şi curată:
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Vine badea cu nutreţ; 

Drag mi-i badea că-i isteţ... 

Ce mai boi şi ce mai car 

De bădiţă cărturari... 

Şi măicuţa stă în prag 
207 . . . 
Și] aşteaptă, că-i e drag: 

Şi z&ă, cui drag nw'i-ar fi: 

Badea ştie a munci! 

Foae verde de trifoi 

De vrei bade să fim doi, 

Doi om fi, şi pe ogor 

Om culege mai cu spor... 

— E-hei! ba bine că nu... 
— Ce mai cântec! | 
— Dâmne, cum îți merge la înimăl.. 
Şiașa șoptiră după terminarea acestui cântec, 

sătenii, în timp ce: Cosmin lăsă corului puțin 
timp: de odihnă. 

— Tot d-ta le înjghebi și aistea? îl întrebă 
o săteancă. 
— Taci, măi femee, dapoi cine altu! — o 

ţistui omul ei, dându- -i cu cotul. Ca domnu Cosmin, 
mhai priceput la toate, —e-hei!... 

Cosmin zimbi şi după ce privi la' cbăeţii» lui, 
ridică iarăşi arcuşul... 

Cântecul grăi așa acuma: 

Frunză verde de răsură 

Drag mi-i codru verde 'ntins 

Căci din frunza lui doineşte 

Dorul inimei nestins...
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Căci_ tot codrul înţelege 

Ce te doare, ce ţi-'i drag, 
Și la umbra lui te chiamă 
Cum te chiamă maica n prag... 

Frunză verde de răsură 

Codrule, codruţ de neam, 

Am o ţară şi o lege, 

Şi pe tine drag te am! 

Scrisă pe motivul duios al doinei, cun sen- 
timent adinc, şi cântată bine de băeţii. lui, bu- 
cata acâsta îl împresionă pe Cosmin însuși. 

Oftările sătenilor şi clătinările lor din cap, 
în timp ce buzele înfloriaă zimbete iar îa ochi 
luciai lacrimi, arăta lui Cosmin că isbutise în 
compoziţiunea lui. 

_*- Arcuşul se ridicâ pentru ultima oară, — iar: 
cântecul suna acum ca un bucium de luptă. 
„Şi zicea cântecul: 

Ochi de vultur îi fac râtă: 
Pretutindeni Țara mea! 

Cât mă uit, în lumea toată ” 

„Ei o văd numai pe ea! ÎN 

Mândră-i Țara Românească, 

"Mândru, -că's român, sunt eii, 

Iar puterea 's'o iubească 

i. Nu încape 'peptul mceii. 

Sînt plugar când vremea cere, 

Sint ostaş când Țara vrea; 
Şi mai am și eii o vrere: 
Traiii de veacuri pentru ea.
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Sune trîmbeţele în lume 

Ca să spue tuturor 

Că e vrednic de renume 

Un asemenea popor! 

După ce se linişti însuflețirea acelei mulțimi 
cu adevărat înălțată pe aripi sufleteşti de-o ne- 
inchipuită mulțămire, — Cosmin se urcă pe ca- 
tedră și-i grăi de "Muzică, făcend-o să-l înțeleagă 
inriurirea bine-făcătâre ; încredințând-o că nu este 
ceva de prisos în învețătura lucrurilor de toate 

“zilele, ale .vieţei, şi arătându-i foloasele de preţ. 
De la cântecul de leagăn, până la doina alină- 
rei necazurilor; de la cântecul de laudă și de 
mulțămire ce se aduce lui Dumnezeii, până la 
infocatul strigăt al iubirei de țară, muzica gă- 
seşte glas potrivit care să miște inima omenească. 

Va fi şi mai multă dragoste între Măineşteni 
și mai multă rodire în toate ale vieţei lor, când, 
cu timpul, tâtă suflarea satului va şti să cânte | 
după regulă, după carte, așa cum fac astă-zi 
copiii şi flăcăiandrii, cari sati deprins cu acest 
dar mândru pornit de la Dumnezer. 

“Şi sătenii se depărtară pe la casele lor, unii 
dintr'inşii cercând să zică cu glas câte o frântură 
din cântecele ascultate. 

Cosmin opri pe Hârtopeni şi-i luă cu dinsul 

până la Curte unde dădu ordin să-i ospăteze, 
poftindu i să-l aștepte până după masă, când va - 
veni să grăiască cu dinşii de nevoile lor.. 

Li se făcu, cât ai clipi din ochi, o mămăliguţii



  

417 

de făină de popuşoiti noii, mândră la boiti de 
părea aur, — li se aduse lapte, brânză cu smân- 
tână şi o fiertură de varză cu slănină, bună 

„dei lingeai degetele, sătul să fi fost. 
Că iera doar mâncare la Curte, pentru să- 

tenii de rînd la fel și tel de trebuinţi; iar odată 
ce moșia iera a lor, pentru dinșii se osteniati şi 

„din al lor ospătaă în asemenea zile. 
i —— EI, cum vă merge vere? prinse a întreba 
un Hârtopean... Că spuiii drept, pre legea mea 
când intră omu'în. satu vostru, parcă intră în: 
povestea timpurilor de când Făt-Frumos... 

— Că bine ai, potrivit, vere.. răspunse, un 
Măineştean, rizând ca omul când îi e bine. Eaca 
didu norocul peste noi. Cu cuconul lacov, şi, 

tot nu ne iera a plinge;-da de când neo adus 
Dumnezei pe domnul Cosmin al nostru, ne-o 
făcut mă rog de nu 'ne mai încăpem în piele... 

— Eu m& mier cum de-o:putut, cum de “i-o 
venit în. minte așa rinduială, zise “alt Hârtopean. 
Câr să chitesc să iau vrabia din sbor, eaca nu 
m'ajută văzul... . Da 

— Parcă nouă ne-ajuta, cât ne iera de bin: 
cu cuconu lacov? Da uire că domnul Cosmin 
cu-mintea care “-o dat-o Dumnezei, o început 
a ne lua încetul cu încetul; a ne spune azi una, 
mâni alta, de la lucrurile, bre, cele mai mici de 
casă, până la plugăria așa cum o facem azi... 
Fără să prindem de veste, mă, ne-o intrat tote . 
în cap şi-o găsit loc de pricepere. Ne-am trezit 
într'o bună zi cu moșia boerului pe braţe; așari; 
da vezi că nu ieram ca niște pripășiți de eri 

i 

27 S
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printre străini: cam ne da în gând cum s'apucăm 
vulpea de coadă; şi pe urmă, nu iera domnul. 
“Cosmin, sireacul, lângă noi, cât pe ici, cât pe 
colea? | 

— Dâmne, grăi un Hârtopean, când ne-am 
învrednici şi noi, măcar să ne scăpăm de be- 
lele, — c'apoi bun o fi Dumnezeă pe urmă], 

— Uite, luaţi grai cu domnul Cosmin al 
nostru; el viii tata | 
— Apoi că de-aceea ne-am și abătut întra- 

„câce. Când o trecut dumnealui în cee-zi, pe lângă 
Hârtoape, “i-am suflat vorba și dumnealui neo 
şi îmbiiat să venim la. sfat... 

— Să ascultați, măre, grăi un. Măineştean, 
că a bine va fi, vă spuiii eă cu jurământ, 

Când se ivi Cosmin, toți aşa cum trăgeau 

- din lulea, 'stând roată, se ridicară ca unul. —în * 

ochii lor cu căutătura aceea de dragoste şi de 
preaomărire, care, nuşi are lămuriri în grai ci: 
numai în. sufletul celui care și vede, şi simte. 

Cosmin se așeză între dinșii, șii era chipul 
blând, plin de acea lumină a bunătăţei pentru 
alții și a mulțămirei de el însu'şi, carel făcea 
fără seamăn de plăcut. 
— Ei, ia să vE ascult păsul, dragi prieteni... 
Cel mai cu limbă prinse a înşira din fir până'n 

aţă, şi păcatele, și nevoile, și dorinţile obştiei... 
— ME 'rog, un lucru este de limpezit întâiă 

şi întâi, zise Cosmin. La împroprietărire, în 1564, 
vi sa dai şi d vâstră pămint... După etatea d-v.
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cam toţi apr6pe aţi apucat timpul acela: ce-aţi 
făcut cu pămintul dat de atuncea? | 
— Apoi, ce să fi făcut? Eaca Pam trecut co-: 

piilor zestre, la măritiş, la însurătâre... Cer că- 
rora ne-a dat Dumnezeu mai multe odoară -de 
copi! am rămas ami cu ti-micri ce şi mai nimic: 
care c'o falce, care cu două. | Ă 
„— Dar în ce chip 'vE îngrijiţi fie-care falcea? 
— „la, cum dă Dumnezet... | 
— ME rog, fireşte cum dă Dumnezei, ca rod. 

Cum o lucraţi însă? Aveţi pluguri şi boi, ori vă 
înlesniţi cu plugurile şi cu boii posesărului? 
„_—.Dapoi mai să zicem că şi falcea  nâstră : 
întră în ale posesărului.. Noi chip le muncim. 
dar el ia rodul, fiind-că el ne dă sămînța, și 
apoi cui ne îndatorăm, dacă nu lul?.. | 
|__— Eaca vedeţi, dragii mel, aci vi-l pasul greşit. 
Unei fălci, două, cât aveţi fie-care, trebuie să-i ştiţi 
bine rostul, chiar dacă v'o lucraţi cu unelta şi 
cu boii pesesărului. ME înțelegeţi? Să ştiţi că-i 
a dumneavâstră şușănița ceea de pămint şi că 
ce iese de pe dînsa este al dumneavâstră. Apoi, 
dupa ce stringeţi de pe dinsa, griă şi popuşoiă, 
să vE socotiți cu posesărul dupe prețul ca la 
tîrg, al pânei. Și ori că-i dați pânea. lui, ori că: 
o|vindeţi și-i daţi în bani cei -datorați, o să v'o 

- prindă ori. o să vă ia alât cât îi datoraţi, iar nu 
tot. Pe urmă mai şi munciţi pe moşia lui... Ce 
se face cu -munca aceea?. Luaţi așa de multe 
parale de la el, în cât datoria să treacă şi peste 
munca d-vâstră, şi peste rodul falcei ce aveţi 
pe seamă? -: 

4
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— Nu, Dâmne fereşte: ne încarcă: la „catas- 
„tiv de ne pierdem tâte socotelile... 

— la să 'mi aduceţi mie socoteala fie căruia 
din d-vâstră, a întregului sat: adecă ce parale 
ați luat de la posesăr, ce muncă ați făcut la el: 
arătură, secere, cu braţele, tot, — și să vE so- 
cotesc ei. 

— Hei, domnule Cosmin, d'apoi cine să neo 
scrie, că nu știi z&ă care este cu atâta carte 
în sat la noi? 
"— Bine, cel puţin ţineţi minte cât 2 a luat fie- 

care și ce muncă a făcut? 2 
— De asta, del-cum să nu ţinem? 
— Uite atunci: o să trimet. la d-vâstră un 

- băeat de al nostru din sat, bun de condeiă. O 
să-i spuneţi și el o să scrie. Apoi, după ce 'mi-o 
aduce, hârtia scrisă de el, o să vă chiem şi o 
să vă lămuresc. Dar nu care cumva să afle po- 
sesărul ?,. 

— Măre, lasă; când e la adecă, știm noi să 
ne ferim... 

— Dumnezeti să ți dea sănătate, grăiră toți, 
voioși nevoe mare, și se ridicară odată cu Cosmin. 

— Mergeţi sănătoși dragii mei, le zise el, 
dând mâna cu toți. Fiţi gata, că pe la o Marţi 
vă trimit pe băeat.. 

Veniseră cum veniseră Hârtopenii; dar acum, 
la 'ntors în satul lor, parcă nui simția pămintul 
de uşor ce le iera umbletul, de luminat ce le 
iera chipul; duceau cu ei speranţa scăpărei de 
păcate.
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X 

« Mihaiă Ropniţă, din ziua chiar a plecărei lui 
“Cosmin din casa lui, se ridică din pat. 

Trebuia să înceapă a lucra. 
Cu mare greutate să despărțise de Zefirina 

Amăriceanu, căreea îi spusese că o lasă în Bu- 

-cureşti numai pentru câte-va zile, — dar se des- 
părţise şi să cădea să n'o mai întilniască. _ 

Acum, în singurătatea de la Hoiseni, pe vreme 
«de iarnă, îl simția lipsa, o doria cu impătimire... . 

Sufletul, lui era în lupta între dragostea de 
-dinsa. şi ambiţiunea de-a mlădia pe Maribra A- 
venian şi de-a 'şi răzbuna pe toată ucea Societate 
a Fălticenilor care 'şi permisese săl insulte cu 
bătaea ei de joc. 

Scrisese deja de cât-va timp lui Iacob Avenian 
în Paris și acesta îl răspunsese în niște termeni 
prea bine-voitori ca să nu să fi pregătit a pleca 
la Nisa, unde avea el de petrecut iarna cu ai săi. 

D-na Hudici, care urma să'l aibă la inimă; 
şi de la care luase adresa lui Iacob, îl îndem- 
nase cu multă speranţă de izbândă, de- -a să duce, 
și acolo, între str&ini, de-a împresura pe Marioara 
el drăguță cu tâte semnele unei iubiri statornice. 

Insă, ca pe timpul lipsei lui din țară să nu 
fie pace în jurul 'lui Cosmin, se hotări să aibă . 
-0 intrevedere cu Prefectul. ” | 

Nu ierai de aceleași opiniuni politice, dar ca- 
prieteni puteai să se îndatoreze de o potrivă. - 

Porni deci la Fălticeni, la capătul acelei luni, 
„după ceși orîndui trebile moșiei, ca pentru lipsă
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- mai îndelungată, şi cu gândul de-a nu mai da 
pe la Hoisenj. 

Domnul Dânăriciu, Prefectul, s& ocupa tocmai 
“cu planul schimbărei suprefecților și a măsurilor 
de luat pentru așezarea unul sistem de adevărată 
administrațiune. - 

Teama de a nu ma î Prefect, peste scurt 
timp, nui putea fi motiv de-a sta cu mâinele 
în sîn. 

Se simţia puternic în județ, cu influență în 
partid şi voia să încerce imbunătăţirea acesta, 
ce de mult timp îl frământa. 

Mihaii Ropniţă îl găsi. tocmai în sfătuire in- 
timă asupra acestei organizări, cu directorul lui 
de Prefectură şi cun deputat, Loza, tot atât 
de influent, care-i împărtășise vederile și 'și luase 
sarcina de-a 1 susţine. i 

Prefectul lăsă lucrul și trecu în salonaș cu 
prietenul. lui, Ropniţă.. | 

După ce acesta îi spuse de călătoria lui, îi 
deschise vorba de scopul vizitei: 

— Am ați cere un servicii, dragă Dănăriciule... 
— Îndrăzneșşti, avend în vedere şi considerând 

prăpastea politică ce ne desparte? rise Prefectul. 
— Rizi, dar ascultă-mă serios, îi zise Ropniţă 

şi incepu a-i pune sub ochi pericokul care ÎȘI 
lua pornirea de la Măineşti. 

— Cum? şi tu, Mihaiu, în contra bietului 
Cosmin? 

— Nu în contra lu, — nui fac atâta onre ; ; 
ci în contra imolipsitărei lui activităţi ! în răi



  

„423 

pentru noi. Am studiat lucrul daprâpe şi "mi - 
dai perfect seama, că de nu vom lua măsuri 
aspre, o adevărată stare de anarhie se va în-. 
cuiba în satele nâstre. Chiar binele cel mai mare. 
de '] vom voi sătenilor, nu vor voi ei săl pri- 
miască de la noi, şi, înţelegi că ar fi trist, ori 
cum, să ne dăm chica pe mâna lor... Pe urmă 
să judecăm și alt-fel. Să zicem că pe cât timp 
va trăi acest reformator, va merge cum va merge 
nebunia lui: dar după dispariţiunea lui, sătenii, 
în neputinţă de-a-'i urma visurile, s& vor tran- 
sforma in r&zvrătitori şi ne vor cere continuarea 

cu ori ce preţ. Noi nu vom avea, firește, nici 
timpul: d-lui Cosmin, nici ambiţiunea lui de po- 
pularitate,- nici credința în izbânda pe -deplin a 
celor începute de el. De aci, eată revolta gata 
şi de-ar fi vorba numai de Măinești, puţină gre- 
'utate de astîmpărare,-ar fi: darva fi vorba de 
tâte satele Moldovei-de-sus, şi atunci, care partid 
va avea o situațiune bună, fiind la putere cu 
asemenea afacere pe braţe? . 

— Amice Ropniţă, zise Prefectul, după puţină 
gândire, spune ce crezi d-ta că este de făcut? 
— Un lucru forte simplu, acuma când nebunia 
s& află la începutul ei: depărtarea lui Cosmin 
de la. catedră, iar după puţin, isgonirea lui din | 
Năineşti. ” 

— Crezi d-ta.că este cu putinţă partea din 
urmă? E, un contract în regulă, pe timp de cinc 
ani al arendărei Măineştilor pe numele lui și 

al sătenilor... Și, afară de asta, pe. ce motiv să
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„loveşti în libertatea individuală? Făcutu-sa el 
«pasibil» de codul penal? Nul.. - 
__— Daco iei aşa, fireşte că nu. Sint mijlăce 
însă de-a face pe un om să'și ia lumea în cap. 
De pildă, un Sub-prefect isteţ, care... - 
—  lartă-mă, dar acest mijloc nu'l împărtășesc... 
— Ah! că nu suntem noi la puterel. 
— Aşteaptă până atunci, zise Prefectul, 
— Nu, z&ă nu glumi, Dănăriciule... 

„.— Tocmai că nu glumesc; dacaş glumi, "'ţi-aș 
spune: fac şi te-aș lăsa să pleci cu speranţa... 

— Bine, atunci voiă căuta ei alte mijloace., 
—- Eşti liber şideplin stăpân pe acţiunile 

tale, dragă Mihaiii. Dă "mi. voe să'ți spuiti însă 
că te înșeli asupra caracterului lui Cosmin și 
asupra faptelor lui... 
— Nu, serios, Dănăriciule: ai tace tu cu moșia 

ta, ce-a fâcut iacob Avenian?.. | 
— Voi face-o bucuros, de îndată ce: voiă 

studia mecanismul afacerel. Ce dracul Doar sîntem 
intro epocă de progres... Să căutăm să fie real... 

— Ştii... Prin asemenea cuvinte umblați voi 
să v& ziceţi mai liberali ca noi... 

„.— Nu poţi nega că şi prin fapte dovedim.... 
— Acuma, lasă; ne-am: depărtat de cestiune; 

la revedere... | 
—— Călătorie bună... Unde te duci? 
— La Nisa... | 
— In frumos loc: petrecere bună. Sint sigur 

că o să te întorci mai înbunat.. 
— Cine știe!.. | 
ŞI, cun zîmbet ciudat, Ropâiţă părăsi pe Prefect,
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— Înguşti, înguști la minte și răutăcioși,.. 
murmură prefectul, cătându-i pe urmă; apoi 
reintră în biuroul lui de lucru, şi mai însufiețit 
pentru reorganizaţiunea judeţului săi. 

Peste câte-va zile, în gazeta septămânală, 
inspirată de Prefect, apăru un articol de fond, 
în care, ca cestiune de principii şi de aplicarea 
lor, să arăta, forte limpede deosebirea între cele 
două mari partide de guvernămint. Articolul se 
finia prin a vesti o apropiată schimbare în felul 
da se administra județul, de 6re-ce, existentul, 
nu s€ mal potrivia nici timpului, nici împreju- 
rărilor deja ivite în judeţ. 

Când să citi ziarul în plăși, Sub-prefecţii o 
” băgară pe mânecă şi se puseră pe gânduri... 

Domnul Duvid Hascal primi vizita domnului. 
Marcu luster şi amândoi începură a'şi da în câte 
că Prefectul... îi'ințelesese. - a 

Ce putea fi «acele împrejurări deja ivite» 
dacă nu pericolul care pornia de la Măineşti? 
— Tot noi mal taril zise Hascal, şi-n ochii 

lui de brâscă îl riseră trufia și vicleșugul. 

In timp ce Mihaii Ropniţă călătoria spre 
« Câsta-de-Azur»>, cum îi zic Francezii, — Dă- 
năriciu umbla din comună în comună, în in- 
specțiune. Pretutindeni s& interesa numai de 
raporturile Agricole dintre săteni şi proprietarii 

„sai arendaşii moșiilor. 
In unele comune contractele agricole existat 

şi ieraii investite cu formele legale, în altele 
nici nu iera vorba de așa ceva; aprâpe. pre-
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„tutindeni însă primarii nici nu ştiaă ce anime 
tocmeli erai între săteni şi “proprietate. Obici- 
nuiţi cu starea aceea de aprâpe robie a sătenilor, 

„ primarii rămâneai de piatră când Prefectul . îi 
mustra, iar chipul cum trebuia ei să'şi dea seama 
de buna-stare a comunelor, îi uluia. 

Dacă notarii ierai mai pricepuți de cât pri- 
marii, în adusături de condei ce mai ieraă; 
incolo, nici :o grijă cel puţin de curăția do- 
sarelor lur. 

— Ce dracu fac Sub-prefecţii? se întreba Pre- 
fectul... 

O șcâlă care 4ă dea notari şi organizarea, 
„acestui corp necesar vieţei comunelor, ii trecu 

prin gând Prefectului şi însemnă acesta în caetul 
lui de note. , , 

Tuturor le da poveţe, fără a-i amenința, fâră 
a şi arăta cifosul»> obicinuit Preiecţilor în asemenea 
ocaziuni, a 

Dacă vorba lui impresiona, nedumerirea Pri- 
marilor rămânea: de ce să se. amestece ei în 
treburile proprietăței? Ca să se .pue răi cu 
dinsa? Ca să'şi aprindă pae in cap? Mai bine 
lipsă de primărie, la urma urmei. 

Notarii, mai pişicheri, clipiaă.din ochi şi șoptiaă: 
las'cam mai vezut Prefecți -d'ăştia noul... La 
început să făcea foc şi pară și pe. urmă o 
muiau de nu li se mai vedea piciorul prin plăși... 
O să se ducă şi ăsta şi tot cum am apucat o 
să r&mâie... 

Convingerea Prefectului, cu cât inspecta mai 
multe comune, să făcea asupra necesităței da
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deștepta conștiința Săteanului., a'l face 'să pri: 
ceapă carei sunt interesele şi datoriile. 

Pe unde proprietatea iera în mâinele românești, . 
dacă sistemul de învoeală agricolă, iera acelaș, 
dacă - săteanul, afară de prea puţine excepțiuni, 
*muncia numai cu braţele, — exploatarea lui încat 
era -mai omenoasă. 

Daroriile la proprietate jerat mai puțme "şi . 
nu așa de îngreuietoare; în schimb ierati destul 
de grele la cârciumi, toate în mâna evreilor: 

Cercetând rachiurile, s& ingrozia pe fie-ce-zi 
de otrava pe care nenorocitul de sătean o punea 
în el... 

Şi lua probe cu dînsul, incheiând procese- verbale 
şi virind spaima în otrăvitorii sănătăţei publice: 

Pe unde proprietatea să afla în mâinele spe- 
culatorilor evrei, pe lângă ticăloşia cărciumilor 
se ridica neruşinată şi apăsiitoare exploatarea, 
până ja sapa de lemn, a săteanului. 

L.egea tocmelilor agricole, găndi prefectul, când 
a fost făcută, sa avur în vedere numai intere-. 

sele proprietarilor faţă cu sătenii cari, de curând 

împroprietăriți și nu îndestul de pregăţiţi pentru 
acesta, se  arătaă ostili proprietarilor. Când sa 

* refăcut acestă lege, 'i-a îngrădit și mai mult pe 
proprietari, stabilind totuşi unele condițiuni de 

„muncă, și pentru săteni. Ori cum, aceştia ră 
mâneati tot fără apărare în faţa legei: de sar. 
fi plins proprietarii saă arendașii că sătenii nu 
indeplinesc munca dup& contractul agricol, au- 
toritatea avea cum să-i siliască a'] implini; de 

sar fi plins sătenii, că sint impoveraţi cine şi.
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cum ar fi controlat plingerea lor şi respectarea 
din partea proprietăţei, a contractului dintre ei 
şi proprietate? 

Se impunea, mai gândi prefectul, o lege nout 
a tocmelilor agricole, equitabilă, care să cheză- : 
șuiască și pe săteni contra unei exploatări neo- 
menoase. | 

Până atunci, chiar cu acesta, așa cum iera, 
forma trebuia împlinită; trebuia chrămată luarea 
aminte a sătenilor pentru a-și da bine seama 
asupra preţului fie-cărui fel de muncă ce se lega 
s'o facă proprietăţei; trebuia Sub-prefecți buni 
cari să cerceteze de aprâpe dacă proprietatea 
nu incarcă socotelite sătenilor,—și primari deş- 
tepţi cari să ţie în curent pe subprefecți de ne- 
voile sătenilor. 

Atunci proprietatea, ştiind că există un ase- 
menea cât de mic control, știind că săteanul 
îşi dă seama de el, sar mai codi înaite de a 
pune condeiii apăsător în catastivurile ei. 
„Trebuia dar răspândirea cu ori ce preţ, a 

ideilor de emancipare, de la Măineşti; trebuia 
o pregătire a sătenilor şi a primarilor ca admi- 
nistratori; trebuia | N 

Până când țăranul «sfrein în fara lu» ? Până 
când «sfreiu Yu fara Iul», un om ca Victor 
Cosmin, de la cere purcedea idei și fapte atât 
de folositoare unui neam întreg? 

Și se întreba cum şi când putea să înceapii 
prin asemenea locuri îmbunătăţirea? 

Pe denaintea ochilor prindea să-i treacă ne- 
stabilitatea în funcțiuni administrative, şi acea
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serie de împrejurări numite politice, care, prin 
stăruitoare înrîuriri, în numele rațiunei de partid, 
zădărnicesc mal tot-d'auna începutul unei opere 
bune. 

Parcă-l apuca oboseala descuragizirei când se 
gândia la furtuna ce de sigur avea “să stirniască, 
Şi au pentru teama de a fi lovit în funcțiunea 
lui, ci pentru eventuala neizbândă a ce'și pusese 
în cuget să facă, de vreme ce iera să fie pus 
în neputința de-a lucra. 

Cu toate acestea, urma să treacă din comună 
în comună şi a se apropia de Măineşti, în timp 
ce lăcomia şi vrăjmășia evreiască începea să urle 
în urmă, de o cam dată înnăbuşit, pentru a-şi 
pregăti puterea de impotrivire. 

Și eată şi oaza dătătâre de dulce odihnă sufle- 
tească, — Măineştii- -Plopilor, — în mijlocul acestui 
mare drum pustiitor prin care trecea de „două 
stptemâni | 

Prefectul se simți desmorțit, la îndemână, când 
se văzu în fața marei figuri a lui Cosmin. 

Acuma își: da cu adevărat. seama de opera 
acestui om, după ce cutreerase atâtea sate cu- 
lundate i în alea mizeriei îndobitocitbre. 
„Și când acest om de bine, Prefectul, se găsi 

faţă în faţă, de-oparte, cu omul ceii înfătişa | pu- 
„terea geniului în deplina ei activitate, —se lăsă | 
cu totul firei sale, neotrăvită de „politică şi de 
prejudecăţi, și aşternu lut Cosmin planurile sale 
de muncă regenerătoare, în sfera sa. 

7
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Pentru întâea Gră Cosmin aduse un strein în 
locuinţa lui, în sera acelei zile. 

Impresiunea ce făcu lui Dănăriciu acestă lo- 
cuință modestă dar plină de: sinceritatea ospi- 
talieră a unor suflete alese, și -mai cu seamă | 
înfățișarea d-nei 'Cosmin, — fu din acele impre- 
siuni ce fac epocă în vieață şi rămân ca amintiri 
pline de cea mai bine-tăcătoare plăcere. 

De mulți, de mulţi ani d-na Cosmin nu avu- 
sese spe şi mai ules să petreacă o n6pte in 
casa ei. | 

„_ Acsta-i făcu. o negrăită mulțămire: dacă-i 
aducea fii stii Gspe, ştia el pe cine aduce. 
„Şin acea nâpte, până târziă, d-na Cosmin 
stătu de faţă la petrecerea intelectuală a acestor 
doui Gmeni, ce aveai să r&mâe cu adevărat prie- 
teni; puse cuvintul ei înțelept în discuțiunea şi 
în sfătuirea lor, şi dădu acestei șezători de iarnă, 
farmecul ce tot-d'auna femeea de spirit împrăș- 
tie în juru-i, ori care “i-ar fi etatea. | 

Dănăriciu tera acum cu tatul luminat asupra 
a tot ce făcuse Cosmin până atunci şi a ce 
avea tras în planul viitârei lui activități. 

— Numai de mă vor lăsa să merg până la 
capăt, termină Cosmin. a 

- Prefectul îl privi lung. 
— De ce zici asta?. 
— Fiind că cunosc starea Moldovei. Dacă aş 

fi proprietar “e, nu ar avea ce să'mi facă. Sînt 
învățător însă, un om nevoiaș, care pâte fi as- 
virlit ori unde, —în mod arbitrar,—car nu mai 
puțin, asvirlit... 

i 7
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— Cât voiu fi ei prefect, nu se va întîmpla, 
strigă Dănăriciu cu aprindere... 

— Vei fi oare mult şi d-ta? Te vor lăsa 
Gre, ai d-tale chiar, când egoismul. lor îi face 
să zică: «ce? am să îndrept eii lumea?» Eă 
sînt sigur că, de îndată ce sătenii megieşi vor 
începe a se împrumuta la Banca populară a 
„Măineştilor; de îndată ce se vor arăta mai stă- 
pâni pe voința şi pe priceperea lor,—tărăboiul 
va începe... Deja Hârtopenii aă alergat la sfatul 
mei și cu ei am şi început pregătirea pentru 
a-i pune pe cale... 
— Inainte, dragă domnule Cosmin, înainte | 

De partea mea, am să încep şi ei, de cum 
“ vor'trece sărbătorile... A | uite ce iera să te rog: 
vrei să petreceți, d-ta şi d-na Cosmin, sărbătorile, 
în familia mea? Ar fi cea mal mare mulţămire 
pentru mine şi cu ocaziunea acesta fţi-ai face . 
în oraș câţiva prieteni cari 'ţiar folosi, — “ţi-o 
garantez. | - i 

— Tot ce 'mi-ai cere d-le lDănăriciu, cu 
bucurie mare “ţi-a face, dar te. rog. numi cere 
să'mi lipsesc pe sătenii mei de mulţămirea d'a 
face sărbătorile cu ei... 'l-aş mâhni şi pe urmă, 
îți spun -drept, aş fi şi eă mâhnit.. 

— Te înțeleg: ţi's dragi... Bine înc. domnule 
Cosmin... 

— Dar dacă d-ta crezi că nu te-ai lipsi. la 
rîndu ți, de cine ştie ce anume plăceri, poftim, 
fii-ne 6spe pentru acele zile... 

— Eată o idee bună, pe care şi soţia mea 
-o va primi, de sigur... Să iai pante la bucuria
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sătenilor Măineşteni, în felul cum îi faci d-ta să 
se bucure, va fi în adevăr o petrecere nouă pentru 
Noi... Am săți scrii... . | 5 
— Ei şi mama v& vom aştepta cu plăcere... 
— Casa mii -mică, dar încăpătoare pentru 

cel ce ţin la fiul mei. zise d-na Cosmin... 
„— Dar cinel pâte cunâşte de aprâpe şi să 
nu- ţie la asemenea oml 

Și prefectul îi întinse mâinele cu drag. 
„ După ce Cosmin cântă noua lui compozițiune 
„<haze de speranță», se dădură odihnei cu toții. 

Când se deșteptă Dănăricii, s6rele îi umplea 
odaea. Nici nu simțise când dâmna Cosmin fă- 
cuse focul. | 

Privi În acestă odae,—salonul misterios care-i 
vorbi de un trecut cu totul altul, cu mobilele, 
lui lucs6se, cu portretele artistic lucrate, cel 
trădai pe Cosmin că fusese însurat, de sigur,— 
şi pentru întâea Gră îi veni în-gând să se în-. 

„trebe: ce fusese pe atunci şi ce suferise acest 
om de-0 rară inteligență și co inimă aşa de 
mare? | | 

Da, trebuia să fi suferit... Și, fără voe, işi aminti 
de fuga lui Cosmin în nâptea de 24 lunie, fugă 
fOrte mult comentată de toţi musafirii lui Ropniţă. 
Ce se putuse întîmpla, căci efect al beţiei nu 
fusese? | | 

Repede îi veni în gând vara lui Ropniţă găsită 
de el leşinată, în grădină... în legătură cu fuga 
lui Cosmin, tot din grădină...
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Dar putea fi, în realitate, o legătură între una . ? 
şi alta? , 

De sigur. că fusese o potrivire de împrejurări, . 
totuşi. rămânea de găsit motivul, — şi acesta îi 
scăpa.. ă 

„O lovitură uşâră în ușă, îl făcu să tresară şi 
să'şi întrerupă firul gândurilor. - : 

lera Cosmin;—se întorcea de la şcâla lui -de 
adulți ca să bea ceaiul și să se ducă la cea- 
laltă șeâlă. o Na 

Prefectul cobori cu el şi se despărți pentru a. 
inspecta primăria. 

Nu-i fu mică surprinderea când găsi și pe Sub. 
prefectul Latici; venise de cu n6pte, de cum au- 

„zise că Prefectul “a trecut spre Măineşti, fără să 
se abată pe la comuna lui de reședință: 
— Ce te aduce pe aici, domnule Sub-prefect? 

i întrebâ, cu r&ceală. 
— leram în inspecțiunea reglementară, şi... 
— Al va să zică te ţii de regulamente, d-ta? . 

îi observă cu ironie, Prefectul, închipuindu'şi că 
Latici minția şi că. venise într'adins.- 

Prefectul rămase mulțămit de curăţia deose- 
“ bită a odăilor Primăriei, de buna rînduială a con- 

dicelor şi de priceperea la. lucru a Primarului şi 
a notarului, cărora le aduse laude... 

— De ce nu 'se.vede acâsta și prin cele-talte 
„comune ale d-tale, domnule Sub-prefect?... Aud? 

— De! domnule Prefect... aici... vezi-că... 
— Săi spun et, de ce, domnule Sub-prefect ; 

fiind-că inspecţiunile d-vâstră, ale. Sub-prefecţilor, 
sînt numai de mântueală... Mi sa făcut mie vre 

10
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un raport de negligența desgustătoare a cance- 
Jariilor comunale, ca pe temeiul acelor rapârte 
să destituesc pe primari şi pe notari? Nu! Dar 
am s'o fac eă.. Am să mătur fără rnilă... 

Sub-prefectul Latici, înghițind cu noduri, tăcu, 
mustrându-se că mai venise... 

Prefectul ceru apoi lămuriri Primarului asupra 
stărei agricole. li 'era cunoscută în d'ajuns, dar 
voia să vadă. deşteptăciunea primarului; îi plăcea 

“pe urmă'să audă merei şi tot să mai audă din 
“minunatele fapte ale lui Cosmin. N 

Se duse cu primarul și cu consilierii la Curte, 
urmat de Sub-prefectul care făcea degeaba umbră 

“pămintului, în preajma Prefectului ce nu-l mai 
lua în seamă, — și acolo umblă pe la magazii, pe 
la pătule, şi cercetă condicile moșiei: maşinăria = 
administrativă era în perfectă regulă şi 'ulmia.* -.. 

Vizită apoi pe preotul. Stratomir şi stătu cu 
el de vorbă până la: ora când Cosmin să iasă 
de la șcâlă,—și se brodi în calea lui... 

Rindueala școlarilor, curăția lor, chipul cum 
„îl salutară, îi împliniră plăcerea acelei dimineți. 

„Apoi, după masă, plecâ mai departe, urmat 
de Latici care nu se hoțări să'l lase în pace. 

/ XI 
5 

Nout fusese pentru Marioara Avenian prive- 
liştea lacurilor Elveţiei; de un efect mult mai 
noi îi fu nemărginirea Mediteranei sub cerul de 
o coloare nespus de frumoasă şi în cadrul de 
primă-vară al încântătorului oraș.
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Nissa-i vorbia -de. Paris .prin mișcarea ei cea . 
neobosită; iera o mișcare însă ca de zi de săr- 
„bătoare: acea mare mulțime de 6meni venise, 
ca şi dinsa, cu familia, pentru a petrece făra 
grijă, pentru a respira într'o dulce libertate aerul 
mărei parfumat de mirosul belșugului de fiori. 

De la fereastra camerei sale cu balcon, de 
„cum deschidea ochii dis-de- dimineaţă, privia în 
zarea adincită a mărei,ype acea linie vagă ce 
„părea că pune hotar oglinde-i sale sclipitoare, — 
„ŞI o asemăna, în gândul ei, zărei. și mal: depăr- 
tate a unui vis ce no părăsia nici-un moment. 

_X Părea că une ori stă să numere fie-care val 
ce venia să se frăminte pe nisipul, ț&rmului ; 
părea că umblă să prindă din muzica cu acelaş 
ritm, a fie-cărui val,.o notă mai caldă, mai dui6să 
care.să răspundă "muzicei dorului său. ascuns. 

larna iera, departe, în țara care cuprindea un 
sat scump Aci dorul: său să r&sfăța în bogăţia - 
de frumuseți primăvăratece ale acestei minunate 
«câste de azur».. 

Să r&sfăţa melancolic însă; înşirând : zi : după zi 
de așteptare... şi aşteptarea i iera să fie înde.- 
lungată... 

Cu toate acestea lua aminte că muma “ei, 
mai cu seamă, ţinea să-i fie mai adese ori ca 
„până atunci, tovarașă de plimbări şi de vorbă. 

Dinsa căuta anume par'că să-i ţie 'sufletul în 
drăgălașe mici bucurii de-acelea care. apropie 
mai mult pe om de copil, ca și cum voia săi. | 
dea a înțelege că etatea şi pozițiunea er nu ierat ..
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“pentru prea multă gândire, pentru preocupațiuni 
“străine plăcerilor nevinovate. - 

În ochii ei citia adese ori totuşi că avea par'că 
hotărirea de a-i spune ceva. 

Marioara să uita atunci în aşa chip la dinsa 
ca și cum “i-ar fi răspuns că iera gata să audă... 

Mama îi zimbia și amâna, căutând so dis- : 
"treze de gândul acesta, cu surprinderi nouă: 

De obiceiii, o plimbare favorită a- mumei, lera . 
la Beaulieu, cu trăsura, orl cu trenul la. Cannes, 
pentru Antibes, acel colţ galben de mimoze, . 
îmbălsămător, simplu și poetic în micul lui cuprins. 

Acum, că prinsese putere, d-na Avenian nu. 
se mai da înnapoi de la mici osteneli, după care 
odihna ii iera cu mult mai plăcută şi mai priin. 
cioasă. 

Eraă în Antibes, de'nnaintea unei modeste 
ospătării: unde li se pregătia prânzul, într'o zi 
atât de liniştită, că așa vrajă mulțămitoare nu 
simțiseră | încă. 

Marea abia clipia la rm, din câte-o ușâră 
sprinceană de val; dincolo de cap, bărci de-ale 
pescarilor s& legănaă ușor mai mult de mișcarea 
oamenilor când” își trăgea plasele. 

Marioara adunase o “mulţime de mimoze și şi 
împodobise corsagiul, apoi, așa gătită, căuta scoici 

pe nisipul fin . și făcea haz cu “Wilhelmina când 
câte un val şiret îi uda pantofiorii. 

Marea lera scânteietoare, sub împrăștierea 
bogată a razelor soarelui şi făcea contrast cu 
fața posomorită a șirului de munți ce se pre- 
lungeaiă „până departe... departe...
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Ba une ori: dădeau tnchipuirea că, văzând cu - 
ochii s€ întindeati mai în larg, par'car. fi vrut 
să facă un cerc, o ramură acestei oglinzi safirine. 

lacob Avenian le păstra tuturor o surprindere 
şi pândia momentul : primise de cu-seară o scris6re 
pe adresa din Paris şi trimisă la Nisa, — o scri- 
s6re de la părintele Stratomir, aceea, multe zile 

- plămădită de Sființiă sa împreună cu logofătul. 
Pe la capătul frugalului prânz udat cu bere, 

pe când Marioara susținea să se facă o plim- 
bare cu barca, Avenian, zimbind : șiret,, "scâse 
scrisOrea încet, încet... 
! .Marioara şi aţinti ochi mari asupra “acelei 
mișcări, vădită ca pentru. a provoca curiozitatea... 
— Din ţară, şopti ea, înfiorată de ideea că 

putea fi de la 4. 
— Din ţară, da... Insă de sigur că nu vă 

puteți închipui de la cine... 
“Mărgărinta Avenian mijloci pentru -o mai 

grabnică lămurire : 
— Nu vezi, lacobe, că murim de nerăbdare ? 

| Trebue să fie de la logofătul nostru... 
— Nou... Eaca naţi ghicit... 
Obrajii Marioarei se inbojorară şi inima-l bătu 

mai puternic. 
— E de-la părintele. Stratomir.. Fireşte, 

trebuia să scrie și Sânţia lui... și privi ciudat la 
"- Marioara, care se făcuse palidă: acum.. 

— Nici acum de la el... gândise, ea şi ŞI în- 
năbuşise un oftat... 

— O citeşti tu, Marioaro? adaose: lacab, în- 
tinzendu--o.
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Ea tresări ca dintrun vis Li zise repede: 
— Da, ei. 

„ Scrisârea făcea plăcere prin stilul ei limpede 
şi simplu, de şi cam bisericesc: iera oglinda curată 

“a tot ce să făcuse la Măinești, de la plecarea 
lor; iera apologia- cea mai sinceră, în potolita 
ei desfăşurare, a bunătăţei lui Victor Cosmin, —' 

» 0 repetire a ce mai scrisese logofătul în scrisorile 
lui, — însă, la părintele, cu intențiunea de-a sili 

"parcă pe Aveniân să 'şi zică: «Cosmin, şi nu 
altul, "mi-ar fi cel mai potrivit ginere!» _ 

Părintele îi mal spunea că și sătenii de pe la 
Hărtoape începuseră a cere sfat lui Cosmin, așa! 
că el s& făcea nu numai sufletul Mzineștilor ci 
şi al împrejurimilor apăsate. 

Il vestia apoi, ca din partea logofătului, că 
Măineştenii depuseseră arenda toată Îa bancherul 
din târg şi-i alătura chitanța bancherului. 

«Când v&ţi înt6rce cu: sănătate, taică, la 
* Măinești, numai atunci o să vi st bucure ochii 
şi sufletul cu temeiii, căci atunci o să vă îm- 
părtăşiți aievea din vinul și din grâul mulțămirei 

' sătenilor d-vâstră. Da-r-ar Duninezeii să fie cât 
mai degrabă vremea asta și atunci bucuria tu- 
turora că o să vE& vadă, va fi şi spre bucuria 
d-vâstră, cum la scriptură stă scris: din bucuria 
celor mai mici vouă, va creşte și va înflori a 
vâstră, întru lauda Domnului». 

După ce isprăvi de citit, Marioara, fără să 
facă ceva, o întinse lui Iacob cun ușor zîmbet 
ce răspundea mai mult unui regret, — şi să 
ridică...
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Până s& întârseră la Nissa, copila nu Și mai 
putu împrăștia melancolia. Cu ochii neincetat | 
asupra mărei, pe care se lăsa încetul cu încetul. 
o ceaţă subţire ce mai apropia par'că orizontul | 
de- țărm, nu mișca din colţul în care se așezase . 
in vagon: îiplăcea să fie numai în lumea cei. 
nimicia în afară ființa. | 

“La otel, o surprindere de altă natură, îi aş- 
tepta,—amintindu-le și mai puternic țara depăr- 
tată: fera Mihaiă Ropniţă. 

De unde trebuia să fi fost ajuns în Nissa deja 
de o zile, de la Viena o croise la Paris prin: 
Bâle, pe urma unei cântărețe de'operă. Acesta 
'ȘI terminase o serie de reprezintațiuni în Drezda, 
coborise la Viena să vadă şi acest oraș şiacum 
se întorcea la Paris prin Elveţia. | 

Ropniţă o întilnise la otelul unde trăsese în 
Viena, pe Ring, îi făcuse cunoștința şi se cam 
aprinsese după "dinsa. 

Franceza cea drăgălaşă își permise până la 
Paris acest amor. de drum-de-fier cu opriri prin 
câte-va orașe în cale; dar cum se văzu în Ca-.. 
pitala ei scumpă, îi zise «amicului> să şi ia 
tălpășiţa, căci «amorul» rtmăsese la gară. Nu 
putea să “aducă în casa ei <un aşa. străin» ca ; 

"amorul din călătorie. . Tr 
Şi Ropniţă înțelesese, iar după două zile de î 
odihnă în Paris, «PL. M.» îl coborise la Nissa. 

"Când le ieşi în cale, în vestibulul otelului şi-a 2 
salută, Iacob şi A Mărgărinta r&maseră cu adevă- 9 
rat surprinşi şi se opriră săi stringă mâna. . i"
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-“MariGra, urmată de Wilhelmina, urcă repede 
treptele primului cat, după ce răspunse uşor 
la salut, şi întră în camera ei unde' se lăsă pe 
„dormitâre, gata să plingă, - 

— Asta mal trebuia acuma... șopti enervată. * 
„—. Adevărat, răspunse Wlhelmina, pentru ce 

_va fi venit? : 
— Ca.să 'mi dovediască lipsa lui de bun 

simţ... _ 
„Se făcu tăcere. 

„_— De ce. nu 'mia scris și el? șopti după 
„“câte-va clipe... - -., 

— Te-a indispus scrisârea Părintelui, Mari- 
caro? | N 
— Nu, dragă Wilhelmino. Aminteşteţi c'o 

aşteptam. Nu știă cum însă, îmi intrase ca nici 
odată până acum, în cap, că-o să 'mi scrie şi 
al... O! dâmne, cât mii de drag și cât e de 
crud |... o e | 
— Eă cred că "ţi va scri.. Nu uita însă 

dragă” Marioaro, că de la el, la tine, chiar .. 
pentr'o. scrisâre, e piedeca cuvântului ce-a dat 
d-lui lacob. - e 
„— Adeverat, ştii, îmi daă seama de delica- 

teţea cestiunei şi totuși sînt mat mâhnită ca 
tot-deauna... Simt o oboseală a sufletului care 
mE face parcă să nu mai voiesc nimica, să nu 
mai am conştiinţa ființei mele și a visului mei 
zădarnic poate... Mă crezi. că, în momentul când 
am zărit pe Ropniţă, am simţit.o ură pentru 
el? parcă "mi venea să fiii rea, să zic ceva ne- 
plăcut,—și mă ştii că nu sînt capabilă de vio-
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lențe... Dâmne, mai zise biata copilă, lăsându'și 
capul în mâini,—presemne că suferința îndelun- 
gată a inimel, înăspreşte firea, fără voea omului... 

Wilhelmina îngenuchiă lângă ea, începu. s'o 
„sărute, so mângâe, să-i însufle tăria răbdărei 
înțelepte, s'o redea naturei sale bună, blândă și 
jertătâre. 

In acea seară, Iacob și Mărgărinta ţinură sfat, 
Venirea lui Ropniţă, trebuia să hotărască ati- 
tudinea lor, a betrânilor, față de el. 
— Al văzut, dragă lacob, cu ce chip sufe- - 

„rind, de şi liniştit, a venit la masă Maribra? 
Vederea lui Ropniță a impresionat-o răi. 

— Da, Mărgărinto, 'mi-am dat sema şi nu 
uit ce 'mi-a spus Marioara în Fălticeni. Hotă- 
rirea ei na mai luat schimbare..: Prin urmare 
pentru noi cată să fie ca terminată cestiunea 
măritişului ei cu Ropniţă.. 
— Nici nu mai e îndoeală. - | | 

_— De va aduce el în vorbă lucrul, îi vom 
răspunde categoric, sati... 

— Categoric, dragă Iacob. A-i răspunde cu 
portiți de scăpare, ar fi să-i lăsăm câmp deschis 
pe lângă Marioara și curtea lui ar aduce ne- 
mulțămiri copilei... „ 

— Cel puțin de-ar deschide vorba mal de- 
-grabă... Da | 

— EL o să încerce, de sigur, întâi pe lângă 
copilă şi numai după 'ce atitudinea ei îl va in- 
triga, ne va cere lămuriri... care, vor trebui să * 

fie și cele din urmă.



442 

— Dar de Victor Cosmin, ce zici, la urma 
urmei, Mărgărinto ? 
— era să întreb et, dragă lacob,. Ei zic 

că ar trebui să ne deprindem cu ideea să “1-0 
dăm. De cât etatea nu avem absolut nimic 
de zis împotrivă... lar cel mai mare argument 
care nimicește ori ce temere, este caracterul 

„lui şi iubirea. copilei nâstre, decisă Şi trainică... 
— Aceasta îmi și place la Marioara n6stră:: 

energia şi statornicia subt înfățișarea ei drăgă- 
lașă, care, pare a fi mat mult a unui copil ce: 
trebuie călăuzit, | 

— E sângele nostru, lacobe. Asemenea în- 
suşiri nu ne “lipsesc nici nouă. 
— Atunci dar la începutul primăverei ne-am 

putea înt6rce în țară ? 
— Imi e şi dor chiar... Lui Cosmin nui 

scrii ? 

cum vezi, "şi-a ținut cuvântul. 
— Și cu atât mai mult e de laudă şi ener- 

gia lui, cu cât suferința lui iera îndoită: Mari- 
oara îi scria, şi. el nu putea săi rEspundă. 
— "la scris Maribra ? 
— Am surprins aceasta, încă de: la Milano, 

după insănătoşirea mea, dar am lăsat-o să creadă 
că etinu ştiam şi nu "ţi-am mai spus nici ție... 

— era, în adevăr, o suterință— dar iera și 
o mângâiere pe care drăguța n6stră copilă nu 
a putut-o avea. Facă-se voea lui Dumnezet, 
mai zise Iacob şi nu “Și putu opri un oftat. 

— Ba da, trebuie eu să-i scriă, căci el, după
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— De ce oftatul acesta, lacobe? Tot mai 
al vr'o temere? Să i 

— Nu ştiii ce să zic... Parcă m'aş supune 
mai mult unei necesități. de cât aș face pasul. 
cu tragere de inimă. a 

„. Mărgărinta îi încunjurâ gâtul cu braţele. și "| 
„sărută. 

— Dimpotrivă, zi din tâtă inima: să le dea 
. Dumnezeă viață lungă şi sănătate... Incolo, asu-: 

pra 'bunului lor traiă, nu am nici cea mai mică 
neliniște... . - e 

In acel moment se.opriră şi ascultară: Ma-" 
_rioara cânta «Fantazia». Maestrului... 

— Auzi, dragă lacobe? Când sufere, alergă ip, 
tot la Cosmin al ai. :. | IS 

Iacob zîmbi : Ă O 
— Ce e drept, eo puternică inteligență, | hi 

omul acesta... Acum când mă gândesc bine, îmi “af 
vine să cred A 33 f mirat dacă nu lar A | er ul. și 
iubit copila n6stră. ap p SI Aodaneasilotu sud 
P. XII - : & că va Buava a 

Mihaii Ropniţă să plimbă până târzii pe 7. 3 
«Promenade: des Anglais», la lumina luner. Ii 

Departe de-a simţi frumuseţea acelei nopți'//. 
minunate, el s& gândia la primirea ce-i făcuse. /|. pas 

    

d-ș6ra Avenian... | e MS 
Ce folos că părinții săl'i se 'arttaseră ca p 

în ţară? | 
Avenienii nu erai; 6meni să 'și siliască fata 

la o căsătorie ne-dorită de dinsa.
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_Să nu'l voiască| Să cadă el în lupta acâsta | 
Și avusese imprudenţa, -întrun moment de 

mândrie, să r&spândiască vorba în Fălticeni, 
înainte d'a pleca la Nissa, că se ducea învitat 
de Avenian... 

Cu acesta dădea să se înţeleagă că, pentru 
a termina în fine cu căsătoria, se ducea acolo.. 

Fără doar şi pâte că, întorcându-se tot nelo- . 
„godit, risul Fălticenenilor era să se stirniască 
din noii. 

Trecea apoi de la ciudă, la mânie, când îi 
'venia în minte că "| refuză pe el, pentru cine? 
Pentru Cosmin... 

In aceste momente nu-l mai acorda lui. Cos- 
min nici o valbre; uita de simpatia ce-i inspi- 
rase omul acela, de superioritatea ce, fără voea 
lui, 'şi-o mărturisise. | 

De odată luarea aminte îi fu atrasă de-un 
splendid corp de -femee ce venia de pe' cheul 
Massenă, la braţul unui bărbat mai me&runt ca 
dînsa, 

Trecu pe lângă dinsul, lăsând un puternic 
* parfum de micșunele şil făcu să tresară: îl 
părea un corp cu forme cunoscute, cu mers ce 
nu-i era strein... 

Să fi fost artista ce”l părăsise în Paris? Nu; 
nu iera.cu putinţă. Și apoi, acesta nu-i lăsase 
o 'impresiune din acelea care par intrate în 
sânge; care, pare-că pun în suflet întipăritura 
acelor plăceri ce se leagă de carnea omului 
prin anume fibre ce cutremură tâtă fiinţa la 
amintirea de ele.
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Și numai o femec îl făcuse atât de împăti- 
mit până la nimicirea -conştiinței de sine... 

Dar pe acâsta o lăsase la București cu pro- 
misiunea că va veni curând so ia; îi scrisese 
că iera bolnav şi apol că plecă la Viena să se 
caute cun medic. | 

Prea îi ar&tase multă dragoste și dinsa, ca 
să nu! fi așteptând încă... 

Prin urmare, era acum numai o asemănare 
ce-i r&sărise în momentele acelea, mai mult ca 
un dor de dinsa, în urma deziluziunei cel lovise. 

Și începu de-aci să se gândiască la frumuseţea 
“formată a Zefirinei, la posibilitatea unui traii 
bun cu dinsa, dacă ar lua-o de nevastă, — și 
adecă de ce nu? Pentru că fusese odată soţie 
lui Cosmin? 

Soţia lui Cosmin, a omului care-i lua logodnica | 
Nu, — ar fi rîs şi mai mult lumea de dînsul... 

- Și 'n cercul acesta de nehotărire şi de ză- 
- păceală s€ învirti multă vreme până să simți : 
obosit și. porni să caute alinare în braţele 'som- - 
nului. 

După o' ușâră plâie de dimineață, Nissaiși 
reluă, pe la orele zece, obicinuita înfățișare. <Pro- 
menade des Anglais»> era întrun du-te-vino con- 

_tinuă,—împestrițare plăcută de pălării văratece, 
de umbreluţe multicolore, de pălării bărbătești 
de-o colâre deschisă, printre care să deosebiaii cele 
cu câte un fular lung pe spate, ale Englezilor 
îmbrăcați cu mac- ferlanuri subțiri, | 

In trăsurele mânate de dădace, s& ră&sfățai
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drăgălașe păpuși ce aveai darul de-a trăi; co-: 
pilași mai măricei își plimbai păpușile să ia aer 
ori alergau după cercuri, ceea ce nu împiedecă 
pe gravii fii ai Britaniei să'și urmeze neturburați . 
măsurătGrea plimbărei lor favorite, 
' IBăeţandri cari incepeaii să se creadă tineri, 
işi fixa în memorie modul de a fi al cavalerilor 
formaţi, uitând că pe acest țărm îi aduseseră 
părinţii ca să-l scape de timpuria manifestare a. 
bâlei «care nu iartă», 

Ici colo se vedea legănându' şi umbra şi corpul 
șubred pe pici6re subțiate, câte un palid învins 
al vieţei, — şi aceștia făceau un trist contrast 
cu îmbrăcămintea lor gr6să și cu înfăţişarea lor 
în coldrea mormintului, lângă atâtea sănătăți 
şi n frumuseţea zimbitore a zilei. | 

Marioara se coborise cu Wilhelmina şi cu d-na 
Avenian; lacob avea să le ajungă din urmă. 

Ca să evite pe Ropniță pentru dimineața aceea 
măcar, Maridra propusese mume-si să se urce. 
pe poetica colină cu castelul şi de acolo să cobâre 
în port, iar prânzul săl ia la Villefranche, ca 
să vadă escadra franceză «în radă» acolo. 

- Abia să depărtaseră din otel şi Ropniţă bătu 
la ușa lor. Când i se spuse că familia Avenian 
ieşise, el rămase câte-va clipe, pe gânduri, cu 
vădită nemulțămire. 
„Ce să facă? o luâ pe bulevard, încercând 
să'și dea seama de fisionomia lui, când în dreptul 
“teatrului de pe mare, să ridică. de pe-o bancă, 
în fața lui... d-na Amăriceanu,..
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— Al. esclamă dînsa c'un ușor hohot de ris... 
Viena sa mutat la Nissa, dragă Mihaiă? . 

—: “Şi d-ta al adus Bucureștii aci? 
_— Ce vrei, amice, mă plictisisem aşteptân- 

du-te. Atunci 'mi:am zis într'o seră: «şi el, ca 
alții», ceea ce însemna: haidem la Nissa... şi am 
plecat... să m& consolez... de plecarea lui Ulise. - 

” Eşti de mult aci? | 
— Abia d'aseră... A 
— ŞI eu de două zile... Putem să ne plimbăm 

prin urmare, ca să ni se pară că am sosit odată, 
în -călătorie... de plăcere... Saii pote eşti ocupat... 

— Nu, d6mnă... Sint la dispoziţiunea d-tale. -. 
— Cun braț, de sigur... 
— Eată 1... . 
Braţ la braţ porniră prin mulţimea ce nu avea 

timp :să le ia seama. 
— De ce mai părăsit, Mihaiă? întrebă | ea, 

de odată, cun ton de riâhnire vădită. 
— Vrei adevărul saii ceva convențional, po- 

trivit împrejurărei de „faţa? 
— Convenţionalul întâi. 
— Voiam să .mă plimb... | - 
— De ce? . ” 

.— Ca să te uit. 
— Acesta e adevărul? 
— Da. Şi voiam să te uit, fiindcă î incepusem 

a te iubi... 
— Curi6să potrivire... 
— Firească însă. 
— Nu voial să mai trăești cu mine, ca să 

nu fii silit sajungi la o căsătorie? -
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— "Tocmai. 
— leram, va să zică, o partidă nepotrivită 

cu pozițiunea ta socială şi cu averea ta? 

— și mal curios atunci. Te-aud și nu "mi 
vine a crede. De sigur că nu m'ai. iubit cum 
trebue, precum ei incepusem a te iubi,—o! da, 
te asigur, zise ea cu acel accent al sincerităței, 
care, pătrunde. 

— Te voii lămuri 'peste două, trei zile cel. 
mult... 
— Este atunci o altă cauză mai temeinică, 

amice,. La urma urmei, e secretul d-tale... 
— La ce otel ești?.,, 
— La otelul de Franţa pe cheul Massenă. 
— Vrei să prânzim împreună? 
— Nu, fiind-că m așteaptă Zorileanu.,.. 
— Zorilcanu? E aci şi el?.. 

„-= Da, ne-am întilnit pe drumul de la Viena 
încâce, .. 

Mihai îi lăsă brațul și o privi, înroșindu-se 
de ciudă. | 
_— Ai venit cu el. 
— Poate... Nu ieram liberă?.. 
Innaintară puţin în, tăcere. 
— Ascultă, Mihaiă, începu ea cu seriozitate. 

Nu am stat ei atâta timp cu tine”la Hoiseni,. 
ca să nu caut să aflu bine pe "omul adevărat 
ce “ţi pârtă numele.. Și lam aflat din micile 
mele cercetări, complectândul cu ce am putut 
apoi deduce. D-ta aveai în cartoanele sufletului 
un proect de căsătorie, iar eti lusesem un ca-
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priţiii, — destul de imprudent, faţă cu numitul 
proect. Nu mam mirat dar-când mat dus și 
m'ai lăsat la Bucureşti. Boala ce'mi vestiseşi tera. 

"un pretext al întârzierei. Cât. paci să purced 
la Hoiseni. Ma oprit mândria: me părăsiseși, 
trebuia să te las liber. Pentru ce 'țiaş mai fi. 
stat în-cale? Ca să crezi că aș fi voit să ză- 
dărnicesc proectul?... Nu, dragă: Mihaiti... Imi eşti 
încă drag, fiind-că am văzut în detatcalități ce 
mi-ai inspirat iubire: și încredere, — însă nu 
merg până la gelozie şi-cu atât mai mult până 
la silă. Ba îmi pare răă că am venit aci; de 
Gre-ce eşti: şi d-ta în Nissa, cu siguranță se va 
fi găsind şi. d-şâra Avenian cu părinții... Nu -te 
compromite dar mai mult şi dă'mi voe să mt 
retrag; — îţi promit încă să plec la Cannes unde 
Să petrec iarna. Îţi doresc împlinirea dorului * 
d-tale... șiți zic: adio... 
„Cu pas grăbit s& depărtă, fără ca el să aibă 
timp s'o opriască; iar după ce rămase locului, 
o privi multe clipe, deosibind-o printre lumea în 
mișcare, zăpăcit și de; întîlnirea neașteptată cu 
ea, și de cele cei spusese. i 

Dezinteresarea ei, cu tâtă dragostea ce simția 
că are peritru el, — apoi priveliștea plăcerilor 

„gustate lângă ea, de-a cărora amintire se înfio- 
rase în chiar seara ce trecuse, — îl atinsese şi 
urma acum să-l impresioneze. 

” Ciudată înlănţuire de împrejurări: venise pentru 
o legătură curată și trainică, iar ființa dupt care 
dorise, îl întimpinase cu răceală şi urma să'l în- 
conjoare. Se | 

- | , 29
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Părăsise o femee pentru. care avea slăbiciune, 
"o întilnise și, în loc de imputări, aceasta îi arăta 
dragostea ei şi totuși îi da libertatea... 

Fără să mai ție în seamă ce-a fost, ce-a făcut 
şi că umbla săși refacă o pozițiune acceptată. 
de lume, —iera ori cum femeea care ţinea la el, 
cu care şi lui îi plăcea să fie, cu care ar fi putut 
duce o viață de casă... 
„Ce iera dar de făcut? 

XIII. 
A“ 

Avenian ocupa în otelul: șBeau-Scjour»>, un 
apartament alcătuit din szion, două camere de. 

culcare, o sală care servia pentru masă şi o ca- 
meră pentru servitor. 

Salonul și camera Maridrei dădeaă spre țărm; 
camera bătrânilor şi celel-alte veniaii peste sala 
de intrare. , 

Iacob, trecuse în salon să citiască ziarele, când 
servitoarea îi vesti pe Ropniță. 

lera-a doua-zi după întilnirea lui cu Zefirina. 
— V'am căutat şi ieri, luâ vorba Mihai şi 

cu părere de r&ă nu vam putut găsi. Aşi fi avut 
ocaziunea să petrec cu d.vâstră... 
— Am fost la Villefranche, o împrejurime 

foarte liniştită şi fârte drăguță... 
— D-na şi d-şâra sînt bine? 
— Prea bine. 
— O să am plăcerea a le da bunazziua, care 

pote va fi urmată și de rămas bun?. 
— Cum? părăsești Nissa?,
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— Domnule Avenian, venisem aci în trece- 
rea spre Paris numai pentru a vE întilni şi a 
mă bucura de împrejurarea fericită că d-na Ave- 

„nian sa făcut sănătâsă întrun chip atât de mi- 
nunat... V'am văzut şi... plec mulțămit.. 

— ţi sîntem îndatorați, eii și nevasta, de ase-" 
menea vizită., 

Mihaiă se! “înclină... 

"Nici el nu 'voia să se! atingă de adevăratul 

motiv al unei vizite la aşa: depărtare, — nici 
Avenian. 

Săria în ochi pe urmă politețea plină de re- 
zervă a lui -Avenian. 

Tăcerea acesta stiifiinitoare o: întrerupseră 

„frte la timp. d-na Avenian, Marioara şi Wil- 
helmina. 

leraii imbrăcate peniru olimbare. D-na Ave- 
nian: intră şi primi zimbind sărutarea de mână 
a lui Mihaiu. Fetele rămaseră în cadrul 'ușei, în- 
cheindu-și 'mănuşile. 
___— Nol ne ducem, dragă lacobe, la Beaulieu, 
„locul meii favorit... Să ne aștepți că venim până 
la prânz... 

— Dragă Mărgărinto, amicul nostru d-nul 
Ropniţă, a venit să'și ia ziua bună, fiind: că pă-" 
răseşte Nissa. 
— Da? Atât de puţin staţi pe la noi? 
— Mă urc la Paris, d-nă, zise' el luându'şi 

pălăria... Și acum vă cer voe să vă las... Poate 
că şi d-ta, d-le Avenian, voeşti aţi însoți familia... 
— Am -s'o însoțesc... 
— E departe Beaulieu? întrebă Ropniță cu 

N
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viua dorință de-a fi pentru ultima oară în so- 
'cietatea lor. 

— Nu tocmai. E-6 împrejurime prea frumâsă 
a Nissei.. - E 

D-na Avenian ieşise deja în sală, unde şop- 
tise Marioarei că Ropniţă pleacă din Nissa. | 

— Vrei săl învităm cu noi la Beaulieu? 
„— Fiind-că plecă,—da. Îi datorăm o mulță-. 
mire pentru bunul gând că ne slăbeşte cu dra- 
gostea.. - Mi 

Când Ropiţă salutâ pe cele dou fete, de o 
potrivă, d-na Avenian -îi zise. o 

— Ne faceţi plăcerea să ne însoțiți şi d-vâstră, 
d-le Ropniţă?.. 

El se roși de mulțămire și se grăbi să r&s- 
pundă că primeşte. 

Porniră în două trăsuri: Iacob cu Ropniţă, 
d-na Avenian cu fetele. 

Pe cale, Ropniţă deschise vorba de: Măineşti, 
pe care-i vizitase şi-făcu pe uimitul în privința 
progresului făcut de Măineșteni.., 

-— Aţi găsit un intendent admirabil în învă&- 
țătorul şcâlei... :zise Mihai. | 
„_—' Cum intendent? zise Iacob, surprius, pri- . 
vindu'l lung pentru a'și da seama de îera o in- 
-tențiune jignitâre pentru Cosmin, ori în adevăr 
necunoscința lucrului. | | 

— Fireşte... După cum am fost încredințat, 
moşia O exploataţi tot d-vâstră, însă prin acel 
învețător.... | - 
„_— Nu se pâte domnule Ropniţă, d-ta, vecin 

.
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cu Măineştii, la o palmă de loc, să nu ştii. ce 
se petrece pe acolo... Ei cam înțeleg de ce a? 
dat, lucrurilor întorsătura asta. 

Ropniţă privi, el acum surprins, la Iacob... 
„— D-ta ai avut intenţiunea să loveşti pă 

Cosmin, dându-i un rol la care un om de va- 
IGrea lui, nu sar putea cobori nici o dată, r&s- 
punse Iacob cu puţină aprindere. ” 

— Dar bine domnule Avenian, de când'ad- - 
ministrarea unei moşii e ceva degradator? 
— In felul cum ai bine-voit d-ta so înterpre- 

tezi față cu Cosmin, este: ceva degradator. Dacă 
zici că "ţi-ai dat seama de progresul Măineştilor, 
acel progres- se datorează lui Cosmin și nu pâte 
fi opera unul intendent, care se mărginește să as- 
culte de ordinele stăpânului. Cosmin a ascultat 
de inima sa mare și de dragostea pentru sătenţ.. 
Acestea sint. fapte şi sentimente ale unul om cu 
totul liber, cu totul stăpân pe voinţa lui. Măi- 
neştii sînt arendaţi sătenilor, iar Cosmin îi călău- 
zeşte şii învață, ceea ce stabileşte cred şi pentru 
d-ta, deosebirea între intendent» Şi cînvețător...» 
— Atunci am fost r&ă informat, d-le Avenian, 

r&spunse Mihaiă cu răceală... 
“Căldura ce pusese Avenian în apărarea lui 

Cosmin, îi dovedia că fiica isbutise a birui pe 
tată-s&i și că, sufleteşte, se făcuse apropierea 
între acesta și Cosmin. Răceala cu care fusese 
primit se explica; işi ajunsese dar scopul, aflând 
că pentru el partida de odinibră, jera definitiv 

” “pierdută. ” a 
Acum, pentru ca petrecerea de la Beaulieu,



454 

  

de care se apropiaii,. să nu fie tot sub impre- 
siunea neplăcută de pe drum, Mihai aduse cu 

„ meșteșug vorba asupra altui subiect, aşa ca să 
îmbuneze pe Avenian. 

AN Acesta nu se putea însă, cun'om ca Avenian, 
“ «ăruia nu-i plăcea vicleşugul, chiar sub. forma cea 
mai de spirit în care sar fi înfățișat — ceea ce 
nu lera în cazul de față. << de 

Avenian bănui că Ropniţă își închipuise ade- 
vărul. şi că lovise în Cosmin, pentru al umili 

şi pe dinsul... i a 
Cu toate acestea Ropniţă avu mulțămirea de 

a se desdăuna de reaua disposiţiune în care pu- 
sese pe Avenian, prin purtarea Maridrei faţă cu el. 

Copila, bucurâsă că se scapă de < persecu 
torul» ei, fu în tot timpul plimbărei la Beau: 
lieu, de-o drăgălășie, nespusă. a 

Ba întrun moment, când iera lângă dînsa, pe 
marginea încântătârei. păduri de portocali,—dis- 

7 

tanţaţi în destul de mult de bătrâni, —el avu. 
pe deplin iluzivnea unei 'schimbări a Marioarei, 
în favoarea lui. ” 
_— Cât eşti de irumâsă, d-șoră, și cât simt 

de mult că iubirea mea pentru d-ta r&mâne sta- 
tornică,.. îi zise cu căldură... 

Ea îl privi surprinsă. | 
— A! domnule Ropniţă, nu pentru aseme- 

„nea declarațiune sint gentilă cu d-ta... răspunse 
ea, cun ris de-o drăgălașă ironie... Eu credeam 
că vorbesc cun oare-care compatriot, cu care e 
plăcută întîlnirea în țară streină.., iar nu cun 
înfocat suspinător... |



  

455 

„— Mihai nuşi putu stăpâni roşeața arzătoare 
ce-i îmbujorâ obrajii ca după o palmă bună. | 

Inima i se umplu de mânie şi hotări la mo- 
ment să dea o lovitură, ca răzbunare, de oare 
ce nu mai avea nimic de pierdut. | | 

— E mai fericit ca mine un alt compatriot, 
„remas în Țară... Dacă var fi auzit învățătorul 
Cosmin... Ar fi zimbit, de mulțămirea «lui», în- - 
treaga fire, îndestul de zimbitoare Şi așa... 

Marioara se opri, ridicâ la el privirea de o 
înduioșătoare sinceritate şi răspunse: Ă 

— Domnul Victor Cosmin, prin calități ce 
rar le poate avea un om, are admirațiunea şi 
prietenia mea cea mai. sinceră și cea mai devo- 
tată... Deo nespusă delicateță de suflet, el nu 
ar fi făcut ce ai făcut d-ta acum d-le Ropniţă. 
Imputarea - era puternică dâr așa de drăgălaș 

spusă, cu accentul regretului și al mustrării că 
ru trebuia, să-i.siluească taina, în cât Ropniţă 
se turbură şi nu mai avu curajul să urmeze... 

De altmintrelea înțelesese: copila: îi “spusese 
că iubia pe omul din care își făcuse un ideal... 

In el se deşteptă spiritul educațiunel sale de 
„salon şi simţi că trebuia să rtmâe cavalerul, * 

— lartă-mă, d-ș6ră Matidro; am greşit. Dar 
scuza mea este în iubirea mea pentru d-ta și în 
mâhnirea de a vedea pe altul preferat mie. 

Ar fi avut ce să-i 'răspundă şi aci, dar Ma-: 
rioara crezu că e mai nemerit să opriască o dis= 
cuțiune supărătoare şi deșartă, 

Rănit adinc în amorul lui propriă, cu toate
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că avusese deja de mai 'nainte siguranța unui 
asemenea finit, — Ropniţă se întârse 'la Nissa 
forte “trist şi mânios. 

Dou& zile evită să mai întilniască familia Ave- 
nian, umblând să dea însă cu ochii de d-na Amă-! 
riceanu.: | | 

Dar fiind-că' n'o putu întîlni se hotări să în- 
„trebe de ea la otelul de Franţa. 

Afâ că plecase. Unde? Nu ştia nici ai ote- 
lului. | SE 

Se înfățișă dar familiei Avenian, ca şi cum! 
nimic nu Sar fi. întirnplat între el și dinșii, își 
luâ ziua bună în termenii cei mai politicoși, apoi 
plăcă la Cannes. . 

In aceeaşi scră întilni pe bulevardul «Croi- 
sette» pe Zorileanu.: 
— Ne urmărești, neam de Otelo, îi zise acesta 

rizend şi stringându-i mâna... Dar ce dracul ai 
făcut, ce dracul ai dres, "mi-ai schimbat pe Zozo 
cu totul... Vrei să faci din ea o martiră a amo- 
rului disprețuit? Crezi că iera nevoe de o «damă 
cu Camelii» română? 
— Dar nici nu ştiam că ești aici cu dinsa, 

r&spunse Mihaiă, iritat. : 
— Aerul şi tonul îţi desminte vorba... E 
sint băeat bun însă, Ropniță. dragă, şi evit dra- 
“mele de salon... Tu ai față de mine și cu pri- 
„vire la Zozo, dreptul celui mai vechiă... M& fac 
nevezut, mai ales că nam dat de mult cu ochii 
de Paris... Vrei să te călăuzesc până la Dona 
Dolores de România? 
— Haide, r&spunse scurt Mihaiă... -
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In demoralizarea lui sufletească primia cu su- - 
punere asemenea situațiune. Simţia nevoie de 
ființa unei femei lângă el, şi ideea că Zefirina 
ţinea la dinsul, îl mâna cu ochii închiși către dinsa. 

Zorileanu îl conduse. la o vilă, lângă gară, 
unde ierati- «în pensiune» el şi Zozo, apoi î sa- 
lută şi-i zise: | 
— Mâine o să al gentilețea să-mi încredin- 

“ţezi lucrurile, unui  comisionar ce voiii trimete... 
Nu-i aşa? Și fiind-că n'o să ne ma! vedem, căci 
așa înțeleg et serviciile între prieteni, îți urez 
petrecere bună, dragă Ropniţă... 

Mihaiă îi întinse mâna distrat, și după ce-l 
privi până se depărtă, sună şi întrebă de d-na 
Amăriceanu. 

Servitorul îi spuse numărul odăei, la al doilea 
cat, şi el se urcă cu grabă. 

In fața numărului 13 se opri cu bătae de 
inimă şi ascultă, | se păru că se plimbă cine-va 
prin odae; lovi ușor în uși,—pașii se opriră şi 

ușa se deschise. 
— “Tu eşti Zorilene?.. 
— Nu, sînt eă, zise Mihaiă și intrâ brusc. 
Zefirina stătu locului, surprinsă. 
— Dita Mihaiă? d-ta? întrebă ea, tot nemiş-” 

cându-se din loc... 
Mihaiă veni în dreptul ci şi o privi de aprope 

în ochi, 
- Ai plins; se cunâște. Faţa "ţi-e ofelită,— 

ochii cu cearcăne. De ce? 
Ea înaintâ spre fereastra -deschisă în cadrul 

căreea marea luminată de lună se pierdea într'un
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orizon adînc, se sprijini de perete şii arătă acea 
întindere în frământare... 

— Intreab-o de ce nu se astimpără, îi :r&s- 
punse oftând... | 

— Să lăsăm filozofia şi poezia. Marea e in- 
conștiența... 
_.— Dar totuși, are o regulă neschimbătâre. 0. 
serie de cauze aduce aceeaşi seric de efecte... 
Mişcarea pămintului eternă, dă mărei o eternă 
mișcare; o iubire disprețită, când e „sinceră, 
                                        

eternă, adecă pe tâtă viața. 
— Suferi în adevăr, Zefirașule? 
— Ştiam “oare că ești tu, pentru ca să mă 

fi pregătit mai de'nnainte? 
Acest răspuns îl făcu să tresară: iera plin de 

adevăr şi pe deplin îndreptățitor. 
lă cuprinse talia cu braţul și o strinse la pept, 

fără ca ea să se apere,—apoi o sărută. 
Ea isbucni în lacrimi—și se lăsă pe un scaun. 
— Te rog nu plinge Zefirașule... Te rog... 
— De ce al mal venit? Du-te... . 
— Al da... uitasem, răspunse el cu batjocură. 

E ora poate să vie cel-Falt.. 
D-na Amăricieanu se ridicâ repede... 
„— Nu voii să fac pe rușinâsa ori pe revol- 

tata... Cât despre cel-l'alt, pte să vie, — 'i-aș: 
arăta uşa; pâte să nu vie, — nu "aş regreta 
„disparițiunea,.. : 

— Cu adevărat? Incredinţeaz-mă că nu ai 
avut a face cu el... 
„_— De ce te-aş minți? N'a fost amor, na fost
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plăcere..., Un capfițiă de femee părăsită: nu-i 
aparținusem nici o dată şi aveam nevoe de un 
tovarăș de drum Şi de veligiatură... 

Ropniţă se uitâ îndelung la ea, tăcend, dar 
cugetând; iera vinovat: el o părăsise. Pentru ce 
părea. că cere socoteală unei “temei pe care el 
o lăsase liberă ?... 

” Și după “cum ceruse iertare Măridrei, fiind-că 
fusese nepoliticos, se apropiă și ceru iertare Ze- 
firinei fiind-că fusese . nedrept - cu ea. 
— Ol dragă -amice, îl zise ea oftând, voi 

bărbații, nu vă daţi sâmă. de sentimentul .ade- 
vErat, ci pururea vă puneţi înainte, în egoismul 
vostru, trecutul unei femei. Aş înțelege. când 

” ați fi trăit în acel trecut al ei, ca să aveţi drep- 
tul s'o acuzaţi de necredință; dar viaţa ei cea | 
nouă începe cu.amorul ei pentru voi... Sinteţi 
în drept a-i cere dar socoteală de la acea dată 
Şi a-i număra pașii dacă vi-i firea gelsă.. Așa 
se lămurește că nu puteți fi nici odată fericiţi... 
— Inc'odată îţi cer iertare, Zefirino, şiți măr- 

turisesc că de azi înainte voi fi nedespărțitul 
tăti tovarăș. M& crezi? . 

— Nu te cred, dar voii avea răbdare să aş- 
tept şi „puterea de a te iubi neîncetat... 

— Și vrei să plecăm daci? 
— Ori unde vei vrea tu... 
— Fără părere de.rtu? 
— Ca umbra ta. De mă voii desminţi prin 

ceva, să'mi dai ori ce pedeapsă ţi sar părea 
mai îngrozitoare... 
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Di XIV 

D-na Cosmin este în mare fierbere. 
Dout 'țărance pricepute în ale cusutului îi 

ajută la facerea unor haine de ierozi, a chivă- 
relor, ia poleitura unor speteze de lemn care 
închipulesc săbii și suliți... a 

Cosmin plănuise să facă o nouă minunăție 
de Crăciun: tradusese şi potrivise pentru pri- 
ceperea sătenilor, alcătuind un fel de piesă. cu 
cântece, ale căreea pers6ne să fie Irozii, şi ca 
notă comică introdusese harapul, <Capra», un 
puii de drac și un jidov nenorocit că nu și 
putea vinde rachiul. ” 

În fie-care scră, elevii şc6lei lui de adulți şi 
corul întreg repetai, abia putându-se ține de 
ris când harapul, capra și jidovul își - făceaii 
rindul. | : | 

O. atâta tragere de inimă și o aşa de vădită 
indemănare în îndeplinirea rolurilor, încânta pe 
“Cosmin; vedea cu ochii izbânda ce iera să aibă 
între săteni și învățătura ce erati să tragă din 
pildele ce dinsul semănase în acestă alcătuire, 

În sat se ştia că «o să fie iar ceva», dar ce, 
nu "Și puteaii da seama, fiind-că şi elevilor le 
oprise Cosmin de-a spune, și femeilor ce lu. 
crai acasă. 

Cu Hârtopenii orinduise Cosmin în "timpul 
acesta, — după ce le socotise munca făcută ŞI * 
datoriile la Curte,—să le înlesniască Măineşte- 
nil, prin Banca lor, cumpărarea de vite și plu- 
guri, şi anume, acelora ce aveai datorii mai
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puţine, iar celor cu datorii mai multe, plata lor 
în parte. Cei cu pluguri apoi, să ajute celor - 
fără, pentru a'şi putea căuta pe. seama lor. pă- 
minturile şi nu a le mai da proprietăței. | 
“După un an, putea să-i pue bine pe piciâre, 

şi atunci să vie rîndul Ranomireştenilor. 
Acestora le recomandase să facă aşa, în cât 

pămînturile să 'şi le caute singuri, iar Măine-. 
ştenii să le imprumute plugurile lor şi ale mo- 
şiei. Vor avea să semene ceva mal târzii, dar 
vor semăna pe socotela lor şi vor putea să 'și 
mai uşureze nevoile. . 

Stărui apoi de primarii şi de notarii celor 
două comune să facă locuitorii contracte în re- 
gulă pentru munca la proprietari, încredințându-i 
că mânia acestora nu osă aibă nici o urmare, 
de 6re-ce Prefectul vedea cu ochi buni aseme- 
nea măsură. | | | 

Când Primarul din Hârtâpe .se înfăţișă la 
d-nul Marcu luster și-i ceru facerea contracte- 
lor, acesta îi bătu din „picior şil dădu afară. 
— Poţi să mă dai d-ta afară, îi zise prima- 

rul cu curaj, dar am poruncă de la d. Prefect 
şi dacă d-ta nu voești, n'o să-ți vie nici un om 
la muncă... | ă 
„— Dar asta nu sa mal văzut, strigă Marcu. 
— Eaca o să se vadă acum, grăi primarul 

şi ieși,—iar după o oră îi trimise hârtie în re- 
gulă de la primărie. . - 

D-nul Duvid Hascal, luâ lucrurile alt-fel: în- 
cepu să ridă și să se tragă de barbă. , 
— Nu, z&i, domnule Hasca], îi zise primarul . 

Li
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Am potuncă de la d-nul Prefect .să nu las nici 
un om fără. contract... 

— Ei parcă o să vie Prefectul să se uite 
în condicele d-tale... Not sîntem prieteni buni, 
d-nule primar... 

— Prieteșugul până la «datoria slujbei, când 
îi poruncă... 

Hascal începu să se supere... 
— Pe urmă să mat Ştii un lucru, d-le Has- 

cal, nici un român nu "ţi mai dă pămîntul. O.. 
să 'şi lucreze fie-care pe al lul. 

— Da cu ce? Parcă au țărănoii pluguri ? 
— Ai găsit la. Măineşti... 
Duvid sări în sus, și făcu ochii cât purnul. 
— Ha? S'amestetă şi la mine pe moșie 

«cel» de la Măineşti? O să ! îa dracul pe 
blăstămatul cela... 

Primarul porni şi trimise şi el, lut Duvid, o 
hârtie oficială. Când o primi, văzu cu ochii că 
lucrul era serios şi se puse pe gânduri. 

__ In ziua de Ajun, Prefectul cu dâmna  sosiră 
în Măineşti și traseră în gazdă la Cosmin. 

D-na Dănăriciu este o femee scundă şi grasă, 
forte plăcută la chip şi la vorbă. 
Cam cu mutre de cucână mare,—pe care le. 

lăsase însă în F ălticeni, când află de la Dână- 
riciă că avea să intre în casa unor Gmeni de 
creştere aleasă. ' 

In adevăr, îi -fu în de.- -ajuns- să se vadă de 
câte-va momente numai! în faţa d-nei Cosmin, 
Şi să fie prietenia ei fără gând ascuns, 

. 

-
*
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- Ba încă, prieten6să de altmintrelea în felul 
- ei, îi ceru voe să se considere - ca la dinsa 
acasă şi să-i dea mână de ajutor, ca o fată 
mumei sale. | | 

Prefectul ieși numai de cât: să întîlniască pe 
Cosmin, de care doria cu o adevărată pornire 
frățiască. a 

Fiind-că iera în vacanță cu șcâla, îl desco- 
peri la Casa de Bancă unde lua cele din urmă! 
măsuri pentru apropiata ei funcţionare. 

De dout zile începuse trecerea în registre a 
sumelor ce fie-care Măineştean trebuia să verse 
Băncei pentru fructificare. 

— Te rog, nu te lăsa de ocupaţiune, îi zise 
Dănăriciu după ce '] sărută. | 

— Măineștenii au început să 'și depue eco-. 
nomiile.., îi zise el cu mulțămire. 
„— Parcă mi se pare o poveste aceea ce'mi 

“spui, dragă d-nule Cosmin... Săteanul să aibă 
economii, nu e atât de rar—dar ca să se pri- 
ceapă a le depune, dar ca să priceapă rostul | 
unei Bănci, eată, minunea... o Da 

—. Ei, d-nule, Prefect, cu ajutorul lui D.zeiă 
tâte se pot... | 

— Și 's mari economiile fie-căruia? 
__— Ca să ajungem la ele, să 'mi dai voe 
să ți aștern situațiunea moșiei: ai luat-o cu 
arendă Măineştenii pe: prețul de 160.000 lei, 
pe an, pe timp de cinci ani; pentru unelte, 
„mașini şi vite sat obligat să dea proprietaru- 
lui 10.000 lei; pentru sămânța de tot felul 
50.000. Plata materialului și a semînţei, spre
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uşurinţa” sătenilor, va fi repartizată la trei din 
cei cinci. ani, — ceea ce face în total 180.000 
lei pentru trei ani și 160.000 pentru cei-l'alţi doi. 

Din grânele vândute până acem, din finul 
vîndut, am încasat 190.000 lei, şi afară de ce 
am oprit ca sămință pentru anul viitor, mai 
avem în magazii grâne de desfăcut, pentru suma 
de cel puţin 15.000 lei... Prin urmare, după ce 
am depus 180.000 lei, cât se cuvenia proprie 

„tarului, am r&mas ct. 10.000 lei cari, împărțiți 
la 424 capi de familie, vine câte 23 lei și 
câți-va bani de fie-care. De dre-ce, pe lângă 
moșie, fie-care sătean își are pămîntul lui, micul 
câştig de aci și cu cel de pe moşia arendată, 
trec la economie, așa că Banca începe cu un 
capital de cel puţin 15.000 lei. _ 

— Dar e bine de tot. zise Prefectul. 
— lar când la primăvară vom vinde și restul 

grânelor şi al fânului, se vor mai adăoga încă 
vro 15—20.000 lei, la capitalul băncei... 
— Admirabilă conducere... ţi spun drept că 

sînt înmărmurit. - 
— Unde mai pul, că fie-care sătean are. 

pentru casa lui porumb și grâu într'o magazie 
numită de rezervă, proporțional cu trebuința 
lui, de asemenea -nutreţul pentru vite, calculat 
pentru tot. anul. Da 
— latăi pe Măineşteni la adăpost de ne- 

voe şi în stare de a'și putea fructifica econo- 
miile. In adevăr, este un sistem ne mai grăit 
de bun, o tovărășie în felul acesta, Și când veţi 
începe operațiunile casei de economii? | 

Y
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"— In curând şi întâi cu Hârtopenii. Trebue. 
să, iaă înțelegere cu vrun fabricant de pluguri, 

„Și apoi să găsesc boi buni... 
— Am să ți recomand boi bunila un prie-. 

ten al. mei din Basarabia, român, mare cres- 
cător de vite. 
-— Mulţămesc, vom mai vorbi de asta. 
— Şi ata, amice neobosit, nu'ți opreşti ni- 

mic, nimic ?, 
— Cînd Banca va începe să se simtă că 

produce, îmi voii fixa uh mic salarii ca Direc- 
tor al ei. Atât, şi nimic mai mult. | 

— Duci opera d-tale până la cea măi înaltă 
abnegaţiune... 

— Îmi fac o datorie, dragă domnule: Dănă- 
riciu, către Omenire: mt simt bogat, în mijlo- 
cul bielșugului sătenilor, din ridurile cărora am 
pornit. pe valurile lumei. 3 

Departe ieraii încă zorii de hotarul dimine- 
ţel, când începură clopotele să deștepte valea 
și dealurile din'somnul lung al nopții de iarnă. 

Biserica str&lucia prin t6te ferestrele ei cu- 
rate, în mijlocul frumosului sat... 
$ Rind pe rind sclipiră lumini pe la casele lo- 
cuitorilor și, forte degrabă mișcarea începu, 
pe întunerecul întru cât-va mai puțin des al 
-cuprinsului comunei. * -. - 

D6mne, de ce nu iera biserica mal mare | 
Dar Măineştenii i ii meEsuraseră îndestul cuprin- 

“sul, de la venirea Lui Cosmin, Și chibzuiati care 

. 
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“din ai casei să meargă pentru ca înghesuiala | 
să nu fie din cale afară. 

Sătenii ştia că va. fi şi domnul Prefect. Tera . 
o. cinste. Dar ştiau că va fi Cosmin, că vor 
cânta copiii lor, mai bine ca la: crăciunul trecut, 
și aci iera plăcerea şi mândria lor; 
"Pentru Prefect și mai ales pentru: d&mna lui, 
deprinsă cu ale orașului forme, slujba bisericească 
și mai ales corul, fu ceva cu deosebire plin de 
evlavie, înnălțător. 

“Şi se afla întrun satl. 
. Și întrun sat, după biserică, văzu acea mul- 
_ţime îndreptându-se la școlă pentru .a asculta 
cuvîntul unul învățător | A 

Și nespus de subjugător iera cuvintul acestuia, 
iar înțeleaptă și folositoare învățătura lui, — în 
timp ce luarea aminte a mulțimei iera cu totul 

“la ce spunea învețătorul. 
Incepând într'un chip glumeţ cu fabula broasca 

şi boul», ajunse a face psihologia mulțămirei de 
sine a individului, lărgindui cadrul până la 
aceea a unei colectivităţi cu interese comune, 

de o potrivă în desvoltare şi deopotrivă în luptă 
cu contra-curente. fireşti. 

Făcu vădite cu totul prin anume istoridre e: 
fectele acelei mulțămiri, asupra câtor-va tempera- 
mente în diferite mediuri, și statornici ca pildă 
că: în starea cea bună, omul să nu se îngâmfe, 

„să nu se uite de sus la cei dimprejur, să întindă. 
mână de ajutor, şi cu chibzuinţă, fără încetare, 
să'și ducă munca înnainte, atât pe cât îl e puterea 
fără năzuință când-va de prea repede îmbo- 

a
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găţire şi mai ales cu. lăcomia, de a luă de la 
gură bucata altuia. SE 

Veni apol de le puse subt ochr. starăa ve- 
cinilor,. fraţii lor, Hârtopenil şi Ranomireştenii, şi 
le lămuri în ce chip ei le-ar putea da ajutor,. 
făcendu-le și mai limpede cunoștința a ce însemna 
Banca lor, a foloaselor ce le va aduce. Făceau 
bine şi trăgeau, de pe urma acestul bine, un folos. 

Nu iera destul ca Măineştenii să se încreadă 
în ce avea de făcut Cosmin, căci! «ştia el ce 
face» ; trebuia ca și dinşii să” şi dea seama .de 
aprpe şi lămurit de 'meșteşugul întreg al lucrului, 
— şi izbuti. De alt-fel era nevoie: să mai revie 
asupra cestiunei, în. trăsături din ce în' ce mai 
amănunțite şi: mai complecte. 

Termină, Jarăş în chip glumeţ, cu fabula «racul | 
brâsca și știuca» şi pofti pe săteni, pe după . 
prânz, la «ceva frumos care avea. să le placă», 
în curtea de la deal a proprietăţei. 

“In una din magaziile golite de grâne, acei ce 
aveai să fie kIrozi» -să Îmbrăcară peste vest-! 
mintele lor cu străvestitoarea haină a rolului 
lor. «lrod Impărat»,. «Magii», «Îngerul», «în-. 
văţaţii» lui Irod, <Moş-Crăciun>, < Sutaşii îm e 
p&ratului>, «Iosif», «Cei patru Evanghelişti», apoi 
«diavolul», «Capra», şi ejidovul», rînd pe rind 

-apar, şi aşteaptă ca «domnu> să le spue cu- 
vintul de începere... 
“Cosmin e cuprins. de fiorii ce simte în " elevii 

lui... Surprinde pe «diavolul» cum sperie pe cel 
ce ține «Steaua». și nu 'și pâte” opri risul.. Capra» | 
y
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stând nemişcată, clepăe din când în când din 
falca de jos pe care o trage de un fir, băeatul 
ascuns în acea «arătare». caraghioază... 

Când Victor vede. că lumea a umplut curtea 
până la marginea gardului, așteptând cu luare 
aminte și curiozitate, ce-o să fie, aruncă o privire 
tuturor «actorilor» și zice fie- -căruia să -fie la 
locul lui... 

— N'aţi uitat nimic? 
— Nu, .r&spund toţi, — şi ca un , freamăt ur- 

mează în clipa aceea, , mişcarea lor, după. rin- 
dueală... 

„? Cosmin: cobâră ş şi vine lângă Prefectul, dâmana 
lui, dâmna Cosmin, Preotul, preoteasa, Primarul 
şi “consilierii, care alcătuesc fruntea spectatorilor. 

Ziua e caldă și strălucitoare... 
De pe acoperemintul hambarelor, unde atîrnă 

țurțuri de „Shiaţă sclipitori în multe fețe, picură 
încet, încet, bâbe. ce par a fi diamante... 

„În vale, tâtă întinderea este liniştită și fața 
iazului, înghețată, scapără lumini de oglindă pusă. 

în faţa s6relui. | 
La sunetul clopoţelului ce urmează după un 

„semn al lui Cosmin, se ivește «Moş-Crăciun», 
bătrân, bătrân, urmat de «Capra» pe care, spune 
e], a crescut-o ca să] hrăniască pe lunga cale 
a veacurilor, în plimbările ce trebue să le facă 
în fie ce an pe pămînt, - 

— Nu-i așa Căpriţa moșului? 
„_»— Cleapl cleap!: răspunde Capra „mişcând 
bărbia... | 

„Apoi Moş-Crăciun spune că a dat întro țară
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depărtată peste un împerat, «Irod», necredincios 
nevoe mare, care nu voia să creadă în Naşterea 

- Mântuitorului... Dar să vedeţi cum a crezut şi 
ce-a făcut, pe urmă Impăratil acesta... 

Aci se ivi purtătorul «Stelei» şi cântâ cântecul 
« NVaştevel» cun glas dulce și plăcut timbrat... 

Ingerul apăru după acesta și vesti cerurilor 
şi pămîntului că în Bethleem, într'o iesle, sa născut 
acum în adevăr, Mântuitorul lumei, și că trei în- 
vățaţi porniţi din Răsărit vor vedea Steaua și 
vor ajunge la Bethleem ca să se închine Celui 
ursit spre scăparea neamurilor. 

Irod, înconjurat de sutaşii și de învățații lui, 
se ivește, turburat, căci a auzit ca în vis, vorbele ” 
îngerului... : 
=: începu a să sfătui cu <învătaţii» dacă e 

cu putință asemenea lucru. Venirea pe lume-a - 

. 

Mântuitorului ar fi. scăderea puterii lui și el nu 
voia să piardă puterea și împerăția lui. | 

Atunci vin Magii, pe care. diavolul î i urmă- 
rește 'ca să le rătăciască paşii. | 

Irod îl sfătuiește să se întârcă pe la: el ca 
să-i aducă adevărata ştire de la Bethleem. 

Diavolul încalecă pe spatele scaunului împă-" 
rătesc şi suflă împăratului g gândul de-a omori pe 
toţi copiii din împerăție, dacă Magii nu-i vor 
aduce ştirea... 
„Aşa va omori și pe [sus Și va scăpa a imp 

zăția lui. . , 
Magii pornesc după steaua ce zăresc şi se 

"fac nevăzuţi... | 
S'aude atunci, corul c: cântând laudă Celui. de-s! -sus..
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Ingerul bate din aripi și zice, când” corul se - opreşte o clipă: Magii ai aflat pe Mântuitorul | 
şi s& închină lui... Laudă lui Dumnezei |.. 

Dracul sare și fuge împiedicându-se şi du- cendu-se de:a dura... El nu pâte' suferi asemenea 
“cântare, . | a 
„Atunci ne ivește «Ovreiul» co balercă sub- 
țioară şi se înfățișează lui Irod, zicându-i că dacă 
va -cumpera . doftoria ce are el în balercă, şi va 
bea când este la nttaz, o să-aibă numai gânduri 
care ved departe, curaj și putere. de-a birui pe 
vrăjmași... | 

Irod pune pe învățați să guste şi aceștia încep 
„după puţin să se certe şi să se' ia la bătae.. 

Irod se miră, apoi goneşte pe jidov, ca pe-un 
vrăjitor trimis de diavol și jidovul pleacă văi- tându-se că l'a lăsat calic, că nu i-a plătit b&- 
utura, 

Diavolul vine din noii, obosit nevoe mare, şi „spune lui Irod: că Magii au plecat în ţările lor 
„să ducă vestea mărirei Cerești, și că acum e 
momentul să dea porunca omorului copiilor. 

Irod se ridică și porneşte a da poruncă, iar 
diavolul îi sare de gât, cântând de bucurie. | 

„Întîea parte să terminase în hazul Și în hui- 
duielile pe şoptite ce dădea sătenii, diavolului. 

Acum să ivește. Iosif, cun măgăruş pe care 
„merge o femee îmbobolojită, cun prunc în braţe, 
rălăuziți, de înger, şi'n timp ce aceștia trec încet, 
încet, ca să. dispară dup& hambar, corul cântă. 
că:— «ori ce vor face vrăjmaşii cerului și ai o-!
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menirei, scris este in cartea Neamurilor să scape 
pruncul Isus. Mărire lui Dumnezei, Mărire» | 
Ovreiul vine cu harapul, pe care l-a întîlnit . 

pe cale şi cearcă: să-l vândă rachiă. 
Tocmeala lor e plină de haz. Dar când: ha- 

rapul dă să apropie balerca de gură, eată Capra, 
-— cleapl cleap, — căii. dă una peste mână şi 
balerca se duce de-a rostogolul... 

Jidovul începu a plinge, şi a cere parale, iar | 
Capra lămiurește! harapului ce-i rachiul, ce r&t 

- face omulu și că jidovul e cu dracul în. el, de. 
aceea caută să strice lumea, ca să'se folosiască 
el, în dauna celor sărăciți de beție... - | 

- Atuncă harapul ia pe jidov la trei. păzeşte și Si 
numai venirea lui Moş-Crăciun îl scapă. 

Moş-Crăciun îşi căută Capra 'de care se ră- 
tăcise înti'o clipă când se dusese Îa niște copii 
să le ducă daruri, potolește pe harap, spunân- - 
du-i că la așa zi mare să cade săiertăm păcă- 
toşilor greșelile, fiind de ajuns să ne ferim de 
cursele ce ei ne întind... 

Ingerul vine şi spune lui Moş- Crăciun grâza | 
„ce e Bretutindeni cu -mârtea copiilor, dar că Isus 
e la adăpost de ori ce pericol şi că acei. copii 
morți pentru el... sînt sfinți... | 
— Isus e scăpat... ME duc şi ei so spuiti 

acesta lumei, pretutindeni. Veniţi, copii, şimi fiţi 
„6ste de sprijin ca lumea să creadă și mai bine 
când mai mulți “-or cuvînta de cele ce ai fost 

şi vor fi să fie... 
“Toţi irozii înconjoară pe Moş-Crăciun şi. un. 

imn final, de o deosebită frumusețe melodică:
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începe, pe când cortegiul se pune în mișcare. Diavolul sare în cârca ovreiului careși ia ba- lerca; iar «Capra» se îmbrățişează cu harapul şi, apol se duc braț la braţ, jucând, — ceea ce stirnește un ris sgomotos. | E 
Cortegiul, în rînduri strînse, veni pe după ham. bar și se opri în fața cetei fruntașe: Prefectul le mulțămi și le urâ sănătate și voe bună pentru chipul cum au izbutit, 
lar când Prefectul termină cun: 
— Să trăiţi, copiil—, 
T6tă mulțimea isbucni în voise strigăte :. să 

trăiţi |. Ural. 
| Prefectul iatrâ apoi în mijlocul ţăranilor, pe când copiii se duceaii să se desbrace, însoțiți de Cosmin, şi începu a le grăi cu însuflețire de „marele lor învățător, la care. laude răspundeati toți cu aprobări din adincul inimilor... 

— ŞI cu nimic. nu se foloseşte omul acesta pentru niunca lui, nul așa? 
-— Așa, cucâne, cu nimica, răspunse un sătean. — Apoi ar trebui să vă Chibzuiți d-vâstră | „fără” știrea lut. şi să-i faceţi parte, fiind-că el nu-y bogătaș şi vă dă viață cu bielșug... 
— Aşa-, așa-i.. Dumnezeă să-i dea senătate... — Că bine ne povăţuește domnu Prefect, zise primarul. Să ne chibzuim şi să-i facem parte, „că fără dumnealui nu învțam cele ce am învățat, nu vedeam câte am văzut și nu huzuriam cum huzurim... 

„Cosmin se ivi încunjurat de băeți. Locuitorii . își luară căciulile și-i strigară ura |
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Apoi se despărțiră, pe când iera sârele de-o - 
“suliță, — locuitorii vorbind și făcend haz de ntz- 
butiile diavolului, harapului şi ovreiului, și de 
pildele din care le rămăseseră învățături. 

Avu ce să povestiască musafirilor d-na Dal 
năriciu, în ziua ei obicinuită de primire, despre 
petrecerea de (la Măinești şi de 'extraordinarul 
talent la 'vi6ră al lui Cosmin, în timp ce Pre- 
fectul arăta minunile împlinite pe terâmul agricol. 

era firesc lucru ca aleşii orașului să doriască 
a vedea pe acest om, de care începuse deja a 
se svoni de cât-va timp. | | 
»;— Cred căl voiti putea face. să vie în Fal- 

ticeni pentr'o afacere a sătenilor lui, Atunci veți 
putea să] ascultați ca «virtuos» și veți rămânea 

Îj
 

£ 
„uimiți, vE asigur... le zise Prefectul... 

Câţi-va amici politici îl înconjurară şil luară 
“mai de-oparte... 

— Ce ne-a -ajuns la ureche, frate, îi zise un 
proprietar, că vrei să începi o primenire prin 
plăși? o Sa 
— Da, nici vorbă. Am făcut înspecțiune, tâtă 

luna lui, Decembrie.., și am găsit atâta tembe- 
lism la d-nil sub-prefecți, prin urmare .și o ne- 
spusă neregulă, în primării, că m'am crucit, Trebue 

_0 măturătură.. ” 
— ME rog, ai găsit'așa de rău pe Latici? 

"întrebă un bătrân <tombatera», hatârgii. fără 
seamăn.



474. 

  

— Tocmai contra lui am a mă plinge -mai 
mult... 
„— Dar dacă te-aș ruga.., începu tombaiera... 
— Cu rugămintea, cucâne, cu hatârurile, .r&- - 

mânem tot în starea de -innapoiare de până 
astă-zi.. Trebuie să mătur, trebuie. e 
— O săţi faci prea mulți vrăjmași, Gheor- 

ghieş dragă, îi şopti un prieten... A 
— ME rog, ori Prefect, ori de-oparte, să'mi 

ved de moșie... şi pace bună... 
— Nu cum-va te al lăsat să fil ademenit de 

blăstămatu cela de învăţător de la Măineşti-Plo- 
pilor, rise un respectabil cu respectabilă barbă 
albă... : 

— Ce? d-ta eşti împotriva îmbunătățire stărei 
materiale şi morale a sătenilor, cucone? . 

— Unai îmbunătățire şi altaz soțialismu, 
Gheorghieș dragă... zise respectabilul... 
— EI, așa să trăești, cucâne Radule, limu-: 

rește-mE și pe mine ce-i «soţialismu» acela de 
care te înspăiminți așa? întrebâ Prefectul cu 
ironie prieten6să. a 

— Ce să fie alta de cât desființarea marei 
proprietăţi... şi asta %-a intrat în cap nepricop- 
sitului de la Măinești. Am şi scris în privința 
asta, lui Avenian. . | 
— la ascultă, cucâne Radule, d-ta "ți-al dat 

în posesia moșia, unui evrei. S'a desființat pro- 
prietatea mare a d-tale? : 

— Fireşte că nu, răspunse boerul. | 
— Avenian “și-a dat-o în posesie Țeranilor 

„Măineșteni, care-i plătesc. arenda, ca şi d-tale 
. 
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| ovreiul ;—ei seamănă moșia ca şi ovreiul d-tale... : 
„Sa desființat proprietatea mare a.lui Avenian ? 

— Hei! apoi vezi că nu-i tot una. Pe-a mea 
o ţine unul şi pe a lui Avenian 2, 3 sute... 

— Măre, cucâne Radule, ori că o ţine unul, 
„ori că o țin mai mulți în tovărășie, socoteala 

e aceeași; noi vedem însă r&ă lucrul, fiind-că e 
vorba de sătean, fiind-că ne-am deprins a nu'l : 
vedea muncind cu inteligență ; fiind-că nu vrem 

„să' fim cu el în raporturi omendse de muncă şi 
de prieteșug.. . | 
„„— Eacal vedeţi? Soţialismul.. E-hei! nui a: 
bine, oftâ respectabilul.... , 

— Uite ce e, Gheorghieș, îl zise un alt prie- 
ten,-ia-o mal dămol cu schimbările, fiind că po- 
litica are ale ei... 

— Ştii că are ale ei, şi pentru 'că prea le” 
are, administraţiunea este deo păcătoșie fără 
seamăn.. -. a 
— ME rog, îi zise respectabilul, apucându-l 

repede de-un braţ: de ce nu-ţi dai: și d-ta ţ&- 
ranilor “moşia, cucâne Gheorghieș? Aud? 

— Apoi că o dai, n'ai grijă. Numai să stu- 
diez cestiunea... 
— O dan? să văd şi tot n'oiii crede. lar când 

voili- crede, apoi atunci să ne gătim să stăm cu 
căciulele în mână înaintea domnilor “țărani... 
„„— Tare-aș vrea să vedem pe omul cela. 

„zise un alt boer. Pâte că ne-o putea convinge 
şi pe noi. : 
— O să -vedeţi, vă promit, răspunse Pre- 

fectul cu aprindere... ,
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Până la Bobotează Cosmin avea deja propu- 
nerea- i6rte cu folos a unei Case din București . 
pentru şaizeci și cinci de pluguri, pe seama Hâr- 
topenilor. o 

Acuma, aștepta rezultatul mijlocire! Prefectului 
la amicul lui din Basarabia, pentru boi. 
“Dănăriciu îi și trimese un r&vaş, pe om anume, 

vestindu'l că prietenul, lui trebuia să vie la Făl. 
ticeni în ziua de:10 Ianuarie, șil ruga să se 
repeadă în oraș pentru ziua aceea, ca să se în- 

"țeleagă cu prietenul. 
Il mai ruga: să vie cu d-na Cosmin ȘI să-i" 

facă plăcerea de a'și lua: şi vioara. 
Cosmin înțelese planul amicului săi Prefectul... 
— Vrea:'să mă arăte lumei lui, grâi d-nei 

. Cosmin, cu tristețe. Un om inteligent ca el, uite-l 
că cedează curiozității prietenilor lui... Ce zici, 
d-ta, mamă? 
— Că nu e rtă să te! duci,. dragă Victore. 

Ai intrat iarăși în luptă, pe t&râmul social, trebuie 
să faci faţă tuturor cerinţelor;. Prefectul n'o face 
din mândria pentru el, nici ca o fală pentru 
tine... a 
— Ori care 't-ar 6 motivul, prea multa mea 

arătare în societate, nu'mi place... 
— Ducerea ta în Fălticeni are un_scop cel 

puţin: tot interesul sătenilor... N 
— Dacă Basarabianul s'a ostenit până la: 

Fălticeni, se pâte osteni și până la Măineşti.. 
Ba poate că are mai multe de văzut aici... În 
cele din urmă, d-ta voești să m& însoțești, mamă? 

— Eu? Numai doar pentru a te hotări pe tine.
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„ — Vom” merge .dar... 
Şi răspunse Prefectului... 

De mult timp sal6nele lui Dănăriciu nu avu- 
seseră atâta lume ca în sera de 9 Ianuarie... - 

Cosmin rînduise așa că plecase Sâmbătă, de 
timpurii, ca seara să pâtă fi la serata Prefec- 

- tului, și Duminecă dimineața să se întârcă, pentru 
a nu lipsi pe săteni de obicinuita cuvintare de 
la şcâlă. Sa . 

„D-na Dănăriciu la vederea d-nei Cosmin, simţi - 
o nespusă plăcere: . E 
— Parcă văd pe mama, îi zise ea, îmbrăți- 

șând-o şi sărutând:o. : 
— Ei mă temeam că:n'o să voeşti a te arăta 

orășenilor, îi zise Dănăriciu lui Victor, strîngân- 
du-i mâinele' cu drag. ţi rămân recunoscător 
însă, că nu m'ai refuzat. 

—  Țineai așa de mult, domnule Dănăriciu, . 
„la oâdrea acesta pentru mine? îi răspunse el 
co ușdră nuanță de ironie. o 

—. Ondrea este pentru ei, cari te văd cu 
- ochii întunericului... rise Prefectul. Fă-i să te 
vâdă cu ochii luminei.. Vreaă să nu mai. fi 

„Strein_în_țara_d-tale.. Să nu crezi dar că nu 
va fi un bine şi.de paitea operei d-tale. Vei 
face pe şovăitori să o admită şi chiar s'o imiteze,.. 
„_— Nuvoiese aţi micşora optimismul, d-le Dă- 
năriciu,. dar știă că nu se vor îndupleca să vadă, 
lucrul subt adevărata lui lumină... _ 
„— Cel puţin vor fi subjugați de, cuvîntul și” 

de arta d-tale. Ști că me gândesc la o re-!
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presentațiune dată de corul d-tale în folosul ele- 
vilor săraci din, oraș? 
— O! nu, te rog să nu stăruieşti în ideea 

acesta... o E 
— Lasă că vom mai vorbi... Va fi ceva măreț 

ca copiil sătenilor să dea' orașului pilda înve&ță- 
turei lor şi a sentimentelor umanitare, | 
— O! domnule Prefect... domnule Prefect. 
— Dar nu vezi d-ta, domnule Cosmin, că nu 

ştii cum să mai fac, pentru ca 'să sguduiesc pe 
ai noştri din amorțeala deprinderilor vechi ? Nu: 
sînt numai un -entusiast de o oră al lucrurilor 
mari, —aş voi să fiă începătorul unei mișcări 
temeinice și la oraș... Nu vezi că .la românii 
noştri nu e tocmai lipsa de sentiment: este greu- 
tatea. de a se urni din bunul lor traii egoist,. 
este grija de ce-o să zică cei-lalţi ; este preo- 
'cuparea de micile interese de partid cărora, 
aprope inconștient, jertfesc interese mari ale 
neamului. Si 
— Și cu tâte acestea, zise Cosmin cu tristețe, 

se pun. piedici puternice :în calea celui ce “și-ar 
„lua sarcina să-i mișce... Lu 

— Nu asemenea lucruri te-ai oprit pe d-ta 
când ai început la ţară... | | 

— "Am început fără sgomot și întrun mediă 
care așteaptă tot-d'auna de unde-va să-i vie scă- 
parea de nevoi. Sătenii, plecânduse la ce am 
voit eti, ştiaii că o fac pentru ei; ceşti-lalți de la 
“oraș ştiii că o fac pentru alţii,.. Aci e deosebirea. 

" — Dar o fac în acelaș timp și pentru dinşii |  
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De la 'bună-starea celor mal mici, nu depinde 
o mai bună.stare a lor?. . | 
— Aşa e logica progresului. Orăşănii însă 

Saii învățat a domni şi a vedea în cel mal mici: 
„numai supuși cu cari să nu discute. Prin urmare, 
o nouă: deosebire. a 
_—, Cu tâte acestea un început trebuie,—nu 

eşti de părere? - 
— Da, da; e şi firesc, Dai mai cu încetul... 

Incepe d-ta cu prefacerea administraţiunei; făii, 
"- de vei putea, pe proprietari, să o respecte și va 

fi începutul adevărat... Se 
—. Al dreptate. Deja am. trimis la Minister 

recomândările pentru nouii sub-prefecți, aleşi de 
mine să facă, în adevăr, administraţiune. Am să 
cer apoi disolvări de consilii comunale și am să 
las -pe săteni aşi alege pe cel mai vrednici... 

—._Vii tar la vorba mea: ce vor face d-nii 
„proprietari? Dumnealor vor ca primarii şi con- 
_silierii să fie oameni de-ai lor... a 

— Ştii. Fac un început; am spus: deja la 
-- Club ideile mele. Am şi partizani, am, și contrarii, 

, 

după cum. mă și aşteptam, —dar voința mea va 
N | , „fi lege în cazul 'acesta... 

— Îmi place energia acesta şiţi doresc succes, - 
Ki o. a 

Care cum sosia în casa Prefectului, își pornia 
ochii la necunoscutul ce iera obiectul curiozită- 
ței lor.  - ' 

Mai mult de cât ori când se vorbise de el, . 
„în zilele din urmă, —cu pasiunea și cu vrăjmăşia 
ascunse subt zimbete ironice. .
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Proprietarii și arendașii evrel, invitați într'adins 
„de Prefect, se grăbiseră a nu lipsi: voiai să 
vadă .pe acela ce '| consideraă ca lovind în ei, 
de oare-ce opera de deșteptare a sătenilor iera 
începutul scăderei jafurilor lor. 

Fu .obositor lucru” pentru Cosmin prezintarea 
lui, tutaror acestor oameni, în cari ar fi voit să 
vadă prieteni și în cari simția vrăjmăşie. - 

Infăţișarea lui modestă, vestmîntarea lui simplă : 
şi curată, privirea dreaptă, cuvântul limpede, 
accentul. sincer și cald, făcu o impresiune bună; 
nespus de bună... Dar superioritatea asupra tu- 
turora, de şi prin nimic pusă în iveală, rodea 
inimile și ascuția ascunsa pornire a dușmăniei. 

Toţi simţiati în el pe omul care şție să domine, 
pe omul de puternică concepțiune şi de nease- 
menata energie; îl vedeau deprins a da cugetărei 
forma deplină şi fără înconjur, — și nu'şi nega! 
vraja de care ferati cuprinși și că nu iera cu 
putință a se împotrivi ademenitoarei lui înriuriri. 

Nimeni nu părea că trăiește în marele salon: 
bărbaţi și femei ascultai cu vădită plăcere, 
schimbând priviri care spuneati aceasta. 

„El iera sufletal tuturor acestor corpuri sus- 
„ pendate parcă de suflarea lui, în momentele când 
arăta cu bărbăteasca lui elocință că ceea ce făcea 
la Măinești, departe de-a fi un pericol pentru 
prezent, iera o chezășie de-o mai bună stare şi 
că, numai noutatea lucrului şi neobicinuința ierată 

„ tărâmul pe cară, acei ce-i făceaă ondrea de a-i 
Îi adversari, aruncaii sămânța stearpă a neîncre-
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derei şi a teamei, atribuindu-i gânduri de r&s- 
vrătire. şi de răsturnare... 

EL singur aducea ascultătorilor tâte argu- 
mentele auzite, pe care le bănvia în acele momente - 

„în cugetul lor, și apoi, rînd pe rind le sfărima 
* Ax întrun chip atât de strălucit, că toți, dar „toţi îl, 

dădeati dreptate în gândul lor, ba unii și cu 
înclinări de cap. 

Când termină, fără voie isbucniră toți în aplauze . 
"ca la o conferinţă publică, — ceea ce nu-i îm- 
„piedică, după câte-va momente, săl sfărâme în 
ș6ptele lor din diferite. grupuri. 

— E tarel E tare de tot... atâta îi dăruiati... 
Cu tâte acestea câţi-va îl rămaseră credincioși 

din punctul de vedere al «ideei», totuşi urmând 
a se mai îndoi dacă starea de la Măineşti putea. 
să ţie cu temeil. 

In cercul dâmnelor, d-na Cosmin cuceria 
simpatii şi laude pentru fiul ei, — tâte șop-" 
tindu-și că creșterea mumel și fiului vădiau în - 
trecut o poziţiune cu totul alta.: ” 

Mai, aveati insă o curiozitate! voiaii să vadă 
şi pe artistul vestit de Prefect. 

După ce se servi ceaiul, o d-șâră, — din prie- 
tenele de odinioară ale Maridrei Avenian, care 
o vizita la d-na Hudici, — se aşeză la piano, 

„ca pentru a deschide: serata muzicală. 
Cosmin, care se hotărise a fi şi omul de salon. . 

> 

de altă-dată şi făcuse cucânelor acâstă plăcută. 
surprindere pe t&rămul -micilor convorbiri de, 
spirit, stătu lângă pian şi întârse foile caetului. 
a 31 

=
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D-şora duse execaţiunea la bun captt, cu 
destulă indemânare... 

— Prea bine, prea bine... îi grăi Cosmin, 
dând semnalul aplauzelor.. : 

D-na Dănăriciu mijloci atunci să cânte și el... 
oferindu-se.a'] acompania, ceea ce ficuse și la 
Măineşti... * 

Cosmin își desfăcu' vidră, cu 6re-care emoțiune : 
"se gândia la Maridra Avenian. | se păru că iera 

în una din acele admirabile seri din casa pro- 
prietarului, în intimitatea acelei familii scumpe 
lui, — şi lumea ce se grămădise î în salon să 
şterse. pentru el... " 
- Incepu cu o bucată de Vieuxtemps, favorită 
a Maridrei, şi figura i se lumină de «focul sacru» 
care “| făcea cu deosebire plăcut. | 

De .mult, de mult, — de la concertul ce nici 
acum nul uitaseră, Falticenenii nu mai ascul- 
zaseră o execuțiune atât:de minunată..., pe care 
la urmă, o acoperiră cu furtunse aplauze. 

Basarabianul, un om ce izbutise să r&mâe 
român în mijlocul tiraniei rusești, înflăcărat deja 
pentru Cosmin de acea prietenie care nu mai 
moare, îl sorbia' cu ochii, cu inima. - 

EI il rugă să cânte ceva național care săl 
facă să uite unde avea să se întârcă, — și 
lacrimi i se rotiră în priviri. 

Cosmin zise o doină de la care trecu, după 
„0 uş6ră întorsătură de arcuș, la vesela «c10- 
cârlic», şi de la aceasta la <Olteneascas, — 
amintire de prin iubitul lui Gorj. 

“ Basarabianul îl sărută 'cu înflăcărare...
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Jar fiind-că să ştia acum că e/ era compo- 
zitorul acelor bucăţi cântate, la Concertul pentru 
incendiaţi, de d-ra Avenian, — după o pauză le - 
execută şi fu uimitor de bine, par'că mai bine 
ca nici odată... 

D-na Cosmin se retrase a se odihni . puţin, 
până la plecare. | 

Victor urmă a sta între învitații Prefectului... 
— O să avem de furcă cu diavolul ăsta, 

şopti un proprietar din cei ce rămăseseră ne- 
convinşi... | , , 

— Dar va trebui să ne scăpăm: de el, zise 
"încet, încet de tot, un evrei... 

Basarabianul plecă la Măinești cu d-na Cosmin 
și cu Victor: voia să şi vadă ce făcuse «puiul 
de româna; cum iera vorba lui. 

Tocmai teşia lumea de la biserică în momentul 
când Cosmin trecea spre locuința lui. | 

— „A venit] a venit strigară țăranii cu avînt 
de bucurie... | E 
„ȘI-I traseră, pe urma lui, cu urări de «bine-ai 
venit» şi cu cura»! “ 

—. Dar d-ta ești împărat aici, — îi zise Ba- 
sarabianul... 
— Sint iubit, r&spunse Cosmin.. 
Și, tără să voiască a st odihni de obositorul 

drum şi de. nesomnul de-o npte, : Basarabianul 
cobori îndată la şcâlă, cu Victor. 

Subiectul îl avea gata şi iera mişcător: Ba.
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sarabia, şi de faţă un român de inimă din acea 
câstă aprâpe uitată a Moldovei... - | 

Și "-a fost dat Basarabianului să asculte, adinc 
emoţionat, desfășurarea epocilor de mărire ale 
Moldovei, din timpuri de sfântă bărbăție când 
"Ştefan-Vodă iera sufletul şi tâtă Moldova braţul. 

Apoi, priveliștea purcese a se face posomorită 
şi dureroasă, în înșirarea pe firul anilor de apoi, 
până la anul îngrozitor când, Moldova bolnavă, 
Turcia îi fu mamă vitregă şi Rusia medicul care 
tăiă în carnea ei, — un medic răpitor şi pe urmă 

“crud, | 
Trecând prin sita sa, cele povestite de Ba- 

„sarabian, Cosmin arătă toate momelile ruseşti 
pentru a-l trage pe români la viaţa şi la neamul 
rusesc. Cei cu dare de mână s& apropiară și 
primiră harul bunățăților, mai „lăsând din obi- 
ceiurile mândre ale Moldovei. 

Dar sătenii, st închiseră în ele ca într'o_ce-: 
tățule, păstrează limba dulce a scumpei mame, 
cântecele de leagăn și doina, și urmează a să zice: 
Moldoveni, — adecă Români. 

Chiar acolo pe unde “i-ai ridicat Ruşii de: 
i-ai dus în funduri depărtate pe lângă Caucaz, 
dacă i-ati împestrițat graiul cu vorbe ruseşti și 
tătărești, — cine il vor întreba ce sînt, îi vor 
răspunde cu mândrie «sintem moldoveni» | | 

În limba strămoșilor el înnalță rugăciune celui 
A-tot-Puternic; în cuibul de acasă, unde nu pătrund 
năravuri str&ine,—-iîn acestă limbă își destăinuiesc 
suferințile, dorul, speranţele, — cu tâte că nu'și 
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mat dai seama dacă trăește pe unde-va. sa ba, 

o ţară liberă în care Românii sînt Români! 

„— De-aceea, termină Cosmin, să trimitem 

prin fratele nostru de față, fraţilor dintre Prut 

şi Nistru dorul inimilor nâstre, şi mângăierea .. 

- dragostei, şi credinţa nenitărei... 
lar când o fi şi-o fi vr'odată să se porniască 

în ţara aceasta vr'un început de gândire temei- 

nică la fraţii de subt alte corâne, să nu rămâie 

de-oparte cei din Basarabia, să le aducem aminte 

că sînt români și să le dăm cu fapte dovada: 

iubire nâstre, — ori cât de mari sînt asprimea 

şi paza Rusească. d 

După prânz, Cosmin şi Basarabianul  furară 

câte-o aripă de somn reașezător al puterilor, — 

şi porniră apoi întru vizitarea celor vrednice de 

văzut în marea căsnicie a satului. “ 

Pretutindeni să iviai în câlea lor sătenii, doritori 

de-a mai vedea pe cel de peste Prut, — de la 

care iera să se cumpere boi pentru Hârtopeni, — 

român r&mas român în mijlocul puhoiului rusesc. 

Insufieţit. de marea idee ce urmăria Cosmin, 

'Basarabianul, după ce fixă prețul cel mai mic. 

“pentru perechea de boi, hotări zece perechi pe 

de-asupra pentru zece familii din ori ce sat le 

va alege Cosmin. 
— Cinci familii din Hârtâpe şi cinci din Ra- 

nomireşti vor fi cele ce se. vor bucura de. da- 

rul d-tale, îi răspunse Cosmin, mulțămindu-i. 
Basarabianul porni din Măineşti, cu lacrimile
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în ochi, Promiţend să vie să petrâcă «Invierea» între acești Gmeni cari i se făcuseră dragi. Cosmin îi urmări sania mult timp, cu privi rea înrourată și: cu zîmbetul adincei mulțămiri pe buze: admirațiunea şi dragostea acestui om Îl merseseră la inimă mai mult de cât tâte manifestările ce întîmpinase până la dinsul. 

XVI XE 
Camerele se redeschiseseră după vacanţă. Scena vrăjmășiilor din Suceava avea să se mute in Dealul Mitropoliei din Bucureşti. 
Ovreimea proprietară şi arendașă din acel județ, după serata de la prefectul, înspăimiîn- tată deecapul»> periculos al «diavolului» de la : Măineştii-Plopilor, se adună pe ascuns în casa lui Duvid Hascal, bancher și proprietar rural, lera - Oizăr “Margulies, nalr, botos, cu ochii tiviți pe de maroinea genelor cu arniciul_roșu,, al bâlei neamului, — proprietar la o margine a Judeţului și Călăre; ca arendaș, și peste o mar- gine a Botoșanilor. Vorbia încet și cu cumpă- nire de cuvinte, ca să nu fie prins cu dou&: în- țelesuri, când iera vorba de interesele lui; dar ştia să prindă cu meșteșug, când iera vorba de interesele altuia, | 

Era. Leibu Penchas zis şi Ghebălă,. mititel şi slab ca un fus, cu ochij cari parcă dormiati, ca ai unei pisici de pândă,—vioii în mișcări și la vorbă, iute la fire, cu nasul - turtit şi aplecat spre. gură şi cu urechi de-o schiâpă. Nu știat 
7
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“ce etate săi dai, căci părea bătrân sai tînăr . 

după cum ţi se înfățișa umilit sati ţanţoş. Faţă 

cu bucăţica. de pradă, ovreii orl creştin să fi 

fost adversarul,— căuta să"! înămoliască şi să 1. 

înnece, îar el să iasă d'asupra. Incepuse prin a 

vinde mere murate la laşi, acum se cocoţase 

la arendășie.. 

lera lancu Feldea, o figură respectabilă cu 

barba mare neagră, corp. din greii clădit —chip, 

botezat şi. însurat cu O creştină, Dăduse dovezi 

însă că rămăsese tot evreii, de aceea fusese 

chemat şi venise în grabă. 

leraii Ghidale Froimescu, însemnat printr'un 

nas mare aprâpe vinăt; stropit pe obraz,—cun 

ris uricios de destrăbălat;—iera fârte displăcut. 

Dăduse vro cinci falimente, ca negustor de 

haine, şi după cel din urmă, dispăruse din Bră- 

ila, ca să r&sară în Suceava arendaş. 

Tera apoi Marcu luster şi Duvid Hascal, am- 

firionul. Vr'o alţi trei nu veniseră, fiind mai fri- 

coşi, neștiind încă bine dacă se expunea sati 

nu la vrun neajuns. Aceştia aveai “moşiile luate 

pe. nume: românești ale unor persâne care se îm- 

prumutaseră pentru exploatarea jidovească. . 

Duvid Hascal arătă starea lucrurilor de la 

.Măineşti, cu sprijinirea, ca martor, a lui Marcu 
7 

luster. | 

— Şi fiind-că în Prefect nui nici o speranţă, 

termină el; trebuie să mergem mai sus. . 

— Să mergem, zise Margulies... Eu am și 

pe deputaţii şi senatorii din Botoşani...
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__— Dar cum să mergem? întrebâ Leibu Pen- chas, clipind repede și clătinându-se în loc. — Hm! cum să mergem,—zise Ghidale Froi- mescu. “Să deslegăm pungile: să împrumută cu dobândă mai mică pe termen mai înde- lungat... - | 
— La nevoie să dăm și fără dobândă, adecă fără să mai luăm nici capetele... :zise Margu. lies... Parcă n'avem cui da și par'că rare cine să ia? | | | — Toate bune, luă cuvint Feldea, dar la cine să alergăm? Numai Ja deputații 'şi sena. torii din Suceava şi din Botoșani? Nu- prea sînt tocmai gureși... Nout - ne trebuie scandal; şi scandalul nu'l fac nici odată al guvernului... Noi, prin. urmare, așa să chibzuim: să plătim Câtor.va din opoziție, cari sînt în cameră, ca să ia pe guvern numai pe t&râmul opoziţiunii cu ori ce preţ; să plătim şi pe câţi-va influenți de-ai partidului, cari să pue stăruință cu bini. șorul pe lângă guvern. Acesta, este una. Prin- cipalul e ce să. cerem și sub ce formă să ară. tăm pericolul ? 

— Ca revoluţie |.. strigă luster.. — EI, asta-i!.. Nu fi prost, Marcule. - Cum a luat lucrurile Cosmin, nu va ieşi nici odată O revoluție, adică o r&scâlă cum ay vrut, de sigur, să zici, Și cu tâte astea nouă ne-ar tre- bui o r&scâlă. Eă am Și plănuit-o,.. — Cum? Ce vrei să zici? întrebă Penchas, Gre-cum speriat. 
Feldea zimbi și urmă:
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—- Da, ne-ar trebui o răscâlă, ca guvernul 

să întrebuințeze armele şi ca opozițiunea să 

pâtă ţipa. O r&scâlă pâte pricinui guvernului 

tot-deauna o situațiune gravă; şi atunci am . 

avea noi dreptatea Că, din cauza faptelor lui 

Cosmin a purces... - Pentru asta r&scâla trebuie. 

să se întîmple la tine Marcule şi la tine Duvid... 

Aceştia săriră. cu- spaimă: 

— Cum? la noi?. Și să pătimim ceva? zise. 

Duvid. | ” 
— M& rog, ascultați-mă, nu fiţi nerozi... Răs- 

câla trebuie să aibă caracterul antd-semit. Cos- 

min vrea să cumpere boi şi pluguri pentru Hâr- 

topeni,. iar pentru Ranomireşteni a hotărit ca 

- ei să 'şi lucreze pămînturile cu plugurile Măi- 

“-neștenilor. Trebuie să -li se spuie că voi nu 

vreți și. că: ei trebuie să se r&scole, după ordi- 

nul lui Cosmin, în contra vostră. 

_— ŞI să ne dea foc aici? strigă Marcu. 

:— Nu— apoi dăcă nu . mă lăsaţi: să spuli 

tot. Nu asupra curților vâstre de la ţară; vor 

fi 'sfătuiţi sa se arunce, dar la oraș, înţelegeţi? 

_Şi vor fi așa îndemnați, să 'năvăliască asupra - 

evreilor de la marginea. tirgului, ca -un fel de 

răzbunare, până adecă: să ajungă la casele vostre 

din tirg... Dar atunci îi vor întimpina soldaţii și 

lupta se va încinge între ei și țăranii îndârjiți... Ce 

vreți? vor pătimi câţi-va evrei din ai noştri, dar 

trebuie ceva jertfă... Noi pe urmă, vom zice că 

punem mână de la mână, şi așa îi vom despă- 
gubi de ce vor fi stricat țăranii... Cu acesta, 

„compromitem cu totul pe Prefectul care a to-
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lerat mișcarea lui Cosmin. Vom merge mai de- parte: vom da telegrame de disperare, vom seri 

„min, și de mișcarea lu socială. “Ț&ranii, răniți, pSte și uciși de soldaţi, st vor înfricoşa şi nu Vor mai năzui să imiteze pe Măineşteni. Vom mijloci pe lângă Ropniţă apoi, care o să. ia pe fata lui Avenian, să “] întârcă pe acesta mai repede din străinătate ca Să 'ŞI reia moșia de la țerani—șii vom bate pe 'tâte potecile, — 0 observațiune, cucâne Iancule, întîmpină Froimescu. Cum O să prevenim armata ca să sară la țimp în contra țeranilor, știi, să nu facă prea multă stricăciune a-lor noștri ? — Eo observațiune bună și O să m& gân- desc. Inţelegeți,  acesta-i planul “general. Amaă- nuntele, îmi r&mâne să le studiez. — O observaţiune aveam şi ei de făcut, 
A 

zise mititelul Leiba Penchas, după ce se mișcă 
facă r&scâla ? 
— Pentru asta me voiă duce la București unde sint haimanale destule care o fac pe so- cialiștii.. Cei mai mulți sînt ovrei d'aj noștri; le dăm parale și instrucțiuni cum să procedeze, — iar treaba o să meargă. Noi să hotărim sumele de pus în «rizic» şi să 'mi daţi mână liberă să lucrez pentru noy toți. 
— ME faci pe mine secretar şi casier al fon- dului ? întrebă Penchas clipind și rizând.. | — Casier va fi bancherul nostru Hasca], 
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om de încredere şi destul de interesat în cauză. 

Ne-am înțeles? | | 

— Ei cred că mal mult de cinci mii de lei 

de fie-care n'o să.trebuiască ? zise luster. 

— Și eii cred. O să mE duc apoi şi la cel- 

Talţi trei câri: n'ai venit: cu 45.000 de lei, de: 

la nouă .inși, ce dracul no să ridicăm în pi- 

cioare o ceată întreagă de câini furioși? zise 

Feldea... 
— Mult, cam mult, oftă Margulies... 
— Dar scăpăm de-o propagandă prin fapte, 

care, ne poate aduce pagube de sute de: mii 

de lei, zise Feldea. Inchipuiţi-vă că după satele 

lui Marcu şi lui Duvid, trece dorința de eman- 

cipare şi la cele-lalte sate? Mai putem atuncă 

lua zece piei de pe ţăran?... Azi nii rob; în 

scurt timp el va trata cu noi ca om liber întru 

cât-va—căci ne mai fiind numa! cu braţele ca 

astă-zi, va şti să ne pue condițiuni grele pentru 

munca ce ne-o va face... 
— Aşail 
— Aşaii.. 
— Te admir, lancule!... strigă Hascal... Pe&cat 

că te-ai botezat | 
— Am făcut-o ca să prind mai i bine pe afu- 

risiţii de români. E le inspir mai multă. încre- - 

"dere de cât voi... 
— Dar 'copiii' tăi, lancule? Vor mai fi ovrel 

Gre? întrebâ Hascal. 
Feldea începu a ride: 
— Am ei grijă să rămâie amici al ovreis- 

_mului şi ovrei în speculaţiuni. Sângele nu se
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schimbă, Hasca] dragă. Noi Sîntem Şi vom r& mânea, în urmaşi noştri, fie. chiar botezați cre- Ştineşte, urmăritorii statornici ai marei idel a „ dominațiunei evreeşti peste tStă creştinătatea — 

— Ah! de ne-am scăpa de Cosmin ma; de- grabă | oftâ Hasca], . 
— O să ne scăpăm, fiindcă e un 'Om mare, Să-i dăm dreptate. Dar acesta e patima crești- nilor, folositâre nou&: ei singuri își dai în cap, fiindcă pe de o parte nu 'și găsesc timp să “şi aprecieze. geniurile, iar pe de altă parte, _stri. cați sufletește, din invidie cât și prin intrigile n6stre, ajung să se mănânce între ej: așa ei dă înnapoi şi noi înnaintăm, Onorabila adunare SE sparse după amează, Fie-care porni pe la moșie, iar Feldea de-a dreptul la Fălticeni, " 

În timp ce 'Ovreimea pornia lupta, pe ascuns, vrăjmaşii Prefectului vorbiati cu Ministrul de In- terne asupra mișcărel subprefectoriale care, lor nu le convenia, căci: «le înstreina multe sim: “«<Patii. Prefectul: prea Şi-o luase în gât că e cu 
și alte multe argumente de felul acesta. Ministrul de Interne chiămă telegrafic pe Prefect, tocmai când acesta aștepta să i se co- munice confirmarea nouălor numiri ce recoman- dase. 
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N 

Dănăriciu fu surprins de chiămarea acesta, dar 
plecâ, fireşte, plin de curiositate și întru cât-va 
“atins în chip neplăcut. 

Sala de intrare a Ministerului de Interne foia 
de deputaţi şi de senatori, cari, <regulaă» fel 
de fel de însărcinări cu care veniseră de pe la 
cuiburile lor, din partea alegătorilor lo-.. 

Dănăriciu dădu cu. ochii, cum intră, de un: 
senator al judeţului. Acesta îl salută târte rece 
şi căută să se scape cât mai repede de Pre: 
fectul “<ameninţat>.. | | 

Dănăriciu înţelese. atunci în ce fel se prezinta | 
cestiunea chiămării lui şi avu un zîmbet de mân- 
drie dispreţuitâre. 

Intră la Secretarul General şi întrebă de ce-. 
rerea lui privitâre la schimbarea sub-pretecților. 
— Decretele sînt făcute, îl respunse înnaltul . 

funcţionar, dar, — zîmbi ciudat, — d-nul Ministru |. 
le-a cerut şi le-a oprit la d:sa.., 
— Sint semnate de Maiestatea Sa? 
— Da... 
— Pot intra la Ministru? 
— Să văd. lera cu niște deputaţi și senatori, 

dacă nu mă înșel, chiar din' Suceava și de prin 
Botoşani par'că... a 

Abia după vro zece minute Secretarul se ivi.. 
— “Te poţi duce, dragă, la d-nul Ministru. 

E singur acuma. | ” 
Ministrul de Interne, albit de ani și da po- 

litică, arăta după înfăţişare că este sigur de rolul 
săi în partid și de influența sa în Minister. 
Dându-și pe deplin seama de împrejurări, după:
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„oameni după oamenii cu cari SE servia și de oameni după necesităţile ceși crea partidul, — se ridică şi primi în modul cel mai prietenos pe Dănăriciu. 
După schimbul de politețe, Ministrul îl făcu să 'şeadă lângă el și începu: | — Dragă Dănăriciule, te-am chemat telegrafic si mă sfătuesc cu d-ta într'o cestiune de seamă , „pentru acel. judeţ. E vorba de administrațiune, și, ca să fie bună, după cum doreşti d-ta și după cum este în vederea nâstră a tuturora, trebue să cunoști bine oamenii pe carei întrebuințezi, Nu mă îndoesc cât de Puțin de pătrunderea d-tale, însă unde se uită maj mulți, se vede mai bine. 

| „ Scoţend apoi raportul, adaose: aşa de pildă, recomandații d-tale se bucură de tâte calitățile necesare postului ce va ocupa. fie-care? — Domnule Ministru, când m'am convins, în urma unei inspecții mai amănunțite. că sub-pre- fecţii actuali sînt lipsiţi cu totul de însuşirile pos- turilor lor, —am hotărit înlocuirea ; nu am cerut - înlocuirea însă până ce nu am Cău:at oamenii... Sint pe deplin convins dar că nam greșit în alegere. 
— Nu zicnu, dare bine să fie văzuți în chip simpatic și de cei-lalți bărbați. de seamă ai ju- deţului... - 

„— D-le Ministru, dați'mi voe, ve rog: decre- tele făcute dovedeşte că nu ați avut nici o obiec- țiune când vam trimis raportul meti. S'aii redeschis Camerele însă, aă venit deputații și senatorii printre cari sînt Și cei nemulțămiți cu pers6na 

_
.
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sea ca Prefect, şi ai pus cuvint, dorind a se 
amesteca în ce nui. pote privi de loc. De ad- 
ministraţiune, sînt eă responsabil, şi întru cât 
am încrederea d-vâstră, cred că nu am nevoie 
de controlul d lar... Eă nu pun cestiunile per-. 
sonale înaintea interesului public... Sînt, ori nu 
sint Pretect... 

— Nu o lua așa iute, Dănăriciule. Ne ești 
forte folositor: ne ești un credincios inteligent” 
si harnic; dar trebue, tocmai în interesul parti- 
dului, se ţinem semă de părerea tuturor, întru 
cât e bună, şi să veghiăm că între toți. amicii 
noştri să fie armonie... Așa, uite? Eustaţiă,. nu 

„prea este pentru sub-prefect... E prea tinăr şi 
prea, cum să zic, neobicinuit cu ale adminis- 
traţiunei... ! 

— Ştiu... Nul are la inimă domnul deputat 
Stradolea. 
„— Cest-lalt apoi, Atanasiu, are nu ştia ce 

socoteli în trecut... | 
— Asta va spus'o senatorul Huhulea.. Da, 

“a avut cu d-lui socoteli; iar hoțul de păgubaş 
a fost tot Atanasiu. Sint, cum vedeți, d-le Mi- 
nistru, mici intrigi meschine, şi nu. îndreptate 
atâta în contra recomandaţilor mei, cât în contra 
mea... Vor să me desguste, ca să. demisionez, — . 
şi... am să le fac cheful. O să vE roz chiar să'mi 
primiţi demisiunea... 
— Ei! ei! eil. nu vreai aşa... Bine, eată, 

r&mâie cei aleși de d-ta... 
- Şi sună. Servitorul, intrâ. Ministrul îi dădu
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„ lucrările să le ducă Secretarului General pentru 
a le da drumul. .. 
— Acum te-am împăcat? 
— D-le Ministru, aţi împăcat un județ întreg: 

în care se va face o administrațiune inteligentă, 
v'asigur... | 
— Ajunsese va să zică, în hal ră&i, judeţul? 
— Nici o rindueală, nici un Dumnezei! 
— Nu mă mir atunci că ideile socialiste ati: 

început pe ici, pe colea? 
— Idei socialiste? întrebă Prefectul mirat... 
—. Da, aşa aud. Intrun sat, nu ştiii cum.-ii 

zice,- este un învățător care vînează popularitatea, 
cu mult meșteșug... Se vede că-i sclipește pe 
demnnaintea ochilor deputăţia... Asta n'ar fi un 
mare neajuns, dar aud că se cam observă miş- 
care printre țărani,—un fel de sămință de r&s- 
vrătire.,. o E 
— Mărturisesc că sînt uimit de cele ce aud... 

Inveţătorul de la Măineşti... 
— Da, așa, de la Măinești... 
— Este un om de o vastă inteligență. 
Și începu a-i amănunți tot ce a făcut în acel 

sat şi din Măineşti. : 
— Forte frumos, dar cu: tendințe subversive, 

Dănăriciule. Ia seama, te rog, cu noul d-tale. 
sub-prefect, să cam înceteze minunile acestea care 
nu duc la bun capet, —nu!.. 

Și Ministrul se ridicâ, ceea ce însemna că ter- 
minase cu prefectul. N 

Dănăriciu se ridică şi el, urmând să aibă însă. 
pe chip semnele nedumerirei. 

7
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„— Cred'co să te mai ved?-îi zise, întin- . 
zendu-i mâna Ministrul, . 
— Nu, d-le Ministru; afară numai de veţi fi 

la Cameră, pe unde o să m& abat puțin. 
— Am să fi. 

ia 
Dănăriciu eși pe gânduri. Uşierul îl pofti la. 

Secretarul General. E o 
— Ce e cu Măineştii-Plopilor, d-le Prefect? - 

il întrebâ acesta pe un'ton familiar. lerati prieteni. . 
„__— Dar bine, după cum “văd, Măineştii au pe 
la d-vâstră o faimă teribilă, zîmbind zise Pre- fectul. | - | 
— Mă rog, Deputaţii şi Senatorii d-vâstră 'mi-aii împuiat urechile că de acolo o să izbuc- niască o revoluţie ! sălbatecă,. de nu vom lua 

măsuri. - Ii 
O — Și ierau serioşi d-nii mandatari al Naţiunei, 

când spuneai parascoveniile astea? - 
„— De-aceea te-a şi chiămat Ministrul. lera în- - grijat. Ai vorbit cu el? a 

„— Da, "ram lămurit ce este la Măineşti şi | nu 'mi-e greti săți spun și ție. : 
—" Del cam ai întru cât-va dreptate, zise Se- cretarul, după ce termină Prefectul, 
— Cum, şi tu bădie, umbli cu asemenea idei înapoiate? strigă Prefectul. -Ce dracu? Trăim în - “ Patagonia ori în' Ţara Românească? * 
— Ba nu z&u, Dănăriciule, nu vezi tu că pro- prietatea e amenințată a se îmbucăți? Țăranul e mizerabil, dragă : când s'o vedea cu ceva avere, te j6că pe degete de-nu mai poți munci cu el.. — Dacă aşa vezi tu lucrurile, 'Secretarule 

32
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dragă, nu putem sta de vorbă. Țăranii nu sînt 

mizerabili. Sînt. oameni cu dreptul la viaţă şi la 

bun-traiti. Dar ce să mai discut? Vino odată la 

Măinești, vezi, judecă bine ce vei vedea şi atunci 

-să mai vorbim... Ri | | 

Dănăriciu plecă, enervat, Vedea bine că tote 

acestea ţintiai în'el. D-nii Mandatari, exagera- 

seră în r&i reforma de la Măineşti, pentru că el 

îi luase apărarea. 
Că ierati capete strimte şi că nu înțelegeaii 

interesele lor chiar, prin o bună stare a țăra- 

nului, o ştia el de mai 'nainte; dar nui bănuise 

că puteaii merge atât de departe cu r&utatea 

faţă de el și cu prostia faţă cu îmbunătăţirea 
de la Măineșşti. 
pe. | _ 

La Cameră, cum îl văzu Ministrul Instrucţiunei, 

îl şi întimpină. a 
— la asculă, Dănăriciule, dar ce-i cu învăţă- 

torul de la Măineşti? Ştii că am să-l destituiă? 

— Aţi face o faptă rea, domnule: Ministru. - 

Gereţi, vă rog, raportul de acum un' an al.re- 

vizorului, când nu ierați d-vstră la Instrucţiune, 

şi citiţi]... Dacă veţi persista şi apoi în ideea ce 

Vai făcut'o a/fii, din r&utate, — ei disperez de 

dreptate şi de vedere justă... 
— Eşti cam nervos. Dănăriciule... 
— Şi n'am re cuvînt? Azi m'am întilnit cu 

ministrul de Interne, 'ml-a vorbit ca şi d-vâstră, 

de Măineşti. M& întilniți, de Măineşti îm! vorbiţi, 

şi tot alarmat. Dar nu înțelegeţi, d-le Ministru, 

că ar fi o fericire pentru țară să aibă aşa în-
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vEțători, să aibă sate cum ai ajuns a fi Măi- 
neştii? Uite, să v& mal spun și d-vâstră, pe scurt,. 

Trecură lângă o fereastră şi Prefectul îi arătă 
t6tă cestiunea. | * 
— Ori-ce 'mi-ai spune, Dănăriciule, învățătorul 

d-tale e un mare ticălos; vinează popularitatea 
şiţo să stirniască între țărani “nemulțămiri.... O 
să mă ocup de aprâpe de lucrul acesta, 

Deputatul Loza, prieten cu Dănăriciu, veni șil | 
lu de-oparte: a 

— Ştii că antagoniștii noştri sati pus pe lucru? 
— Ştii, mam lovit de opera d-lor.. 
„— Dar nu ştii pâte de unde și cum, așa de 

odată, pornirea asta împotriva ta? o. 
— Vor să demisionez, 
—. Este şi aceasta; dar s'a amestecat jido- 

vimea, dragă, şi Gre-care sume. at circulat... 
— Ce spui? | 
— Tu pleci deseară? 
— Plec. : | 
— la punerte şi află ce face Feldea? 
:— Feldea? Dar el e botezat. 
— Nu fii naiv. Botezat cu pielea. Ia-l din” 

scurt, îţi spuiu. -. a 
— Bine că -m'ai prevenit, 

Dănăriciu porni la Fălticeni adinc mâhnit: da, 
„iera forte aprâpe de adevăr ca jidovimea să se 

fi -pus de-a curmezişul.. | 
— Trist, îngrozitor de trist ca în țara asta 

să fie români cari să se lase a fi plătiți, pentru 
“a “lucra împotriva neamului lor Şi mână în mână
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cu ovreit pentru opera lor de distrugere, — își 
zicea Prefectul, pe când trenul îl depărta de Ca- 
pitală. 

„XVII 

8 Ianuarie, 188... 
Nisa, otelul Beau- Sijour. 

Iubite Domnule Cosmin, 

«lera de datoria mea săți scrii, întru cât 
-ne despărţisem, la plecarea mea din țară, 
în anumite condițiuni, care, dacă nu puse- 
seră între noi răceala, dar o stînjinire de 
sigur. 
"«Scumpa mea Marioara "l-a destăinuit 

că 'ți-a' scris, prin urmare ne cunoşti bu- 
curia cea mare: insănătoşirea iubitei n6stre 
Mărgărinta. 

«Duta te-ai ținut de cuvint, iar dacă al 
scris, 'mi-ai scris mie, când de drept se cu- 
venia să-i răspunzi Mari6rei. 

«Iţi mulțămesc pentru frumâsa d-tale scri- 
s6re în care cu plăcere am recunoscut inima 
adevăratului prieten și mâna artistului, îți 
mulțămesc pentru tot ce-ai făcut în Măi- 
neşti: văd că ai avut dreptate cu teoriile 
d-tale, care, în practică, sai dovedit mi- 
nunate şi Dinefăcătâre, 

«Mergi înainte, pe deplin încredințat că 
sint..cu sufletul întreg pentru opera d-tale;
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aceasta ţi-o voiii arăta şi prin fapte, la so- 
sirea n6stră, căci unui om de fapte ca d-ta, 
cu fapte să vorbeşte; numai în sensul acesta 
se pâte da o val6re cuvintelor de aprobare. 
«D-na Cosmin, o mumă exemplară în 

iubirea ei pentru d-ta și în chipul cum te 
înțelege şi te secundează, este adese ori 
subiectul de seamă al convorbirilor nOstre ; 
îi mulţămim din suflet cu toţii pentru dulcea 
dragoste ce ne „poartă și pentru salutările 
ce ne-a trimis. 

«Une-ori, în frumusețea acestor țărmuri 
înflorite, ni se. ivesc serile de la Măinești 
când ne desfătam ochii, privindu-vă înţelepţi, 
harnici şi mari în prietenia d-vâstră ;—su- 
fletul, ascultându-vă; pe d-na Cosmin în 
partea ce lua la vorba. nâstră, pe d-ta în 
deșfăşurarea măreaţă a planurilor d-tale şi 
în negrăit de plăcutele accente ale arcu- 
șului d-tale 'măestru. | 

«De sigur că nu este departe timpul 
când'vom reavea mulțămirea din nu tocmai 

| depărtatul trecut, — și de astă dată, cred, 
cu totul în alte relaţiuni, “de Gre-ce ne cu: 
nOştem .pe deplin şi ne-am dat dovezi că 
ştim să ne apreciăm. - 

„ «Rugându-te să arăţi d-nei Cosmin res- 
pectudsele salutări ale Mărgărintei şi ale 
mele, dai cuvîntul Maridrei,- ceea ce în- 
seamnă că aderez la tot ce "va! scri dinsa 

” «Cu tâtă afecțiunea” 

" «Jacod Aventan»
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«Scup şi mult dori! ate, 

«Nu știti cum să încep,—ca în tot-deauna 
când inima îmi e atât de plină de mulță- 
mire, în cât aşi voi să spuiii de-odată tot . 
ce am de spus, — și acesta, vezi, nu-i cu 
putință. Ă 
__«Mai întâi, am avut vizita d-lui Mihai 
„Ropniţă, care, sub cerul limpede al Nissei 
a avut nenorocirea să vadă tâte în negru: 
tata "i-a tăiat poșta, adecă la făcut să în- 
țeleagă că... sînt prea : nepotrivită pentru 
domnia-sa. | 

„»Bietul... copil, a plecat și ne-a lăsat, pe 
„mine mai ales cu lacrimi de bucurie pe 
"obraz, iar marea tot bate ț&rmurile cu 
Valuri, cerul tot limpede este... Nimica nu 
sa schimbat în vesela natură, | 

«Ba nu, mint: sa schimbat inima mea... 
căci și ea face parte din natură, 

«Se ştie pe deplin liberă, se ştie invoită, 
şi de scumpii părinți, să și viseze fără nici 
o împotrivire visul de odiniră care este 
de azi și de tot-deauna... 

<Adecă „de tot-deauna“ până la întâr- 
cerea în țară, când, o păsărică albă 'mi-a 
spus, că va lua minunata formă a împlinirii... 

__ <Ah! Dâmne cât sînt de necunoscătâre! 
Ce fel de formă să fie oare aceea? 
-<Trebrie să fie frumosă însă, judecând 

după dorul mei de a ajunge până la ea— 
după mulțămirea ce mă stăpâneşte când mă 
ved în siguranța de-a ajunge, 

a
 

p
a
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- «Am, primit din Paris de la d-nul dela 
“Taille. ro exemplare de fie-care din com- 
poziţiunile d-tale: ce frumos sînt tipărite! 
Îţi trimit cinci din una și cinci din alta... 
Parte dreaptă. 

„_ «Maiorul Camerolles scrie tati că şi con- 
certul Lamoureux le va executa. | 

«Îţi trimit de asemenea opt critice din 
cele mai importante ce "'mi-a trimis d-nul! 
de la Taille. Sînt unanime în a recunâște, 
dragă amice, valoarea” artistică a operelor” 
d-tale șiţi prezic un mare succes ca scriitor 
de operă... | 

«Pe când dar o operă? i 
«După ce m& voii întârce? Nu-i așa?.. 

Ghiceşti pentru ce? | 
«Ol nul nu ghici încă, fiind-că mor 
de bucurie. lartă” mi asemenea pornire, dragă 
amice... Sînt o nebună şi jumătate... 

«Știi că- de când sînt- aşa de veselă, 
cântăresc mai mult?. Ol n'o să m& mai 
cunoşti, când mă vei vedea... Tata ride de 
mine că mam făcut urîtă... Dar ca să nu - 
crezi aşa. glumă, 'mi-a dat voe săi trimit | 
portretul meii.. Te rog > să'mi spui cum în 
voiii părea? - 

«Mama zice cam şi îmbătrânit. Se pote. 
„Mai degrabă îmi vine a crede. Am și găsit 
trei fire de păr alb... Trei, dragă amicel|,. 
Dar tot mamica mea cea dragă 'mi-a. mai 
spus că e ninsâre de primă-vară... Eu vreaă,
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să fie a norocului... care ne așteaptă... pe... 
pe toți... Sa 

«Îţi mai trimit și nişte vederi din Nissa, 
Unde vei vedea puncte roşii, să știi că pe 

„acolo 'm'am plimbat în cea mai scumpă în- 
tovărășire: a gindurilor mele pentru d-ta... 

«Am fost şi la Monte-Carlo.. da, vei 
vedea. Să nu te sperii însă: acolo am 
avut... numai emoțiunile altora și pe ale 
mele proprii în sala de concert. 

«Vai, dragă “amice, cât este de mare ne- 
"ghiobia omenească: să fii ei sigur că 
Banca de joc e făcută in folosul acţionarilor 
ci, și cu tâte acestea să dati, să daii tot 
ce am, cu o patimă care se aseamănă ne- 
buniei! Ba dupt bani, să mai dau şi viața, 
pe care so jude sarcină, fiindcă nu mai 
am parale! Vezi, asemenea lucruri nu le 
înțeleg. 

«În ziua când ne-am dus, scotea din 
mare pe un biet tînăr american care se 
aruncase în valuri, fiind-că plerduse tot cu 
ce venise. 

«Mormint de aur este Monte-Carlo acesta. 
Pentru ce parcul minunat, salele pline de 
picturi de artă și chiar aceste concerte splen- 
dide din fie-care Joi: 

«Pentru ca prin ele să atragă la con- 
certul monetelor de aur şi al fișiitârelor 
hârtii de bancă? - | 

<E frumos şi e îngrozitor] 
—< Wilhelmina a pus pe numărul 13 
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şi a câştigat '36 de napoleoni... şi iera ve- 
selă de isprava asta. Am certat-o şi... âm" 
iertat-o... 

„ —«Dar nu mă mai prinde pe acolo». 
| - «Mâine plecăm la Marsilia şi apoi, la 

" întârcere, o să ne oprim la "Toulon, la 
Hyeres, la San-Rafaele și la Cannes: aci 
o să stăm vro săptămână, ca să vedem 
tâte imprejurimile şi insulele. - 
„«Te rog caută în calendarul de pe anul 

acesta noă: nu: cum-va. lunile de iarnă 
vor fi având mai mult de 31, 30 şi 28 
de zile? Asemenea lucru nu 'mi-ar plăcea. . . 
"Ori cum, Aprilie va intra în ţară odată cu. 
NO. . : 

| «Sărutări de mână scumpei nostre ma: 
- „me Cosmin... O doresc, o doresc, o doresc... 

«D-tale inima, cugetul, viața... 

2 

« Mari6ra SI 

Cosmin sărută aceste din urmă rînduri, cu 
lacrimile în ochr.. . 
„— De astă dată nu ne mai putem teme de 

nimica, zise d-na Cosmin, imbrăţişânau și pe Victor 
şi sărutându'[... " 
— Atâta de mult ma încălzit i m'a îndu- 

iioșat scris6rea asta, mamă, în cât îmi vine să 
sbor într'acolo.., 
— Al tace-o, Victore? 

— Da, mamă. Sint întinerit, sînt nebunatec, 
“sînt copil... de fericire... Dar m& opreşte datoria... 
Me opreşte acel: «mergi înainte» al lui Avenian...
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Cum 's& întârse Prefectul Dănăriciu la re- 
ședință, chiămâ pe un om al lui de incredere, —. 
un fel de «face de t6te» şi «nu isprăveşte nimic». 

Pănă să urnești și săl pui pe lucru, îţi trebuia 
multă trudă ; dar când să înfigea, apoi mai harnic, 
mai șiret şi mai izbânditor, puţini ca el! 

Cătinescu trăia cu te-miri-ce şi mai nimic: 

mai mult din dărnicia câtor-va case boereșşti; 
iera cinstit însă: nu sar fi pus cuiva îndemână. 
pentru vr'o treabă crucișă, dâmne fereştel.. 

— Ascultă, «Tembelaki», îi zise prefectul,— 
cum îl poreclia el în chip familiar, — să te faci 
luntre şi punte și să'mi afli ce“ urzește jupân 
Feldea botezatu. Ei bănuiesc că umblă cu ji- 
dovimea cea-laltă din județ să sfănțuiască pe 
niște «de-ai noștri», deputaţi şi senatori, pentru 
a-l face să loviască în Cosmin, — l știi tu..., și 
în mine.. 

v — Aşa li-i vorba? răspunse Cătinescu, scăr- 
pinându-se dup urechi. Apoi lasă că eu lis nașul 

Cinci, şase zile nu mai dădu pe la Prefect. 
Intro bună dimineață însă își ivi nasul în 

între deschizătura ușei biuroului prefectoral şi 
prezintă cuvenitele «sărutări de mână», din vorbă, 
Pretectului care și sări din loc, lacom de vești. 

— Ei, Tembelaki, cum e? Albă ori neagră? 
— Albă pentru «ceia> că “şi-a uns osia; 

n€gră pentru noi că pâte ne-or viri în vrun 
chichion... 
— Ce spui tu, Tembeleo? 

— Uite chiar aşa. Și şezu. Apoi, dacă "mirat 
dat poruncă, începu Cătinescu, mi-am făcut de
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cale pe urma fepurelui botezat... şi lam prins 
“la hotarul.moşiei a doi jidovi... spre cea margine 
dinspre Neamţu. Ce-am făcut, ce-am dres, eacă 
aflat-am ' că Feldea stringe «mumbaşirto (așa 
zicea el banilor de aur) de la jidovimea judeţului. . 
Și m'am făcut pe urma bâtezatului până în Făl- 
ticeni, şi lam vezut că intră la Duvid Hascal, — 
mă rog dumitale, la bancher. Şi lam așteptat 
pân'o ieşit și iar m'am ținut de umbra lui... până 
ce lam dus la gară, ieri seară, şi lam pornit 
la Bucureşti... | 

— A! va să zică a pornit-o la Bucureşti? 
„=— Să numere «mumbaşirii», fireşte... 
— Să mite porneşti şi tu diseară la Bucureşti... 
— Da nu moiu rătăci?.. 
— Ţioit da scrisbre către Loza. | 
— Dipotatu? Bine. Și ce să fac la Bucu- 

reşti ?.. 
— Să mite plimbi pe urma botezatului și 

să afli cum îi merge sănătatea pe- -acolo... 
— Am înţeles, 
— Să vii pe-acasă să'ți daii parale.. 
"— Şi asta am înţeles-o... 

La trei zile după plecarea lu: Cătinescu, po- - 
lițaiul veni și aduse Prefectului ştirea că un 
inspector școlar, d-nul Stratomir, sosise la prânz 

"cu trenul şi plecase repede, cu sania pregătită 
de revizor, în judeţ, să facă o anchetă... 

— Bine, răspunse Prefectul și telegrafi ime- 
__ diat sub- prefectului Eustațiu să se ducă la Măinesti 
numai de cât și să-i raporteze, în pers6nă, ce
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anchetă face acolo un inspector școlar. Ii trecuse 
"repede prin: minte că ancheta putea fi în contra 
lui Cosmin. 

Ia XVII 

Părintele "Stratomir avu de astă-dată fericirea 
să'și vadă fiul intrând în casă și trăgend la el 
în gazdă, pe nepoftite, | i 

— Da cum te-ai rătăcit pe la noi, acum în 
puterea iernei, Dinule mamă, îl întreba mereti 
preoteasta, sărutându'l și desmierdându'] pe păr. 

— Am fost în inspecție prin Fălticeni și mam 
- abătut să vă v&d, fiind-că 'mi tera dor, — r&s- punse el cu acea silință care caută să îndulciască 
glasul şi să dea cuvîntului căldura unui sen- . 
timent ce-ar exista. 
„— Dâmne, cât bine ne-ai făcut, repeta pre- 

oteasa, cum iera obiceiul ei, și'și ștergea lacri- 
mile cu dosul mâinelor. - 
— Ei, ce mai este pe la d-vs, tată, întrebă 

Dinu, rezemat cu spatele de sobă, în timp ce 
motanul favorit al casei i se petrecea pe la picidre, 
r&sfățându-se cu tossul. | 
— Ce să fie, tată? răspunse părintele, cu ochii 

înnecați în întreaga ființă a fiului, și luminos de 
bucuria sufletului: întâi ŞI întâi. sănătate, din mila 
Domnului, apoi bielşug, cum nai mai vezut 
Măineştii și iară şi iară luminâsă străduință, spre 
folosul sufletelor, a omului ce ne-a dăruit Dum- 

„nezeă,., 
”
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— “De cine vrei să vorbeşti, tată? Carei. 

omul acela? întrebâ, încruntând sprincenile .. 
— Cum, tată, ai uitat de-atunci.de la «premii» 

grăi părintele, surprins de mintea scurtă a o- 

dorului s&i. Cine Pa văzut pe Cosmin şi nu sa 
minunat? cine la auzit grăind şi la mal uitat? 

Domnul inspector avu un hohot de ris, falș 

ca pe-o strună r&ă acordată; apoi, cu un zimbet 

 fârte disprețuitor, ce se r&sfrânse şi în priviri, 

începu: | 

„— Cosmin al d-vs? Un «şarlatan> care vă 

fură ochii, ca la copii, cu jucărele frumose dar 

lesne de rupt; un blestemat care, chip, face de 

tâte şi nici pe una cum trebuie, iar cât priveşte 

şeâla, iese din program, încarcă mintea copiilor 

cu bazaconii, cu nimicuri, și zice 'că încalecă pe 

progres... la lasă, tată! „ 

- Părintele parcă picase -din cer, aşa căuta la 
fit său, de uluit, de încremenit. 
— D-ta, tată, grăeşti aşa? D-ta Dinule tată? 

- putu el să șoptiască: glasul îi iera parcă su- 

grumat în beregată. | 

— Tată, et vă dati dreptate de alt-fel: d-vs 

sinteți 6meni buni dar naivi, adecă lesne de 

amăgit. Noi la Bucureşti, unde să stringe tot 

ce este mai învăţat şi mai deosebit în ţara asta, 

judecăm alt-fel, vedem drept, cântărim bine pe 

acela ce ni sar înfățișa cu o idee nouă. Noi 

deci, Pam văzut, Pam cântărit, lam judecat și 

am venit să-i fac o cercetare, de-o să-i meargă 

fulgii... « Şarlatanul» |: - | 

— Veţi fi având pe acolo multă învățătură
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Dinule tată, răspunse b&trânul, mâhnit, dar n'aveți 
inima cu ochi... Aveţi vorba mândră, dar nu s& 
lipeşte; nu scapără din graiul vostru lumina pri- ceperei pentru noi... Mătincă aţi ajuns că nici: nu mai ne cunâșteţi, pe noi de pe la ţară: ne- voile n6stre nu mai sînt și ale d-vs... Noi sîntem 
proșştii care trebuie să rămânem proşti şi d-vs înv&țaţii cari trebue să ne cârmuiţi dupt poftele d-vs boerești.. | , 

Ce-i drept că domnul Dinu Stratomir nu mai 
stătuse la vorbă cu părintele, cu tatăl lui uitat ca fire. Acuma, fiind-că nu iera dobitoc ci numai înfumurat, pricepu pe părintele căruia îi dase ca- litatea de incult şi să ruşină pentru câte-va clipe... — Să nu care cum-va să faci vrun răi luă Cosmin al nostru, Dinule tată, că 'mi-e teamă să nu te ajungă mânia lui Dumnezer. 
— Eu o să 'mi fac datoria, tată... Am un post însemnat și sînt trimis să cercetez: trebuie 

să fii la înălțimea încrederei. Ministrului mei... 
— Ştii că n'o să vezi mai râii ca revizorul d:vOstră... | 
— Revizorul! un prost. un om care se a: prinde fără să judece adincul lucrurilor... 
— Dacăi prost, de cel ţineţi mai mare peste înveţătorii judeţului?,.. So 
— Apoi, adese ori, tată, pe lângă cei buni s& strecoră şi proștii.. E 
— Dumnezei să ve înțeleagă şi să vă aleagă... Dar cât e vorba pentru Cosmin, de-i vei face vrun ră, Dinule tată, să ştii că. o să 'mi lași în inimă un fier ars în foc: gândul că d-ta, «o-
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drasla» mea ţărănească, a păsuit pe ţărani, căci 
nu le-a mai priceput nevoile și pe un propove- 
duitor inimos al lor... 

Și bătrânul preot, clătinând din capu-i nins de 
iernile vieţei, păși în tindă. 
— Da ce ai cu Dinu, părinţele, îi şopti pre- 

oteasa cu destulă supărare în blândețea glasului. 
— .Hei, preoteşică dragă, răspunse preotul,— 

"a sărit. mătincă prea departe așchia de tulpină... 
Dinu nu mai este al nostru... Ni la instreinat 
măririle deşarte... 
Părintele leşi să se r&coriască oleacă: 'i-ardea 

obrajii, "i-ardea tot trupul, iar mâhnirea' îi lua 
puterile. 

Preoteasa intră şil găsi: pe Dinu cu capul i în 
mâini. 

— Da nu lua seama părintelui, Dinule mamă, 
_că are şi Sfiinţia-sa ale Sfinţier-sale câte-odată... 

Dinu căută la orariii fără să răspundă: ierau 3!/;. 
'— ME duc la şcâlă, mamă, că. am treabă. 

Să fie gata masa mal din timp că am mâncat 
puţin şi răi, pe drum... 
— Dragul mami! câtă osteneală și ce trait 

răă pe sufieţelul lui... Lasă mamă, că 'o săţi 
facă mama o masă bună să uiţi cele petrecute... 

-. D-nul inspector Stratomir potrivi într'adins 
aşa în'cât s'ajungă către capătul orelor de clasă, 

Cosmin făcea lecțiune de aritmetică cu clasa 
a IV, când intră inspectorul, Elevii se ridicară - 
repede ; învățătorul, nerecunoscândul încă şi lu-_. 
ândul drept sub-prefectul noi, îl pofti să şadă |
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şi urmă mai departe cu ascultarea: pusese o 
problemă și elevul o făcea, arătând pentru ce 
lucrează în felul acesta. Se vedea din raționa- 
mentul copilului priceperea lui şi metodul bun al 
învățătorului, o. o 
— Bine, zise Cosmin, după ce termină copilul. 
— ME rog, domnule învățător, îmi dal voe 

să întreb şi ei? zise inspectorul -c'un glas cam 
„aspru, cu Gre-care mutră mai să-i zici obraznică, 

Cosmin st uită lung și ciudat: atunci își aduse 
„aminte cine putea fi. Nu s& turbură însă şi-i 
răspunse să poftiască. 

Dinu chiămă rînd pe rînd mai mulți elevi, 
puse întrebări “în chip pieziș pentru cele mai 
simple operaţiuni, s& întinse asupra geografiei, 
istoriei, religiei, gramaticei, — suci Şi învirti pe 
cât se pricepu, cu o încordare de voinţă, bună 
pentru cea mai seri6să cercetare, — şi nu avu 
cum să facă nici cea mai mică observațiune. 
Când întindea o cursă elevului negându-l exac- 
titatea răspunsului, — elevul căta drept în ochii 
lui, şi ţinea cu energie că iera așa cum spunea 

"el, fără să aibă sfiala nesiguranței. 
Cei din clasa a III şi a IV-a îi Şi argumentată 

cu limpezime că nu putea fi alt-fel, — în acele 
cestiuni în care încăpea argumentarea, 

In acești copii iera'o putere de viață, o vioiu- 
ciune inteligentă, o sete de-a şti și o ambiţiune 
de-a fi bine, că orb să fi fost la minte şi tot 

„“ți-al fi putut da seama că acestea, dacă ierai : 
 fireşii, apoi și profesorul tera, fără doar şi poate 
maestrul care să pricepea să le deştepte, să le
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formeze: şi să dea unor asemenea, însuşiri avintul 
spre plinitatea înflorirei lor. 

„a “Totuși d-nul Inspector sta posomorit și rece. 
— Dă drumul copiilor că :am de vorbit-cu 

d-ta, ii zise după ce se sătură de : examinat. 
Cosmin le făcu semn, ridicându-se de pe ca-., 

tedră: un copil din clasa II- -a spuse rugăciunea 
rar, cu bună accentvare, — apoi toți. ieșiră într'o 
rindueală vrednică de laudă. 

- Nu "şi putea lămuri Cosmin ce putea însemna 
mutrele d-lui inspector şi asprimea glasului, lucru 
ce nu văzuseră la el, elevii lui." 
— Domnule învățător, începu d-nul Stratomir 

îndată ce trecură în cancelaria șc6lei, — observ 
Gre-care bună- voință la, copiii d-tale, dar nu mă 
pot opri de-a nuți.spune că programul e prea. 
încărcat pentru mintea lor încă crudă, așa cum 

„ÎL iaci d-ta... 
— Vă pare una ca. asta, d-le laspector? | 
— Nu'mi pare, răspunse cu asprime, este 

precum am constatat... 
Cosmin tăcu, surprins. Văzu că i se caută vină 

cu ori ce preț, şi aşteptă urma, 

— La ce oră ai intrat în clasă? 
„— La două şi iera să ies la patru, dacă nu. 

aveam onsrea inspecțiunei d-vs, răspunse Cosmin 
cu linişte... 

— De sigur că așa e scris în regulament; 
cine insă te poate controla? 

— Conştiinţa datoriei mele, de.-la care nu 
“mă& depărtez nici o clipă... 

— lasă văd condica de prezenţă şi dosarele... 
33 

z.
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— Poftim... | | 
Nimic de obiectat şi aci, cu tote acestea 

sprincenile 'r&măneai încruntate. 
— Condica de inspecțiune? 
— Sub cotul d-vs.. 

” Stratomir citi, pe câte-va fol, cu speranța, să 
găsiască ceva. Nimic, nimic de imputat..- «Do- 
bitocul» de revizor iera, din contra, prea încântat... > — ME rog, d-ta mi se. pare, ai și alte ocu.. 

" pâțiuni în sat... - 
„— Da, domnule Inspector. 
— Incompatibile, cu postul d-tale de învățător. 
— Incompatibile, nu, dacă 'mi „daţi voe, întru 

cât folosesc desvoltării. elevilor ce at terminat 
clasele și nu se mai duc la oraș.. Dăunătoare 
mersului șcâlei, nu, — întru cât ele sînt în afară 

« 

1 

de orele de clasă... 
— Susţii că sint incompatibile, de 6re-ce 

faci pe arendașul moşiei proprietărești. Con- 
tractul e făcut pe numele d-tale Şi în numele 
sătenilor. <Or», un învățător nu pâte fi şia- 
rendaș. Ai.deschis o casă de bancă, poreclită 
populară.. <Or», un învățător nu pâte fi şi bancher, 
director de bancă... | 
— Dvs susțineți, d le Inspector, fără a dovedi. 
— Cum? ce vorbă e asta? - 
— Ei, — urmâ Cosmin cu linişte, susțiă şi 

"vă pot dovedi că nu sînt nici arendaş, nici di-: 
rector de bancă... Dai sfaturile mele sătenilor 
şi ei le urmează... | 

— Aci am vrut să vii: dai sfaturi... Știi d-ta domnule, că sfaturile de felul acestora cuprind



a 

conforma întocmai... 

515 

udoă subverstue ?.. Știi că d-ta provoci o mișcare 
pericul6să, de 6re-ce nici peste un secol ţăranii 
nu vor putea pricepe şi pune în practică ideile . 
d-tale? Ei se sprijină pe o umbră; dar. fiind-că . 
şi o umbră le pare luminâsă, în simplitatea lor, 
ca să nu zic mat mult,—aleargă la ea şi, de 6re 
ce ordinea actuală de lucruri nu le pâte. ajuta . 
la asemenea năzuință, pentru care nu sînt pre- - 
gătiți—eată i gata să strige că sint năpăstuiți, 

„ba pâte să se şi r&scâle? Apoi, faptă de om 
cu tOtă cumpEna minței, este fapta de-a porni 

> sate întregi spre răzvrătire şi a crea: guvernului | 
dificultăţi supărătoare ? 
„— Daţimi voe, vă rog... | | 

— Nici o voe.. Văd ce . faci şi, Sint sigur 
„unde-o sajungi. Ca particular, şi guvernul tot 
pâte să “ţi zică:. destul, m& rog, cu utopiile 
d-tale! Cu atât mai mult are dreptul să "ți zică 
fiind-că eşti învățător... e 

— Cu tâte acestea dacă aţi bine-voi să vă 
osteniți întru a le cerceta de aprope tâte ? zise 
“Cosmin cun ușor zîmbet ironic. 

— E de prisos, domnule și deci, în numele 
Ministrului, își ordon să nu te mai ocupi de . 
tâte comediile d-tale de. reformator social... Iţi 
daii acest avertisment verbal... şi sper că te vei 

Il salută uşor cu mâna şi ieși, lăsând pe 
“Cosmin uimit pentru câte-ve clipe... 

Acesta, ridică din umeri şi intră iarăşi în sală 
unde | aștepta clasa de cor.
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D-nul Stratomir, cobori . repede, fără să ia - 
seama subprefectului, care, înconjurat de primar 

” şi de consilieri, privia de pe prispa primăriei, 
la el... 

Sătenii aceştia pricepeai că se petrecea ceva 
neobicinuit, mai ales după întrebările subpre= 
fectului, care, venise fârte .preocupat; şi se în- 
trebaă din ochi, ce putea fi? Ce tera cu înv&- 
țătorul lor Gre? 

Subprefectul se luă pe urma Inspectorului 
“la casa părintelui Stratomir. | 

— Să mE& așteptați aci, le zisese,— și consi- 
lierii cu primarul, privind la şcâla luminată, de. 
la care se auzia glasurile corului,— nu îndrăz- 
dia să 'și spue gândul. 

In sat începuse liniștea de seară pe un mi- 
nunat timp senin și geros, 
— Ce-o fi vrînd domnu cela Inspector, cu 

Cosmin al nostru? grăi în cele din urmă pri- 
marul. | 

-— Și doar e ficiorul ' părintelui Stratomir... 
zise un. consilier. . 
„_— E-heil cam 'departe-i mătincă griva de 
iepure... oftă un altul. 
— Și domnul subprefect apoi, n'ati văzut în 

ce chip a întrebat de inspector? | 
—— Măre, când îi mult bine pe român, vine 

uite, așa ca din senin, și nor de pâgubă.. Cine 
ştie ce le-o fi trăsnit prin minte celor mari, că.- 
de la dinşii ne vin nevoile. 
„„— Ami, ce-o fi, om vedea. Ia haideţi în 
întru să aşteptăm pe d-nul subprefect. 

Î
I
 O
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— Par'că-i mai om ca Latici cela... 
— Arată după chip... 

„— Numai după gând nul ştim încă. 
: — Așai brel Il schimbi de răi, pe unul, şi 

iei pe altul... mal: breaz... - 

Părintele Stratomir ieşi să vadă cinei um- 
breşte 'la poartă, 

— Sînt subprefectul cel noii, Eustaţiă,, Ași 
dori, părinte, să vorbesc cu anul inspector șco- 

“lar, Stratomir. 
îi — Poftim, poftim taică... Vice, chiar acuma 

a intrat şi-i gata să stea la masă... Fii bine- 
venit, şi la masa nâstră.. | 

— Mulţămesc, părinte, mulțămesc Sânţiei tale 
de bună primire... 

D-nul Inspector salută cam cu.. obicinuita-i 
trufie pe subprefect; părintele, după o clipă de 

- privire, simți că-i 'este la” inimă băeatul ăsta de 
subprefect, tiner şi cu chipul deschis, prietenos, 

Am venit în inspecțiune- pe la Măineşti 
şi dacă am auzit că sînteți și d-vâstră aci, d-le 
Inspector, am dorit să vă cunosc și să vă pre. 
zint omagiile mele... îi. zise Eustațiu, co poli- 
„tețe supusă. - 

Il cântărise dintr'o aruncătură 'de ochi și voia 
să-i bată în strună, ca să'l ptă cumpăra. Când 
vezu că.e băeatul părintelui, își completă ideea . : 

„despre acest” copil de ţară care, ajungend la o 
“treaptă anume, se socotia personagiii ilustru şi 
trata prea de sus... pe cei mai de jos puțin. 

In timpul “mesei avu destulă ocaziune apoi
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săl vadă cât. era de vanitos, de încrezut în sine: 
şi cu ce paradă de seriozitate discuta. Avea 
cunoştinţi, dar le desfășura . incomplet şi prea 

“în chip pedantesc, impunend cu ori ce preț pă- 
rerile lui şi înlăturând o' discuțiune “prea întinsă 
când vedea că-i. lipsesc argumentele. 

După -masă, părintele îi lăsă singuri ca să'şi. 
bea cafeaua şi să fumeze, — ceea ce prii. sub- 

“prefectului. * 
Ca subprefect noi, deschise vorba așa în cât 

„să afle lămuriri asupra &menilor localitățej. 
In chipul acesta făcu pe Stratomir să începă 

a vorbi de Cosmin ca să ajungă la proprietarul 
absent, și- de proprietar, ca să urmeze numai 
despre Cosmin, asupra căruia tăbări cu tâtă 
furia. e ” 

— Am să fac raport de destituire, termină 
teribilul inspector, fiind-că asemenea oameni sint 
periculoși, nenorociţii, pentru ei, și mai ales 
pentru cei-l'alţi, întrun medii: ca acesta de la 
țară... - o 

Subprefectul, care cunoștea întru câtva prie- 
„tenia Prefectului pentru Cosmin, se păzi să 
aprobe ori să dezaprobe pe Inspector, — ceea 
ce făcu pe acesta să'l 'socoată de prost şi să'şi 
zică. în gând că degeaba 'și pierde vremea - cu 
«secătura> de subprefect. - - 

Așa, căutâ să'l facă să înțeleagă că la plic- 
tisit destul cu prezența lui. | 

Eustațiu înţelese și plecâ imediat la .primă- 
rie, iar de-acolo “la Fălticeni. ca să ducă prefec-: 
tului rezultatul. 

7



  

519. - 

SIX î 

  

Domnul lancu. Feldea, nu “şi pierdea timpul 
în zadar la Bucureşti. O a 

El mai. ales umbla să dobândiască . sprijinul 
unui puternic stâlp al partidului, un fost Mi- 
nistru şi acuma. deputat. | | 

Acesta, din Muntenia, nu prea se ostenise a 
cunâşte ce însemna «cestiunea evreiască» .mai 
cu seamă în Moldova. și iera, dacă nu amic al 
evreilor, dar aprâpe' indiferent față cu neînce- 
tata lor cucerire economică. 

El iera «omul» : de. partid cu pătrundere în 
„Sforăria politică, -pe care, o trăgea- cu îndemă- 
nare de meșter; știa să culeagă foloase perso- 
nale de pe urma  pozițiunei lui în partid, iar 
când zicea un cuvint, cuvintul trăgea grei de 
partea lui, în cumpăna unei cestiuni, 

Ştia, dar Iancu Feldea la cine să se adreseze 
şi pe cine să măguliască, cu. priceperea șiretu- 
lui. ce 'și pune masca umilirei; mat ştia apoi 
cum să strecâre filonul de aur, ca să pu semene, 
a cumpărare și vînzare, favoarea și serviciul. - 

Lui Melinoreanu îi încredință dar, Feldea, de. 
“licata cestiune a: mazilirei Prefectului: care, fa- 
„voriza pe față, pericul6sa mişcare socială por- 
"nită de la Măineşti. - 
„Pe de altă parte, în casa unui gazetar evrei, 
încerca să găsiască pe acei îndrăzneți șmecheri, 
cari să provâce în adevăr o răscâlă a Hărto- 
penilor și a Ranomireștenilor, ce-i: trebuia cu 
ori ce pteţ. Pe |
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Nicu Stupeanu, — din Natan: Schlessel,—iera 
un «tip» în gazetărie. Incepuse prin a. nu ter- 
mina liceul și a se lipi pe lângă o administraţiune 

„de ziâr, ca ajutor la expediţiune. Inzestrat cu 
- voință, dacă nu cu multă şi aleasă deşteptă- | 
ciune, înnarmat cu acea pornire josnică la -lin- 
guşire, umilire şi la răbdarea tuturor asprimilor 
şi batjocurilor, năzui a se face trebuincios și 
izbuti. 

Așa, de la expediţiune trecu la corectura 
unei părţi a. ziarului; și aci, fiind în pragul re- 
dacțiunei, da ajutor şi la «redactarea cu foar- 
fecele»> a ştirilor mărunte. Ba une ori, când unii 
din redactori, se lăsat cam pe tânjală, Nicuşor - 
Stupeanu se oferia, cun zimbet dulce plin de 
umilință şi de «<rogu mă», să le facă el azi un 
articolaș, mâine un c<entre-filet», un ecoă și 
altele. a 

Dacă „văzu că se prinde, începu să aducă în 
buzunarul modestului s&ă «sacoii» câte un ar- 
ticol, semnat cun și mai modest pseudonim,— 
şi articolul, tot din cauza lenei d-nilor redactori, 
iera primit cu c<bravo» încă... 
" Năzuinţa lui Nicușor însă începu. să ia un 
ton mai accentuat: vorbia mai cu libertate în 

„ redacțiune, totuși făcend treaba şi pe la admi- 
” nistraţiune; discuta chiar cu domnul redactor 

<en chef» şi 'și invoia să. 'şi 'spue Gre-care mo- 
deste păreri asupra cestiunilor la ordinea zilei. 
— E deştept, Stupeanu...; zicea un redactor, 

„— ŞI aduce bine din condeiă, zicea altul. 
lar urechile lui Nicușor creșteau de bucurie.
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inta lui se. apropia. Dar cum să” pătrundă de 
al binelea în cetatea. Redacţiunei, ca egal cu 
cei-l'alți? 

Făcu ce făcu, şi, virindu-se bine pe sub că-. 
mașa primului redactor, aducânduii anume ser- 
vicii şi pacasă, acesta se supără într'o zi pe un 

“ lenevos, cam poet din firea lui, şi-i dăcu paşa- 
port de la gazetă: intriga lui Nicuşor izbutise; 
iera acum «redactor» şi el... | 

De aci, umilit: în faţă și săpând pe de-desubt, 
„luă locul. altuia mai bine plătit şi în locul ce. - 
părăsise putu să vire pe alt. ovreiaș,. 

Acuma, când îi făcu cunoştinţă Feldea, iera 
_el.—Nicu'Stupeanu,— mai prim-redactor de cât: 
primul. redactor, factotum la un ziar . <indepen- 
dent». bine cu deputaţii şi cu senatorii de ori. 
ce partid, răţoindu-se cu o mutră. de puternic 
în. statul liber al părerilor, —în. Gazetăria Ţării. 

. Unde trebuia, pe unde ştia că o să-i pice în 

guşă ceva, iera tot umilitul; unde ţinea să i se . 
treacă, iera îndatoritorul 'mărinimos; unde iera 
vorba de bârfit, iera teribil la condeiă. 

Așa, întrun ziar fu într'o zi arătat că iera 
corespondent anonim al unui ziar jidovese din 

„Str&inătate, -in care se spuneati defaimeie. cele 
mai' uricioase la adresa românilor, şi mai ales” 
în atitudinea lor față cu evreii. 

Nicușor 'r&spunse cu o obrăznicie heruşinată; 
fără să aducă vre-o dovadă de desvinovăţire, 
înjura pe autorul articolului. - 

Se făcu tărăboiă mare și el fu silit să pără-- 
siască gazeta de partid .şi să treacă la acesta,
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ri” 
independentă.? Aici fu şi iera la largul lui, de. 

„6re ce se afla în element aprâpe jidovesc; aci 
îl găsi Iancu Feldea. 

In camera-salon a: d-lui Nicu Stupeanu, — în 
care cuconul lancu, mare proprietar, dădea nici 
mai mult nici mai puţin: de cât șampanie, — se 
aflau : | | 

Zaharia Moriţeanu, ziarist, un prichindel slut 
şi cu ochelari, — cu rîs sgomotos și fals; Ignat 
Reitman, alt ziarist, coleg al' lui Nicuşor, — fi- 
gură plăcută, drăguţ la vorbă, bun anecdotist ; 
Alfons Spireanu, reporter-toiletenist, adecă.um- 
bla după știri şi traducea pentru catul de jos 
al ziarelor; iera apoi Moise sai Mișu Degeţeanu, 
«eminent critic» de ori ce, tot-deauna însă ano- 
nim; putea să batjocoriască tâte şi să nu sufere 
nici o atingere. Câţi din cei înjuraţi 'nu-i strin- 
seseră mâna, lăudați cu viul graiă, de față!.. 

Când îi găsim cu paharele în mână, cestiui-. 
nea de la Măineşti iera deja discutată. 

Cei de pe la gazetele partidului guvernamen- 
tal, îşi luaseră “sarcina 'să strecâre măcar un 
articolaș cu privire la «agitatorul contra evrei- 
lor> din Suceava,—întorcând cestiunea pe dos. 

Cei de la gazetele opoziţioniste, își luară 
asupra să loviască în guvern, tot pe tema acesta, 
însă cu privire la prefectul care ținea cu' agi- 
tatorul. 

Nicușor, şi făcu îndată scheletul unui articol 
în care, «ziarul săă» ca ziar independent, cerea 

„socoteală Ministrului Instrucțiunei că ţine învă 

=
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țător pe un antdsemit «care, vorbeşte copiilor: 
«de ţăran contra evreilor, semănând în frage- 
«dele lor inimi ura, etc»... | 

"Și pe feţele acestor «ziarişti români» se vedea 
bucuria că puteaii să mai sgândăriască cestiunea' 

acesta, al căreea ecoi ajungea” şi 'n afară, la 
urechile vrăjmașilor : României. 
După .ce trecu' prima înfierbintare, Feldea,, 

“aduse vorba asupra miezului cestiunei așa, cum 
o alcătuise el. 

li trebuia Gmenii cari să semene sămința r&z- 
vrătirii între ţăranii de pe. moşiile Hărtopeni și 
Ranomireşti, ca să provâce căderea Prefectului 

şi o supunere, prin forţă, a sătenilor. Acâsta, 
i-ar înfricoşa şi propaganda lui Cosmin, pentru 
deşteptarea lor, sar ucide, înecată poate şi 'n 
ceva sânge... 

Ziariștii români începură £ a se gândi la ase- 
menea elemente, şi le găsiră; dar prudența cerea 
ca- ei să nu se amestece de aprâpe. Nicuşor 
propuse un mijlocițor,—pe un. evrei samsar, şi 
acesta, odată pus în relațiune cu Feldea, să-i 
„aducă pe cei aleşi de dinşii, unul câte unul. 

— Îşi cerem timp mai mult pentru acesta, 
conchise Nicușor, căci lucrul e delicat. 

Feldea primi și-i pofti pentru a doua zi la 
un prînz de lux... 
„Nicuşor îi alese ca loc, deosebit restaurantul 

«Broita „—ȘI se despărţiră. 
ON 

La Cameră, între acestea, Ministrul de In--
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tori cari-i cereati înlocuirea Prefectului. 
Ministrul Domeniilor, înriurit' de cei în cauză, 

aduse în discuţiunea consiliului de Miniştri ces- 
tiunea înlocuirii, E | 

Se discută mult, căci dacă unii "deputaţi şi 
senatori locali ierai. contra” Prefectului Dănări- 
ciu, acesta avea însă mare trecere în județ, iera 
un membru de seamă al partidului, îi adusese 
servicii insemnate. ! 

__— ME rog, zise Ministrul Instrucțiunii, vă 
împac ei. Lucrul a pornit de la smintitul de 
înveţător de la Măinești. Am să "1 destituiă căci 
tot am un raport al Inspectorului, contra lui, 
și cred atunci că Prefectul o să fie lăsa: în pace. 
— E ceva, şi nu e d'ajuns, zise Ministrul 

Domeniilor. Invăţătorul acela este un agitator 
de profesiune, vre un căpăținos care vihează 
popularitate... Cum? și de unde am venit în 
Măineşti? N'o fi vre un strein, ca să “ facem 
şi vînt de-acolo?... Destituit, pâte că va face. 
vro r&scâlă între săteni... | | | 

— Nu se. poate să fic .un om de pe dru- 
muri, zise Ministrul de Interne, căci, după cele 

„„ce "mi-a povestit Dănăriciu, e, dimpotrivă, o fire: 
liniştită, aleasă, un muncitor onest... 

Arătă pe scurt ce-a făcut Cosmin în Mar. 
neşti, totuși recunoscând că nu ierati lucruri po- 
trivite pentru ţerani,—și termină: | 

__.— Dacă nar fi un om de treabă,— cu toţi 
gărgăunii ]ui de umanitarism exagerat, Dănări- 
ciu nu ar fi prieten cu el: il cunâștem toţi cine 

terne iera zilnic asediat de daputați şi de sena-
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e şi ce pote Dănăriciu. Să ne. oprim de o cam 

dată dar la destituirea acelui om din. postul 
de învățător... 
-— Na fi destituit în ziua când voii şi tri- 

mete un alt învăţător, ceea ce se va. întimpla. 

mult peste două, trei zile, zise Ministrul Instruc- 

ţiunil,— şi discuţivnea se închise...: | 

_Cătinescu scrise, între acestea, “Prefectului. 

„+ «Stimate domnule Prefect, . - 

7 

toți ovrel. Azi a dat o masă întrun - birt 

mare, la vro câţi:va, cari, semănat cât de 

«Omul botezat are ce are cu gazetarii, 

colo a Șloimi. A fost de mai -multe ori la - 

Melinoreanu, om mare după câte aud, de-ai 
«Noştri»; cred că "1 vei fi cunoscând, 

'«D-nul Loza, prietenul nostru, 'mi-a şoptit 

că umblă botezatul să te maziliască. Doar 
nu "i-o ajuta Dumnezeii. Însă, fiind-că până 

- la Dumnezeiă sînt sfinţii, vezi şi d-ta cucâne 

“Gheorghieş, ce: de făcut, —și mai ales de 

mâni încolo, ia mal multe «gazeturi> de 

Citit... 
N 

«Cu sănătate şi sărut mâna. 

„a Teitular. 

— Mult trebue să le fi stând eă în gât, își 

zise Prefectul rupend scrisorea. E deştept Tem- 
belea al mei...
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XX Sha 
Pe la finele lui Ianuarie, primi logofătul lui 

Ropniţă, telegramă, să-i trimită sania ori trăsura, 
-după timp, la Fălticeni, acasă. | 
"În adevăr, în scra de 28, Mihaiă sosise în 

Fălticeni, pe la Iţcani, străbătând de la Viena, 
Polonia şi Bucovina. Venise cu diferite lucruri 
de găteală, pentru Zefirina, și cu câte-va mobile 
de fantazie, ce le găsise deja sosite la magasia 
gărei.. Se întorsese dar pregătit pentru a pune 
capăt vieței. de flăcăii. și a duce o viață harnică 
de agricultor, cum doria Zefirina, departe pentru 
cât-va timp de politică. 

A doua, zi, îi veni sania de la Hoiseni, cu lo- 
gofătul, căruia fi dădu în primire lucrurile să 
le ducă la moșie, și în aceeași zi porniră și ei 
amândoi... e | 

Când se văzu alunecând pe șoseaua bine bă- 
tută de zăpadă, pe întinsul căreea era numai 
strălucire de diamante ; când își dădu bine seama 

"că lângă el se afla femeea cu adevărat iubită, 
care vedea sentiment şi judecată, — se simți 

nespus de bine, nespus... 
"ŞI pentru ultima oară, se întrebâ, furând din 

când în când cu privirea pe tovarășa lui, dacă 
nu iera: mai presus de cât mulți alții, de Gre-ce 
ridicase până la el, o femee căzută, mântuindu-i 
sufletul de stricăciunea cea din urmă. 

Da, se simţia mândru de fapta lui: în căsă- 
toria cu fata lui Avenian iera: mai mult ambi- 
țiune şi socoteală ; în căsătoria cu femeea aceasta,
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iera generozitatea iubirei adevărate. Aşa o chiăma 

“el pornirea ce'l alipise de Zefirina, îmbrăcâridu- -şi 
o slăbiciune cu vestmînt alb şi poetizându' ȘI-o. 

Ori cum tera lucrul, Ropniţă se simția mulţă- 
mit: înmormînta trecutul femeei, în groapa atâtor 
deșărtăciuni proprii ale lui; iera gata să înfrunte 
acel «ce va zice lumea» şi să trăiască aşa cum 
înțelegea el vieața, — pe deplin sigur că, acea 
lume care ”] va lua în bătae de joc pe ascuns, 
il va primi -cu braţele deschise când i se. va 
duce în casă, şi va veni la el, când își va de- 
schide casa pentru. a o face să petreacă. 

Fu fârte vesel când 'trecu „pragul locuinței lui 
“şi când zise Zefirinei: 

— De acum, dragă Zefirașule eşti în casa ta: 
Ne-om duce, după câte-va zile de odihnă, la 
Bucureşti, să expediăm aci tot ce ai tu și la 

- care ţii, să regulăm cu moşia ta ce va fi de re- 
gulat; şi pe urmă, întorși la Hoiseni, îţi vei 
“rndui casa cum vei voi și 'ne vom. căsători, fără 
sgomor, în satul nostru... 

Z efirina îi înlănțui gâtul cu braţele ei volup- 
tâse și, printre lacrimi de dulce mulțămire, îl 

“sărută cu pasiune. 

In Matineşti, satul întreg era în, picioare, într'o 
sâmbătă - după amează, Cam pe la tâcă. 

Cosmin primise telegrama oficială de desti- 
tuire, încă de dimineaţă, iar acum sosise noul 
învăţător. 

Sătenii ferată peliniştiţ posomoriţi,. căci pri- 
marul le spusese vestea şi de aceea umpleati
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piaţa satului, așteptând să vadă pe Cosmin ie- 
șind de la șcâlă, —aşteptând să. dea ochi cu 
noul învățător, care se.afla în şcâlă cu Cosmin | 
al lor.  - - - N E Da 

In cei mai mulți furnica gândul să primiască - 
pe noul învățător cu huiduieli... 

Primarul îi sfătui repede însă a se astimpăra îi. 
şi a aștepta învăţătura iubitului lor îndreptător 
pe calea binelui. 4 

* Cosmin, dăduse drumul școlarilor și chiămase 
pentru clasa de cor, numai pe cei aleşi. SE 

Sta de vorbă de vr'o oră aprâpe cu Voicu-! 
lescu, noul învățător, căruia îi amănunția ce făcuse. 

Acesta, fârte tinăr şi fâră nici o experiență, 
dar inteligent şi stăpân pe învețătura lui, asculta 
emoționat și cu uimire pe omul acesta contra că- 
ruia i se spusese grozăvii, pe omul acesta care . «4 
il primise prietenos și care! subjugase în timpul . 
acesta cu graiul și cu știința lui. 

| Când Cosmin auzi sgomotu! destul de cuno- II 
„scut lui, al-apropierei sătenilor de 'şcâlă, îl duse 
pe Voiculescu în dreptul ferestrei, ţinendu-se 
feriţi, şii arătâ mulţimea. d 
„— Ii vezi?. Sint toți îngrijați şi porniţi în- 
contra d-tale... Să nui fie teamă însă: un singur 
cuvint al met îi va linişti... 

— Cât te-ai făcut de iubit! 
— Eşti ţăran? PN , 

_— Nu, sînt fiul unul negustor din Tirgovişte. ” 
Pe cât ştii, neamul nostru a fost tot, negustoresc. Și 
— Şi d-ta le-ai părăsit ramura de activitate, | 

pentru învețămint... Bine, dacă, după cum nu mă 

îs 
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indoesc, al avut un ideal... Nu cunoşti 'pâte pe 
țărani, pe cari i-al văzut numai cu treburi în 
oraş, de cari ţi sa spus că sînt “încăpăținați, 
innărăviți, răi cun cuvint... li vezi? sînt capabili 
de a primi t6te' imbunătățirile și de a fi buni 
și iubitori până la jertfă, când s'a încredințat 
că sînt iubiţi cu adevărat, când ai -văzut că din 
inimă se interesează cine-va de dînșii, de viitorul 
lor. În adîncul lor, dragă domnule Voiculescu, 

"sînt virtuți Care ne amintesc peale Romanilor 
“și pe ale Dacilor din epoca lor de tărie și de 
eroism... Valuri ai trecut peste dinșii în cur- 
gerea -timpurilorlşi a pus peste acele virtuţi, 
cenușa tuturor focurilor mari, — din care, cele 
mai r&puitoare ai fost Turcii, apoi fanarioții şi 
acum ovreii. Cum să nu fie neîncrezători, adin- 
ciți înlăuntrul lor, când de nicăiurea nu le răsare 
măcar un zîmbet afectuos? Când de, pretutin- 
denea numai buruiana celei mal storcătoare ex: * 
ploatări, li se întinde ca acoperămint umilitelor . 
bordeitri, ca aşternut paşilor îngreuiați de nevoi? 
Dar, ia rescoleşte cenușa cu o mână mângăie- 
toare, ia deşteaptă-le inima şi mintea cu băgare 
de seamă, ca pe lângă bolnavii de demult, şi 
vei vedea, cu lacrimi de mulțămire, că aceşti 
țrani sint mari în simplitatea sentimentalităței 
lor, sînt hotăriți în a se desbăra de vițiuri, sînt 
viteji | 

Și în ochii lui Cosmin se rotiaă lacrimi ale: 
“celei mai curate şi mai statornice iubiri pentru 
scumpii lui săteni, pentru cei ce alcătuiaă neamul 
adevărat, Țara adevărată | 

347
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Voiculescu îl privia pătruns de admirațiune şi 
„încălzit de dorința vie de a-i călca pe urme. 
__— Grea îmi e sarcina, după d-ta, domnule 
Cosmin, în Măineştii aceștia aşa de bine deș- 
teptaţi la vieaţa adevărată... 

— Nu trebue să te descurajezi: ai bună-voinţa, 
inteligența și cunoștințele. Experiența o vei do- . 
bîndi. D-ta te vei mărgini numai la şcâlă... Eu 
voii fi ca și mai înainte educatorul practic. Fii 
blând cu copiii, inspiră-le respectul, nu priri teama 
de d-ta, ci prin chipul cum te vei apropia de : 
mintea lor, prin o bună predare a. lecţiunilor. 
Deja sa înrădăcinat în ei simțimintele bune; 

„calea d-tale va fi mai uș6ră dar. Am săi lă- 
muresc metoda mea, în marginile programului 
şcolar, și cu încetul vei ajunge a fi iubit. Acuma, 

. haide să te înfâţişez sătenilor.. 
Cu inima strinsă de o mare neliniște, păși 

Voiculescu alăturea cu Cosmin... 

„Toţi sătenii îşi descoperiră capetele și isbuc- 
niră în strigătele; . 

— Să trăești! Să trăeşti! Eşti tot al nostru... 
Tot al nostru! | i 

lera plină de măreție priveliștea acestei mul- 
ţimi înseninate,. în acel apus de sbre geros și 
liniştit, care zugrăvia nespus de frumos dealurile . 
şi fața înghețată a iazului. 

— Mulțămesc, dragilor frați, le grăi Cosmin. 
“Toate. sînt şi vor fi bune. Eaca-vă noul învăță- 
tor, d-nul Voiculescu, un tînăr doritor de muncă, 
cu bună ştiinţă de carte și care 'mi place. Va



z
i
 

531 

fi învăţător indemănatec; vă promit că vi se va 
face drag degrabă. i 

— Să trăiască, dacă-i aşal Să trăiască, isbuc- 
niră sătenii. a 

— era și nevoe de-un alt învățător, dragii mei, 
fiind-că, după cum aveți cunoştinţă, eii sînt destul 
de prins cu corul muzical, cu șc6la cea-laltă, cu 
banca și cu moşia. D-nul Voiculescu îmi ușu- 
rează sarcinele și v& dă d-vâstră tuturor ŞI mie, 
mână bună de ajutor. Fiţi fără grijă dar; du. 
ceți-vă pe-acasă liniștiți, iar mâni după biserică, 
veniţi la şcâlă ca de obiceiă şi o să vă spun 
cum o să mergă lucrurile de acuma încolo. 
__— Să trăieşti Să trăiţi!.. Cu noroc! - Si 

Și sătenii se -făcură, undă liniştită în spre li- 
niile satului, in timp ce Voiculescu privia tăcut, 
mișcat, încă îngrijat: jera ceva cu totul not pentru 
el asemenea desfășurare -a sentimentelor po- 
porului. . ME 

» Seara o petrecu Victor Cosmin cu Voiculescu, 
pentru al pune mai la îndemână față cu noua 
lui vieață șil găzdui la el, până si și așeze. lo- 
cuința la şcâlă, în încăperile ce nu mai fuseseră. 
ocupate de la mârtea învățătorului de altă dată, 

A doua-zi, după biserică, șcOla nu 'mal putea 
să incapă pe Măineșteni și pe mai mulți Hâr- 
topeni şi Ranomireşteni ce se brodiseră să vie. - 

Cosmin îi puse în cunoștință că le grăiește 
pentru cea din urmă” dată în şcâlă căci lera 
trebuincios şi cuvenit ca numai noul învețător 
să aibă amestec în șcâlă, odată ce: şc6la este 
a Statului;—dar că, le va grăi, pe viitor, în în-.. 

Lă
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căperea de la Bancă, unde iera- șcâla satului și 
unde iera el profesor al băeţilor celor ieşiţi din 
şeola. Statului. 

Îi puse în cunoștință că va urma și mai de- 
parte cu corul, tot la Bancă, unde se vor stringe 
școlarii după orele de şeolă, —şi că, în cele: alte 
îndeletniciri nu va fi nici o schimbare, toate 

mergEnd şi mai departe pe calea statornicită. 
Le mai aduse la cunoştinţă că boii din Ba- 

sarabia, pentru Hârtopeni şi plugurile de la Bu- 
cureşti aveati să sosiască in săptămâna ce pur- | 
cedea de-a douazzi, că Măineștenii se vor duce 

„la Fălticeni să ia în primire boi şi pluguri, iar 
Hârtopenii să 'și le ia de la Măineşti. după ce 
vor. iscăli contractele la primărie şi se vor pune 
în bună rinduială cu Banca.. 

Apoi, le vorbi dându le şi alte câte-va cuno- 
știnți asupra unti bune plugării, de Gre-ce se 
apropia primă-vara şi le ierati trebuincioase. 

Nu puţin fură surprinşi Miniștrii când li se” 
puse subt ochi, la Ministerul fie-căruia, ziarele 
din a doua-zia s&pt&ăminei aceleea: de sigur că 
iera o campanie bine organizată, în care. se lua 
lucrul din deosebite feluri de vedere dar ţintind 
in aceeași pers6nă.: în Prefectul judeţului Suceava. 

„. Cosmin se văzu tot atâta de mult ţintit, el 

cât şi prefectul, și bănui numai de cât că o 
"izbucnire aşa de-odată, pe tâtă linia, nu putea 

fi de câr inceputul mușcăturii ovreești. 
Prefectul, care se aştepta la asemenea ră: 

„fueală, zimbi, zicendu. ȘI cu linişte:
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„— Să vedem urma: ea alege. 
După două zile, gazetele Guvernamentale 

ziceai: « Aflăm că “d-nul Ministru al Instrucțiunii 
și Cultelor a destituit din postul de învățător 
al com. Măineștii-Plopilor din jud. Suceava, pe 

„periculosul agitator antisemit Victor Cosmin.: De 
sigur. că d-nul Prefect al Sucevei e madțănuat... 
Informaţiunea n&stră dar a fost exactă şi d-nul 
Ministru a dat opiniunei publice o satisfacţiune 
«eclatantă». a 

Gazetele opoziționiste ziceai : Sa 
"«Informaţiunea nâstră asupra fâvoritului .Pre- 

fectului Sucevei, iera adevărată dar: periculosul 
anti-semit şi reformator, țărănesc de la. Măinești. 
Plopilor, a fost destituit de Ministerul Instucţiunei, 

-în urma unei furtunoase desbateri în consiliul de 
Miniştri. Fireşte; învețătorul iera omul devotat 
al Prefectului. Ei, ce zice prefectul de “palma ce 
i sa dat? Mai pote rămânea la postul săi, în 
urma dezaprobărei ce "i-ati dat stăpânii săi? Aş- 
teptăm, — mai ales că tâte ziarele partidului în 

„dai d-lui Prefect cu ardeii pe la nas>.. 
Gazeta «independentă» zicea : 
«Cu tâte că Ministerul Cultelor a. destituit 

pe: învățătorul de la Măinești, anti-semit. turbat, 
ar trebui ca şi Ministerul de Interne să destitue 
pe Prefect, dacă vrea să dea deplină satisfacțiune- 
opiniunei Publice»... 
„Şi continua pe tonul acesta de umplea o co- 

I6nă. Firește, trebuia să spuie mai multe de cât 
tâte, odată ce lera «independentă»... | 

Cei mai obicinuiți cu luarea aminte la inci- 

7
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„dentele politice, se mira de campania acesta 
în contra unui prefect; — se mirat chiar vrăj- 
maşii lui locali de.o asemenea campanie bine 
organizată. Ă 

La gazetele guvernamentale se cercetâ insă 
cine lovia in Prefectul puternic și nu se putu 
descoperi : nimeni din redacțiune nu știa; nici 
chiar culegătorii.nu cunoscuseră 'scrisul al cui iera. 

Dar dacă în acestea, se -opriră «ciupiturile», 
în cele opoziţioniste şi în «independenta» urma 
fel de fe!:de ştiri asupra uneltirilor lui Cosmin, 
care, voia săși r&sbune și contra Prefectului 
care-i lăsase mână liberă. 

Feldea se întorsese în Fălticeni pentru a'și 
mai vedea de afaceri şi strînseliar pe membrii 
tovărăşiei, spre a le da .seama de ce făcuse. 

— Aţi citit şi citiți, le zise el, ce se spune 
merei de Cosmin, în gazete. Acuma se pregă-' 

„tesc câte-va interpelări la Cameră, unele contra 
prefectului, de chiar deputaţi . de-ai partidului 
între cari, -este şi Melinoreanu, şi de doi opo- 
zanţi, contra agitaţiunilor -ante-semite ale lui 
Cosmin. O greutate mare întîmpin cu oamenii 
cari să semene: s&mînţa r&scâlei. Ovrei d'ai noștri 
sar găsi, dar acei cari ar voi să se ofere, nu 
vorbesc bine românește... şi m& tem că țăranii 
no să vrea să-i asculte. Cu t6te acestea plec 
iar la București peste câte-va zile și o să mai 
caut... 

— Și ai dat multe parale, până acum, întrebă, : 
clipind des, Penchas mititelul..,



DOI 

535 
  

— Apr6pe tot ce am strins,. 
Penchas oftâ şi privi cu neîncredere la Feldea. 

Privirea lui îi zicea parcă: «sînt sigur că ai păpat. 
+ şi tu din ele». 

— Rescoala va isbucni dupt darea -afară a 
lui Cosmin din postul:de învățător; acesta va 
fi un semn. și mai mult pentru ţărani că cel 
de la guvern 'şi-ati dat mâna cu noi în contra 

- lui Cosmin şi a lor. Iu 
— Adecă nam putea spune ţăranilor, grăi 

Margulies, că și Prefectul: este cu guvernul în 
contra lui Cosmin? Asta lear mări furia, cred... 
Cei de la guvern sînt departe; prefectul e-aprâpe.. 
In furia lor, țăraâii nu .ar trebui să ţie socoteală 
de Prefect, să] creadă prieten răscâlei lor, să-i 
asculte cuvintul în caz dacă le-ar ieşi înainte și 
ar voi să-i astîmpere cu vorbă bună... 

— De ce să nu le spunem şi asta? sprijini 
Froimescu. Pentru guvern putem striga că e - 
Prefectul de vină; pentru ţărani să le fie și 

„prefectul vrăjmaș... . 
— Ba sar putea, rspunse Feldea... Vom.mai 

chibzui asupra amănuntelor. 
"— Nu e tocmai amănunt însă, luâ Hascal 

cuvintul, asupra vorbei care a ziso Froimescu, 
rindul trecut, şi la care ei m'am gândit mere: 

„cum să prevenim armata? Și ca să o prevenim. 
pe ea, no să trebuiască înștiințat şi Prefectul? 
„— Fireşte co să trebuiască... Mam gândit 
"la asta. Și uite cum ar fi planul meă.. Va de- 
pinde de iuțeala vâstră. Să v& aflați lângă ba, 
rieră, voi amândoi, Duvide şi Marcule; în tră, 

>
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sura vâstră fie-care. Când se vor zări > ţăranii, 
ca la un pătrar de oră depărtare, să dați gână 
la Prefectură, ca și cum aţi fi fost urmăriți de 
țărani şi să strigaţi cu spaimă că vin ț&ranii 
răsculați... Prefectul o să înștiințeze armata, iar 
ei telegrafiez la Bucureşti despre rescâla, nă- 

“vălirea și teroarea ce este în oraș... . 
— Crezi că va fi destul un pătrar de oră? 

întrebă Froimescu. | | 
— V'am spus că fără jertfă nu se face nimic, 

Am pornit pe drumul acestă, trebuie să mer- 
gem până la capăt. Greul e să găsesc Gmeni. 

— Dacă-i așa, găseşte-i mai repede... şi să 
nu câste tâte paralele, zise Penchas, oftând. 

XXI 

D:na Zefirina Amăriceanu şi Mihai Ropniţă, 
înnaintaseră hărtiile, Primăriei din Hoiseni, pentru. 
căsătoria lor. a 

__ Ocupaţi cu acâsta și cu orinduirea locuinței 
lor, „în care „trebuia să intre şi mobilele Zefi- 
rinei ce aduseseră din București, nu se mai ţi- 
nuseră la zi cu ştirile din gazete. E 

Nu ştiati nimic dar de campania contra Pre- 
fectului şi de destituirea lui Victor Cosmin, 
„Abia după ce semnaseră actul de căsătorie 

în faţa Primarului și a martorilor țărani, pentru - 
ca să fie în regulă actul, —când iera cununaţi 
civil, se gândiră la nași, pentru formalitatea re- 
ligioasă. | | 

— Am să mă duc să-i, propun lui Dănăriciu;
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"mi-e prea prieten, ca să m& refuze.. zise Ze- 
firinei. „o 

— Bine, dragă Mihaiă, repede-te. 
A doua zi, dis de dimineață plecă, pentru a 

se intârce până în seară: nu voia să lase sin- 
„gură pe Zefirina, nici pentru o nâpte măcar. | 

Prefectul Dănăriciu, în halat, vorbia cu Că. . 
tinescu. ! . i - | 

— lera bine, cucâne Gheorghieș, dacă mă 
trimiteai şi a doua Gră după botezatu.. 
— Ce ierai să vezi mai mult de cât ai văzut . 

întâia 6ră?.. lar ce-a ieşit din ducerea lui de-a 
doua, am citit: interpelarea. lui. Gudeanu, din 
opoziție, că sub guvernul nostru nu e nici o 
priveghiăre la satele din Moldova,. etc, etc. 
o să le plătesc ei evreilor poliţa asta, să n'aibă 

"grijă... i i 
„— Apoi că răi ai face, cucâne Gheorghieș, 

„dacă le-ai lăsa-o neplătită... Ia 
-— Duete, Tembeleo și vezi ce mal poți afla... 

„Atunci intră în ograda Prefectului, sania ul. 
 Ropniţă. -- E 

— la vezi, Tembeleo, cine-i cu nâptea 'n cap? 
„Cătinescu se întârse după o clipă:. 
— Lume nouă, cucâpe Gheorghieş: Mihaiti 

_Ropniţă. | | 
— la taci? Pofteşte-l tu... și pleac'o: | 
După câte-va momente întră Ropniţă şi; vesel, 

'sgomotos, se sărută cu Prefectul. | 
 Ropniţă îi istorisi pe scurt plimbarea lui şi 
apoi veni la vestea căsătoriei. 

— Ce spui? cu d-șbra Avenian?
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— Al nu... Nici n'am -mai cercat, o-dată ce. 
aveam o pasiune... - , e 
— la taci? Mai puternică de cât pentru d-ra 

Avenian? 
— Pasiunea pentru femeea deja formată şi 

cu care ai gustat pkăcerile vieţii, este mai pu- 
ternică de cât dragostea de modă după o fe- 
tiță care visează încă... 

— Apoi să “ţi dea. Dumnedei vieață bună, 
-Mihaiă dragă. Sa 

— Mulţumesc, Gheorghieş. Dar înţelegi tu 
că dacă am picat la tine cu nâptea”n cap, nu 
de flori de m&r am făcut-o. Căsătoria o voiesc 
simplă, la Hoiseni, și numai pentru a îndeplini 
cerințele legei şi ale bisericei. Cu legea sint în 
regulă; cu biserica voiă să fii cât mai repede. 
Prin urmare: te rog să-mi fii naş, Nevastă-ta nu 
o. să te refuze... 
—_Dar nici vorbă că primesc și va primi şi 

ea. Uite, vino la masă la prânz, ca să vorbim. 
Şi cine este dâmna? A 

— D-na Zefirina Amăriceanu, o Bucure- 
şteancă.., Da 

-—— Amăriceanu... stai frate, e am mai auzit 
numele ăsta... 

Mihaiti zîmbi; Prefectul îl văzu și sări în sus. 
de-odată.. 

— Măi diavole, n'o fi verişăra datunci, de 
la Hoiseni?..: 
— Tocmai... Dar asta n'are a face, nu-i așa? 

Tu nai de cât să păstrezi taina față de ne- 
vastă-ta.
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— E cam delicat lucrul, dar la urma urmei. 
_— Nea, Gheorghieş, fa. mi serviciul acesta, 
— Bine, eă ţil fac... : 
La prânz, abia isbutise Mihaiti a 'mlădia pe 

d-na Dănăriciu să primiască și, iată că veni de 
la Prefectură un servitor cu o telegramă. 

— E urgeniă, să trăiţi, d-le. Prefect, 
„Cum o desfăcu, Dănăriciu sări: 
— Ce? r&sculați țEranii de la Hârtoape şi şi 

porniţi spre oraş? Cura asta? 
— Dar de ce? întrebă și Ropniţă. | 
— Sta! să termin de citit: «Ţăranii devastat 

«curtea lui Marcu Juster şi plecat “furioși Făl- 
«ticeni !—Suprefect: Eustațiu». 
„— Dâmuel esclamâă d-na Dănăriciu... 
— Haidem repede la parchet, Ropniţă, mă 

"rog ţie, du-te la Colonelul şi! înştiințează... la 
telegrama și fugi... 
— Cucâne, Marcu luster şi Hascal vor să' a vor- . 

biască, Sînt speriaţi, nevoe mare.. vesti Cătinescu. 
Prefectul, d-na Dănăriciu şi Ropniţă, jeşiră 

repede în sală. 
_— Vin ţăranii de la Haărtoape... Abia am 
scăpat cucâne Gheorghieș, începu a. se văicări 
Marcu luster.. 
— Unde sînt? .: 
— Eacă o să intre în oraș... Am ocolit mult 

ca să scap de el... şi abia am ajuns... 
_— Aşa am păţit şi ei, strigă Hascal. Și Ra- 
nomireştenii vin... şi ei trebuie” să fie.. 

— Haidem la Procuror, degrabă... Sint de- 
parte încă ?
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— Or să între în târg... or să intre acuşica... 
Prefectul se urcă în trăsura lui Marcu luster 

și porni la tribunal, Ropniţă în trăsura lui Hascal 
şi porni la Colonel... 

" T6tă grija agenţilor luați de Feldea, din Bu. 
cureşti, iera să-l p6tă aprinde pe țăranii din a- 
mândouă satele de odată, fără să le dea timp 
să se potă duce pe la Măineşti ca să vorbiască. 
lui Cosmin. | 

In preziua r&scoalei, când începuseră a Îucra, 
doi înşi la Hărtoape și doi la Ranomireşii, toc- 
mai Cosmin înfăţișăse pe noul învățător. 

Instigatorii arătară acest lucru țeranilor subt 
o față așa de tristă pentru ei, iar pe Marcu 
luster și pe Duvid Hascal atât de vrăjmaşi lor: 
şi că din cauza acestora, Cosmin nu va mai 
putea să le fie intrajutor, —în cât sîngele prinse 
numai. de cât a le fierbe, 
"In alte împrejurări, le-ar fi trebuit mai multe 
zile instigatorilor şi poate că nu ar fi ajuns la 
izbândire: dar când Cosmin cuprinsese deja min- 
ţile lor, când el le iera un sfânt în al căruia - 
nume puteai să se. închine şi să jure, — le-a 
fost de-ajuns să le spuie instigatorii că din po- - 
runca lui aă venit să-i scâle; că Măineștenii aă » 
pornit deja la tîrg în trunte cu Cosmin, — şi 
furia lor, rece la inceput cât ținură pregătirile, 
să se deslănţuiască potop: asupra -Curţilor. lui 
Duvid şi Marcu. | 

Servitorii curței şi moşiei, toţi evrei, avuse-
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seră grijă să plece din sat, pe furiș, fiind-că: fu- 
seseră înștiințați de stăpânii lor. 

Sătenii, nsputenduii găsi, se sfătuiră să dea 
foc caselor,— dar de frică să nu: se aprindă şi 
satul, schimbară focul pe dărimat și pe' stricat. 

Bercu Hangiul care nu avusese timp să plece, 
mâncă o chelfăneală bună de la. Hârtopeni,. şi 
scăpă de mal r&ii tocmai după niște şire de paie. 

lar când zorii începură a miji pe sprinceana 
dealurilor de la răsărit, Hârtopenii se r&vărsară, 
cu desagii pe umăr, pe drumul județian și pe 
„cărări, ca să scurteze calea la tirg... 

lera de îngrozit expresiunea chipurilor . lor 
hotărite, când dimineața! deschise luminei sure 

"a zilei, porţile r&săritului. Glasurile lor se ames- 
tecaii şi se topiati întrun: muget ca de mare 
torent prăvălit de la înălțime. 

Fusese de înfiorat mișcarea năvălitâre a acestei 
mulțimi, în intunerecul nopţei; dar. nimeni, dacă 
ar fi privit de pe aprâpe, nu ar fi putut vedea 
sclipirea privirilor, roşeața obrajilor înfierbintați. 

Acum, în r&vărsatul zilei, chipurile teraă mai 
tote întunecate şi palide: mânia se grămădise 
în adincuri, ca din: când în când să isbucniască 
în blesteme pe evreii nelegiuiţi şi pe Stăpânire. 
„Dragostea de Cosmin și gândul că și el pă- 
timia, le punea în glas, duioşia pentru el; în pri- 
viri, scânteierea dorului de răzbunare, pentru 
vrăjmași. | 

Când se întilniră, la o răscruce a şoselei Sta- 
tului, cu Ranomireștenii ce izbucniră de-odată 
de după un cot de deal, se cutremurară îm-
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prejurimile de strigăte: își înfrățiră mânia şi 
pașii; văzendu-se mai mulţi acum şi- energia li 
se mări. | 

DupE un popas. scurt, în care timp, ameste- 
cându-se, grăiră de cele întimplate, o luară mai 
repede la drum, căci se mai infierbîntaseră... 

— Dar -Măineştenii nu 'se vă&d.. ziseră unii. 
— Ne-aii apucat: înnainte... Zor băieți, să fa- 

_cem odată isprava... - 

, 

— 'Dâmne sfinte... picior de jidov să nu remâie... 
— Și neam de stăpânire, de nu ne-o da 

dreptate... 
Intilniai car& cu lemne ducendu-se la oraș 

şi sătenii se opreati mirați... 
— Da une! vă duceţi aşa potop, vere? 
— Să măsurăm spetele târgoveţilor că ne-a 

prăpădit... | 
Intîmpinai cară venind de la târg. 
— Intîlnit-aţi altă ceată, mei bre? întrebau 

r&sculații... | | a 
— Dâmne fereşte! Da ce? nu sînteți destui? 

și la ce vă duceţi? 
— Să întrebăm pe jidovi de sănătate. 
Şi purcedeaii mai departe... 
— Să ştiţi că Măineștenii au dat foc târgului. 
— Mare minune de n'om găsi pârjolul la 

cenușă... _ | | 
— Mai grăbiţi din pași, că nu umblă şi pă- 

mîntul... 
De sar fi uitat cine.va din-spre. tirg, ar fi 

remas uimit să-i vadă cum izvorat ca din adin- 
cul culmei dealului... Napucaă bine să pășiască |
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unii spre coboriş şi alții se iviai,—iar şirul se 
prăvălia pe costă şi vîrful înnegria mereă..Ciu- 
dat se mai înfățișa acel şiroiă pestriţ, între 
negru şi sur, printre. ţărmii albi şi liniștiți pe 
unde se scurgea.cu repeziciunel... Unii se spri- 

jiniaă. pe scurtături de lemne de stinjen, — po- 
trivite din bardă ca pentru purtat; alţii le du- 
ceaii la umăr, şi care din acestea ierati de fag 
ori de carpen, sclipiai la soare. . 

lera potrivit de ger, senin fără ceaţă pe zări 
și tote, în calea lor, bine stăteau acoperite de 
zăpada care căzuse în mai multe rinduri. - 

Toate r&suflati a pace, în deplina înfrățire a 
cerului cu pămîntul, prin trăsura de unire a ra- 
zelor de lumină; acest furnicar de oameni r&sufla 
şi el, dar r&sbunarea, înfrățit prin mânie și ură. 
„De când începuse r&scâla, cei patru nu se 
mai ară&taseră. Ț&ranii ştiai că ei trebuia să 
alerge cu sania ca să ajungă pe Cosmin. 

Când orașul iera subt ochii lor, la o mică 
depărtare,. unul din ei se aventă până la să-. 
teni, în g6nă de cal, şi le spuse. că Cosmin și 
Mălneștenii sint închişi la Gros și că, din toți,. 
numai el scăpase cu. fuga. 

—, Să sfărimaţi tot, find-că sinteți mulți, le 
zise el. Ei mă duc în altă parte, co poruncă 
a lui Cosmin. Voi, scăpaţil... 

Și porni în g6nă. 

De aceea, cun ne ma! pomenit de: ingrozitor 
răcnet .se năpusti puhoiul pe uliţa în care da 
șoseaua,
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Ovreimea rămase ca trăsnită, de Gre-ce la. 
-mârte sar fi așteptat mai degrabă de cât la. 
năvălirea: acâsta. Și începură sătenii a sparge 
geamuri, a umple - prăvăliile şi casele sărăcă- 
ciâse, a sfărima uși, teşghele... tot. Strigătele 
lor fiorâse se ridicau în aer, străbătute de ţi 
petele bărbaţilor, femeilor și copiilor cari cădeaii 
loviți printre sfărimăturile din jurul lor... 

Și ceata înnainta cu repeziciune, lăsând in 
urmă răstriştea unei cumplite pustiiri și împrăș- 
tiând groaza... până la o cotitură. 

De-odată din două ulii păși armata: în irunite 
jerai procurorul, judecătorul de instrucție, pre- 
fectul şi colonelul. 
— In numele legel, staţi; strigă. procurorul. 
— În lături că v& facem ferfeniţă, strigară 

câți-va. 

— Ce legel Parcă voi aveţi lege! 
— In numele. legei, opriţi- vă, mal strigă pro- 

curorul. Ori trage armata în' voi. 
— Tragă.., că navem o mie de vieți... 
— Ascultaţi, 6meni buni, luâ cuvintul Pre- 

fectul... Sinteţi mai mulţi ca noi și, așa-i, ne 
puteţi face ferfeniţă... Dar să ne înțelegem: ce 
vreți ?... Pentru ce aţi venit?... Dacă aveţi vr'un 
păs, nu iera nevoie să intrați în tîrg . pe jaf şi 
pe bătae. 

Sătenii acoperiră cu strigăte cuvintele din 
urmă ale Prefectului. 

' Un Ranomireștean, de curând liberat din ar- 
mată, nalt, voinic, ridică mâinile şi să răsti la 
țErani.



  

— la tăceți măr... | 
Strigătele scăzură în murmure; câți putură din 

"cei mai în față se strnseră în latul uliței și apoi 
se făcu linişte. | | | 

— Cucdne, am pornit după dreptate că ne 
sirînge jidovimea de gât... | 
— Așa, aşa... - 
— Tăceţi, bre! 'strigă voinicul.. | 
— la spune, bade, care viii păsul... că mai 

cuminte este să ne înțelegem omeneşte... 
Ranomireştsanul, făcu un pas, făraşi lua că- 

ciula, fără obicinuita înfățișare de umilire a ţă&- 
ranului față de-un surtucar târgoveţ.. 
„— Uite ce este, cucâne, începu el cu ațâțare 

treptată: după ce că  liftele jidoveşti. ne ia şi 
cenușa din vatră, și noi nu ne-am jeluit, nici 
le-am făcut impotrivire silnică, eacă dădu Dum- 
nezeii să se iviască un moldovan cu suflet de 
creştin milos. Ce-o făcut mintea lui, la Măineşti, 
ştie o lume întreagă. Noi, de! ca omu în nevoe, 
am purces de Pam întrebat că, cum să facem 
şi să dregem ca să ne mai înfiripăm şi noi?... 
Săracu de el, cu dragoste rie-o sfătuit să nu mai 
dăm pe la crâșmă, iar cât îl vorba de muncă 
la posăsăr, să facem contract cu el la primărie: 
ca să fim în regulă. Ei, trecu asta; dar nu trecu 
ciuda din inima jidovului. Când o auzit că să 
facem contract, par'că 'i-o virit un fier TOŞ în carne. 
„— Dar ce, întrebă procurorul, lucraţi la postsăr 

fără contract?, | . 
— Fără, că așa se făcuse obiceiă prost. Și 

cum v& spuneam, cucâne, fiin-că Măineștenii ati 
35
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bune parale prinse din anu ăsta de pe pânea 
vîndută, "i-o sfătuit Cosmin să: cumpere și Hâr- 
topenilor pluguri şi boi, la vr'o şaizeci și ceva 
de inşi... De, m& rog, vE întrebăm noi acum pe 
dumneavâstră, făptuisem noi ori Alăineştenii vr'un 
păcat? Dâmne fereşte | Eacă numa ce ne-am 
pomenit cu nişte 6meni de ispravă că vin şi ne 

sullă că pe Cosmin la dat afară din slujba de 
la șcâlă, şi că jupânii Marcu luster şi Duvid 
Hascal, "şi-o virit câda la gobern la Bucureşti 

pentru acesta, şi că n'o să mai. vedem nici boi, 
nici pluguri... | : 

— Da cine ierati oamenii ceia de ispravă? 
întrebă procurorul. - 
— Apoi, cine?.. cam ca. d-vostră imbrăcaţi, 

nemțeşte, da fiind-că ne spunea lucru de crezut, 
cum nu ieraii să fie de ispravă? 

— EI, şi ce-ați făcut? 
— Ce să facem? Am. trimis iscodă la Măi-. 

neşti și am aflat că aşa fera: Cosmin era dat 
afară de la șcâlă. Oamenii ceia, că ierau patru, 
s'o întors la noi şi ne-o spus aseară că şi Cosmin 
a pornit la Fălticeni cu Măineştenii să ceară nu 
cum-va Stăpânirea să asculte pe jidovi... Și ne 
mai spuseră aceia că şi Hârtopenii or să por- 
niască în zorii zilei la tirg... Așa, după în- 
demnul lor, am năvălit la curtea lui jupân Duvid... 
dar el păcat că spălase putina cu jidovimea lui 
toată... "l-am r&văşit doar olecuţă casa și ograda 
ca să aibă ce mătura pe urmă... Tot cam așa 
o făcut şi Hârtopenii pe la ei, — şi ne-am întîlnit 
la jumătate .cale. Când ieram aprope de tirg.
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„eaca unu din cei patru, călare, şi ne spune că 
aţi prins pe Cosmin şi ni baţi închis cu toți 
Măineştenii cu cari venise el... Atunci n'am mai 
văzut înaintea ochilor şi am început a trage în 
dreapta șin stinga... Dacă vreţi pace, cucâne, să 
ne daţi pe Cosmin, uite, acum, cât om clipi, și 
să ne scăpați de jidovime: altfel, de-om şti. că 
murim, dar nici. tirgului nu “i-a fi bine... | 

— Te -am ascultat, bade; acuma. să mă as-: 
culți și d-ta; —iar cu d- ta; toți cei-l-alţi... ME rog 
d-vâstră, cunâşteți că vam făcut eă, mai ales, 
vr'odată răi? Nu. Nici minciună n'am spus vr'o- 
dată... Pe legea mea vă jur că nu-i Cosmin în: 
Fălticeni, că 6menii ceia patru vai amăgit și 
vaii momit. 

, 

— Aşa: hai? ne-o momit? că sîntem de la ra? 
grăi unu și rise, cu risul intunecat al batşocurei 
de haiduc. . 

— ME rog, dacă "mi  fagăduiți linişte, uite 
cum putem împ&ca lucrul. Ei rog pe d-nul Co- 
lonel să trimeată pe soldați la casarmă, iar 
d-vâstră tăbăriţi colea, în marginea tirgului, că 
vo' fi foame. Dacă navei ce, vă trimet ei pâne 
și ce so mai găsi. lar până v&ţi 'odihni,. bat 
telegrafu, lui Cosmin, la Măinești, să vie numai 
de cât şi pân'o da s6rele în de scră o să vedeţi 
venind... 

— Da dacă tocma. asta îi momeală, până să” 
vaduceţi tâtă 6stea, hai? zise Ranomireşteanuil. .. 

— Nui momeală, Gmeni buni, răspunse Pre- 
fectul cu linişte; e cuvintul cinstit al omului 
care vrea să vE scape: de încurcătură... .
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— Să ne credeţi, zise procurorul. | 
— Eaca, ei şi da- poruncă soldaților să se 

întârcă, dacă ascultați... 
Preotul de la Ranomirești, om tinăr şi plin 

de inimă, care avea dragostea sătenilor, ieși în 
frunte... 

- — Oameni buni, începu el, dai eii chezășie 
că d-nul Prefect ne grăeşte -cu cinste şi că ne 
va face dreptate... Să aşteptaţi ascultători, așa 
să vă ajute Dumnezei, — şi făcu semnul bine- 
cuveEntării.. 

- — Fiind-că povăţuești Stnţia-Ta... zise Ra- 
nomireșteanul... Apoi, către Prefect: care! va să 
zică. o să ne faceţi dreptate? O să '] vedem 
pe Cosmin? 
— Da, mă leg pe cinstea mea... - 
— Hai, înapoi băeţi... Aşteptăm colea,... la 

margine, cucâne... și, bun e Dumnezei, de n'o 
fi cum ne-ai spus... 

- Cu un murmur din ce în ce mai puternic, să- - 
tenii începură cei din față a se îndesa în cei 
din urmă și ai face să se întârcă, iar încetul cu 

încetul puhoiul dădu inapoi, şi tabări dincolo de 
barieră. 

- Soldaţii se întoarseră şi el, în timp ce lumea 
care se grămădise înnapoia soldaţilor rămânea 

„să se uite cu sfială la devastarea capului uliţei. 
„. Prefectul se întârse la prefectură cu magistraţii 

pentru a ţine sfat, după ce telegrafiă subprefec- 
tului să porniască numai de cât la Măineşti şi 
să râge pe Cosmin să vie cât mai grabnic la 
Fălticeni. 

te
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Apoi, trimise de adună pe socoteala lui tâtă 
pâinea câtă o găsi în tirg şi câte-va putini cu 

"brânză, pe care le trimise sătenilor. 
— După ceşi vor linişti f6mea şi cu fâmea 

mânia, le zise magistraților, să mergem, şi pe 
cât vom putea mai pe de-departe să începem. 
o anchetă. Neapărat că răscoala este din cauza 
neomendsei exploatări a jidovimei, dar nu mai 
puţin adevărat că sînt niscare-va instigatori la - 
mijloc. Și cu atât mai mult mă miră” isbucnirea a- 
cesta cu cât abia este:o lună de când am inspectat 
tot judeţul, cu amănunţime., Am văzut cât de, 
mare este mizeria, dar n'am dat de nici o pro- 
testare violentă. Totuși eii am luat măsuri pentru 
respectarea legei tocmelilor așa cum e ea, ca - 
să pâtă fi un mic control; pentru acesta am 
schimbat și administraţiunea. Ă 

— A sărit presemne tocmai la Suceava s&- 
minţa r&scolelor. din “Muntenia, zise Judecătorul . - 
de lnstrucţie.. 
„—— Acolo sa dovedit ca fost anume propa-: 
gandă în scopul da se crea o situațiune grea 
guvernului, zise Prefectul. - 

u — De unde ştiţi că nui şi aci, la fel? grăi 
procurorul... Acei 6meni cari ai resvrătit, nu 
ierau ţărani; prin urmare. 

Prefectul tresări și privi lung la Procuror: 
„-— Se poate, răspunse el și rămase pe gân- 
duri... Oare să fi mers vrăjmașşii lui până la a 
r&vrăti pe ţărani, numai ca săl aducă a demi- 
siona? Dar de ce tocmai pe ţăranii de pe mo- 
şiile lui luster și Hascal, vecine cu Măineştii?
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De ce! Tocmai pe acestea, ca să se pară a 

avea cuvint că din faptele lui. Cosmin a pornit. 

luster se plinsese, Hascal se plinsese și amândoi 

se temuseră de r&scâlă... Dar cum de nu putuse 

simţi el nimic, în trecerea prin aceste sate?,Dar 

cum de nu simţiseră Măineştenii, la cari Hâr- 

topenii şi Ranomireștenii veniai să asculte pe 

Cosmin? - | 

Atunci veni Dirigintele telegrafului. - 

— Domnule Prefect, eată ce telegrame mi 

sai adus pentru expediat la Bucureşti... Fiind-că 

e întimplarea acâsta cu sătenii, am venit să vE 

consult, dacă trebue să fie transmise... ori oprite. 

— Să vedem, răspunse repede Prefectul. 

Una iera așa alcătuită. 

Ziarului « Patriotismul», 

«Răscâlă îngrozitore a qetranilor Hirtope şi 

- Ranomirești.: Casele proprietarilor devastate. Să-, 

tenii veniţi Fălticeni. Ciocnire teribilă cu armata. 

Morți şi răniți. O stradă intreagă unde locuiesc 

„evrei, devastată, și multe persne ucise. Ter6- 

rea domneşte în oraș. 
« Corespondent». 

Cealaltă: 

«Ţăranii respinşi, cu mulți morți. Ab tăbărit 

afară la barieră. E mare spaimă în oraş. Fată. 

opera ante-semitismului şi socialismului tolerat de 

Prefect». o 

| « Fălticeneanu» 

_—— Să le opriţi. Nu cunâşteţi însă cine le-a 

adus la telegraf?..
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— Nu, dar poliţia pote afla, dacă veţi or: 
dona să cerceteze. 

— Vă. mulțămesc, Lăsați-mi-le, | 
După plecarea Dirigintelui, Prefectul și ma- 

gistrații se priviră. 
— Toâtă acestă mişelească uneltire e indrep- 

tată în contra mea; ai „mers însă prea departe 
vrăjmaşii. 

— Ori cum, mi se pâre că Măineştii sint cauza. 
A pornit și de acolo ceva... zise procurorul, care 
știa ce se șoptia în tirg, despre Măineşti, 

— Imposibil, “strigă "Drefectul. Vai: luat și 
d-vâstră după campania . din ziarele Bucureştene, 
contra mea ? 

— A,-nu după acesta, vă rog să credeţi, d-le 
Prefect. Dar că este o' deosebită stare de lucruri 
la Măinești, la care aă putut jindui v vecinii, este” 

şi o cred de jinduit. 
__— Vom cerceta, domnilor, împreună, “ŞI vă 
veţi încredința că, dacă o jinduiaii, ierai torte: 
departe d'a se gândi la o revoltă. Voiţi să mergem. 

“în tabăra sătenilor ? E timpul, cred, să începem 
„cercetarea. . 

Pe drum Prefectul le puse în vedere venirea 
la el a celor do! agricultori evrei, cari păreau 
că sosesc de la țară fugăriţi de țărani, pe: când 
din spusele ţăranului, de mai adineauri, ieșia că 
nici Hârtopenii, nici Ranomireştenil nu găsiseră 
pe Duvid şi pe Marcu la curtea lor. Această 
primă nepotrivire punea în evidență plănuirea 
rescolei în afară de ori ce legătură cu Măine-
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ştii—în totul cazul, părea că inșişi acești evrei 
să fi fost amstecaţi... 

Procurorul se privi o clipă cu judecătorul de 
Instrucție: ideea prefectului ca singuri ovreii să 
îşi facă r&scâlă, nu o admiteati: prieten cu Cosmin, 
Prefectul căuta să'şi scape prietenul. - 

“Când intrară in mijlocul sătenilor cari atunci 
își împărţiau pânea și brânza trimise de Prefect, 
sătenii aprope nici nu-i luară în seamă. | 

Pe când mâncaii, cu f6me, le aruncati priviri 
de: neîncredere, arătându-' şi-i unii altora, cu lo- 
vituri de câte şi cu ochii... - 

Prefectul și magistraţii începură a se da în 
vorbă cu deşteptul preot -de la Ranomirești și 

„cu vro doi, trei de pe lângă el, cari arătau a 
fi fruntași; între aceștia -era și Ranomireșteanul 
cela voinic. 

Cu întrebări puse cu meșteșug, din una in alta, 
magistraţii îşi formară convingerea că, dacă. 

" Ranomireştenii și Hârtopenil aveai a se plinge 
cu drept de aspra exploatare a proprietarului 
şi arendașilor lor; că dacă luaseră sfaturi de la 
Cosmin, acestea ierai departe de-a fi fost vio- 
lente şi de-a duce la r&scâlă, 

Cu. toate că sătenii povestiseră acum că «cei 
patru» fuseseră trimişi de Cosmin, cu îndemnul 
la răscâlă, precum «cel patru» le spuseseră lor,— 
Magistraţii începură a căuta în altă parte 
firul... | ii 

Că iera contra Prefectuli şi chiar în contra 
lui Cosmin, pornită acestă uneltire, iera vădit:
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de cine însă chibzuită, odată ce se făcuse și pe 
spinarea evreilor? 

In răstimpul dintre vorba cu sătenii, Prefectul 
„mai da câte un ordin: aşa trimise pe polițaiă 
să cerceteze prin oraș de urma «celor patru»; 
pe Cătinescu să vadă cine a putut trimite zia- 
rului, «Patriotismul» acele două telegrame; pe 
directorul, Prefecturei să se ocupe de ce făceati 
Hascal, luster şi Feldea, în acele momente. | 

XXII | „d 

Victor Cosmin se afla în prada unei mari ne- 
dumeriri: unul din cei zece ajutori-ai lui, trimis 
la Hârtoape să înştiințeze pe săteni că le venise 
plugurile, se întorsese în grabă, speriat, şi't adu- 
sese vestea rescâlei, a devastării Curţii arenda- 

-şului şi a plecărei sătenilor la Fălticeni. 
Ce putea să însemne asemenea pas și .cum 

del făcuseră Hârtopenii fără a-i cere lui sfat? 
Acâsta îl întristă și] făcu să presimtă o mână 

vrăjmașă îndreptată asupra-i, de astă dată cu 
hotărirea de a lovi greu în sorta Măineștilor. 
_De sigur că ieraui să'l facă vinovat pe dinsul 
de r&scâla lor. | | 

Dar în ce chip ati putut să-i răscâle atât de 
repede, în cât să nu se simtă nimic la Măinești, 
cu tâtă legătura aprâpe de.tâte zilele a lor cu 
Măineştii? | o 

Pe când se pregătia a se cobori la Bancă. 
la ora trei, eată subp.efectul, în g6na cailor. 
„Acesta îi arătă telegrama.
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— Cum? și Ranomireştenii răsculați? întrebă 
Victor, mai surprins, căci se lucrase în amân- 
două părțile. | 

— Să plecăm la moment, vă rog... Prezenţa 
d-vâstră e prea trebuincioasă, de sigur, de cere 
d-nul Prefect atâta grabă... , 

— Să mergem. Dar vor ţine caii d-vostră? 

Nu ar fi bine să punem. doi de:ai Curții? 

— Ţin! ol ţin... Sint inveţaţi cu drum lung 

şi întins. , 

— Mamă, se adresă Cosmin, bătrânei care 

ascultase şi privia îngrijată, o să mă întorc mâine, 
de sigur, şi* pote cu trei, patru pers6ne pentru 

anchetă. lar o să te osteneşti, dragă mamă, dar . 

te rog să 'putem primi 6speţi. 
D-na Cosmin îl sărută fâră a respunde, ca 

să n'o trădeze emoțiunea ce-o cuprinsese, 
După plecarea lui Victor, ea rămase timp în- 

delung pe gânduri, muncită de grija şi.de mân: 

nirea că se pregătiali cine știe ce necazuri pentru 
dinsul, — prin urmare și pentru ea... 

R&utatea omenească avea oare să le -stea pu- 

rurea d'a curmezişul, în calea de bine-faceri pentru 

cei apăsaţi? 
Când este însă o speranță, îndreptățită de anu- 

me împrejurări, se întîmplă că, fâră a'şi da: omul 

seama, sufletul îi trece de la turburare, către 

acea lumină încă îndepărtată. 
Așa d-na Cosmin, — pe când se da la pre: 

gătirile pentru a douazi, — începu a vedea ca 
fiind aievea, întorcerea Avenienilor care, trebuia. 

să pue capăt tuturor greutăților... | se părea că
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Marioara iera deja soția fiului ei, copilă scumpă 
ce înlocuia o ființă de mult dispărută; simția 
bucuria liniştită şi dulce ce izvorăște din starea 
de armonia inteligentă a unei căsnicii potrivite; 
trăia din vieața frumâsă a copiilor. ei şi iera fe- 
ricită de fericirea lor deplină. - 

In timpul acesta Cosmin ajungea - la margi- 
nea Fălticenilor... 
— Cosmin! Cosmin! strigară sătenii de cum 

il recunoscură: și se făcură “T6tă mare în jurul 
săniei, descoperindu- -şi capetele. 

Prefectul îi întinse amândouă mâinele şi i le 

strînse cu căldură. Magistraţii îl cunoșteati de la. 
serata Prefectului: îi dară. şi ei mâinele. 
— Ei, Gmeni buni, așaii că nu vam fost. 

amăgit? Eată!l, omul vostru iubit. . » 
— Să trăiască Să trăiască |... 
Prefectul îi lămuri. fârte pe scurt! şi limpede 

cele întîmplate; iar Cosmin roti privire impu- 
tătore asupra sătenilor: | 

» — Să poate să porniţi dumneavostră pentru 
asemenea fapte grele şi să nu veniți a'mi 
spune? 
— Dacă «ceia» ne-ati grăit că. d-ta î îi trime- 

seseși la noi şi că :porniseși şi d-ta cu Măine- 
-ştenii, la tirg?.. 

— Dar nu ați putut să v& chibzuiţi că adecă 
ce-aș fi căutat ei la tirg cu Măineștenii? Ce 
dreptate să cer, când nu ni se făcuse vrun rtti 
nici mie, nici Măineştenilor, cu atât mai mult 
dumneavâstră ?.... D-vâstră, Hârtopenilor, chiar 
azi trimisesem să vE spuie că vaii sosit plugu:
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rile şi că boii sînt pe drum. D.-vâstră Ranomi- 
reștenilor, vro două luni mai sint, și, cum s'o 
lua omttul, o saveți plugurile şi boii Măineşte- 
nilor pentru a vE ara'și semăna: locurile ohav- 
nice. Că posesărului și proprietarului d-vâstră 
nu le-o fi plăcut așa înlesnire, cine le-o fi stră- 
bătend în suflet? Dar ei nu vai făcut nici o 
stinjineală. | 
— Da era vorba să ne facă, grăi Ranomi- 

reșteanul. 
— «era» şi cu <a făcut» nu-i tot una dragul 

mei şi de-aceea, cunâșteţi că vaţi pripit și ați 
greşit... Eacă, aţi dat de belea, că aţi stricat 
„casele 'unor bieţi '6meni nevoiaşi ca şi voi şi 
i-aţi bătut fără vină... Vinovaţi să fi fost și încă 
să nu vă fi sculat așa, ci să vă fi plins d-lui 
Prefect, căruia cu adevărat îl sînteți dragi... 
— Ami dacam greşit, de ne-o scos «ceia» 

din minte... ne cunâşrem greșiți... grăi un Hâr- 
topean bătrân, cu părere de răi în glas și pe chip. 

— Vorbaii să ne dați tâte lămuririle ca sa 
putem prinde pe cei patru care vo amăgit... 
zise judecătorul de instrucțiune, care se sfătuise 
cu prefectul şi cu procurorul. Duceţi-vă pe-acasă 
in bună pace şi mâni om veni la cercetare în 
sat la d-vâstră... N 

— Ne ducem, cucâne, răspunse betrânulă Ne-o 
dojenit domnu Cosmin și ne crapă obrazu de - 
rușine... D-vâstră sînteţi cu îndurare, şi nu mai 
putem de câință și de inimă ră... 

— Bine, moșule, duceţi-vă, zise Prefectul Ș 
să ne vedem cu sănătate...
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2 : — Să trăiţi 
„Par car fi fost opăriți, ori apăsaţi de-o greu: 

tate mare ce le stringea picidrele și trăgea greu 
în jos de grumazii tuturor, aşa porniră înapoi, 
tăcuți, cu pas încet, cu capetele plecate. 

Sauzia numai sgomotul înnăbușit al mişcării 
„lor de mulțime deasă, asemănător. ridicărei unui 

stol de sburătăre cu bătăi liniștite din- aripe. 

„După ce Prefectul îşi dădu întâlnire cu Ma- 
gistrații pentru acea sră, la el acasă, se des- 
părțiră în timp ce Fălticenenii, plini. de curiozi- 
tate, se revărsaui pe ulița devastată. 
Medicii, chiămaţi de .Prefect, dădeaă ajutorul | 
lor celor loviți şi răniți, bolnavi mar mult de 
spaimă. Un evreii și o evreică, fură găsiţi morți 
între gard şi nişte hambare. | 

Cei mai ră loviți, fură numai de cât trimişi 
la spital. - 

„Prefectul înainta lângă Cosmin, încet, .preo- 
"cupați de o potrivă, răspunzând, distrați, la 
salutări, i 

Intre acestea Duvid Hascal și Marcu luster 
așteptaii să se întunece bine: ca să se ducă 
la. Teldea. | | -. ” 

lerati fOrte supăraţi de cele ce auziseră că, 
“ locuinţile lor de la țară fuseseră stricate, — și 
asta, vezi, nu intra în planul r&scâlei. . 

Armata nu trăsese în țărani ca să omâre 
- câţi-va măcar din ei: fuseseră prea de grabă 
potoliți și întorși pe acasă și asta. micșora gra- 
vitatea întimplării.
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Vorbind amândoi, acasă la Ilascal, începu- 
„seră a învinovăţi pe Feldea că nu plănuise bine 
lucrurile,—dar nici nu visaă că aveai în curând 
să fie cu toţii iivinovăţiți de Justiţie. 

Ei se simţiai în siguranță, fiind-că «cei patru» 
plecaseră de mult la moșia lui Oizăr. Margulies, 
ca de-acolo, prin județul Neamţu, să plece la 
București. 

Ori cum, tărăboiă iera să se facă. destul și 
fără doar și poate, Prefectul trebuia să demi- 
'sioneze iar guvernul să ia măsuri in contra lui 
Cosmin. 

Amândoi. ieșiră pe la orele şase, când înnop- 
tase bine, și porniră pe jos la Feldea... 

Nu putură vedea că sint urmăriți cu fereală. 
La Feldea îera întunerec în încăperile din 

față; o lampă numai la o mică intrare din 'ca- 
tul de jos, clipia fumegăi6să. 

Într'o încăpere cu ferestrele în grădină, st 
vedea însă multă lumină, și acolo” găsiră pe 
Froimescu şi .pe Leibu Penchas Ghebălă. 

— EI, ce: mai ştiţi, îi întrebă repede Feldea 
„care, se vedea a fi enervat nemulță mit, cu tâtă 
stăpânirea ce ŞI impunea. 

—- Noi? nimic. Ce? iera de ieşit după știri? 
zise Marcu luster. 

— Ei, sa omorit mulți ţărănoi? grăi cun ris 
batjocoritor Leibu Penchas, resucindu -se pe loc, 
după obiceiu. 

Feldea se făcu a nu auzi. 
— Dacă nu ştiţi d-vostră, să vE spun eice: 

ştiti şi ce-am făcut, luâ vorba. Feldea, cu liniște 

[
a
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de porunceală. Știă că bine am plănuit noi lu- 
'crurile dar slab ai ieşit... ca r&scâlă reuşită... 
Asta, din cauza «ce/or patru», cari dacă ierau. 
"evrei, ieraii mai deştepţi... 

— Vorba-i că neam ales noi cu locuința: 
"stricată, la moşie? zise Hascal. 

Marcu luster oftă şi adăogă : 
— Și asta nu era la program... 
— Câtă pagubă acuma |... zise Hascal... | 

„_— Intră între sumele în “numerar, le r&s- 
punse Feldea. Ori cum, la Bucureşti ne vom 
ajunge scopul. Am trimes două telegrame la 
«Patriotismul» și am pus pe fiiu-meii de-a co- 
piat de patru ori o corespondență, pe caream 
trimis-o la alte patru gazete. Am scris lui Mle- 
linoreanu și încă la doi deputați «de-ai noştri»... 
Va că zică: pe lângă telegramele date de noi 
Primului Ministru-şi “Ministrului de Interne avem 

„pe aceste-l-alte care vor face gălăgie destulă... 
în presă și la Cameră, iar mâine “sera plec la 

„Bucureşti şi voi o să mă însoţiţi, Duvide ŞI 
Marcule... 

— Dar pentru ce? întrebară amândoi odată. 
— Ca unii ce sinteţi mai de aprâpe în cauză, 

veţi da acolo, plingere la Ministerul de Interne, 
la Consiliul de Miniştri și la Cameră; veţi cere 
audiență Primului Ministru şi, vorba vâstră va 
fi de Cosmin şi de Prefectul carel protege. Să 
nu credeți că numai cu cât sa făcut, e treaba 
căpătuită: energie şi gură multă. Apoi o să ti. 
cluim noi şi pentru străinătate corespondențe, 
care să usture pe guvern 'răă de tot. 

7
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Simţind nevoea să se aprindă pe sine, pentru 
aşi arde nemulțămirea, vorbi mult și făcu şi 
pe cei-lalți să uite reaua impresiune de cele: 

„„Întîmplate, în focul ce le -iscâ visul îzbândei. 
viitâre. 

Mihaiă Ropniţă, după ce vestise pe colonel 
şil pornise la cazarmă, se dusese acasă, forte 
încredințat că «minunata» operă a lui Cosmin 
începuse a da râde... 

Și fiind-că nu avea curiozitatea. să vadă pri- 
veliștea unei răscle, se pregăti să plece cât 
mai de grabă la Hoiseni,—mai ales că trebuia 
să facă un ocol, ca să nu treacă pe bariera pe 
unde intraseră țăranii. 

O luă deci pe şoseaua ce duce-la Tirgu- 
Neamţu, ca apoi, pe la un sat să sue un deal 
şi să dea în drumul mare spre Hoiseni, - 

Gândul lui tera la Zefirina care '] ăştepta cu 
nerăbdare, la apropiata împlinire a ultimei for. 

" malități, după care să se ocupe de 'casă și de 
MOŞIE... d a Ia 

După vro jumătate oră de mers întîlni un 
călăreț, un băeat tînăr cu figură blondă, str&ină, 
al căruia cal schiopăta răi, 
— Buna ziua, tinere, îi strigă Ropniţă. Da de 

ce “ţi-a schiopat calul? 
— Nu știu ce are și mă tem că nu m'a duce. 

până la capăt... r&spunse acesta întro bună ro- 
mânească. - 
— Apoi nu vezi, cucâne, grăi vizitiul că "i-o
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intrat o piatră la. copită... Stai să-i fac ei meş- 
teşugul... 

Vizitiul opri, scâse din lădăţuia saniei un 
ciocan cu botul lungueț şi, ridicând piciorul ca: 
lului, din două, trei lovituri făcu să sară piatra. 

— Gata... 
— Te duci departe? întrebă” Ropniţă pe. 

tinăr, 

— La Vulpoeni.. 
— Al la moșia lui Margulies.. Imi pare ră 

că nu merg întracolo, căci te-aș lua cu mine... 
— Vă mulțămesc, domnule; cred că voii ajunge 

şi cu mârțoaga asta... 
—- Nu sînteţi de pe la noi?,. 
— Nu, răspunse tîntrul cu - oare care sfial 

care fu luată în seama de Ropniţă. 
— Sinteţi misit de grâne? 
— Al nu.. şi se sili să încalece fârte stîn- 

gaciă. 
Calul începu să se dea înlaturi,. și tiri puţin 

pe călăreț. 
— E cu nărav, bată focu,.. zise vizitiul, 
— “Te rog, „ajută mi, se adresă tînărul, vi- 

zitiului... - 
Ori cât vru şi vizitiul se ţie, calul, par'că i 

Sar. fi nălucit ceva, nu voia să stea... 
„_.— De unde-al luat haramu aista? întrebă 
vizitiul. 
— De la Iancu,. răspunse tînărul cu început 

de mânie; să opri însă repede... 
— Mai bine întorceţi-vE în tîrg, cucâne, zise 
vizitiul, că nu-i de dus cu el şi nol întârziem... 

36
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'Tinărul apucă frâul calului şi păru că se gân- 
deşte o clipă... 
.— Vă rog, nui nici o .gară.. aprâpe unde 
saștept trenul? zise el. 

— Pentru unde? întrebă Ropniţă... 
— Pentru Bucureşti... 
— “Pe drumul ăsta. nu... Trebue să te întorci 

tot în oraş... | 

— Atunci o să mai încerc.să încalec.. 
Calul să lăsă, blând şi ascultător... 
— Eaca! o! trecut toanele, rise vizitiul şi 

Saruncă pe capră. 

Tinărul. salută şi plecă în g6nă. 
Când se porniască vizitiul, Ropniţă îl. opri. 
— la vezi ce 's hârtidrele celea, bre Cosatache. 

Mi se pare că "i-o căzut băetanului ăstuia... 
Vizitiul sări şi i le dede. 
—  Haide-acuma, că de întors, nul mai putem 

întorce şi mare treabă n'or fi de ele.. 
— Mătincă” “i-o picat când lo .tirit oleacă 

haramu de cal... rise vizitiul şi porni pe şoseaua 
licăritoare, 

Ropniţă. desfăcu pacheţelul strins de patru 
părți cu o gumelastică lătiș6ră şi găsi vr'o două 
cărți de vizită, 60 lei în trei hârtir de dou&- zeci, 
o scrisâre şi o poliţă albă. 

Pe una din cărţile de vizită citi: «du-te la 
«boeru, negreşit astă seră, dar ţine la preţ. ca 
«să mă folosesc şi eă. La revedere». - 

Urma o iscălitură, începînd. cu $... Ori cât să. 
trudi- Ropniţă, n'o putu descifra. 
„Pe a doua carte de vizită, la mijloc cu numele
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N. Stupeanu, ziarist, — citi: «primeşte și așa, 
«Dacă pleci destră și nu ne vedem, trimite'mi 

„«banii în plic închis, pe Ignaţ», 
Scris6rea, închisă, purta ca adresă: «D-lui N. 

| Stupeanu, prim redactor la ziarul «Patriotismul». 
Scrisdrea n'o desfăcu şi începu să se gândiască 

„cine iera blondul de la Bucureşti şi ce_afaceri 
de bani putea să aibă cun «boer», din Fălticeni— 

“căci din Fălticeni trebuia să fi fost «boerul» ?. 
Pe. Nicu Stupeanu îl cunoştea, de când Rop- 

„_niță fusese deputat.. 
— Am să-i scrii lui şi să-i trimit scrisâre şi 

hârtiile d-lui X... gândi Ropniţă şi le puse tâte 
în buzunar, 

XXIII Iu - 

Dimineaţă, cum făcu ochi, Prefectul primi pe 
polițaiti. Acesta îi raportă că de «cei patru» nu - 
putuse afla nimic. De la bariera ce da însă pe 
drumul dinspre Tirgu-Neamţu a aflat că ieri după 
prânz trecuse un tînăr, str&in orașului, călare pe 
un cal murg care cam schiopăta de-un picior de 
de'nainte, . 

— Pâte să fi tost unul din cel patru, şi anume 
acela care a ieșit înaintea sătenilor de le-a spus 

că Cosmin e arestat cu Măineștenii... gândi Pre- 
fectul. De ce nu 'mi-al raportat de aseră? 

— Am aflat târziu, cucâne Gheorghieș,.. 
— Cătinescu nu-i pe-aici? 
— Ba da. Așteaptă, 
— Chiamă”,., |
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Cătinescu intră cun zîmbet care arăta că Tem- 
belea ştiea multe... 
— Ei, ce este? Spune repede căci o să por- 

nesc la Hârtoape. | 
— Atunci nu vă priveşte cum am aflat, ce-am 

aflat. Destul să știți, cucâne Gheorghieş că te- 
legramele cele două ai ca părinte pe Feldea... 

— Eşti sigur? strigă Prefectul, vesel. 
— Uite hârtia pe care ati fost scrise intâiti, — 

şi-i inmână o c6lă de hârtie. 
In timp ce Prefectul să uita la cele scrise în 

ea, Tembelea grăi: 
— Nu de gcaba fii-meii e peieten cu se- 

cretaru lui Feldea.. . 
— Asta e bună. Bravo ţie, Tembeleo. 
„— Și pot să vă spuiă, cucâne Gheorghieş, că - 

Marcu şi Duvid ai fost asară, după ce so în- 
tunecat, la Feldea, și s'au întors cam târzior acasă. 

Pe drum, atâta am putut să le fur din vorbă, 
că mâne-sară să” duc la București. 

— Cine? 
— Apoi socot că ei amândoi... pote şi cu 

Feldea... pi 
__— Aşa? o să vedem noi acuma. Chiamă pe . 
polițaiă. | | i 

Acesta intră repede: 
_— Ascultă, îi porunci Prefectul. Goanâ la 

Hascal şi la luster şi spune-le să plece la moşie 
fe -care, să fie acolo când om veni noi la cer- 
etare. Inainte de-a m& porni, peste o oră, să 

am răspunsul. 
= 

Pa 
Pe Ri CS
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După ieșirea polițaiului, Prefectul adaose, către 
“Cătinescu: . 

— Dacă n'or voi să vie, dovadă va fi că vor. 
să plece la Bucureşti. Tu, ţine-i din scurt și 
poimâni, când mă voii întârce, sămi spui... 

— Bine, cucâne Gheorghieş,.. | 
— Na un bacşiş, şi şterge-o... Da 
Pe la orele opt şi jumătate, când procurorul. 

şi judecătorul de Instrucție sosiseră, polițaiul se 
întârse cu vestea. - 

— Ci-că lii frică de țărani şi nu pot să mergă 
la moşie... | 
— Cine? întrebâ judecătorul. _ NI 
— Hascal şi luster... Le trimisesem et vorbă 

„să fie faţă la cercetare, zise Prefectul. . 
— Nici vorbă că trebuie şă fie... zise jude- 

„cătorul, Du-te d-le Poliţaii și le du ordinul meă 
că trebuie să vie. 

In. dou& sănii, Prefectul, Judecătorul, Cosmin, 
„Procurorul şi subprefectul .porniră, pe un timp 
care amenința a ninsâre, 

Trebuia să -prânziască la Măineşti, repede,.şi 
“de-acolo să se ducă întâiă la Hârtuape. 

Aci, hanul iera închis, de se părea pustii. La 
„curtea arendașului, ferestrele sparte, uşile in lături 
dădeaii casei o înfăţişare tristă. - | | 

Sătenii, cete-cete, pe șosea şi la r&spântiile 
liniilor satului, aşteptaă cercetarea... 

Când. se iviră săniile, se- făcu o mişcare: și 
cetele se strinseră, în direcțiunea primăriei unde 
se opriră cei din tirg.
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Întâi, Judecătorul întrebă dacă Marcu -Iuster 
venise; aflând că nu se ivise, porni'cu cei-t'alți 
la curte şiși dădură seamă de stricăciunile pri- 
cinuite. Si 

- Apoi, întorși la primărie, luară la cercetat pe 
primar, pe învăţător și pe preot, pentru a stabili 
răspunderile şi rolul lor, ca fruntaşi ai comunei, 
în cestiunea: acâsta.. 

x, Ropniță ajunsese acasă către seară, pe un 
splendid apus de sâre, în cea mal bună dispo- 
sițiune sufletească... . 
„Pentru el nu existai ori par'că uitase de-mult 

turburările de la Fălticeni, răscâla țeranilor chiar 
în preajma lui. lera egoistul care ştia să guste 
mulțămirea, picătură cu picătură, fără să ames- 
tece în ea nici o esență streină. 
R__ŞI numai Zefirina, când îl înțimpinâ cu înfă- 
ţişarea celei mai mari neliniști, el îşi aduse aminte 
de cele de dimineață. 

— Dâmne, esclamă Zefirina, încunjurându ă 
gâtul cu braţele, cari se desgoliră, — ce frică 
„ma stăpânit tâtă ziua când logofătul 'mi-a adus. 
-ştirea r&scolei de la Hârtoape.. Pentru Dum- 
nezeii, ce sa întîmplat în oraș? N'ai pătimit 
nimic? Sa dat foc orașului? 

EI îi cuprinse mijlocul c'un braț și o sărută 
pe gât, intrând așa în camera lui de lucru unde 
iera curat, cald, bine... | | 
__— Nu ştiă nimic, r&spunse el, aruncându-și 
blana, lăsându'se întrun fotolii lângă sobă și 
aşezându-şi-o pe brațe. Știi atât că numai tu
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"mi-ai stat în minte şi numai „Vieaţa nâstră de 
acum înainte... 

— “Adevărat? Da, aşa este, zise ea ridicândui 
capul de bărbie şi privindu'l în ochi. E drept... 
De când ne-am. întors şi ne am aşezat, şi et 
sint alta. Simt o reîntinerire mult mai priinci6să 
de cât cea firească de la 20 de ani. Sint 'fe- 
ricită, Mihaiu, - 

Și pe tonul acesta, urmară mult timp, pe 
când motanul torcea după sobă ca şi odinioâră 
când - Cosmin îl: vizitase pe Mihaiă în camera 
acâsta,—pe când ultimele raze ale sârelui încă 
mai încondeiati zarea cu o uş6ră trăsătură ro: 

șatecă. 
Zefirina să ridică de” odată... 
— Mam uitat pe braţele iile fermecătorule, 

și ţie ţi-o fi foame după atâta cale... | 
X Luă blana-s'o puie la loc, îi căută prin bu- 

zunare şi odată cu mănușile și cu batista scose și 
hârtiile... găsite. 

— Uite nişte cărţi de vizită Şi scrisori, Mihai. 
şi trei hărtii de 20. 

— AI da... le-am: găsit... 
— Ce spui? Atunci nu e un secret și citi... 

Nu înțeleg nimic... A! Nicu Stupeanu.. Îl cunesc. 
E un ovreii fârte deştept... dar mare blestemat... 
Na, cam desfăcut scris6rea către el... Nu lera 
bine lipită... s'o citesc? - | | | 

— So citim... Dar ştii, drăguță, că intrăm 
în secretele altora? | 

—. Nu face nimic, puiule... „De ce'și pierd gu- 
gumanii secretele a
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— ţi poţi închipui că şi un om cu minte le 
pâte pierde, din multa preocupare... . 

— Un lucru pierdut dragă, devine proprie- 
tatea găsitorului.., | 
"Şi, după cel sărută, ea citi: 
_____ Domnule Stupeanu, 
__Ți-am trimis şi prin poştă o lungă corespon- 

“denţă. Prin omul nostru sigur, îţi spui însă ce 
nu puteam adăoga acolo: r&scla s'a făcut.. E- 
vreii noștri at suferit... Magistraţii şi Prefectul 
nai arestat pe nimeni... Pe tema acesta duceți 
campanie contra lui Cosmin şi a Prefectului. 
Mâine scră cred că voii veni: şi eă cu proprie- 
tarii loviți prin r&scâla acesta. Băieţii ce 'mi-ai 
recomandat, ne-ai servit bine. Mulţămira. Ne 
vom arăta recunoştinţa în mod. bine simţit. L-a 
revedere. Obligatul d-tale» 

„.«boer .lancu» 
„— Ce-i asta?. întrebă Zafirina... 
— Hm!. făcu Mihaiu... Eată un document 

preţios... Drace! acum văd limpede lucrurile... şi 
- autoritățile îşi bat capul să descopere, să apuce 

firul... 
— Tot nu înțeleg, dragă Mihaiă.. 
— Mă rog, hai la masă şi-om vorbi... 
In mintea lui Ropniţă să desfășurară timp 

„de câte-va minute împrejurările din chiar zilele 
de când plecase în străinătate... | 

Lămuri deci Zefirinei 'cestiunca întreagă şi 
termină: 5 - 
— Opera lui Cosmin neapărat că nu ne 

convine nouă, proprietarilor în genere, dar mai
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ales ovreimei care exploatează neomeneşte. A. 
cestei ovreimi, "i-a trebuit o răscoală; conduşi de 
ideea că: « $/ mexistait pas Dieu, 1] faudrait 
«inventar», — au născocit-o, a înjgebat-o și 
ati creat o situațiune grea și guvernului, prin 
urmare Prefectului care susține pe Cosmin, și 
lui Cosmin... Eată-mă, fără voea mea, arbitru 
al acestei situațiuni... Scap pe Prefect, care 'mi va 
fi naș: 'i-aș datora o asemenea răsplată. Dar 
scap şi pe Cosmin care 'mi-e nesuferit şi nu'mi 

„vine la socoteală să servesc nici pe Prefect. Pe 
urmă sînt și adversarul politic al Prefectului... 

— Dar ai zis că nu o să mai faci politică, 
dragă Mihaii? : 
„_— Militantă, nu; rămâiii însă în partidul mei 
o forţă... | 
— Bine, îmi place asta; dragă Mihaiă, dar 

afară de politică, Prefectul “ţi-e prieten şi singur 
mi-ai spus cu ce dragoste a primit să ți fie. 

“naș... Sar părea că nu ar fi mare lucru; dar 
este, daca te-ai gândi bine la motivele care 
te-au dus la el și nu la altul... Nui așa că pri- 
mirea lui rămâne ca un bun serviciă? 
„— Adevărat... şi totuşi... | 
— Ascultă dragă Mihaiu. „Sa numi iei in 

„nume de r&ii că'aș voi să înriuresc asupra sen- 
timentelor tale, în afară de cercul nostru intim - 
al amândurora. Tu rămâi cu totul liber pe vo: 
ința și ps acțiunile tale pe. tărâmul politic, în 
care nu pot să mă amestec. Cu tâte acestea, 
te rog să 'mi învoeşti o întrebare: de ce urăşti 
pe Cosmin?
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Ropniţă ţinti ochii în farfurie, pentru o clipă, 
apoi, ceva mal aprins la faţă, se .uită lung la 
Zehirina. Ea îl înfruntă privirea, așteptând cu li- 
niște r&spunsul. 

— Nul urăsc, pentru că nugot uri: îmi este 
antipatic... o “ 

— Dar ai uri, dacă ai putea? Prin urmare, 
aşa ar veni lucrul, că dacă “ţi este antipatic, ai 
pentru ce... NE 

— ME stringi cu logica, dragă Zefirino? 
— Nu, dragă Mihai: dar imi place sinceri- 

tatea acelor firi care 'și mărturisesc mai întâiti 
lor un păcat, o patimă, şi nu tăinuesc upoi nimic 
tovarăşului de vieaţă, care este un al doilea că 
al lor. . 

— Tu, oare "mi-ai spus tot, tot ce a fost în 
trecutul tăă?,. 
— Tot... IE - 
— Dar de fel că Cosmin a fost .bărbatul te&ă. . 
— În întâea parte a relaţiunilor nâstre, firește 

că nu, fiind-că nu ieram încă în intimitate deplină. 
Pe litoral însă, după ce' am fost sigură de iu- 
birea şi de cuvîntul tă, că mă vei lua, —am 
tăcut Gre ceva? Nimic. "Pi-am spus, din contră, 
că "mi-a fost bărbat, că 'mi-ă făcut o impresiune 
sguduitâre când lam revăzut după atâţia ani, 

„dar că nu iubirea ce ași mai fi simțit pentru el, 
lera cauza, ci remușşcarea că lam făcut să sufere, 
şi regretul că nu lam iubit cum să cade când 
trebuia... E adevrat? i-am spus acestea? 
— Da... | 
—."Ți-am mai spus apoi că astă-zi am numai
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un sentiment pentru el: respectul pentru omul 
cult şi cinstit? Da? Ți-am spus? 
— "Mi-al spus... şi-te cred. 
— Dacă mă crezi, pentru. ce-ai purta! vrăj- 

măşie acestui om? Înţeleg să nu-i adoptezi ideile, 
să i le combaţi chiar, dar în mod leal.. Nu cred 
că de dre-ce 'mi-a fost.bărbat odinioară, iți e 
antipatic? Sa E 
— Ba da, 'mi-a fost, când am bănuit acesta, 

pe când tu te ferial să mă încredințezi; 'mi-a fost 
când am.ştiut că este “iubit de Marioara Ave- 
nian... a 
__— Va să zică o gelozie postumă, cum sar 
prinde, și o gelozie a. prezentului... Dacă însă 
până la un punct am înţeles-o pe acesta din 
urmă, pe cea dintâiti-n'am putut-o înțelege nici 
odată; iar acum că inimile nâstre sait unit, cred, 
pentru t6tă viaţa, nu le mai înțeleg pe amân- 
două acele motive... . a 
„— Eşti, de-o argumentare eroică. și de-o sin- 

ceritate surprinzătoare... De ce ai pus însă pe 
«cred», — care înseamnă o îndoeală, — când ur 
vorbit de unirea inimilor n6stre pe viață? Oare 
nu am făcut şi nu fa: tot ce voieşti tu? Acesta 
ce pâte dovedi? Iubirea pe viață! . 
— Nuţi pară r&ă, Mihaiti dragă... Ace] «cred» 

a fost tocmai pentru a te aduce să'mi dovedeșşti 
acest sentiment al t&ă : Iubirea trebue să fie in- 
teligentă şi -generâsă, pe lângă că: din natura ei 
este încrezătore. N'am știut-o acesta, odată; am 

„început pe urmă a'mi da seama. Prin urmare, 
dragă Mihai, ca so faci să răspundă acestui
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întreit caracter al ei, trebue să. mă înţelegi, să 
. fi generos şi să te încrezi în anume sfătuiri ale 
tovarășei tale și nu vei greși, precum et nu 
voiii greşi când mă voii încrede ţie. Este de 
datoria ta să scapi pe Prefectul de încurcătură 
şi pe Cosmin de învinuiri nedrepte. Sa țesut o 
intrigă mişelească pe seama lor și în dauna a 
o mulțime de 6meni, de asemenea nevinovați;— 
trebue 'să fii generos... Imii pare ră, pe de oparte, 
crede-mă, că este Cosmin în cauză. Altul de-ar 
fi fost însă, în situațiunea acesta, iar tu în po- 
ziţiune de a'l scăpa, şi, cu siguranță, tot atât 
te-aş fi rugat de mult. 

— M'ai convins dragă, Zefirașule... m'ai con- 
vins... Voiă să n'am slăbiciuni, pentru a fi la în- 
nălțimea inimei tale... - 

Și, terminând, sună. . 
— Ce vrei, drăguță? 
—. O să vezi acușşica. 
Servit6rea intră: 

* — Chiamă pe logofăt. 
Când acesta întră: 
— Ascultă, îi zise; să te duci-mâine dimi- 

neață la Hârtoape şi să te inştiințezi de la primar 
dacă o să fie vr'o cercetare acolo, pentru r&- 
scoala sătenilor. M'ai înțeles. | 

- — Inţeles 'cuconașule,.. 
— Și să vii îndată s%mi aduci ştire. 
-— Bine, cuconaşule... 
— EI, eşti acum mulțămită? ME voit duce 

şi ei la Hârtoape cu dovezile ce mi le-a dat 
în mână întimplarea,..
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—5 Îți mulțămesc Mihaiu, — şi, eată ca 
«dexert»... 

Zicând, se ridică Şi, cuprinzândui g grumazii cu 
brațele, — aşa cum îi plăcea lui, — îl sărută 
pe gură cu pasiune. 

XXIV 

“Telegramele date de Marcu. luster şi Duvid 
Hascal “Primulut Ministru şi. Ministrului de In- 
terne, nu avuseseră s6rta telegramelor date mai. 
în urmă de Feldea. . | 

Dirigintele poştei și telegrafului nu tera în 
biuroi şi funcţionarul de servicii la aparat, le - 
transmisese la București. | 

A doua zi venind la Minister, Ministrul de Inter- 
ne desfăcu telegrama adresată lui «personal» şi 
citi: «sătenii noştrii sai resculat, ne-ai dărimat 
«casele la moşie și ne-aă fugărit. până la Făl- 
«ticeni, unde răspândesc teroare cu sălbătăcie 
«de-ai îngrozit orașul. Prefectul. responsabil şi 
«Cosmin, fostul „Învățător Măineşti. Rugăm 

E «dreptate, 
Duvid Hascal, Ranomireşti, 
Marcu luster, Hârtoape, 

Chiămâă imediat pe Secretarul genera: şiii zise: 
—” Eată isprăvile Prefectului de Suceava: 

T-am spus-o ei că răi face de apără socialis- 
mul... Întreabă, te rog, telegrafic, pe Prefect, ce 
este și să vie grabnic la București... 

Preşedintele Consiliului de Miniştri, primi te- 
legrama acasă şi veni repede la Ministrul de
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Interne să se :sfătuiască ce iera de făcut în 
privința stărei de la Suceava. N 

La Cameră Melinoreanu se ridicâ şi întrebă 
pe Ministrul de Interne dacă ştie de grozăviile 
întimplate la Hârtoape şi Ranomireşti, cât şi. 
de ciocnirea oştirei cu țăranii veniți în Fălti- 
ceni, unde aii devastat locuinţile evreilor. 

Ministrul de Interne răspunse că are cunoş-! 
tință, că Prefectul a putut linişti pe țărani, că 
nu iera nici o ciocnire prin urmare între săteni 
și armată; că, în fine, Prefectul şi parchetul în- 
cepuseră cercetare la cele două comune. 
"Doi deputaţi din opoziție formulară imediat 

interpelări adresate Ministrului de Interne, cu 
cuprins forte violent. o 
„Camera tera încă în fierbere când sosi o te- 

legramă,. Ministrului de Interne, de la Prefectul 
Sucevei, chiar din comuna unde ancheta. | 

Directorul Prefecturel' răspunsese Ministrului 
de Interne, la telegrama acestuia, apoi telegra.- 
fiase prin suprefectură, Prefectului, și acesta r&s- 
pundea el singur Ministrului: «Sînt în cercetare. 
<Am căpătat dovezi sdrobitoare că răscâla a 
<fosto înscenare. Voiii veni eti însu'mi a vă dovedi. 
<Până atunci, rog, nu daţi nimănui nici o știre»... 

Acestă telegramă trecu in mâna fie-căruia 
Ministru. | ” , 

Cel al Justiţiei primise și e] în: acest timp o 
telegramă. tot în. cuprinsul telegramei Prefectu- 
lui și semnată de judecătorul de Instrucție. 

Miniștrii “r&maseră dar. convinși de adevărul 
spuselor. Prefectului, ce le întăria magistratul.
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- Ziarul «Patriotismul însă și ziarele opozițiu- 
nci feşiră în ediţia lor de seamă, cu titluri de-o 
palmă de mari: « Răscoala îngrozitoare a -săte- 
ilor du Suceava» şi făceati o -gălăgie diavo- 

„lească, lovind în prefect şi 'n guvern, .nu mai 
puţin şi n fostul învățător Cosmin, care 'și răs- 
bunase pe evrei, pentru că fusese dat afară.. 
Guvernul ieşia vinovat. şi pentru că-l tolerase, 
și fiind-că'l dăduse afară pe învățător, . 

În aceeași -seară se trimiseră de <românii» 
evrei de pe la. gazete, corespondențe în străi- 
nătate, în scrisori bine-înţeles. 

Prefectul și judecătorii ierati în cercetare, — 
după. preot, învățător şi primar, — cu fruntașii 
satului, când li se vâsti Ropniţă. 

De îndată ce acesta le puse subt ochi hăr- 
tiile ce găsise şi le dădu lămuriri în privința 
tînărului care se ducea la Margulies, — judecă- 
torul de instrucţie dădu telegrafic mandat de 
arestare contra lui Duvid Hascal, Marcu luster 
şi lancu Feldea,— iar Prefectul telegrafiă poli- 
ţaiului să execute ordinul judecătorului, ” 

Şi 'n timp'ce Prefectul cu judecătorul și pro- 
curorul, întregeai,—din lămuririle ce le da Pre- 
fectul și după copia telegramelor oprite, — in- 

-triga evreilor, — Marcu luster, Duvid Hascal și 
Iancu Feldea se văzură arestaţi spre deplina 
lor înmărmurire, tocmai când ierai gata să plece. 
la Bucureşti... 
Mai trăsnitâre intimplare nici. nu se putea:
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pe ce se întemeiaseră judecătorul și prefectul, 
de ajunseseră la necesitatea arestării lor? 

Lui Marcu şi lui Duvid le dădură mai pe 
urmă în gând că unde nu se duseseră la mo- 
șie, după cum ceruse Prefâctul, 

Feldea însă își trudi tâtă nâptea mintea să 
şi dea socoteală de motivul arestărei, şi nu 
izbuti. De aceea neodihna lui fu mare şi nul 
lăsă să d6rmă. 

După ce petrecură cercetătorii sâra la Măl- 
nești, unde Cosmin 'i-aşteptase cu nerăbdare, a 
doua-zi porniră dis de dimincță la Ranomirești,, 
mai mult pentru a vedea stricăciunile făcute la 
curtea lui Hascal. ! 

La alte lămuriri nou& nu se așteptat, 
Totuşi al doilea preot din acea comună, un 

b&trân, care se întorcea de la Tirgu-Neamţu, 
tocmai când prefectul cu magistrații, intrati în 
Ranomirești, le dădu o știre fârte importantă: 
Margulies, proprietarul de la Vulpeni, de lângă 
Tirgu-Neamţu, trecuse pe lângă Sănţia-sa într'o- 
trăsură, cu patru tineri f6rte chefiil... 

— Şi ce drum au luat? întrebă judecătorul. 
— Tocmai drumul la Pașcani... | | 
— Ca să-l ducă pentru trenul de Iași spre 

Bucureşti zise Prefectul, și se. înțelese din ochi 
cu magistraţii, că tinerii ieraă «cel patru», din Ă 
cauză. | 

Laţul se stringea mere dar. împrejurul pe- 
riculoşilor intriganți, — mai degrabă şi măi lă- 
murit de cum se așteptaseră.
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Atât din Hârtoape, cât și din. Ranomirești, 
| judecătorul puse în stare de prevenţiune pe 
„câţi-va, şi anume pe aceia cari vorbiseră. cu. 
«cei patru», le ascultaseră mai întâiti sfatul şi 
hotăriseră pe cei-l-alți săteni pentru r&scâlă. 
La prânz leraii în Fălticeni, Prefectul şi ma- 
gistrații,—iar după amează Duvid Hascal, Marcu: 
luster și Feldea fură aduși înaintea judecăto- 
rului de instrucţie pentru a le lua interogatoriul. 

Cel întâiui intră Feldea: 
_— Buna ziua domnule Feldea, începu jude- 
cătorul cun zîmbet și "| pofti să şadă.. 

Acest început făcu pe Feldea să 'și vie în fire. 
—. Te miri pâte că am dat contra d-tale un 

mandat de arestare,—nu-i aşa? - 
— Mărturisesc, domnule judecător, că nici 

acum nu pot ieşi din surprindere. De sigur că - 
este la mijloc vr'o'încurcătură neînțeleasă... 
— A fost încurcătură, în adevăr, însă acum 

te pot asigura, domnule Feldea, că lumină sa 
"făcut. Arestarea dumitale . e bine potrivită şi se 
va menţine. 
— Cum asta? întrebă el, cu ochii 1 mari, o 
—' Negreşit.. Când justiţia îutilneşte un om | 

cu însemnat talent de-a înjgheba o răscoală pe: 
riculoasă, îi datorează o răsplată... 

— Nu vă înțeleg domnule judecător, zise el 
„ridicând în sus capul cu' 6re-care sumeţie. Ce. 
are a face răscoala cu mine? Ei dintr'un capăt 
al județului şi răscoala în alta... 

— După aparențe, în adever, nu ar avea 

, 
. 

, a | 37
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“a face, domnule Feldea. Din nenorocire pentru 
d-ta, realitatea e din contra. 

Și începu judecătorul a-i aşterne atât de lim- 

: pede rolul ce jucase, în împrejurarea acesta,— 

că ori câtă voință punea Feldea să se stăpâ- 

niască, înnăduşia văzend cu ochii și chipul i se 

făcea din ce în ce mai roșu... o 

> — Ce at a răspunde, domnule? termină ju- 

decătorul, cu ton aspru.: - 
— Zic că este o poveste forte bine ticluită, 

- domnule judecător, dar greşit trecută la, activul 

mei, răspunse el cu glasul mai puţin sigur. 
— ţi 'cunoști scrisul? - întrebă . judecătorul. 
— Fireşte că. da. 
— Atunci vei recunoaşte că mâna dumitale 

a tras telegramele acestea, ale căror copii, scrise . 

de. altă mână, aii fost oprite la oficiul telegra- 

fic?... Şi-i arătă c6la de hârtie. 

Feldea îngălbeni dar răspunse cu ore- -care 

ironie : - 

— Şi ce are a face că le-am conceput ci? 

“Ca cetăţean nu sînt liber să daă telegrame la 

„ziare? 
— Da, nici vorbă. Justiţia însă, după felul 

cum sînt concepute, vede lămurit că acel care 

a plănuit re&scâla, a voit să mintă opinia publică 

arătânduii neadevăruri exagerate, care îieraii în , 

înteresul săi şi după planul general al urzirei 
unei asemenea crime. 

— Justiţia e omenească şi pâte vedea greșit. 

Cine-o împledecă ? zise Feldea -cu “acelaşi ton 
- ironic. 

 



  

__ Dar scrisârea d-tale, adresată unui . 6re- 

care “ziarist Stupeanu, din București, și găsită 

a un 'tinăr, care, şi ela jucat rol, cu alți trei, 

în pornirea răscoalei? Bat-o,— și judecătorul o citi. . - 

De astă dată Feldea simţi că nu iera glumă 

„şi "Şi pierdu sumeţia. 

__ Cine este acest «boer lancu» dacă nu 

d-ta, domnule Iancu Feldea ? Băcţii recomandați 

de d-nul Stupeanu, «te-au servit bine»,— nui aşa? 

«Şi 'ţi vei ar&ta recunoştinţa în mod'bine simţit?» 

Forte frumos. Acuma- mai negi că nu. d-ta eşti 

autorul răscâlei, pentru a paraliza printr însa 

opera cinstită şi liniştită a “omului. de bine de 

la Măineşti? Căci de acesta'va fost teamă, d-vs. 

proprietarilor ce puneţi grele sarcini pe sătenii, 

_ca er să nu 'şi dobândiască conştiinţa drep- 

turilor şi datoriilor lor... Se ințelege, ați fi câs- 

tigat mai puţin şi mai cinstit, iar sătenii, săr- 

manii, ar fi fost şi el întro stare mai vrednică 

de 6meni.. Și, din calculul acesta, aţi ajuns la. 

crimă, d-ta și complicii d-tale. O mai negaţi dar? 

Feldea se ridică, cu o ultimă -silință de-a îin- 

feunta adevărul celor auzite şi descoperirea ur- - 

" zirei lui, 

— Nu recunosc nimic, fiind-că nu ei am 

provocat r&scoala.. 

_—-E o denegare zădarnică, de rece pro- 

“Te poţi retrage, însă r&mâi în prevenţiune. 

— Dar, domnule judecător... 

— Nici un cuvînt... pentru astăzi, 

Sună și Feldea se văzu dus îar la arest. 

„_priile d-tale rînduri scrise o trădează . lămurit. :
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După el fu adus Marcu luster, care întrâ 
cuprins de tremur. 

Judecătorul îl apucâ așa de bine din scurt, 
că luster, înfricoșat, mărturisi tot, aşa cum se 
chibzuise lucrul, aruncând vina pe Feldea. şi 
căutând a se scâte pe sine cât mai puţin fără 
vină. - | 

“Semnându'și depoziţiunea, Marcu trecu la 
arest iarăşi, ca și Feldea. ” 

- Duvid Hascal, începu întâiu a protesta cu 
“glas tare, dar o muiâ încetul cu încetul până 
ce făcu mărturisirea deplină, denunţând, ca şi 

> luster, pe. Margulies, pe: Ghebălă şi pe cel- 
- Yalţi tre. 

După semnarea depozițiunei se retrase „Și el, 
în camera de căință. 

„Arestarea unor asemenea mutre simandicose, 
îndată după «răscâla țărănască», neliniști evrei- 
mea din Fălticeni. 

Cu ducerea Prefectului însă la Bucureşti, gu- 
vernul să convinse pe deplin de mișelia evreiască 
și ziarele arătară pe larg, în col6ne întregi, cum 
sta lucrul. In sensul acesta se telegrafiâ și *n 
str&inătate, căci în «Neue Freie Presse» din Viena 
'se arătaseră deja colții jidoveșşti. 

O comisiune rogatorie a tribunalului de Ilfov, 
“citâ pe „Nicu Stupeanu şi "1 supuse, cu t6tă as- 
primea, unui prim interogatorii. | 

El nu voi să denunțe pe «cei patru», dar sub 
amenințarea că va fi expulzat, dacă va stărui
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în încăpăţinarea lui, le spuse numele câtor-patru, 
— cari şi fură arestați, ta. din strachină. , 

Confrunţati cu Nicuşor Stupeanu, azesta, c'o 
sinceritate care, în cazul de față, semăna a ne- 
ruşinare, le-zise celor patru, dacă-i vezu că umblă 
so încurce: . : a 
„== Nu mal minţiţi, căci sînteți străini ca şi 
mine şi o. să fim expulzați. Așa, vom rugalfru- ' 
mos pe d. judecător să fie generos şi să mijlo- 
ciască să rămânem în, țara acesta pe care o 
iubim... E 

Judecătorul îi aruncă o privire piezișă, și - 
invită să se ţie la dispozițiunea parchetului de 
Suceava. - i DR a 

«Cei patru», declarară că: unul, e "ungur. 
"intrun sat din judeţul Bacău, — altul, polonez 
"de pe la Lemberg, — altul, grec, — şi cel de 

al patrulea, mai spălat, care pierduse hârtiile, 
evrei. după mamă: făcea <afaceri» pe lângă un 
avocat mare, Parchetul îi expediâ în acea seră 
„chiar, la Fălticeni, unde fură închiși. 

Ovreimea, tăcu dacă văzu că e” gr6să şi că 
i se înfundă; iar la Cameră, luă cuvîntul Loza, 
amicul Prefectului, și desfășură; c'o însemnată 

"tărie de adevăr, fazele acestei înscenări, iar con- 
cluziunile lui pline de căldură, fură acoperite de 
aplauze entusiaste. | 

„ Vrăjmașii Prefectului puseră botul .pe labe și - 
influentul Melinoreanu, luat din scurt, în chip 
amical, de Miniştri, declară că fusese indus în 

“-erre.: . 
— In adevăr, se apărâ el, aşa cum sa pre-
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zintat cestiunea, mărturisiţi şi d-vs. dacă nu va. 

venit să credeţi că lera O izbucnire firească, iz- 

vorită din starea de la Măineşti... 

- Prefectul, ce se afla în preajmă, zimbi a ride 

şi când prilej se ivi, luă pe Melinoreanu de braţ: 

_— "Aş dori să jertfeşti două, trei zile, să fii 

&spetele meii la Fălticeni, să vezi pe Cosmin, 

ce-a făcut și modul cum a făcut, şi dacă vei mal 

avea ceva de zis, cu f6tă tăria prejudecăţilor, 

sînt în stare nu ştii pe ce să mă prind faţă cu d-ta... 

Melinoreanu îl băte pe umeri şi-i r&spunse: 

— Eşti încă prea tintr, amine Pretectule... 

PAD XV 

Acum, g6nă din partea evreimei pe stăruinți, 

pe un cap, pentru a cocoloşi afacerea: a scăpa 

- adecă pe «adevărații» evrei: Hascal, luster, Mar- 

gulies, Penchas “zis și Ghebală, Froimescu şi 

pe cei trei: Frenkel, Sichendort și Gherenberg... 

Cât pentru Feldea, crenegatul> «prost şi mârşav>,. 

— cum îl numia «aristocrația» evreească, nimeni - 

nu se interesa de el. 

«Scâtă-se pe el din încurcătură, cum a putea», 

— ziceau stăruitorii întru scâparea celor-l-alţi. 

Justiţia își urma însă cursul. _ 

Cercâ. evreimea să schimbe pe judecătorul de 

instrucţiune care, <prea luase lucrurile în serios»; 

dar remase buzată căci nu izbuti, — mai făcu o 

silinţă să dea încolo pe Prefect, — nu 'se putu 

însă:.ar fi fost, în împrejurările acestea, aşi a-
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prinde si singur guvernul paie în cap, înstreinându'şi 
pe mulți din partizanii săi buni și sinceri. 

Toţi evreil implicați fuseseră liberaţi pe ca-. 
uţiune şi alerga, dar -în zadar: întilniati ridicări 
din umeri. Cauza lor iera pierdută. | 

Se fâcură interveniri pe cale diplomatică chiar, 

din partea unei Puteri vecine, prin Ministrul ei. 

„plenipotenţiar. Guvernul, spre lauda lui, răspunse 
politicos dar energic. 

Feldea fu condamnat la: un an inchisăre și 

la plata stricăciunilor făcute de țărani, lui uster 

şi “lui Hascal; cei-l-alți evrei, la '6—8 luni în- 

- chisâre; «cei patru», toţi de o potrivă la 6 luni 

inchisâre şi sătenii, la 13 zile fie-care. 

Toţi făcură apel: E 

Intre acestea la FHoiseni, în cea mai tăcută 

intimitate, Prefectul cunună pe Ropniţă cu Zefirina. 

Fălticenenii “fură surprinși de asemenea 'căsă- 

torie fără sgomot, iar timp de câte-va zile îşi 

dăduriă feet liber, față de Ropniţă, ridiculizărilor 

de tot felul: cei mai amaraici ierati părinții cu 

_ domnișâre care aspiraseră la dinsul şi „vechile 

“ut victime, mai mult sait puţin nevinovate. 

„ Dar să termină şi cu aceasta. 
Numai la Măinești nu iera încă şi mult timp 

nu aveati să fie terminate, lucrurile. 

Avenian, primise o scrisâre de la un anonim 

care-i descrisese cu colori de sînge starea <«mi- 

zerabilă» creată de Cosmin la Mănești Acesta, 

şi cele ce citi, una după “alta, în ziarele ce-i 

veniaii din țară, îl puseră pe g gânduri de intârcere. 

7



554 . “+ 
  

Primirea unei lungi scrisori de la Cosmin, îl 
linişti fâr'a-i schimba “dispoziţiunea d'a se întârce. 

Lupta întreprinsă de vrăjmaşii ce, natural iera 
să-l dobândiască Cosmin, nul impresionă. atât 
de mult 'ca intriga țesută de dinşii „pentru al 
dobori. 
„Trebuia dar. să-l dea, acestui om de rară 
energie şi inteligență, o situațiune care săl scu-. - 
tiască, pe viitor, de ori ce uneltire păcătosă; 
trebuia să-i dea şi puterea materială a averei, prin 
căsătoria lui cu Maridra. 

Sănătatea Mărgărintei lui iera în , plintatea 
puterilor, putea prin urmare să treacă de la pri- 
măvara litoralului la iarna frumâsă din regiunea 
muntelui. 

Către capătul lui Rebruarie Maridra scrise dar 
lui Cosmin: 

23 Februarie / G Alartie 
a Veneţia. 

«Şi am părăsit costa de Azur, dragă 
şi dorite amice... Un pas mai mult către 
țară | Mama doria să revadă Veneţia, dupE 
mai bine de cincisprezece ani. 

Mie 'mi pare un oraș trist care 'şi plinge, 
cu clipirea şi lovirea undelor de palaturile 

: înnegrite de timp, anil- gloriei de odinidră. 
Să fie impresiunile de primăvară de pe 
litoral, să fie dorul de acasă care mi se 

face mai vii pe măsură ce m€& apropii? 
Nuştiă: dar în Veneţa mult cântată nu 
am dat de vraja care te pune pe visat... 
Pe urmă este și frig, zăi este frig... M&
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“ia fiori când trec pe piața San-Marko... Dar . 
mai ales când ne suim pe câte un vaporaș, 
ca să trecem de la o stradă la alta, pe 
unde a uitat Dumnezei câte un petec de 
pămînt] . Ş 

«Ceva intradevăr original, este drâea 
de porumbei care bate din aripi în juru'ți 
şi nu să sfieşte a “ţi ciuguli din palmă 
bbele de popuşoiiă. 

«Dar vezi odată, de două ori şi asta, 
apoi... parcăți vine să. zici: de-aș pleca 
mai. repede... | 
"«Cu tâte acestea seara de ieri se va 

"numera între cele plăcute. 
«lera o lună, dragă prietene, cum nam 

văzut-o în Elveţia, cum nu 'mi-a zimbit în 
cuprinsul Parisului, cum n'am admirat-o d'a- 
supra mărei şi peste Nisa. 

« Timpul se făcuse mai cald; cerul fârte 
limpede, nu avea străvezimea celui medi- 
teraneă, dar nici întunericimea cerului nostru 
de iarnă. De la ferestra mea vedeam d'a- 
lungul canâlul Grande până la Lido,— când 

„de odată eată răsări luna mare și înroșşită 
ca de alergătură multă, și am privit-o până 
s'a. ridicat. şi a început să se priviască ] în 

- oglinda apei uşor. învălurată.. 
«Ce espresiune.de dulce melancolie a 

luat atunci priveliștea acestui oraș tăcut! 
Mi s& părea că valurile mititele poleire de 
lună sint versurile unei poeme în care 
vorbesc amintirile și regretele, — amintiri 

N
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mângâietâre şi regrete ale cărora înăspriri 
S'aii netezit. 

«Poate că poezia, se afla în sufletul mei; 
ori cum, făcea o potrivire. între cele din 

X lăuntrul meă şi minunată n6pte stăpânită 

de lună. 
«leram singură, după vro jumătate de 

oră, şi incepusem a vedea în locul zărei de . 

lă Lido, dealuri acoperite cu zăpadă, locuri 
cunoscute care 'mi-aui legănat copilăria, — 
iar în locul insulei San-Giorgio» Casa-de- 
Sus.., de unde parcă porniaii sentimentale 

accente... 
«Am tresărit de-odată... căci în adever. 

auziam aevea un plingttor preludii... pe 
cârde tremurătâre: peste drum de mine, în 
faţa unei case de înfățișare b&trânească, 

„sta o gondolă cu câți-va tineri... Puțin, şi 
un glas ademenitor de tenorin incepu o 
romaânţă plină de sentiment, iar mandoli- 
nele îl însoţiră cu o măeastră potrivire de 
tonuri calde, 

> Mai trecură câte-va clipe: o perdea să 
ridică şi pe fundul intunecos al camerei 
se ivi, ca .0o proecţiune pe o pânză, o for- 
mă albă cu contururi grațiose... 

«Romanţa r&sună şi mai focâsă acuma: . 
ieram de față la o serenadă, manifestare 
poetică a unui simțimint, — pretutindeni 
acelaș, sub altă formă pretutindeni. 

Romanţa st terminâ... Alba ivire trimise: 
un sărutat cu mâna, perdeaua căzu și gon-
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dola purcese ca o nălucă, — în timp ce: 
undele tot parcă mai duceail pe tremură- 
tura. lor argintie r&sunetul ultimelor note... 

«Da, îri “stra de ieri am gustat şi ei 
Veneţia... o 

« Vilhelmina 'mt-a spus, astăzi, că m'a sur: 
prins cu lacrimi în priviri... Știu e? Poate... 

«Ştiu atâta că de astăzi încep a număra 
zilele... până la sosirea în Măinești... 
-«De sigur că "1 voii recunâşte cu grei, 

dragă Prietene, întru-atât de mult trebuie 
"să se fi prefăcut.. | 

>» «Nu voii vedea palate de piatră ce 
amintesc un trecut; dar fâră îndcială voiii 

simți mulţămirea tuturora, cel mai mândru 
palat clădit de d-ta pentru chezășia viito- 
rului sătenilor noștri. 

«Prin d-ta am înveţat să-i iubesc, de-aceia 
'mi-e îndoit de dor să mă revăd în mijlocul 
lor şi să-i admir cum te iubesc şi ei pe d-ta, 

«Ma. făcut tata să înțeleg ce-ai avut a 
suferi pentru ei, acum de curând; 'mi-a ar&tat 
cât de mare a rămas figura d- tale în împre- 
jurările acelea și cât de trainică îți va 
remânea opera. | 

clar eu, mititică pe lângă atâta măreție, 

am căutat în mine o umbră de măndrie 
măcar şi am găsit numai iubirea pe care 
o aduc neschimbată so așez în preajma - 
d-tale. i 
__«La revedere... da, pot săţi zic acum: 
<!a revedere»...
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«Spune şi mame! Cosmin cuvintul acesta | 
în care doresc să vadă, și iubirea mea pentru 
dinsa. Maridra Avenian 

“Cosmin după ce termină de citit, pironi asu- 
“pra munmie-si priviri adîncite în visare; Nu _vo- 

ia să vorbiască, pentru a nu turbura prin sune- te liniştita bucurie nespus de dulce care-o dă Siguranța apropierei unei înipliniri. 
Venirea logofătului lui Avenian, îl aduse, fără 

tresărire neplăcută, în lumea realităței, o lume 
ce nu-i mai iera străină, căci nu se mai deosebia 
de vis. | 

—- Aduc o bucurie, domnule Cosmin, îl grăi a- „cesta, voios: sentorc boierii și am poruncă să mut -din tîrg tot ce dusesem mai anul trecut. 
— În mulțămesc de veste bună, prietene, șii 

strînse mâna. ” 
—Nui aşa că Măineştii or să se pară mai plini 

de-ami? zise el, Ne lipsia ceva: boerii.. Ami o să se înt6rcă şi ce-a fost scris o să fie. 
Cu sănătate, domnule Cosmin, 
—Cu voe bună, logofete; - SR 
După ce ieşi acesta, Cosmin stătu o. clipă, 

pe gânduri... O pornire, ce nu să gândia :s'o ar- 
bă şi nu se încercâ s'o opriască, îl duse în o- 
daea <Amintirilora... ! | 

Privi, în portret, la aceea care se uita la el, 
prin tulul de care era înveluită, cu melancolia 
unul ultim r&mas bun, şi s& lăsâ întrun fotoliu 
în faţa micului portret care, din rama str&lu- „-cit6re, de argint, zimbia dulce viitorului, 

. .
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Cătă drăgălăşie, ce . tinereţe plină de viață, 
cătă inteligență și cătă simţire pe fruntea și 'n 
privirile acestui chip iubit!.. Și ierai să fie ale 
lui tâte aceste bogății; și iera să reîncepă, că- 
tre tOmna vieţei, umbletul reîntineritului flutur” 
care se statorniceşte la sinul unei fllori, de: 
lângă care numai „apusul îl va deslipi| 

Este minunată, în adincimea ei necuprinsă, 
taina Puterei care, în chip preursit ne mână 
către o anume ţintă ce scapă din.raza vederel 
și chiar a presimţimîntului | | 

Cătând în depărtata zare a trecutului, parcă 
i se nălucia a fi visat, a fi trecut prin urzeala 
unei singure nopți, dar se înfiiora de hăul întu- 
necos prin care nu mai putea străbate cu mintea. 
Visase urit și visul se. terminase... Rămas bun 
pe vecie,acestui trecut!.. | 

Şi simțind că din adincurile lui se urcati vibrând 
ușor, sunetele inăbuşite ale unui cântec care în- 
cerca să ia fiinţă, se așeză la 'piano și începu: 

"aşi trăi, în cele mai duidse accente, acest IE 
mas bun ce da trcutului.: tot ce se mișca ; 
năbușit în inima lui, isbucnia: acum cu limpezi. 
mea sentimentului și a armoniei muzicale. 

După ce mai repetă odată bucata înfiripată, 
începu so scrie, şi o lăsă... 

Tot mai iera însă «ceva» în el, care voia să 
ia formă: un imn de primire, pentru cor, cu care 
să întimpine venirea familiei așteptate.. 

Şi până să alcătuiască cuvintele, lăsă cale in- 
spirațiunei care-i dădu imnul aşa cum sufletul. 

lui doria.



  

De la acestă poezie muzicală a vieţei, porni. - 

la datoria zilnică, | 

Mâineştenii purceseseră de-cuscră la Fălti- 

ceni s'aducă boii ajunși acolo, din “Basarabia. 

Şi când pogori Cosmin spre Bancă, stătu lo- 

cului să priviască şirul vitelor frumâse care, două 

câte două, înaintat încet pe șoseaua de pe marginea 

iazului, în strigătele păzitorilor din preajmă cari, 

nu le lăsau a se abare. 

S& urcau până .la' el sunetele telincelor cu 

felurite glasuri, puţin armonios amestec de note, 

care'şi avea însă farmecul lui melancolic, în mij- 

locul priveliștei albe, subt un cer de-un cenu- 

„şi  deșchis. ' ' | 

“Toate apoi, prinseră a urca şi a trece mai cu 

rindueală prin piața satului, parcă "şi-ar fi dat 

seama, — îndreptându-se către curtea moșiei, * . 

pentrun scurt adăpost, până să se ducă la Hâr- 

toape. | 
Erau tot unul şi unul, boii mari şi voinici; 

se vedea că fuseseră aleşi pe sprinceană. 

Tar în scrisârea ce-i înmână omul de curte 

al Basarabianului, acesta trimirea lui Cosmin cele 

mat căldurâse cuvinte de dragoste frăţiască, bine 

alcătuindu'și chipul în care își arăta amintirile - 

de petrecerea lui la Măineşti. 

Să ţinuse apoi de vorbă, fiind-că trimisese şi 

zece perechi de boi pe de-asupra pentru a-i 

împărţi la zece familii ce va alege el. 

Din împărţirea acestui dar se gândi Cosmin 

să facă o sărbătâre care, să cadă în ziua sosirii, 

în Măinești, a Avenienilor.
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XXVII 

„Până să ce termine procesul în care iera impli- - 

"cat, Marcu Juster pusese să-i repare - casa ... 

Fiinţa lui însă şi a Gmenilor lui de .Curte, 

“mal nu s& simţia acum dincolo de îngrăditura 

 ogrăzei. 
a 

Priviră toţi cu multă amărăciune când Hâr- 

topenii  primiră cu strigăte de bucurie, intrarea 

în satul lor, a boilor ce le adusese Cosmin din 

Basarabia; dar își mâncară necazul amar în tă- 

cere şi plini de înţelepciunea: fricei, 

Își duseră Hârtopenii vitele pe la casele lor, 

le aşezară în coșare de curînd. făcute, plini de 

dorul de-a: 'şi-le îngriji dupe sfaturile lui. Cos- 

min, şi bucuroși nevoc mare că aveai stogule- 

ţele de hlujăni, aduse de la Măineşti, pentru 

hrana lor, cât şi urueală de păpuşoiă, până la 

primăvară, | e 

lera şi un fir de măhnire care lega mănuchiul 

bucuriei lor din acea zi: ştiinţa că vro câţi- 

va pătimiaii de pe urma răscâlei prosteşti. Ori 

cum, începea însă pentru sat un timp bun de 

" "speranţă, o pornire către îndreptarea traiului. 
. 

Şi, numele lut Cosmin, trecea din gură în gură : 

inconjurat de lumina dragostei lor obşteşti. 
i 

“Dincolo, la Ranomireşti, Duvid Hascal nu st 

învorsese încă la moşie şi casa păstra înfățișa 

rea patimei prin care, trecuse. 

Doar logofătul jupânuluă şi oamenii de curt. 

„mai dădeat din când în când ochi cu lumin -
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s6relui, pe liniile satului, întîmpinaţi de câte-o. 
„aruncătură de vorbă în ris... 

Atât la Hârtopeni cât și aici, primarii se a-- 
“Tătară fârte dârji şi isteţi cât. timp sătenii să: 
socotiră la curte pentru trecut și se legară pen- 
tru vară cu munca. 

Fiind-că rateșele jidoveşti nui mai puteau is-. 
piti nici la vin, nici la rachiă; vedeai ei singuri 
cum li se împuținaă nevoile: 

Li sajungea ce-aveai, pentru gură. 
lar cui îi mal trebuia ceva făină de popuşoii, 

o cerea de la Curte, pe muncă, dar îi rămânea 
în casă: nu s& mai mărita, ca mai nainte, 
după rachiul jupânilor de la rateșe. E 

De câteva zile deschiseseră Măineștenii, în ra- 
teșul de lângă iaz, dugheană cu de toate trebu- 
incioasele pentru purtat şi cu felurite mărunți- 

„şuri pentru casă: iera tot una din bunătățile 
„lui Cosmin. | 

Stăteau la vîndut, cu 'rîndul, băetant din şesla 
"de la Bancă, anume învăţaţi de Cosmin, — şi: 
veste de dugheana asta care vindea ieftin, bun 

“Şi cu cinste, trecuse numai -de cât peste dea- 
luri şi peste văi... | 

În ziua de 40 de Mucenici, Măineştii- Plopilor 
parcă ieraă un iarmaroc, așa de mulți săteni 
ce se strinseseră de prin sate depărtate | chiar, 
ca să vadă ce iera, frate, cu atătea minuni de 
care tot auziseră Şi mai cu deosebire acuma. 

de dugheana Măineştenilor. 
Omătul să luase pe ici, pe colo, şi st tot lua.
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- pe nesimţite; primăvara începea să se arate, cu 
sfioşia fecioarei încă neieșită la horă. 

lera așa de senin, şi sârele așa de căldişor - 
că,. mâhnit să fi fost şi fără să te simţi plecat 
la veselie, te lua cu încetul o voe bună care ţi 
r&punea întunecimea sufletului... | 

Inrbiserică erat cântări . deosebite, încă ne- 
cunoscute multora, şi rînd pe rînd ieşiai şi intrată 
din cel de prin alte sate, să asculte şi să se 
minuneze, — până să se . deschidă dugheana din 
vale. a | 
"Dar lucru de care să minunai întâi pe neştiute 

şi apoi cu cunoștință, iera podoaba din acea zi 
de-atuncea, a satului... 

Devale, când să dai din șosea în drumul satului, 
între doi pari înalți, împodobiţi cu steguleţe, se 
întindeai ghirlande de brad. To: aşa, pe costă, 
unde intrai în piața Satului. Incai, aici,. ieraii ri- 

" dicați mai mulți pari şi de la unul la altul s& 
încrucişaă ghirlande cu stegulețe, — şi steaguri 
filiiiaă la Primărie, la Bancă, în faţa bisericei, 

la Școlă şi pe casa proprietărească... | 

D'apoi curtea |. La pârtă și pe la ușile de- afară, 

ghirlănzi de brad şi steaguri, omătul ridicat, şi 

peste tot locul aşternut pietriș curat cu nisip... 
„Fireşte: s& întorcea doar din lungă călătorie, , 

proprietarul cu ai lui, şi Măineştenii voiati să le 

arate recunoștință, de Gre-ce şi proprietarii aveau 

partea: lor în faptele lui Cosmin. | 
- Prefectul pus tainic în cunoștință de Cosmin, 

trimisese steagurile şi îngrijise pentru brad. 
lera pe la urmă serviciul religios, când veni 

38
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şi Prefectul cu dâmna. ÎIntrară de a dreptul şi 

aprâpe neobservaţi în biserică, “puţin cunoscuți 

de cei din alte „sate. Miştare să făcu însă când 

îl văzură. Măineştenii: de la întimplarea din urmă, 

când, după spusele lui Cosmin, Prefectul arătase 

sătenilor- dragoste nemărginită, şi Măineştenii 

ţineai cu deosebire la el: nu iera, pe urmă, 

prietenul iubit al lui Cosmin al lor? ! 

După ieşirea din biserică, porniră cu toţii pe 

marginea iazului şi acolo Cosmin, suit pe o masă, 

lămuri tuturora însemnătatea dughenii ce des- 

chiseseră Măineştenii, cu puţin câștig pentru ei 

şi cu mult câştig pentru toţi cumpărătorii. Pe 

de oparte să înlătura străinii lacomi cari vind - 

lucruri prâste şi scump, pe de altă parte să în- 

curagia mâna -acâsta de Gmeni din -Măineşti 

careşi punea economiile pentru a fi folositori. 

altora. 
-— Bune sînt pânzeturile din tirg, grăi între 
altele; să cumperă odată după trebuința casei 

şi nevoea se împlineşte, iar fie-căruia îi pare 
lucru ieften și că a făcut economie de timp. Dar 
ia închipuiţi-vă, fraţilor, că pe când bărbaţii sint 
la plug încă, tâmna, și până când dă frunza, 

“femeile se îndeletnicesc cu războiul ascultător, - 

cu harnicele suveici și cu spetele înțelepte printre 
care firele se petrec şi se prefac în suluri de 
pânză |. Cât timp bine şi cu folos petrecut! şi 
ce spor de pe urma cânepei şi înului | bumbacului 
şi borangicului! lânei și aţeil.. Mai înainte Tera 
mândria fie-cărei casnice să ţeasă și săși facă 
în casă de toate; — până şi abaua pentru vest-
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mintele băfbatului,.. Și cât iera de frumos portul 
fâmeiei şi al fetei; le împodobia mai nemerit: 
firea şi neamul de românce; le făcea să se iviască 
ochilor mai cu. lipicit la înfăţişare, cu adevărat 
vrednice și pricepute la muncă. Azi aleargă toate 
la de-a gata: în locul portului românesc neaoș, 
să fac niște brezae cu împestrițătura vestmintelor 
de târgoveţ; chiăltuesc parale în zadar şi nici 
port frumos nu a pe trupuri... Inţeleg să'ia 
Gmenii unii de la alţii, obiceiuri și îmbrăcăminte, 
dar să aibă cuminţia de-a alege ce-i bun și care 
s& potriveşte, Copacii îşi pierd frunza, tâmna; 
le dă alta, primăvară, dar tot potrivită copacului 

„şi la fel cu cea căzută. Românul să facă aşa | 
cum este brea lucrurilor, aşa cum. a lăsat Dum- 

nezeii şi cum sa moştenit de la părinți. Să se 
înnoiască în apucături ca frunza, să le” îmbuneze, 
să le înfrumuseţeze, dar să nu le dea altă pre- 
facere, care, strică ochilor când le. privesc. In 
dugheana ce-ai deschis. fraţii mei din Măineşti, 
se află de” toate, dâr alese ca pentru portul 
românesc ce trebue să fie drag ori cui cu drag 
şi pârtă numele de român. leften. şi bun veţi 

| cunipăra aşa e; car sfatul mei este să începeți - 
„cu toţii a vă semăna inul și cânepa, a vi le me- 

liţa, a vi le ţese şi a vă întoarce la: obiceiurile . 
strămoșeşti..; iar de cumptrat apoi, să v& rămâe 

* numai mărunţişurile pentru înfrumusețare». 

După ce le mai grăi asupra chipului cum se 
fac economii şi din puţinul agonisit pentru vieața 
de tote zilele; ;— asupra frumuseții lucrului simplu
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făcut cu meșteșug şi cum fie-care: trebue să se: 

pârte dupe darea lui de mănă, —îi lăsă, și: 

porni la Curte să mai arunce ochii asupra pre-. 

gătirilor de primire orînduite acolo. 

leraă orele două când să iviră călăreții trimişi! 

înnaintea familiei Avenian.- 

“Toţi, cu cojâcele albe înflorite din arniciă, cu. 

pălării cu cordele tricolore și cu ramuri de brad! 

în mână, veneati chiuind, iar pe urma lor două: 

sănii cu câte patru naintași gătiți cu cordele şi. 

cu hamurile strălucitoare, de curate ce ierail. 

Sătenii, așezâţi pe două rinduri, primiră cu 

strigăte voidse de; «bine: aţi venita! pe Aveniân 
cu dâmna în prima sanie și pe Maridra cu 

Wilhelmina, în a doua. 
In piaţa plină de săteni, săniile se opriră în 

fața Băncei. Acolo iera corul, primarul cu con- : 

silierii, d-na Cosmin şi Victor, Prefectul cu dâmna. 

“preotul cu învățătorul. | 
Și cântâ corul, cu insuflețire, frumosui imn | 

ale căruia cuvinte ziceaă; - 

De peste mări, 

De peste ţări, 
Pe-o rază de la s6re 

In patrie acum veniţi 

"Şi-aduceţi, fericiţi, 
O foaie... 

Intăca' floare de pe plaiii, 
Minune mândră, rară, 

Ca semn că va veni curînd 
Și dulcea primăvară... -  
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7 Cu graiii din suflete pornit 
«Bine-aţi venit», 

E-a tuturor urare: | 

“ Spre-a tuturor îmbucurare. - 

«Bine-aţi venit»! 

— Bine-aţi venit! Bine-aţi venit sănătoși! iz- 
bucni cu învăpăere strigătul mulțimei. 

Avenian și Maridra se coboriseră din sanie, 
indată după oprire, dar rămăseseră lângă Mar- 
gărinta. - 

In timp ce Mariora s& alipia de mumă-sa, 
tremurând de-o puternică emoţiune, Iacob înnaintă 
cu brațele intinse către Victor șil cuprinse într'o 
îmbrăţișare induioșătoare. 

Apoi, cu mâna în mâna lui, îl duse lângă 
Margărinta şi-el trecu să salute pe d-na Cosrain 
și pe certalți. 

Victor sărută mâna d-nei Avenian, uimit de 
schimbata în bine înfăţişare a chipului ef, altă- dată 
icână a durerei şi. resemnărei, — apoi întinse 
mâna Mari6rei, sfios, emoționat, aprins pe obraji... . 

Privirea lui și a Marioarei, aprâpe cu totul 
inrourate, să adinciră una în alta, în extazul 
supremei mulțămiri, când graiul nu pâte fi iz: 

"voritor de cuvinte. 
Poezia. iubirei, în tot farmecul revederel după 

timp îndelungat şi după puternice lupte sufletești, 
este întratâta de înnălțătoare, că în mijlocul 
unui ocean de Gmeni, ea izolează pe deplin, în- 
tocmeşte o lume a clipelor celor mai frumâse 
şi mai sguduitâre din viață și o face cu totul.



598 

„ deosebită de restul creațiunei; — cuprinde în ea 
-pe cei doi. fericiţi până la nimicirea: cu totul a 
cunâşterei de sine. 

lar zîmbetul, — această răsărire de lumină 
aseme&nătâre primelor raze sfi6se care. vestesc 
ivirea sorelui, — dă chipurilor o inviorare peste 
putință de descris, dup& cum pictorul, ori cât 
de măestru, nu pote fura întocmai delicatul a- 
mestec de nuanțe ce alcătuesc aurora. 

Numai acum d-na Avenian înțelese pe deplin 
marea iubire a copilei sale şi a omului ales de 
dinsa; într'o clipă văzu cu mintea cât a putut 
suferi amândoi dar și cu câiă tărie de credinţă 
ierai gata să meargă pănă la capăt, fără să 
abată un singur moment din cale statornicul lor 
simțimint... 

ȘI acâstă scenă mută dar adine mișcătâre, 
"o întrerupse apropierea d-nei Cosmin la braţul: 

lui Iacob. 
Îmbrăţişarea amândoror mumelor fu poema 

de o clipă a deplinei lor mulțămiri şi înțelegeri, 
pecetluită cu sărutările în care se topia dragostea 
nețărmurită pentru copiii lor.. 

Mari6ra îşi plecă la sinul dâmnei Cosmin 
fruntea ce dinsa acoperi cu sărutări, șoptinduii : 

— Viteză și scumpă copilă! Nu pâte fi răsplată 
vrednică de fericirea ce ai, căci seamăn pe lume 
nu pot avea nici una, nici altal 

Prefectul, surprins, înțelese acum taina și, 
adinc mulțămit, se apropiă cu soția lui să salu- 
te pe Mărgărinta și pe Mari6ra. 

Rtmasă în sania din urmă, drăgălașa tovară- 
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şă a tuturor momentelor de descurajare și de 
speranţe ale Maridrei, Vilhelmina, privia. adin- 
cită. în uitarea de sine şi.uitată de cer lalţ. 
C'an vii zimbet ce se r&sfrângea prin văl, c 

_0 rază prin ceața subţiată, sărbătoria tăcut fe. 
ricirea iubitei sale «suridre». 

Inimă aleasă, o înţelegea cu întregul ei su- 
flet, fără a se gândi o -clipă măcar “la starea 
inimei sale; iera neîncolțită de nici o invidie, iera 
neturburată de. nici un regret. a 

D-na Cosmin şi d-na Prefectului să urcară 
“in sanie lângă Mărgărinta. Marira dădu fuga 
lângă Vilhelmina, pe care o sărută, şi săniile 
porniră la curte, în strigătele de bucurie ale să- 
tenilor... 

Avenian, Prefectul şi Cosmin, urmaţi de preot 
și de învățător, porniră încet, însuflețiți într'o 
intimă convorbire asupra celor petrecute în Măi 

-nești, - _ 
Siitenii, cari ştiati că iera să mal fie «ceva» 

la curte, se îndreptară, ce:e, cete; de vorbă şi 
dinșii „asupra familiei întârsă din căliitorie. 

XXVII 

În timp ce la dugheana din vale, care de care 
târguia cele de nevoie şi cu târguiala î în desagi 
porniaii pe acasă ori se revărsai spre Curte; 
în timp ce. dâmna Avenian, gusta. câte-va clipe 
de odihnă, negrâit de. mulțămită, în camera ce - 
o privise ani îndelunigaţi, suferind; în timp ce 
Prefectul și dâmna stăteau de vorbă cu Ave-
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nian şi cu dâmna Cosmin,— Maridra şi Victor,. 
întrun salonaş în care odinidră petrecuse multe 
ore, ea elevă şi el profesor, se adinciseră acum 
în cea dintâi dulce convorbire între patru ochi. 

Rezămat de piano, luminos la chip, cu privi- 
rea plină de acel fluid magnetic al iubirei, ne- 
îngrădită acum de nici o piedică, asculta, răpit, 
drăgălaşele ciripituri ale r.ndunelei sosită o dată 
cu întâea zi de primăvară. 

Ea, cu roşeaţa sănătăței pe obrajii plin, în- 
bujorată încă şi de fericirea zilei, graţi6să în miş- 
cări, dulce la grai, impătimitâre în întreaga înfă- 
țișare de tinereţe, frăgezime şi veselie, povestia 
iubitului dorit tâte emoţiunile apropierei de ţară... 

Și pieptul, negrăit de frumos,i se sălta sub 
revărsarea din inimă a mulțămirei, privirile scân- 
teietâre să: aţintiaă asupra /74ă şi se aninaă de 
fie-care zîmbet al lui, ca de o rază, de fie. 
care privire a ui ca de un fir de aur, de fie- 

„care mişcare a lui,-de fie-care fior ce.il simţia 
și care-i dădeaă un focos îndemn de săruture, 

De câte ori, în neștire îşi stringeati mâna, 
 uitându-și-le clipe întregi: una în altal dar, ora 
deplinei revărsări sufleteşti, într'o destăinuire in- 
timă, încă nu sosise şi pe acâsta o pregătiati, 
şi pe dinsao aşteptau 

Wilhelmina se ivi, sfidsă, pentru a spune Aă- 
rioarei că d-na Avenian intreba de dinsa. 

Cosmin o întimpină și-i întinse mâna, . 
— Nuștiă cum să'ți mulțămesc, d-şâră, îl grăi 

el cu prietenie, în limba patriei ei depărtate, — 

h 
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pentru devotatul d-tale prieteșug atât de folo- 

sitor « Maridrei» “mele... = 

<Maridra lut» ?... | 

„Cu. ce privire recunoscătâre îi mulțămi Mari- _ 

Gra pentru căi zicea pe nume, pentru că “zisese : 

«a Îuib... . a 

- — Nici o mulțămire, domnule Cosmin, răs- 

punse ea, — roșie de plăcere, —am fost iubită 

de Mari6ra, am iubit-o; tovărăşia n6stră a fost 

un bine pentru amândouă de o potrivă... Acuma 

sint fericită că v& cunosc, sînt fericită de feri- 

cirea suridrei. mele.. Și o sărută: cu drag... 

Dâ&mna Avenian să ivi şi înaintă către Cosmin, 

““intinzenduii mâna. i 

— Nu așa că Marina nu. ţi-a spus încă,: 

domnule Cosmin, cât ne iera de dor de d-ta? 

zise ea, cun dulce accent de ironie, şi o cuprinse 

cu priviri de negrăită dragoste... 

-— Acelaș dor îl mânam și eii către d-vostră 

dâmnă, răspunse el, sfios, ca un copil roşindu-se, 

în timp ce-i sărută mâna... 

— "Țiam admirat voinţa, dragă domnule 

Cosmin; sînt sigură că te voii admira șin fe- 

ricirea ce pe deplin ai meritat-o... 
— Din suflet v& mulțămesc dâmnă, răspunse 

Victor adinc emoționat. Nu "mi preţuesc vieaţa 

de cât pentru fericirea ce pâte da copilei 

d-vâstră...; sint fericit pentru .dinsa... 
Cu capul plecat, dar strălucitoare de emo- 

ţiunea ce-i da cuvintele şi accentul de adevărată 

iubire, cu care se rostia Victor, — Mariora a-" 

sculta, neclintită, pierdută de mulțămire.
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— Ne-ai primit ca pe o familie regală, zise 
Mărgărinta , ce surprindere ne. mai rezervi? 
___— Aşteptam să vă iviți pentru ca să puteți 

fi faţă la o bucurie pregătită pentru săteni... * 
— Atunci, dacă e gata, să vedem ce este... 
—— Daţimi voe să m& duc să orinduesc lu- 

crul... o | a 
După ce ieși Victor, Marioara se anină de 

gâtul mume-si şi o sărută... | 
— Mamă dragă, cât sînt de fericită. 

„.— Sîntem în drept, drăguță, să te vedem 
așa... Oare n'ai suferit destul? | 

— Eu? nici odată! Haide să te îmbrac, ma- = 

mico și să ieșim în ogradă... 

In ogradă magaziilor, sătenii să făcuseră o mare 
de capete. Mijlocul rămăsese gol. | 

Pe un aşternut de paie curate se puseseră 
velinți şi câteva fotoliuri. 

D-na Avenjan, d-na Dănăriciu, Mariâra și 
d-na Cosmin, Prefectul, Iacob, învățătorul și pre- 
tul se așezaseră; în fruntea rindului întâiu de 
săteni, consili€rii cu primarul, înv&ţătorul și câți-va 
săteni din Hârtpe şi din Ranomireşti. Mai de- 
oparte corul. . | 

Cosmin, după ce lămuri învoeala Hârtopenilor 
pentru pluguri și pentru boi, descrise pe Basa- 
rabianul plin de inimă și aduse la cunoștința 
tuturor, că el dăruise zece perechi spre a fi 
împărțite la zece .capi de familii, cinci din Hâr- 

i» toape și cinci din Ranomirești.. 
Acestă împărțire iera să se facă acuma în
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ziua înt6rcerei cu sănătate a :familiei Avenian. 
T
a
 

„Arătă că tot binele de care s& bucură Măine: 
ştenii și se vor bucura, peste puţin timp cei ce "| 
vor înţelege de prin satele daprâpe ca şi de 
departe, — să datora numai familiei Avenian. Ea 
a lăsat moşia pe seama Măineștenilor, de la 
ea a pornit și va porni mulțămire: în cinstea 
ei trebuia să se fară împărțirea darului Basa- 
rabianului. | 

— Fraţilor din Hârtâpe şi din Ranomirești, 
adaose Victor, cătând spre mulțime, — să nu 
Aţi mâhniţi în inima vâstră că cinci dintre voi 
ati norocul de-a se bucura de-asemenea dar. 
“Toţi sînteți muncitori, cinstiți şi cu dor de bună 
îndreptare a traiului vostru, dar numai cinci trebuia 
iarăși să ia darul, în numele vostru și pentru 
obştie. In acești cinci dintrun sat și din cel- 
Valt, sinteţi cinstiți toți, și pe rînd, după putință 
şi dup& învoirea timpului, o să vă ajutați cu 
darul celor cinci. lar dumneavâstră, cei aleși, 
aduceţi mulțămire românului de inimă ce v&. 
este necunoscut, dar nu străin; îngrijiţi “ca de 
viața d-vâstră: de. boii dobândiți, şi staţi cu cei 
în ajutor celor ce vor veni să vi-i ceară la câte-o 
nevoie, până când va da Dumnezeii ca tot.sătea- 
nul să'şi aibă pe al lui în bătătura casei. 

— Aşa o să facem, așal... Dumnezeii: săi 
- dea sănătate Să trăiţi!... grăiră, timp de câte- 
va clipe, şlasurile înduioșate ale sătenilor. 
„La un semn al lui Cosmin, de după maga- 

zii începură a se ivi câţi-va Măineşteni aducând 
câte-o pereche de boi, mari, curaţi, voinici, gă-
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tiți cu panglicuțe roșii la cârne şi 'n părul de 
„pe frunte. N | 

Un viă freamăt de șspte vesele trecu prin 
mulţime. E i 

Cosmin chiămă întâi pe fie-care din cei cinci . 
din Hârtoape şi le încredințâ perechea hotărită, 
apoi pe Ranomireșteni. - 

Care cum lua boii, se da de-oparte, cu risul 
pe gură, cu înduioșarea în priviri. 

lacob se ridicâ și înaintâ în dreptul mulțimei. 
— Fraţilor, în faţa unei asemenea cinste, 

„care sc face familiei mele, bucuros cu sufletul 
că vam găsit sănătoşi şi pe: ca'ea bielșugului, 
aduc mulțămiri fratelui nostru din Basarabia, 
care, dintre străini răpaci și răă-voitori,. nu a - 
uitat că ieste “român; şi ca să v& mărturisesc: 
dragostea ce tot-deauna 'mi-a încălzit inima 
pentru. voi, vă - promit uşurarea -nevoilor, vout 
celor din Hârtoape şi din Ranomirești. Am să 
dai fie-cărui sătean popuşoiti” și grâă pentru 
tOtă vara, ca să vă faceţi munca firă datorii 
la Curte, iar pentru tâmnă, cu ajutorul lui Dum- 
nezeii, o să fiți mur. la îndemână când ve veţi 
agonisi de pe ogoarele nâstre, căutate de voi. 
hrana zilelor pentru iarnă. Vouă, dragilor noștri 
Măineșteni, pentru care marele vostru prieten 
Cosmin sa străduit spre a vă da[lumina minţei 

Și darul” bielșugului, — v& mulțămesc de primire 
și de dragostea ce 'miați arătat în tâte tim- 

“purile. Să trăiţi cu-sănătate şi 'n pace | 
„— Să trăi! Să trăițil.. purceseră a striga 

toţi cu o vie insuflețire. |
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Cosmin ridică mâna, trecând între băeţii lui 

şi corul începu una din mândrele bucăţi popu- 

lare alcătuite. de maestru, — apoi termină cu 

imnul de primire cu care fusese întimpinată fa- 

milia 'Avenian. 

— Nu, z&ii, nu 'mi vine a crede că mă aflu 

în ţară și nici în timpul de față, zise Prefectul, 

“privind -cum se scurgea puhoiul vesel al mul- 

țimei. Mi se pare o ţară de pe alt tărâm, în 

timpul poveştilor,—iar faptele, ca un basm spus 

-întro seră de şezătâre... 
— Eată, cu tâte acestea, ce pote face ge- 

niul unui om,:zise Avenian, luând braţul: lui: 

Cosmin. 
— Şi eată ce pot fi ţăranii noştri sub' în- 

riurirea bine-făcătâre .a unui asemenea genii, 

zise d-na Avenian.. Mai bărfiască-i r&ă-voitorii 

că aă numai deprinderi rele... 
a — On. cum ar fi lucrul, deprinderile rele 

le-ati luat ţăranii tot de pe urma celor cei des- 

poaie şi apoi îi şi clevetesc! zise Prefectul. 

Amice Cosmine, nu am cuvinte destul de vred- 

nice de inima şi de măreția faptei d-tale... şi 

“nu ştiti ce răsplată ţi-ar putea da țara acesta, 

care să tragă în cumpEnă, cu deopotrivă greu: 

tate, faţă de binele ce-ai răspândit... şi care nt 

va muri! 
— Dumnezeii "i-a purtat de grijă, zise d-ne 

Cosmin, mişcată: el îi dă răsplata mai pre su:, 

de ori care alta, pornită de-ar fi de la întreag:, 
omenire chiar... . 

Ajunseseră în salon, vorbind.
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— Cu adeverat, este precum zice d-na Cos- min, lu cuvintul Avenian. In viața nâstră, o singură simțire ne întărește, ne înalță, ne sus- ţine și ne călăuzeşte: 7/fiyea,.. Sintem între noi, prieteni buni şi cu dragoste curată unul de al- tul... Pot dar să 'mi revărs între: dumneavâstră bucuria și adinca mulțămire a sufletului, cu o oră mai înainte, în chiar ziuă acdsta de mân- drie pentru noi toți: Maridra NOștră, iubește pe marele nostru prieten Cosmin;,ea sa mărit, în ochii noştrii părintești, prin acest sentiment pentru care, drăguţa copilă, a suferit fără să se des- curajsze. D-ta, iubite Cosmine, o iubești cu trăi. nicia şi cu puterea omului de idea]... Cerem dar bine-cuvîntarea d-tale, părinte Stratomire, ca să i 
cun6ştem logodiţi în fața. lui Dumnezei şi a 
nostră. | O 

Fu un moment solemn, momentul acesta... L.acrimile,— acest izvor de mărgăritare negre în zile de durere, şi de brilante strelucitâre în zile de duioasă bucurie, — sclipiră în privirile 
tuturora, — şi sclipiră la resfrângerea în ele a 
zimbetelor. | a 

Maridra îşi plecă drăgălaşul cap, pe umărul mume-si, În timp ce pieptul i se ridica la su- 
flarea puternică a supremei mulțămiri, : 

Cosmin, putu să se învredniciască de bărbă. ție, şi să r&mâie într'o lumină liniştită de bu. - curie, ori cât iera de sguduităre Situațiunea. „ Părintele Stratomir luă graii şi grăi: 
— Domnul a tâte stăpânitor, drept îndrep- tând pașii aleşilor Sti, bine-cuvinteze prin sme- 

Pi
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ritul s&ă slujitor logodna celor ce se iubesc, în- 
tru numele lui; şi urmează poveţilor lui... Dâmne 
al Bunătăţilor, dă-le lor pace. și traii îndelun- 
gat, stându-le pururea în ajutor, — căci tu eşti 
Dumnezeul Luminilor și ție se cuvine cinste și 
mărire acum şi tot-deauna, şi în vecii vecilor, 
amin! Să trăiţi feţii mer, să vă trăiască... 

D-na Avenian pusese mâna Marioarei în mâna. 

lui Cosmin, în timp ce preotul bine-cuvinta, apoi 
Sănţia-sa, terminând, îi sărută pe amândoi, pe: 
când lacrimile îi diamantaă obrajii. - 

Atunci, pentru întâea Gră, mânaţi de-o ne- 
| împotrivit de mare pornire a inimilor lor, Ma- 
rioara şi Victor își dădură întâiul sărutat care 
sfinți iubirea lor nețărmurită. 
7 

XXVII 

Pe când timpul înnainta către April, mai.mult 
ploios și rece, spălând leşia omătului de pe o- 
gre; pe când plugurile se gătiati să tragă 
brazde luci6se peste dealuri,: peste văi, pentru 
a face cuib semănăturilor de primăvară; pe. 
când mugurii de frunză, mari cât bobul de po- 
puşoii, începea să nu se mai poată cuprinde 
în pieliţa. lor de-un roşu-ruginii, gata să izbuc- 

- niască pe tâtă întinderea pădurei într'o undă 
verzie, la cel dintâii şir de zile calde, — primă- 
vara sufletească “a celor doi logodiţi, iera „mai 
înnaintată și desfăşura clipe senine ale unei dulci 
şi liniștite intimităţi între el. 

Ziua, la şcâla lui de adulţi avea un elev
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mai mult: pe draga lui Marioară; la şcâla de 
cor, o auditâre, pe dinsa; la bancă, unde înce- 
puse a se lucra și cu alte sate, — Marioara 
venia ca să se inițieze în asemenea afaceri, şi 
el îi lămuria operaţiunile de alt-fel fârte simple, 
acum la început,— cum o parte din capital se 
afla în rentă și 'n acțiuni de Credit, ce însem- 
na acestea și ce produceau; îi arăta ce putea 
fi mai târziti când cercul operațiunilor se va mări, 
când economii nouă se.vor adăoga la acestea 
şi dobânzile, la capital, — că, în condițiunile în 
care, se afla mica bancă sati casă de economii, : 
ca funcționând la țară, creșterea capitalului tre- 
buia să meargă încet, de Gre-ce dobânda cu 
care sc da sătenilor banii, iera mică, dar în-. 
destul.ori- cum, pentru Măineştenii cari nu cău- 
tau să fie exploatatorii fraţilor lor. | 
ŞI. Marioara, doritâre de-a şti, urmăria în- 
treaga acestă activitate, cu luare aminte, voind 
să se facă și'ea folositâre alăturea cu dragul 

„ei Victor, ” 
— Dar clasele fetelor cum merg? întrebă 

ea într'o zi. 
— Înv&țătoarea este o femee fârte mărgi- 

nită, dar care a ţinut în semă sfaturile mele; 
răspunse Cosmin. Mama apoi s'a ocupat fârte 
adese orl cu dinsa, ca fetele să p6tă ieși din 
șc6lă cu gustul de-a citi și de-a lucra în casă 
tot ce le trebuie. Mama a dăruit șcâler dou 
războaie, modeluri de cusutură și de “ţăsut cu 
desenuri curat românești, și, mulțămită Dom- 
nului, cu puțină voinţă, progrese sai făcut. Aci
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e marea taină, dragă Marioară: să nu se dea | 
copiilor învățătură fără aplicaţiune; iar ca apli- 

caţiune, numai ce este ftrebuincios condiţiunei 

lor. Pe cât e cu putință, cunoștință din tote, . 

iar cu deosebire, una, după aplecarea fie-cărui 

copil, pentru a face specialităţi. Acesta am ur- 

mărit-o, pentru băeţi şi pentru fete. Cu timpul 

apoi, voii căuta să se facă în Măineşti un mic 

centru . al. desvoltărei meşteșugurilor: savem 

dulgheri, tinichigii, ferari, mecanici agricoli, ca 

să nu mai fim tributari pentru tâte mărunțișu- 

rile, ovreilor şi altor străini. 

Serile, sai Avenienii se ducea la «casa de 

sus», sat muma şi fiul porniai la Avenieni. 

Nici un 'cuvînt nu se pomenia despre trecutul 

ur Victor Cosmin: numai prezentul și viitorul 

erai” privite şi îmbrăţișate în sfaturile lor; apoi 

muzica le cuprindea cea mai mare parte. din 

timR. . o 

De multe ori bătrânii se retrăgeau pe ne- 

simţite, prin. o învoială din ochi, şi treceaii în 

camera Mărgărintei, iar lângă piano rămânaau a- 

mâpduol iubiţi... | 

- Când prindeaii de veste că sint singuri, vi6ra 

se culca pe-un scaun, clapele pianului rămâneau 

să râdă în liniștea uitărei,—şi Victor cu Marira, 

unul lângă altul reînviaii romanța iubirei,—cân- 

tată de când lumea, necontenit părendu se nou&,— 

tot-deauna ăruitoare de emoţiuni ale cărora 

vrajă scapă condeiului, rămânând să fie înțeleasă 

de suflet. | A 

39



610 - 

Ce cuvinte izvorai 6re în acele momente, 
din. inimile lor, de-i. făcead să uite unde sint. — 
şi ce sfânt înțeles aveai, de.le da chipurilor 
lor acea liniştită înfățișare a extazului? 

Din când în când, în neştire, un braț al lui 
sc strecura pe după mijlocul copilei şi calzii 
fiori ce-i alergati Mari6rel prin corp, la acea a- 
tingere, îl ridica în obraz o roșeață vie. Capul 
i se apleca încet, încetișor în spre dinsul, şi a- 
tunci sărutarea ce-i întimpina obrazul, o făcea 
să tresară, dându-i un dulce îndemn de-a r&s- 
punde: așa gurile lor, care îngânati «'mi-eşti 
drag |» <mi-eşti dragă» își sărutaii aceste cu- 
vinte, întipărindu-le pe buzele înfierbîntate. 

Remâneai apoi, clipe întregi, fără grai, cu 
privile pierdute și numai închipuirea lor într'a- 
ripată se ducea, se ducea în zări adincite, pline 
de-o lumină uşoară ca aceea ce r&mâne mult 
timp după asfințitul s6relui... - . 

Căldura plăcută: a încăpere! iera ca tempe- 
râtura unei seri de primăvară, iar impresiunile: 
isvorite din mulțămirea inimilor, odihnitâre şi 
negrăit de dulci, într'o varietate de privelişti 
ideale, | 

Glasurile mai ridicate une-ori, ale părinților, 
ii readuceati la vieața simțită și mâinele lor se întilniai într'o caldă strins6re, apoi șăptele re- 
începea. | . 

lubirea are, în comâra ei, cea mai mare bo- 
găţie de cuvinte, care, ca mărgăritarele, aşteptă „Rumai momentele când să se înșire pe un fir,
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al căruia capăt nu se pierde, căci inima îl gă- 
seşte tot-deauna. 

Convorbirea se întrerupe, în inișiea acâsta 
de vrajă, dar legătura urmează. 

„__.— Eă aveam înaintea 'ochilor asemenea plă- 
cere dumnezeească, zise Maridra într'o seară, 
dar întrun chip nelămurit... lera în sufletul mei 
credința că o să ajung la dinsa, dragă Victore, 
Şi credinţa “aceasta îmi da energia așteptărei.... 

— Ai fost mal presus de împrejurări, scumpă 
copilă ; le-ai înfruntat cu o tărie care. mă uimia 

„şi mă tăcea mendru de simțimiîntul ce'i înspi- 
rasem... Dar dacă energia iera și. de partea mea, 
ştii cât me ţinea de încătușat cuvântul ce dă- 
dusem... 

— Ol da, ştii, ni nuţi fac nici o vină... lar 
dacă am biruit, dragă Victore, nu să datorește 
tăriei mele cât marilor d-tale însuşiri care tre- 
buia să dărime cea din urmă împotrivire a tati. 

— Săi dăm dreptate tatălui d-tale, Marioara 
mea iubită. Când ai şti câtă grijă de viitor e 
în iubirea unui părinte, cât dor de-a prevedea 
tâte împrejurările ce copilul nu are cum să le 
cunbscă... Ai suferit însă şi acesta nu 'mi-o iert... 

— Dar din suferința acâsta. nu a mai rămas 
nimic, Victore dragă... 
— Da, îţi pătrund starea sufletului, Maridră ; 

suferința ar fi rămas însă în inima d-tale ne- 
întrecut de hotărită, ca pecete a vieţei întregi, 
dacă sar fi întîmplat sai îndărătnicie părin- 
tească, dusă la exces, sai plecarea mea de aci, 
după cum vrăjmaşii începuseră să se sbuciume...
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_— Cum? ai fi putut pleca! 
— Silit, da... 
— Și nu ne-ai fi dat de ştire? 

— Nu, dacă ultima ţi scris6re nu ar fi venit 
la timp... 

— Ol Dâmne! esclamă drăgălaşa copilă, cu 
adevărată spaimă... 

— Îmi iera dat însă, scumpă copilă, să gust 
din cupa viețel şi- adevărata fericire așa cum o 
visam în prima mea tinereţe... D-ta atribui acesta 

* însuşirilor mele; et o văd în împlinire numai 
mulțămită neschimbatei d-tale iubiri... Când ai 

„şti cum ard de dorul dea te vedea pe deplin 
! mulțămită de iubirea: mea, așa ca nimic să nu 
„turbure 'seninătatea dulcei d-tale încrederi cu 
care vii la mine. 

— Nimic no so turbure, fiind-că sint feri- 
cită că te pot înțelege şi-că mă pot inălța până 
la d-ta... De nu ai fi fost atât de mare și simt că 
tot atâta de mult te-aş fi iubit... "Mi-e dragă bună- 
tatea sufletului d-tale, înainte de ori-ce alte in- 
Sușiri; 'mi-e drag in d-ta sentimentul binelui în 
sine, chiar de nu sar fi schimbat în fapte; îmi 
eşti drag, în cele: din urmă, pentru că ai un 
ideal, chiar dacă nu lai fi putut ajunge. | 

fas == — Dar dita d-ta Maridra mea iubită, — luă 
„iiVictor cuvintul, aţintind în ochii ei, o privire 

pierdută de duioasă dragoste şi de admira- 
ţiune, — d-ta, care înţelegi binele şi idealul şiţi 
dai cu. atâta deplinătate seama pentru ce iubeşti 
şi ce ţi-e drag, —nu ești oare acea inaltă ex- 
cepfiune, pentru care absolutul nu mal este o 
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taină? Când porți în suflei credinţa, iubirea şi 

devotamentul, pe care deopotrivă ştii să le îm- 

parți între ai d-tale, și de aci să le re&sfrângi în 

afară, sub altruistul vestmînt al carităței, — nu 

ești oare vrednică de-acea adoraţiune: care nu 

mai cunâşte țărmuri? Dacă. Dumnezeii sa în- 

durat să ne puie pașii pe acelaş drum, a voit 

să dea de sigur o înaltă dovadă că binele e- 

xistă, dar că lumea se îndărătniceşte al neso- 

coti şi al ascunde după patimi; la dinsele se 

- ajunge fără jertfa suferinței, ele stăpânesc prin 

umilirea demnităţei și a datoriei, de acea binele 

triumfă mai puţin. Să nu crezi, scumpă copilă, că 

inima mea, îndelung timp şi dureros încercată, sa 

lăsat să fie ademenită de drăgălășia, ta și de plă- 

cerea vanitâsă de a te subjuga. Nu; inima acesta 

te-a cunoscut dintr'odată; ea a putut ghici ce a- 

devărată comâră sufletească păstrezi subt o în- 

fățişare frumâsă care nu iera amăgitoare, — 'şi-a 

ntregit cu iubirea pentru tine, idealul pentru 

omenire, — iar de nu ar fi ajuns al şi împlini, 

alăturea cu tine, ar fi urmat a te avea ca ic6nă 

lumin6să a perfecțiune omenești, fericită măcar 

prin atâta, că sa învrednicit a întilni excepțiunea. 

Draga mea Mari6ră, cât sînt de fericit, şi ce dum- 

nezeesc dar este a iubi! | 
" Cun dulce şi ușor suspin, — ca o notă finală 

de-o expresiurie înduioșătoare a unei viori, într'o 

doină de 'iubire, — Victor o cuprinse în brațe 

şi o sărută arzător. ă 

După câte-va clipe, mânaţi de acelaş gând, ea 

se aşeză la piano, el apucă vi6ra, şi, admira-
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psd * bilele! «zâ72/e/e de Primăvară», r&sunară cu o 
măestrie de execuțiune cum numai puternica | 
pasiune o poate desfășura. 

lera deplina lor însoţire sufletească, pe valuri 
de armonie; îera poezia _iubirei lor divinizată 
de muzică, 

| | XXIX 

Vrăjmașii VPrefectului Dânăriciu ma! încercară 
„săi dea un kăsalt de r&sturnare, cu ocaziunea 
judecărei la Curtea de Apel, a procesului in- 
culpaţilor în r&scoala de la Hârtoape și Rano- 
mirești, 

In patima lor, merseră până acolo în cât să 
arunce defaima asupra Primului Preşedinte al 
Curţei şi a doi membri, sub cuvînt că fiind în- 
rudiți, unul cu Prefectul de Suceava şi cei-l'alți 
cu Avenian, socrul lui Cosmin, aveati să "fie păr- 
tinitori sătenilor şi contrarii evreilor. 

Fireşte că defaima acesta făcu Gre-care im- 
presiune odată ce fu exploatată de gazetele in-. 
teresate; pe urmă influenţa ocultă a finanței 
evreieşti se sili să înnăbuşiască dreptatea. cu 
presiuni care căutaă să loviască în chiar Cre- 
ditul Statului, după cum e obiceiul bancherimei. 
ovreeşti. 

Nicușor Stupeanu, fu: prins cu mâţa 'n sac, 
"adecă cu un articol trimis unei gazete din Lon- 
dra, pe vechiul ison al persecuţiunei religi6se 
contra evreilor, — şi, fu expulzat. 

Evreimea izbuti între acestea ca sentința
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Curţei de Apel să fie casată, în urma unor meşte- 
șugite pledări -a avocaților tertipari. și procesul 

„să fe trimis a se judeca din noi, de Curtea. 
de Apel din Craiova. 

Prefectul Dănăriciu rămase însă la locul săă, 
cu totul dat unei administrațiuni sănătoase a 
județului, 

Pe de altă parte, trimisese câţi-va băeţi din 
satul de pe moşia lui, la șcâla de adulți a lui 
Cosmin, ca să 'şi pregătiască Gmeni. în scopul 
unei întocmiri de plugărie a moşiei lui ca la 
„Mănești. - 

Marcu Juster să grăbise a sezilia contractul 
cu proprietarul săi şi acesta, dintre amicii Pre- 
fectului fiind, luă asupră'şi căutarea moşiei Hâr- 
toapele, cu dorul de a r&spunde mișcărei bine- 
făcetâre de la Măinești. . 

|l îndemnase pe Marcu Juster să fugă din 
preajma .Măineștilor, spaima cel cutremură când 
află că Victor Cosmin a devenit ginerele lui 
Avenian. și, prin urmare, proprietar “de fapt al 
«focarului revoiuţionar». | 

Hascal voi s'o facă pe şiretul și să se apro- 
pie de prieteșugul lui Avenian, ca prin acesta 
să ajungă la Cosmin şi să facă un fel de pace 
cu dinsul, ca și cum Cosmin lar fi dușmănit 
pe d:asul, Hascal, iar nu sistemul lui de ex- 
ploatare ncomenăsă, 

Ranomireştenii ce e dreptul incepură să r& 
sufle și ei: pe de oparte Avenian îi mai scă- 
zuse din datorii față cu Hascal, după cum pro- 
misese în ziua înt6rcerei lui; pe de altă parte
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Omenii Curţei se mai omeniseră şi tera speranță 
să nu mai miroase a încărcătură, condicele lui 
jupâh Duvid. 

Suflarea regenerătoare purcedea să cuprindă 
spaţiul, zonă cu zonă; socoteli începeau să se 
facă ici şi. colo şi minţile să se plece a pricepe 
că- nu lera spre paguba. marilor plugari, înfiri- 
parea celor mici. 

Insă după socoteala pricepută, tot mai urma 
sfieala, codirea, — acel! «ştii eti?;, din cauza 
năravurilor înrădăcinate şi a greutăței în urni- 
rea la munca pentru schimbarea vechiului sistem. 

Pilda se înălța vie şi hotăritâre, de la Măi- 
nești; totuși teama ca de ceva necunoscut, stă- 
ruia în sufletele de iepuri ale bogătașilor. 

Celor streini nu le venia la îndemână o stare 
înfloritoare a românilor: dinșii nu se făcuseră ex- 
ploatatori pentru a îmbunătăți starea altora şi 
a pămîntului, —ci pentru a stârce munca săte: 
nilor şi rodirea ţarinilor; apoi, îmbogățiți și mai 
mult, să dea cu piciorul și sătenilor şi pămiîn- 
tului. | 

Proprietarilor români, le venia bine să 'şi dea 
moșiile pe seama altora, — iar ei să se ocupe 
cu politica, cu petrecerile, — cu vanitatea mări: 
rilor şi a întâietăței în partide. 

Deja de când Avenian dăduse Măineştenilor 
"moşia, se iscase o mare :surprindere în Moldova 
de sus; dar când căsătoria “lui Cosmin cu fiica 
lui Avehian devenise un fapt împlinit, surprin- 
derea își ajunsese culmea și adusese înfierben- 
tate discuţiuni.
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Lasând înlături partea banală a „chipului cum 
vedeai femeile acest fapt, — rămâneai de în- 
semnat cele ce'şi spuneai marea tabără de din- 
colo de Prefect şi micul grup al acestuia.. 

In afară de vrăjmășşia personală a unora față 
de Dănăriciu şi de deosebirea de vederi poli- 
tice ale opozanților, tema se punea ast-fel: ceea 
ce sa făcut la Măineşti, pare a fi ceva bine; 
va putea să ţie însă? Lărgindu-se cercul, prin 
imitaţiune, şi proprietarii stăruind în statie Quo 
anle, nu se vor naşte cu adevărat turburări? 
Primind cu încetul unele din. revendicările. săte- 
nilor, nu se va pogori 'valdrea păminturilor prin 

“ scumpirea muncei? 
De adevărata cestiune în fond se feriati însă 

_să se atingă, de 6re ce Măineştii, studiaţi tără 
anume preconcepere, le-ar fi dat o desminţire 
strălucitoare. 
„Despre Avenian ziceau că iera un om care 

'şi iubise prea mult pe r&sfățata lui de fată și 
ştiuse să o plece voinţei lui., 

lera, fireşte, treaba lui, ca tată,—dar' ori ctim, 
să o dea după un om care avea merite con: 
testabile, nu dovedia multă pătrundere și multă 
tărie de suflet. 

În adincul lui, fie-care păstra o teamă: Cos-: 
min, bogat, la adăpost prin urmare de ori ce 
lovire, nu iera să mai înainteze cu sfială și nu- 
mai în cercul ce o săi se pară in curînd, prea. 
strimt, al Măineştilor; — în adincul lui, fie-care 
mărturisia gândurilor lui că Victor Cosmin iera 

un '0:n de mari concepțiuni şi de activitate
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unită cu energia; fie-care însă le tăcea acestea. 
Sgomotul ce făceaii negându-i ori ce merit, 

se putea asem&na cu flueratul ţiganului fricos 
când trecea prin pădure, ca să înnăbuşiască 

freamătul obicinuit al copacilor și să 'șI amă- 
giască teama; iera o încurajare pe de-asupra, o 
mască pusă pe grija, pe neștiința lor de-ă se 
impotrivi de fapt. 

La Hoiseni, Ropniţă, primise cu o ușâră mMUş- 
cătură de inimă, vestea căsătoriei lui Cosmin 
cu Marioara. | | 

Om de indestulă voință și el, de altmintrelea, 
mai ales în o situaţiune care nu-i mai permitea 
şovăieli, —îşi impusese stăpânire de sine și nu 
se mai gândise, cu vrun regret, la «ce-a fost», 

lar fiind-că mișcarea se apropia de Hoiseni, 
de Gre-ce la Hârtoape prinsese chiag,— se ho- 
tărise să ia înainte, curentului, ca să nu se spue 
că sa supus numai unui îndemn de'nafară. 

El chiămase de curând pe toți sătenii la 
dinsul, și, fără a le pomeni cumva de Măineşi. 
le grăi că:le doria binele, că-i voia buni pro- 
prietari pe petecele: lor de pâmint și tovarăși 
cu dinsul în munca trebuinci6să pentru propie- 
tatea lui. E 

Pentru timpul de față, fiind-că semănăturile 
de tâmnă ieraă fâcute și cele de primăvară, 
aprâpe terminate, lucrurile rămânea așa; cu 
începere de la tâmnă însă, vor munci în tovă- 
răşie t6tă proprietatea. 

Le da plugurile și boii lut pentru acum, ca
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să 'şi are şi să şi semene ogârele lor, cât ş 
s&minţa, care "i-o vor înnapoia la tâmnă tot în 

cătimea primită. 

Hoisenii se plecară bucuros la asemenea rin-. 
dueală,: mulțăminduii; 'iar între: ei, când răma- 
seră, îşi grăiră: «o învăţat şi boeru nostru ceva 
de la Cosmin, Dâmne-ajută»l... 

Infăţișarea d-nei Ropniţă în casa Prefectului, 
la cea din urmă a lui serată, făcuse o impre- 
siune bună asupra. societăței Fălticenene,—mai 
ales că nici o femee nu se porni să vadă în 
ea o rivală. : 

Cu .t6tă frumusețea «i, Zefirina Ştiuse a'şi da 
cuvenita seriozitate în mişcări și 'n graiă, care. 

s'o,treacă numai de cât în rîndul nepericuloaselor. 
Nimic nepotrivit sati exagerat, în atenţiunile 

ce da bărbatului er; nimic de bănuit în chipul 
cum ţinea la distanță Gre-care încercări, de ri- 
goare, ale curtenitorilor de protesiune. 

Cu o deosebită delicateţe apoi dădu tuturor 
a înțelege, că până la iarnă avea să trăiască 
retrasă, şi apoi să aibă plăcerea a face vizite 
și a primi în salonul ei, din oraș. 

Acum, cu totul dată ocupaţiunilor de casă, 
în liniştea de la FHoiseni, cine ar fi putut bă- 
nui că în adincu-i se frăminta adese ori dorința 
dea întilni pe Cosmin? 

A Nu iera nemulțămire, căci îl .ştia pe Cosmin 
fericit, nu iera vr'o întârcere fără voie, măcar 
cu gândul, la iubirea ei de odinidră pentru el,. 
odată ce işi da seama că indrăgise pe Mihaii,— 

,
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iera un sentiment nedefinit, îndestul de. stărui- 
tor însă, de-a'l vedea însurat, şi încă din dra- 
goste; de-a vedea-pe copila care luptase cu 
atâta hotărire în iubirea ei pentru Cosmin. - 

Dar cum să facă pentru a'l duce pe Rop- 
niță la Măineşti? şi da seama că nu iera la 
locul lui un asemenea pas din partea lui Mi- 
haită, şi nu Par fi îndemnat, ea, sub nici un cuvînt. 

De Paşte venise până la Mihai ştirea că 
mulți săteni se duceau la Măinești ca să fie 
acolo la «Inviere», să asculte corul şi să vadă 
nu știi ce petrecere din ziua 'întîea de Paște. 

Mihai nu deschişese vorba însă şi ea lăsase 
în tăcere ştirea aceasta. 

Prefectul cu doamna, veniră de la Măinești, 
a treea zi de Paşte să-l viziteze şi pe dinșii. 

D-na Dănăriciu, care nu știu nimic din trecut, 
—afară doar că Mihai năzuise când-va la Ma- 
rioara,— după ce povestise petrecerea admira- 
bilă de acolo, le zisese că făcuseră răi de nu 
veniseră și ei, 

Mihai tăcuse însă; cum să aibă Zefirina cu- 
rajul să r&spundă așa cum ar fi dorit? 

Și dorul ei ascuns urma să-i turbure din: 
când în când liniștea şi so facă a se gândi la 

„fostul ei bărbat şi la soţia” lui. 

7 XXX 

In catul de sus al casei proprietăţei | Maăine- 
_ştilor; nelocuit timp îndelungat, acum este cui- 
bul fericit al soţilor Cosmin.
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In partea cu vederea spre pădure, de unde 
s6rele trimite cel dintâiă zîmbet, dimineața, Cos- 
min își are cele două încăperi de lucru, în una 
pentru ale moşiei şi şc6lei, în cea-laltă pentru : 
muzică. 

In partea cu vederea d'asupra satului şi peste 
vale, într'o încăpere largă se află un r&zboiii 
de ţesut, maşină de cusut, unelte de croitorie fe- 
meiască: aci lucrează d-na Cosmin cu Marioara 
gata să alerge alăturea, la cel mal mic țipăt al” 
unui drăgălaş băieţel... 

„Odăiţa acestui îngeraș de câte-va Inni, e ca 
o cutidră pentru zaharicale; leagănul lui, un cuib 
de păpuşă, iar îngrijirile ce i se dă, de mumă 
şi de bunică, sunt exspresiunea unui adevărat 
cult... 

Când Victor şi Mari6ra se întilnesc lângă 
acest leagăn, d-na Cosmin se face nevăzută spre 

“a le lăsa întreagă poezia iubirei pentru micuțul 
lor.. 

Ninel dârme, cu mânuțele deșfășate, . una 
lângă. obrăjor şi una pe piept. Pare că suge 
așa i se, mişcă din când în când gurița rumenă. 

Genele lui lungi și negre lasă o uşâră umbră: 
pe trandafiria pieliță a feţei, iar pe fruntea-i 
largă zimbesc sănătatea și nevinovăția. 
—Dâmne cât e de drăgălaşi! Nu-i așa Victore? 

şopteşte Mari6ra, sprijinită pe umărul lui Vic- 
tor ce şade. Șiţi seamănă... îți seamănă cum nu 
se mai pote... 

— Imi seamână, da,—însă "ţi-a luat gurița, 
ochii şi fineţea trăsurilor,:
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-— Legea progresului, zice ea rizând uşor: 
Sîntem în el, perfecționați.. O! dragă Victore!.. 

Buzele lor st impreună întrun sărutat nespus 
de dulce, — iar micuțul ride, parcar vedea în 
visul luj...; par'car. fi auzit muzica în surdină a 
sărutărei lor. . * , 

„—ŞIi eată-m&'s, în timp ce timplele mi se'argin- 
tează, cun mugur de primă-vară reîntineritor, 
şopteşte el. pe când Marioara i se așează pe ge- 
nuchi făcându-i salbă cu braţele. 
—Ah! moşu meti, moșu meti iubit... rspunde 

ea sărutându'i acele fire de argint. 
—Până acum nam cunoscut de cât iubirea 

de mama mea, la care sa alipit nemărginita 
mi iubire de tine, scumpă şi neprețuită copilă. 
Acum o cârdă nouă vibrează în sufletul met: 
şi notele cântecului” alcătuit pe dinsa e de un 
farmec îndumnezeitor.. Uită-te la Ninel, Mari6. 
ro... Și ascultă bine, bine cântecul acesta care 
resună și în inima ta. Nuțţi înșiră elo mulțime 
de speranţe pentru viitor, o mulțime de plăceri 
pentru acum? Nu ne simțim alții parcă prin e! 
in iubirea n6stră? Fericire ar fi fost și fără acest 
odor drăgăstos, dar nu depiină în varietatea e- 
moţiunilor. Mare și înțeleaptă e Firea... căci dacă 
asigură urmarea speciei, dă părinților nu numai 
de cât mulțămirea de-a nu'și pierde neamul. ci 
o revărsare a propriilor lor simţiri și a armo- 
niei dintre ei, asupra unei alte ființi.. Vezi tu. 
Marioară dragă, noi amindoi sîntem ca Oguni- 
tate de nedespărțit.. Singurătatea nâstră, in ori 
câtă iubire am petrece-o, sar resimți, chiar: tre- 

.
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cend-o printre tâte ocupaţiunile. :Cu puişorul 
nostru, nu ne mai putem îngrija de singurătate : 
sîntem. doi... şi peste cât-va timp vom avea un 
tovarăș de gândire şi de activitate... 

— E puţin egoism, Victore... zise ea, rizând, 
— E mult.., Maridra mea iubită, — dar ego- 

ismul e artera principală a vieţei. Tot dintr'însul 
își la pornire şi iubirea de alții, —de omenire. 
ME iubesc pe mine, dar iubesc pe cei dintrun 
sat cu mine, mai: mult de cât pe cei dintrun 
altul; mai mult pe județenii mei de cât pefai altui 
județ; — mai mult pe românii mei de cât pe 

"nemți şi ruși; mai mult pe cei de-o rasă cu 
românii, de cât pe cei de-6 altă rasă... Doar în 
fața nenorocirei sai a vre unui pericol nu mai 
fac deosebire de om şi om, — deplâng, ajut şi 
scap pe ori cine-a fi. Vezi, puişor, câte trepte 
întrun acelaș simțimînt? Dar este de necontes- 
tat, că el va începe de la mine şi ai mei, Că 
sînt acuma escluzivişti în egoism, "aceştia trec 
de la simțimîntul firesc la patima, de-a fi numai 
el şi pentru ei, cu ori ce preţ: aceştia sunt bol: 

- navii omenirei, — și cu.cât se vor numera ma! 
mulți, cu atât va fi un semn că specia ome- 
nească degenerează sufletește, pentru a se pierde 
ŞI ca ființă. . 

— "Cu tâte acestea, ori cât ţii la mine, de 
ce simt că-pentru Ninel mi-aș da vieața, numai 
so scap pe a lui? întrebă ea, aplecându-se d'a- 
supra leagănului co expresiune de neîntrecută 
emoțiune în iubirea ei. | 

— E fanatismul simțimîntului, jertfa fiinţei
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inteligente; — e -complexul precauţiunilor ce-a 
luat natura ca să p6tă asigura creşterea grâa a 
acestui mic şi drăgălaș animal ce s& chiamă: 
om..; a acestui germen răsăditor de bucurii şi 
de emoțţiuni ce nai pereche... 
„Ninel, după o mişcare repede a mâinilor, 
deschise ochişorii lui negri, mari, mari, — îi ţinu 
o clipă neclintiți, apoi îi plimbă de la un chip 
zimbitor la celalt, şi pe mica lui guriță se desenă 

 Hoarea celui mai de adorat dintre. risurile dulci. 
Pe când muma îl ridica în braţe, în cântecul 

celor mai drăgălașe nume de desmerdare, Wil- 
helmina intră cu vioiciune, — iar în cadrul uşei 
se limpezi statura volnicească a învățătorului 
Voiculescu. 

2 Victor strinse mâna frumâsei «nemţoicuţe», 
cum îl zicea el în glumă, şi luă braţul lui Voicu- 
lescu, de trecură împreună în biuroul de lucru.” 

— Şt că nui frumos din parte'ți, dâmnă 
Voiculescu, să nu vii de trei zile p'aici? îl zise 
Mari6ra, sărutândo... 

— Nu 'mia fost bine... răspunse Wilhelmina, 
făcendu-se roşie ca fl6rea de neghină. 

— Și mai răă că nu mi-al trimis vorbă. De 
şi ştii că lui Ninel nu-i place să m& găsiască 
lipsă, când se deşteptă..., dar ori cum, mași fi 
repezit. : 

— Ştii... ştii, — şi tocmai de aceea nu am 
voit să te neliniştesc și să te fac să pleci de la - 
post, —zise ea rizend cu risul femeci mulțămite 
de starea ei. 
Aşezânduse şi dând guriţei lacome a copilu-
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lui, frumosu-i sin alb și plin, Maridra privi, câte- 
va clipe, lung la Wilhelmina, cu emoțiunea 
gândului ce-i străbătea mintea: | 

— Unde şi cum ieram acum doiani? şopti din- 
sa, unde şi cum ne aflăm astăzi, Wilhelmino? 

Eu, măritată după scumpul mei Victor şi la 
sn cu o comâră de copil; tu, măritată cun om 
de-ale căruia bune însușiri ţi-a dat chezășie Vic- 

tor al mei... 
— Ba pe calea de-a vedea și eu la sînu'mi o vie 

bucurie ca a ta, şopti Wilhelmina, rușinbsă şi 
fericită... | 

» — Da? vino să te sărut!.. Ogoare bine cu- 
vintate: de Dumnezeii sînt acelea care rodesc... 
Și ceai vrea să fie? 
— O fetiţă... Mie mis mai dragi fetele... 
— Fetiţă să fie.. Cine ştie, pâte că ne vom în- 

cuscri: doar sîntem flăcăi, noi, ăștia... zise Ma- 
riGra desmerdându'și odorul co dulce mândrie, 

Micul puişor lăsă sînul şi s& întârse rizând 
spre Wilhelmina. | | 
— Uite mama .s6cra, domnule cavaler: pupă-i 

mâna îi zise Marira. - | 
_ Wilhelmina îngenuchiâ, pentru a se cobori la 
înălțimea domnului cavaler, şil sărută cu drag, 

In biuroul de lucru al lui Victor, acesta şi 
Voiculescu făceaii planul campaniei de muncă 
intelectuală pentu iarna ce venia. 
"In Măineşti se clădise cu cheltuiala lui Cos- 

„min 0 fOrte sistematică şcolă cu ateliere şi cu 
înternat, în care se primiau până la 60 abşol- - 

40
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venţi ai şcâlelor rurale din alte sate. Șc6la avea 
trei specialităţi bine hotărite: mecanica agricolă, 
plugăria şi lucrul de lemn și o secțiune admi- 
nistrativă, pentru a da notari, — în care tre- 
buiati să asculte şi elevii din cele-l-alte trei, 

Tor personalul de meșteșug iera bine ales 
de Cosmin și deja sosit şi aşezat în Măineșşti; 
iar atelierele înzestrate cu tâte trebuincibsele. 

Elevii ierai aleși de la Hârtpe, Ranomireşti, 
Hoiseni şi de la moşia Prefectului Dănăriciu şi 
aveaii să se adune în Măineşti o dată cu începutul 
lui Noembrie. 
„Cursurile trebuia să ţie până la zii lunie. 
Cursurile din secțiunea administrativă le luase 

asupră-le Cosmin, Voiculescu şi notarul Măineşti- 
lor, un absolvent al șclei de comerţ din Bucureşti, 
adus de Cosmin, de vrun an. 

Cheltuelile internatului, a personalului șcâler 
şi înzestrarea el ieraă în socoteala lui Cosmin. 

In tâmna ce trecuse se începuseră două lucrări 
nouă: plantarea cu arbori de tot felul, a tuturor 
drumurilor de pe moșia Măinești, şi castrarea 
vacilor. Lucrul izbutise: vacile care ierai mereă 
în călduri (nimfomane), cele ce nu se mai îngrășaii, 
ceie ce se stârpiaii des și cele rele de prăsilă, — 
după castrare, unele dăduseră până la 4 litri 
şi jumătate de lapte pe zi, cele-lalte se ingră- 
şaseră în timp t6rte scurt și, tăiate, carnea “lor 

fusese fragedă şi gustâsă, forte cu preț vândută 
şi bine apreciată pe piața Fălticenilor. 

Est-timp ieraă de vândut peste o sută-opt-zeci 
- de vaci de asemenea fel, la curte şi în sat



627 

  

Măineştenii, văzând că este de câștigat bani 
şi cu felul acesta de comerț, începuseră a cum: 
păra de prin împrejurimi vaci, în condițiuni de 
a putea fi castrate după puţin timp. 

Laptele îl vindea la curte unde începuse a 
funcţiona o mică fabrică de unt şi de brânză, 
subt privighiărea dâmnei Cosmin ;—de la vacile 
cu vițel, le rămânea viţelul şi pe cele îngrășate 
le trimiteaă în târg pentru căsăpie. 

După terminarea muncei câmpului, Măineș. 
tenii ierai.acum gata să urmeze cu plantarea 
“drumurilor : aveati să pue, în t6mna aceasta, 
cincisprezece mii de copaci, cumptrați din dife- 
rite judeţe şi cari deja începuseră a sosi. 

DupE o trecere de cinci ani, întreaga moșie 
lera să aibă înfăţişarea unei grădini, cu mai tâte 
drumurile mărginite şi umbrite de copaci. 

Stupăria de la «Casa de- sus» se făcuse mai 
mare şi începuse a se răspândi şi prin ogrăzile 
sătenilor cu familie mai numeroasă, de opotrivă . 
cu întinderea cultivărei viermilor de mătase. 

« Casa de sus» apoi se transformase,— după 
mutarea lui Voiculescu în chiar localul șcâlei,—- 
întrun mic spital cu 10 paturi, a căruia între- 

___ţinere cădea tot în sarcina lui Cosmin, de o 
- cam dată. - - “ 
“Un tin&r care terminase în lași studiile me- 
dicinei, recomandat de Dănăriciu, primise, după 
“stagiul din armată, să se devoteze sătenilor în 

- acest mic centru de desvoltare în care vedea 
trăind visurile lui umanitare de pe când îiera 

„student. Si
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El avea să se ocupe -de starea igienică a 
celor trei comune : Măineştii, Hârtoapele și Ra- 
nomireşti cu cătunele lor—şi pe sătenii sai co- 
piil lor, cel mai boinavi, să-i caute în «Casa 
de sus». Ma . 

Pentru plata lui comuna Măineşti inscrisese 
în budget oo lei pe lună; proprietățile Hâr- 
toapele și Ranomireşti dăruiră comunei câte 50 
lei, fie-care, pentru a contribui şi ele la salariul 
medicului. 

Dorul lur Cosmin iera, și de partea aceasta; 
ca de îndată ce mişcarea se va întinde Și se va întări în Moldova de sus cel puţin, un congres 
al tuturor agricultorilor să se adune în fie-care 
an pentru consfătuirea “asupra sistemului celui - mai bun agricol, cât și pentru rînduirea unor' 
anume mici regiuni, în care sz se așeze medici 
pentru o de-aprâpe supraveghiăre a Sănătăţel 
sătenilor. | i 

Cât de zelos, un medic de plasă nu poate 
respunde pe deplin silințelor ce “i-ar cere pro-. 
pria lui conştiinţă. | 

Pe când, medicii aceştia rinduiți de iniţiativa 
particulară, penrru câte-o intindere mică, plătiți 
de câte-va Comune, ce vor putea-o face, căci 
starea înfloritâre a sătenilor le:o va permite,— 
vor r&spunde cu prisos menirel lor. | Și se vor găsi, cu siguranță, medici tineri 
cari să lase orașele prea pline deja de con- 
frați ce'şi fac concurență neleală chiar, pentru 
a se aşeza cu corp şi suflet între săteni, fără a 
li se părea obscură poziţiunea: vor avea cu ce
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trăi bine, vor avea la îndemână medicamente, instrumentele necesare operațiunilor şi mici spi- * taluri; vor avea cui să se devoteze şi timp destul pentru a putea urmări în linişte progre- sele ştiinţe! medicale. | 
Și pe când Cosmin le discuta acestea cu ti- 

n&rul medic Gheorghe Filip, acesta se simția * încălzit, cuprins de dorul de-a propaga în fa- cultățile de medicină ideea frumoasă a marelui 
luptător, .convins adînc de apropiata ei înde- 
plinire. 

Când intra un străin în Măineştii-Plopilor, pri- virea lui iera plăcut desmierdată de curăția sa- 
tului, de liniile drepte ale uliților plantate, de drumurile bine bătute cu pietriş și bine șănţuite, 
de frumuseţea simplă a caselor, bine îngrădite, a ogrăzilor pline de porni, curate şin bună rîn- dueală. o | 

Ceva sănătos și pacinie purcedea din înfăți- şarea întreagă ca și din fie-care colț în parte,.. De se uita în fața săteanului, îi vedea chipul 
as de s6re ca și al ori-cărui sătean de ori unde, dar din priviri vedea că-i răsare liniștea, de pe obraji sănătatea, din graiti vorba bună şi blândă, “din umblet, umbra dreaptă. 

Și se întreba mirat: iera în țară, la gura unui plaii? Sătean român iera acesta gata de a ride, neincovoiat de nici o grijă parcă, cu mer- sul sigur, curat învestmîntat chiar pe urma. plu- 
gulu? | | 

Sat românesc, — să întreba mai ales după ce
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afla rostul clădirilor şi hărnicia, — fera sat ro- 
mânesc acesta, din care nu-i mal venia să plece, 

pe care! lăsa cu părere de Tei, întipărit în minte 
pentru neuitare ?,.. | 

Da, iera sat românesc, așternut pe calea pro- 
“păşirei de voinţa, inteligenţa, hărnicia şi iubirea 
de neamul lui, ale unui om de bine, — așa cum 
Sar putea așterne tâte satele românești, cu în- 

- cetul, dacă ar fi voinți care să se afirme, inte- 
ligenţi care să se pue pe muncă, hărnicii care 
să nu se piardă în deșertăciuni, — iubiri călău- 
zite de un ideal. 

Cu tâtă impotrivirea lui Cosmin, Dănăriciu 
făcu să se dea deschiderei « Zaternatulual Agricol» 
din Măineşti, un caracter sărbătoresc oficial din 
cele mai strălucite. i 

Secretarii generali ai Ministerelor Domeniilor 
şi de Interne, prefecţii Dorohoiului, Neamţului 
şi Botoșanilor, preşedintele consiliului judeţean, 
primarul. Fălticenilor, Colonelul și o companie 
de soldaţi din oraș cu muzica regimentului a- 
dusă din Botoșani, toți senatorii și deputații j ju. 
dețelor Suceava, Neamţu şi Botoșani,— chiar şi 
cei protivnici lui Cosmin, — fură de față în ziua 
de 1-it Noembrie. - 

Potop de săteni, ca în acea zi, nu mai văzuse 
încă valea Măineştilor şi satul nul mai putea. 
cuprinde. 

Numai piața satului“iera străbătută pe d'a- 
supra de ghirlande, -iar împododite, numai faţa- 
dele Băncei și ale «Internatulul»,.



- 631 

Dar adevărata podoabă s&rbătorească stră- 
lucia pe chipurile miilor de săteni. 

Oaspeţii, sosiți toţi din ajun şi găsduiți la 
Cosmin, la preotul, la «Casa de sus» și în câte- 
va locuinţi mai de seamă din sat, după ce se 
adunară la casa proprietarului unde băură ca 
feaua, porniră la locul serbărei. 

Părintele Stratomir, înconjurat de câți-va preoți 
din satele vecine, făcu afară, în piaţă, serviciul 
aghiazmei, apoi, mișcat adinc, cu lacrimi ce str&- 
luciati în privirile: lui pline de-o însuflețire sfintă, 
rosti o rugăciune fierbinte, către A-Tot-Puter- 
nicul, anume alcătuită de el, prin care mulțămia 
de bunătăţile revărsate asupra Măineştilor și a 
împrejurimilor prin care, chiăma în cele din urmă 
asupra lui Cosmin şi a familiei lui, tâtă. îndurarea 
şi dragostea Dumnezeească pentru îndeletnicirile 
creștineşti în folosul obştiel. i 

— Dă-le, Dâmne | Dă-le, Dâmne, se auzia din 
“când în când ș6ptele sătenilor, cu totul pătrunşi 
de înfăţişarea cucernică și de cuvintele părintelui, 
izvorite din smerire, credinţă şi dragoste; și tot 
pe atât de pătrunşi se vedeai a fi și orăşănii. 

Sint momente când atât de mult răspunde 
sufletului nostru sinceritatea simțirilor altora, în 
cât e peste putință să nu ne ridicăm până la 
însuflețirea acelora. 

Când este pe urmă şi o zi în care, tâtă Firea 
pare a fi creată pentru. a să potrivi unei ase: 
menea porniri sufleteşti, la care să adaogă po- 
doaba den afară orinduită de mâna omului, — 
nervii vibrează, sângele al&rgă cu vioiuciune prin
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artere, — lumea fizică și spirituală a fiinţel se 
schimbă, tremură, se aprinde, să într'aripează, 
se revarsă, —- trăește vieaţă apropiată divinizărei, 

In faţa bisericei se află rinduit corul, mărit 
acum îndestul de mult, — cu Cosmin în frunte, 
cu Voiculescu în mijlocul executanțţilor. “ | 

De-o parte, pe câstă, compania de soldați cu . 
drapel și cu muzică, — de cea.l-altă parte, în faţa 
Internatului, cei 60 de interni, și elevii din Măi. 
neşti, — toţi la fel îmbrăcaţi, cu cojâce albe 
înflorite din arnicii negru şi cu pălării cu panglici 
tricolore. | 

In fața băncei, Dâmnele Şi ospeţii străini, cu 
profesorii şi Medicul. | 

Incolo, tâte colţurile, tâte laturile gemea de 
lumea, care se revărsa până devale spre iaz, 
până în sus de tot pe unde se mal putea ţine. 

lera măreaţă priveliștea | 
După ce părintele Stratomir termină ruga, 

corul începu «Imnul Școlei» : 

Ni-i dragă şcâla căci ne-arată 
A vieţei cale să umblăm... 
Ce bucurie ncuitată 
În ea, şcolari, cât ne aflăm! 

S'o ascultăm în tot cemvaţă 
Şi fericiţi să ne simţim 
Când un grăunte de povaţă 
Putem în suflet să sădim...
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Prin şc6lă ştim de-a nâstră Țară, 
Cum'a fost eri, cum fi-va mânt, * 
Că munca nu e o povară; —: 
Deci să muncim, să fim Români! 

O! şcâlă, tu ne dat iudirea, —. 
Ăst "nalt şi mândru simţimînt 
De Neamul nostru,-de mărirea 
Acestei Țări cu nume Sfânt! 

O! şcâlă, cât ne eşti de dragă! 
“Icoană-a vieţei nol te-aflăm, 
Căci şcâlă este viaţa 'ntreagă 
Când muncei vrem să ne 'nchinăm. 

Da, să 'nchinăm a nâstră viaţă 
Acelei şcoli de 'nvtțămînt 
Ce „face Patria măreaţă 
Prin fapte mari cu "nalt avint! 

Și imnul acesta, scris pe un admirabil motiv 
ce zugrăvia glorificarea Șcdlei, împrăştiă până 
departe puternicile accente ale glasurilor ' insu- 
fleţite. Scăpărai lumină par'că, împărțiati căldură 
ca şi razele s6relui acelei zile curat primăvăratecă. 

Fetele apol, ieșiră singure dintre coriști şi 
ziseră un cântecel, pentru două voci, — intitulat: 
< Fefele harnice», de un fârte drăgălaș efect, pe 
un motiv poporal: 

Colea cânepă și in, 
Ici e muncă înţeleaptă, —- 
De e mult, dee puţin, 
Stă războiul şi le-aşteaptă.
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Țesem pânză şi 'nr&țăm 

Să ne facem toate ?n casă." 

Când puţin pe multe dăm, 
De nevoe nu ne pasă... 

Ţesem pânza în război, 

Că ră&sboiul mult cuprinde:. 
Casa-i plină. 'de nevoi, 

"Şi ce bine pânza prinde! 

Noi vrem casnice să fim 

Fără boldul sîlniciei, 

Şi la toate rost să ştim 
Ca să ridem sărăciei... 

Cu ce ochi se uitati sătenii la fetiţele :lor? “care 
cântau nespus de dulce și fără nici o sfială, 
roşii la față de' mulțămirea că şi ele puteai să 
cânte, — nu numai băeţii ori cu băeţii la un loc. 

Oaspeţii le aplaudară cu drag. 
În timpul acesta, băeţii șcâlei primare luaseră 

în mână puşti şi se rinduiseră, în front, în cea 
mai mare tăcere; sub comanda unul serjent 
major, liberat, incepură a face exerciții militare, 
cun adevărat simţimint de disciplină, şi cu în- 
demânare curat militărească. 

Pe urmă se opriră. Sergentul trecu în flancul 
drept, iar copiii, întonară, pe motiv de «marş» : 

Voiesc să fiii ostaş! 

"Mi-e pușca forte dragă 

De-aceea ziua 'ntreagă 

O port ca un fruntaș! 

“Ca mine fiţi şi. voi: 

Un” doi!
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Voesc să 'nvăț de mic... 

Iar ţara în nevoe 

Fiind, — de bună voe 

Să plec ca un voinic 

S'o apăr în război: 

Un doi! 

Sînt mândru-că 's român! 

"Mi-e Țara forte dragă 

-De-aceea viața. 'ntreagă 
Ostaş voiă să rămân! 

Ca mine fiţi și voi: 
Un! doi! 

C'un mare entusiasm .cântară copiii, c'o ati-. 
tudine de triumfători, şi intreaga mulțime le strigă 
ura| să trăiţi! acoperind aplauzele Târgoveţilor. 

La un semn al lui Cosmin înaintară patru 
flăcăiandri din şcola de adulţi aducend un plug 
tras de boi. Băeţii toţi, îl înconjurară, şi cântecul 
«Plugarului> începu pe un duios motiv poporal : 

2 Cu plăvanii de la jug 
Port în 'ţarini mândrul plug; 

Dragi mi's boii, câmpusi drag: - 

Brazde lungi d'a lungul trag. 

Umblă plugul cu doi boi, 

Ei puiii capăt la nevoi; 
Seamăn rodnicul ogor 

Și mă uit în viitor.
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Seamăn, ca şi fraţii mei, 
Am acelaș dor ca ei; 
Sînt plugar şi sînt romîn 
Şi plugar voi 'să rămăn, 

Iar când ţara m'a chema 
Plug pe puşcă voii schimba, 
Și voii trage în vrăşmaș - 
Brazda mea de bun ostaş |! 

Strofa din urmă,. de-o mare frumuseţe război. nică, stirni iarăși însufețirea tuturora, 
Dacă văzu mulţimea că par'că iera să se ter. mine cu muzica, ceru să se mai cânte ceva, şi Cosmin le sopti,. cu zîmbetul pe buze, numele bucăţei și le dădu tonul: 

«Îmnul cărpel> 
Carte ici, carte colea 
Fuge gândul după ea; 
Și rîna negru după rînd 
Mintea deapănă curînd, 

Carte, cine mi te face, 
Aibin tâtă viaţa pace: 

- Carte, cine mi te'nvaţă, 
Aibă numai bine'n viaţă. 

Carte ici, carte colea : 
Când îmi spui de țara mea 
Şi de mândrul ei popor, . ' 
Tremur de iubirea lor.
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O! şi-atuncea voii ca parte, 
Carte dragă, dragă carte, 
Să ştiu tâte' ntr'o clipită 
Pentru ţara mea iubită! 

După acestă. bucată, părintelă Stratomir urmat 
de doi din preoți şi de 6speţi, intrară în Institut,” 
sânţia sa pentru a stropi cu aghiasmă încăperile, 
Și Ospeţii pentru a le vizita. ” 

Minunată împărţire aveai aceste clădiri care 
isvoriseră întrun an ca prin farmec Şi, care se 
împodobiseră cu toate trebuinciâsele menirei aces- 
tul Așezămint! | | 

Simplu, solid, folositor, — tera înfățișarea gene- 
rală şin amănunt,— ceea ce produse o deplină im- 
presiune de mulțămire, 

" Atelierele secţiune! de mecanică şi de lucrul 
lemnului, par'că aștepta numai clipa să începă 
a funcționa. 

Plăcută şi neașteptată surprindere a fost tutu- 
rora sala în care Cosmin orînduise tot ce se 
producea în Măineşti: grâne, legume, iructe, mlere, 
mătase, brânzeturi, pânzărie şi felurite țesături. 
Int6rcerea lor pe piață fu salutată de muzică. 

„Prin marșul național «Deşteptă-te Române», ale 
căruia ultime accente se pierdură, în uralele 
Sătenilor. | 

Și acum, ca de obiceiă când luă Cosmin cu-- 
vîntul, mulțimea nu mâi mişcă, ațintindu'şi miile 
de priviri „asupră-i, — induioșător mănuchiă de: 
raze de iubire. 

Acum înțeleseră şi cei din Bucureşti, măcar
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pentru clipele acestea, varietatea cunoştinţelor 
acestul om excepțional, şi farmecul ce pornia 
din graiul lui, care ştia nespus de bine să le 
facă să pătrundă in minţi şi 'n inimi; acum își 
“dădură seama pe deplin în ce chip glăsuiesc 
faptele pe calea omului de genii; acum. își zi- 
seră în cugetul lor, cu sinceritate tăinuită, că 

„„săteanul român e o comâră de deșteptăciune, 
-voință şi energie în mâinile acelora ce sar. os- 
teni cu dragoste s'o puie în iveală. 
Aşa afirmară și Secretarii generali ai celor 

duoă ministere, în cuvintările lor pompâse, ră- 
mase mai tuturor sătenilor neiuțelese, — cuvin- 
tări ce aveai să fie curind înnecate în curentul 
năravurilor Capitalei. E 

Serbarea se termină după amează, în mijlocul - 
uralelor mulțimei pentru soldații cari ieșiaă din 
Sat în cântecul muzicei. Oaspeţii plecară către: 
seară .și adevăratul entusiasm r&mase în acest 
sat sucevean, care avea. să ducă înainte, --mică 
insulă în mijlocul indiferenței "Țărei întregi, — 
sarcina lui de premergttor al unei mari reforme 
sociale. | | 

În seara acelei zile, în o cameră împodobită 
simplu şi drăguţ, din câsa proprietărească, două 
fiinţi nespus. de modeste în înfățișarea lor, îşi 
gustat într'o dulce” şi înfrățitâre intimitate, 'cli- 
pele înainte mergătâre somnului, în preajma unul 
leagăn tăinut de jumătate-întunecimea unui colţ 
al încăperei. | 
Lampa cu paravan de sticlă inată, da o lu-
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| mină uşoră la care s& adăoga lumina facărilor 
- pâlpâitâre î în gura sobei. 

ZI şi ea, — la m&suţa pe care se înălța i un 
samovar de alamă, — sorbiaă din ceaiul parfu- 
“mat: din cesci se ridica aburul ușor al beuturei 
fierbinți, din inimile lor se ridicati dulci şi calde 
ş6pte de iubire. 

Nu păreai doi viteji ai vieței, al cărora nume . 
se afla purtat, chiar în acele momente, din gură 
în gură, pe drumurile pe care numerâse suflete 
se întorceaii pe la locuințele lor; “nu 'păreai 
marii întemeletori ai uneea din cele mai măreţe 
opere de interes obştesc, — ci o pereche de? „păr- 
tiniți al sortei, tineri şi nepăsători de suferința 

miilor şi-sutelor de mii de desmoşteniți, răsfă- 
ţându'şi întrun cuib de' egoism, mulţăimirea de 
“sine şi pierit6rea lor fiinţă. | 

Dar în privirea lor ce se întilnia pe acelaș 
fir sufletesc, iera atâta cură ăție de simţire ; pe 
chipul lor înviorat de-o revărsare deplină a unet 
mari bucurii, iera o lumină atât de idealizatâre; 
din şoptele lor se împrăștia în liniştitul cuprins 
înserat, o așa de mare însuflețire pentru mulță- 
mirea' altora, în cât însuși întunericul simția că 
dragostea lor trăia din marea dragoste - pentru 
aceia, a cărora mulțămire o făcuseră şi pe care 
o impărtășiati ca pe o bine-facere a Dumnezeirei, 

De le iera pieritâre ființa, viat într'insa niște 
suflete ale cătora esenţă iera întradevăr nepie- 
ritoare... 

N 

ăi 

! 
Samovarul urma cu ușurica lui sfirieală a i!
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ierberei, ca îngânarea ostenită a unui greere;. 
rin sobă trecea din când în când tremurătura. 
uflărei vintului de-afară; din lemne se lungeai -... imbușâre de flacări cu câte un Sisiit şerpesc, 
asoțite de câte o plesnitură a lemnelor cuprinse .: le foc, şi văpaea roşie se răsirângea tot mai. . „are, ca o pată de sânge, pe covorul de lână sură.: > „Un scâncit ușor îi ficură să tresară și să se 

"idice: un mic braț se mișca peste îngrăditura - 
agănului, 
* După câte-va clipe muma își ridica odorul. 

— Acesta o să ne urmeze şi o să. ne ajungă : | e deplin idealul... zise Victor Cosmin. A: „— Da, tăticule, ei... r&spunse muma, acope.- . | 
ad cu priviri de negrăită iubire pe mica făptură. . 
"Puțin... şi tatăl s& adinci în gânduri zîmbi-.. ; „are, cuprinzând în raza aceleeași căutături pe 
„umă şi pe copil, — prezentul și viitorul. | 
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