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Mi-aduc aminte. și azi de dânsa: mică, us- 
cată, încinsă cu catrință și îmbrobodită peste îes | 
cu şfergar alb, tremură din toate mădularile ca. 

"0 Îrunză la bătaia vântului ușor, dar sprijinită | 
de băț, mergeă repede, repede. Eu, nu, dar frații 
mei mai mari îi luau fesul amăgindu-o cu făgă- - 
dueli: că i-or aduce smeură, îragi, mure, ori chiar 
îi culegeau cireșe, ori îi aduceau pere şi mere 

. dulci; până când au ajuns într-o zi s-o amă- 
gească cu cretă zicând că e zahăr. 

: Eră după un amiaz de primăvară, aşa după . 
Sf. George, albastrul înălțimei eră pătat din când 
în când de nouri albi și cenușii. Deşi lumina 
soarelui puțin eră: sfingherită de aceşti balauri 
ai cerului, totuş pulberea lui înfășură cu destulă 
dărnicie albeața copacilor ninşi de floarea pe 
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6 lon Dragoslav 

care treptat, treptat şi-o scuturau pe pământ. Bu- 

nica tocmai stăteă afară pe prispa de din dosul 

-casei,. iar noi băeţii strânşi în grădină ne jucam 

de-a paiul. 

“Deodată îratele cel mai mare, George, grăi: 

| — Eu nu mă mai joc, hai, să ne jucăm 

de-a turcii] 
— Da, de unde, fes? întrebâ. îratele, după 

el, Tănase. 
„— Dela moşica, răspunse George. | 

— Da dacă nu vreă să ni-l deă?, vorbi sora 

mea; că ami n-ai nici pere nici mere nici nimic, 

“şi apoi nu fe mai crede, că am fot amăgit-o. 

— S-o amăgim şi amiă, vorbi Iacob, alt 

: frate' mijlociu. 
— Lasă că mă duc eu la dânsa, grăi George. 

Și băiatul s-a dus în casă, şi a eşii şi s-a 

dus la bunica, şi îi zise: 
— Moșică! Moșicăl . 
— Ce este ?, întrebă dânsa. 
— Na-ţi zahăr, dă-ne fesu, 
Moşica în vieața ei nu mâncase zahăr, nici 

dulceaţă. Atară de roadele dulci, doar mâncările 

jăcute cu zahăr le băgase în gură. Da, de data 

asta, ce i-a venit că a grăit: 
— Dă-l încoa, că ţi-l dau. 
— Apoi, dă-mi-l, şi apoi... 

Și băiatul i-a dat o bucată de cretă, şi mo- 

şica a crezul, şi i-a luat-o şi i-a dat fesul, și a
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ronțăit, a ronțăit şi, văzând că nu e dulce, se 
uită la ea şi, văzându- -și degetele albite, strigă 
pe mama: 

„Domnică! Domnică! 
— Aud, mămucă. 

 — Dracii: de băeți m-au amăgit cu cridă; 
au zis că e zahăr, şi mi-au luat îesul. - 

„Ai, lăsaţi, tâlharilor, că. vă arăt eu“, şi 
„după dânşii cu melesteul; dar fot moșşica se în- 
furnă şi grăi: 

— 'Lasă-i Domnică, că aşa-s băeții, că dacă 
ami nu s-or jucă, apoi nu știu când“... 

Și ştiă atâtea lucruri, atâtea poveşti că te 
mirai cum le ține minte la vârsta ei de peste o 
sută de. ani, dar din toate n-oi uită una. ” 

| Dupăce băeții s-au .săturat de .jucat de-a 
“Turcii cu fesul bunicăi, veniră la dânsa și îi 
ziseră: 

„Moşică, na-ţi fesul. 
— Daţi-mi-l, că nu mi-i îndemână ' fără el... 
— Da să ne Spui o poveste, zise îrate-meu. 

Tănase. i 
— Da, da, făcură toţi, să ne spui o poveste. 
.— Moșică, grăi sora-mea, să ne. spui o 

poveste cu hoţi, cu Turci, cu bătălii. 
"— Apoi şedeți cu moşica, icea pe prispă 

şi vă voi spune; da mai înfâiu fugiţi unu de-mi |. 
aduceţi o litră cu apă. . o: 

-— Eu, eu, moşică, făcură băeţii, şi toţi se
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_ridicară, dar nu plecă decât frate-meu George; 
ceeace făcii pe ceilalți să se aşeze jos, aştep- 

- +ând cu „nerăbdare să vie cu apa. Nu mult, se 
văz şi el şovăind să nu verse litra, la care toți 
ne luminarăm şi, bunica .după-ce băi apa, se: . . 
şterse cu podul palmei pe gură. Copiii iar. săriră 

care. din cotro să-i ia litra şi să i-o ducă înapoi, 

dar dânsa le zise: „Lăsaţi-o aicea“. Și o puse 
”- lângă ea, apoi tuși să-și dreagă glasul şi începi:. 

— Hă-hăă, dragii mătuşii ce cetiți voi pe 
cărți. Ce am văzut eu, e ce e: Doamne îereşte, 
amă €'bine, bine de nu se poate, dar ce a fost - 

" odată, he-hei... Pe mine mă vedeţi pe pământul 
isfa, da eu nu-s de pe-aice. Strămoșii mei poate 

“ar fi fost azi baroni, crai, groii, şi eu' Cine ştie . 

ce cocoşneaţă, dacă le-ar îi făcut pe voe Ungu- 

rilor, — dar nu: ei au vrut, „să fie Mulduveni şi. 

Mulduveni au rămas. Şi eu fot Mulduveacă Sunt. 

„Povestea mea e mare, dragii mătușei, dar 

"ia adă- -mi. măi Georgică năframa de sub perină“.. 

- Şi, băetul repede: se şi duse şi se întoarse cu na- - 

frama, şi bunica, după-ce se șterse .la ochi, urmă: 

„+ „Din Deva până în îund, în -fund în Ardeli, 

şi dela. apa Cernijei până la Brad, eră numai îoc 

şi pâriol, numai sânge şi pustiire. - 

„Se sculaseră ai nostri, împotriva Unguru- 

rului şi nu cu greş: unde răzbeau eră răzbit şi 

unde încercau izbândeau.: Între. ei erau 'şi ai nos- 

i: Moşu:Luca, care a fost popă mai. pe urmă
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la Sasca, ginere-său Zaharia care eră dascăl la 
biserică şi băeţii lui: Dănilă tatu mamei, şi Ipate. 
Aiştia erau şi ei un fel de comandiri în oastea 
lui Horia, căpitanul cel mai mare a'Mulduveni: : 

“lor. De-ar îi ştiut săracul, poate, nu-şi cercă no- 
"rocul așa rău, dar Nemţii nu, că-i dă ajutor, până 
când tot ei o ajutat Ungurilor de I-o prins și l-o - 

“tras pe roată ziua namiaza mare. , 
„Atunci s-o spart toate: comandirii și. ceia- 

lalţi cetaşi, văzânduse vânaţi- ca epurii de Nemţi 
și Unguri, au fucit care încotro: unii au apucat 

” întro parie,. alții în' Moldova,. alţii unde a dat 
Dumnezeu. Da, moşu Luca ce s-o sfătuit cu Za- 
“haria și cu .băeţii, că mai bine să, fugă în Mol- 
dova, că Ungurii îi căutau 'ca iarba de leac. 

, „Şi într'o zi au pornit: popa și ginerele şi 
» feciorii schimbaţi în săraci, iar pe preuteasă şi 
pe un hargat și pe o noră au. pus-o în un car: 
cu pânză şi i-a frimes înainte cu cuvânt să spue, 

„Când i-o întrebă cineva, de unde sunt, că- -s din: 
„cufare loc și merg la târg la Bistriţa, la iarma- 
roc, să vândă pânză și aşa, cu chiu cu vai, cu 
vorba legată în fraistă şi cu ochii în! patru, au . 
“trecut hotarul. a 

| „De unde până unde : au dat, cum a vrut! 
Dumnezeu, la Sasca, la moșia boerului ce eră . 

"pe -acolo, ce boer eră acolo, că am uitat. 
| „Pe-atunci, prin Moldova eră nevoe Straş- “ 

nică de popi, că Grecii: — Grecii erau stăpâni |



10 „Ion Dragoslav 
  

pe aice, — călugării şi popii gieceşti, nu voiau 

să meargă la mănăstirile şi bisericile dela sate, . 

că de, oamenii storşi de atâtea angarale, nu pu- 

teau să le-sature poita de câșlig. Aşa că popa 

rămase la biserica de aice, şi Zaharia, dascăl. 

Pământ, casă, toate au căpătat. Dănilă şi Ipate 

„dela 6 vreme s-o :însurat şi s-o făcut Muldu- 

veni și o duceau bine oamenii şi ar îi dus-o 

multă vreme de n-ar îi venit răzmirița, bat-o pâr- 

dalnicul. Atunci, şi-a găsit şi moşu Luca capătul, 

l-o puşcat Turcii. Oamenii dela boer la opincar 

nu vorbeau decât de răzmiriță. Ce e aceea răz- 

miriță în mintea 'mea pe atunci, o copchilă de 
opt ai, nu puteam pricepe. Răzmiriţă şi răzmi- 

ră! — şi nu vedeam nimic: vedeam bejănii, 

vedeam oamenii fugind din sat, boerul pe moşie” 

dând bir cu îugiţii. Şi nu știu cum ziceă, că foată 

pricina e unu Psilunt, care adună volintiri să lae 

capu la Turci. | 

„Şi par'că de ar îi tost numai atâta, nu ar 

îi fost nimic, dar se izvonise vorba că vin Turcii 

şi Capcânii de cei care mănâncă carne de om, 

şi apoi lumea o băteă pe la noi prin casă, şi. 

“cu mama şi nurorile numai de asta vorbeau. 

„Şi mie fare mi-eră frică când auzeam de 

Turci şi Capcâni. Turcii îi ştiam cum sunt, că în 

sat la noi şi chiar în alte sate, mulți dintrânșii 
erau strângători de ghiruri şi veneau pe la noi 

prin casă, şi, Doamne! ce îrică îmi eră. Când
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"vedeam. un fes, mă băgam în fundul picuptorului 
şi nici nu suilam; dar Capcânii nu ştiam cum 

"să mi-i închipui, decât că îmi dam “cu mintea 
după câte se vorbiă prin casă, că-s: groaznici 
fare; se ziceă de unii că-s cu trup de om şi cap 
de câne, ba de alții că-s cu trup de câne şi cap - 
de om, iar de alţii că au numai un ochiu în 
îrunie, unu la spate şi cu coadă de oaie. Mă 
rog, dacă unei femei îi plângea băetul, de îi zi- 

„_ceă: „Taci că vin Turcii“, tot mai scânceă, dar 
când glăsuiă: „Vin Capcânii“, sfințe Scridoane, 
tăceă și inima în el. E 

„Da într'o zi am tras o spaimă mare, par'că 
n-a lost de-a bună, atunci a îost puşcat și moşu 
Luca...“ : 

Aice bunicăi i-se umeziră ochii și oftă,. şi 
şi-i şterse cu năframa, pe când in minfea mea 
par'că se năzăreă ceva nelămuirit, cu durere pen- 
îru moşu Luca pe care doar mi-l închipuiam, un 

fel de popă cu barbă Şi anteriu ca toţi preoții, 
în timp ce bunica vorbi: 

„Într'o zi, aşa cu vreo câteva zile înainte 
de Si. George, cam pe la toacă, popa nu eră 
„acasă, nici tătuca şi nici ceialalți, decât preoteasa, 

“ nurorile, nepoatele şi copchiii, Şi stăteau de vorbă .. 
şi făceam clacă; preufeasa suită pe cuptor şi .: 
nurorile pe pat, forceau câlți pentru ţoale; ne- 
poatele şi copchiii scărmănau pene, Deodată intră 
un vlăjan busna pe ușă, așa de lung că par 'că
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se rupeă-din mijloc, cu ochi ca de gâscă, cu 0 

pălărie prin care îi eşeă părul prin vâriul ei și 

cu un suman numai găuri şi desculț și, gâtâind, 

răcni cu 'spaimă: „Nu mă lăsaţi! Nu mă lăsaţi! 

„Căpcânii..* | 

— Da ce-i, ce-i?“ întrebară oale. cu frică 

şi lăsându-și pe dată treburile. 
— Daţi-mi ceva să mănânc, c'apoi vă spun. 

* — Cum nu, vai de mine“, îi dară nevestele; 

şi mămuca şi sări de unde eră şi dă-i îlămân- 
dului o strachină mare cu brânză, cu smântână, 

„şi elîniulică, înfulică, băete, de nu se mai sătură, 

„aşa că i-a inai dal. 
_— Apoi, zise el, abia răsuilând de sălul, 

nu vă: fie cu supărare ia şi eu un ghiel om, 

“am spus și eu așa numai ca să-mi daţi ceva 

de mâncare. ! | 
— Afară, afară“, răcniră nurorile, „golanule, 

flămândule, afară!“ Şi „împușcă în lună“ o: 

sbughi pe uşă. 

— Ce-i, ce-i?“ se auzi glasul lui moş Luca 

“intrând pe ușă cu uncheșu Toader Pădurăru, bu- 

nicul de pe mamă a mămuchii, un Român, care 

măcar că eră alb la păr şi la barbă ca iarna,. 

da eră cu toți dinţii în gură; zicea că are Vreo 

nouăzeci şi cinci de ani. - 
— Apoi închipuește-ţi, săriră femeile, vine 

şi ne-amăgeşte“ şi începură a povesti. 

Moş Toader şi moş Luca unde nu să pun 

pe râs! -
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„Ei lasă-l, îi dă preotul, lasă-l, că și el, un 
ghiel. om, ce să facă“, și iar puini de râs în | 
barba-i în care doar vreo două - trei îire albe 
îşi făcuseră loc, Aveă şaptezeci de ani moșu Luca . 
Şi eră verde ca stejarul. Ce sunteţi voi copchii 
pe lângă cei deodată: niște lănci de vă poale 
înhăță un uliu. 

— Aşa erau oarnenii de mari mmoşică, grăi 
unul din noi? 

— Nu erau mari, mari. -Erau Şi mari, răs- 
“punse dânsa, ca Şi azi, da erau aprigi la hirea 
lor, şi neînduplecaţi“. Și urmă dânsa, — și MOȘU 
Luca după asta se şi duse la cui, luă pușca şi 
prinse a o curăţi, în vremece moș Toader, sco- 
fându-și' Iuleaua şi beșica de porc cu lition, se 
aşeză pe vatră și îndesându-și: pipa, grăi: 

„Ce Capcâni, ce Capcâni, vedeţi voi sem-: 
nul ista la mână, şi moș. Toader își arată mâna 
dreaptă cu un semn la curmătură ca de ceva 
siârticat, aista e lucru de povestit“, 

— Ei, cum? grăiră ai nostri. | 
Şi moş Toader, aprinzându-și iasca cu am- 

narul şi-o puse în lulea şi 'pâca, pâca, povesti: 
„Eram ca de cincisprezece ai 'când au 've- 

nit Capcânii...“ Eu la asta, măi băeţi, mi se. “sui 
părul în vâriul capului şi mă uitai pe fereastră 
dacă nu se uită vreun Capcân, şi moş Toader, 
îndesându-și iasca în lulea cu unghia degetului 
celui mare, arăi, iar: „Fa, ha, amă nu văd nim-
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nic, da atunci eră ce eră“, şi s-a dat să poves- 

tească că trei zile şi trei nopți, au curs prin sat 

Capcâni şi Turci şi Pahonţi, și că pe ce puneau. 

mâna, înapoi, îeritul sântul, nu -mai dădeau îna- 

poi: bou, vacă, oae, capră, purcel, căţel, nimnic . 

nu cruțau ci-că, până și copchiii erau luaţi şi . 

-mâncaţi, ci-că le plăceă mai mult pulpă, că zice 

„că-i dulce fare, iar ca să hie. carnea*mai bună, 

ci-că pe cel prins îl hrăneă cu miez de nucă și 

cu pâne şi îi da să beie must de smochine şi 

când vedea că ești gras, te tăiau şi fe irigeau 

în îrigare ca pe. vrăbghii. - 

Aice ciudățenia de a ști cum îs Capcânii 

par'că ne turbură pe foți, căci și sărirăm cu gura: 

„ȘI cum ziceă că-s Capcânii, moşică ? 

—— Apoi şi noi l-am întrebat, zise bunica, 

şi. zice, că îs urâţi fare cum -auzisem şi eu, că 

au un ochiu în frunte şi unii în ceală şi gura 

de câne“. » 

La asia parcă şi cămeașa se strânse pe 

noi, mai cu seamă pe mine care eram cel mai. 

mic şi mă temeam și de umbra mea. Şi îndată 

mă gândii că, dacă ar veni niște Capcâni, oare: 

ne-âr mâncă și pe noi, şi o întrebai cu grijă: 

“ „Şi mâncau numai băeţi, moşică? 
— A nu, grăi ea liniştindu-mă puţin, mân- 

„cau de toate: mâţe, șoareci, broaște, da știi car- 
nea de copil o luau ca zacuscă. 

— Şi au să mai'vie, moşică?
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— Au să mai vie, răspunse dânsa, la vre- 

mea deapoi, când o îngie Alecsandru Machidon, 
că ei ami îs întrun munte închiși, şi. au un 
clopoi deasupra și când vor să iasă sună clopo- 

iul și atunci se adun creştinii şi-i bagă înlăuntru“, . 

Aice oitarăm ușuraţi, că însfârşit nu pot 

veni iar, şi ne privirăm unii pe alții zimbind 

fainic cu un colț de gură, iar eu, care credeam 
că omul trăeşte cât lumea, și cât „lumea ar să 
fiu fot mic, mă gândeam: 

„Doamne, dacă ar veni, să le dai gând să 

nu mai mănânce băeţi“. îi 

Și întro clipă avui toată simţirea unui ursit 
pentru masa Capcânilor. și parcă mă vedeam 

prins de Capcâni, tăiat şi pus în îrigare, și par'că - 

0 vedeam pe mama plângând cu amar după 

mine, şi mă îngrozii, ceeace mă făcii să simi o 

sudoare rece ușoară pe trup, şi mă făcă să mă 

-„Scutur ca de 0 scăpare de înec şi să zic spre 

“linişte: 

„Moşică, da când or - veri au să-mi “mă- i 
nânce băeţi ? 

— Şi... Ehel pe atunci, au să iasă și pa- 

sări cu clonțu de hier şi Capcâni, și au să mă-. 
nânce pe creştini de vii, da noi n'avem să mai 
fim pe atunci. 

— Da unde avem să fim, moşică, o ) între- 
bai înciudat de o altă întrebare ce mi-o pusese 

- Suiletul meu. |
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— La Dumnezeu în cer“. 

La asta mă liniștii că însfârșit Dumnezeu 
are să -se îndure şi are să suie la cer pe băeți, . 
pe oameni și pe moșica, când simţi că mă 

- Sgâţâe cineva de păr. 

„Șezi, îi zic eu înfurnându-mă, şi Văzui că 
cel-ce mă.nefezise cam așa eră sora mea, care 

îmi şi grăi: 

_— De ce nu faci “odată, grăi dansa şi tot 

o întrebi? spune, moşică. 

— Apoi vă spun, vorbi ea, dar să nu mai 

întrebaţi, că uit şirul. De unde am lăsat? 

— De acolo, grăi îratele meu Iacob, că - 

mâncau băeții ca pe vrăbghii. 

o — Şi, urmă dânsa, zice că oamenii de 
frica lor. se ascundeau pe unde puteau: unii care 

prindeau de veste, fugeau peste hotară, alţii apu- 

cați de năvălirea păgânilor. își făceau bordeie la' 
irunchiul copacului în pământ, adânc şi răsuilă- = 

foarea şi ușa o făceau prin .copac, și pe acolo - 

nu unde intrau și nu eşeau decât noaptea odată 

„cu fiarele şi huhurezii și atunci când nu mişcă 
nici vântul, şi că satul lui uncheşiu Toader eră 
chiar î în drumul lor“. a 

“La asia “îrate- -meu Iacob grăi: „Şi pe el nu 

la luat, moşică 2%. | 
| însă fratele George, îl ghionti: „Taci, că - 

- uită moșica de unde a lăsat“; da băetul se scânci 

7



Volintirii 17 

şi scărpinându-se de ciudă în cap: „Da:eu de 

ce să nu întreb pe moșica?* 

„Ba tocmai de asta vreau să spun, vorbi 
dânsa, că l-a luat şi pe el şi de aceea ştiă dân- 
sul foate feleșeagurile lor.. Zice că eră vară, pe - 
timpul căpşunelor şi:s-o dus și el cu o soră a 

lui la cules de îragi pe un deal aproape, cum ar 

îi ici la Spătăreşti; și moșica arătă cu mâna, un 
“deal, ce stă între răsărit şi amiază-zi, ca o ghibă 
uriașă de cămilă. Şi urmă dânsa: „deodată ci-că 
„auziră pământul dudăind sub dânșii, când colo 
o oasfe mare, îşi arătă capul de după deal: "erau 

Capcânii, „Uul“ să fugă, da deodată, ci-că, s-au 
văzut ridicaţi pe sus şi nu s-au frezit decât în o 
cușcă mare cu gratii. de hier, la nişte corturi cu 
chipuri hâde de Căpcâni Și cu strae rupticoase, 
şi un Căpcân negru și urât ca' iadu Şi cu 0 ve- 
rigă spânzurată de nas ci-că cum i-a văzut s-a 
lovit cu palmele peste pântece și a strigat: „ba- 
lama“ şi i-o luat în pază și nu le da-de mân- 
care decât pâne, miez de nucă iar de băut le da 
ceva dulce din o fătarcă, pe Care o aduceă în 
Îiecare zi o fată de Căpcăun. Și ci-că într'o zi 
iata de Căpcăun, veni fare supărată la dânșii şi 
le spuse că tatăl Căpcânilor vor să-i fae pentru 
un” ospăț, dar că să nu le fie frică că dânsa are 
să-i scape, şi noaplea a venit la dânşii și. le-a 
lăcut semn să îndoae gratia . de hicr, și ziceă 
MOȘU Toader că a fras, a ras, -da au și îndoit - 
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gratia până i-a intrat hierul în carne şi cu Cap- 

câna au fugit, au îugit până i-a adus la un fârg. 

De acolo zice că au dat peste niște soldaţi streini 

'şi care i-o îrecut o apă şi au ajuns la târg la 

leşi, de unde i-o luat altu și i-o adus până acasă. 

„Da, cu capcâna ce a făcut, moşică 2, în- - 

trebarăm de astădată mai multe glasuri. 

— Cu capcâna, făcă moşica, stai să vezi, 

a veni! şi ea, şi zice c-a botezat-o şi i-a pus NU- 

mele Mărioara. | | 

— Şi nu mâncă băeţi?, o întrebai eu. 

- — Nu, grăi bunica, că dânsa ţineă cu Creş- 

finii şi cu Mulduvenii. Și doar s-o mninunat şi” 

moş Luca de asta, că tocmai îşi mântuise puşca . 

"de încercat şi o pusese în cui şi luase amu iar- 

taganul la revizuit şi i-o zis: | - 

— Da cum se poale una, ca asta, cuscre 

» Toadere ? 

| — [aca s-o pulut, de se mninună 0 lume, 

- grăi moş Toader, ba încă prinsese pâgâna dra- 

goste de. mine şi mi-o zis s-o iau de umeie, da 

unde se pomeneşte, că azi aş aveă băeţi cu câte 

un ochiu în îrunfe şi unu în ceafă. Şi uncheşu - 

povesti că a stat fata vreo cinci ai la dânșii, şi 

când-a' fost el să se însoare cu alfa, nu s-o vă- 

zut căpcâna vreo îrei zile şi a lreia zi o găsiră 

înecată în iezerul dela marginea satutui, care, | 

până o săcat, oamenii i-o zis: „lezerul Capcâ- 

nei“. Și să nu credeți că spun pleve, măi băeţi, 

. . , N
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că moșu Toader a offat de o făcut şi pe preu- 

teasă şi fete să plângă. Da se vede că ziua a- 

ceca a îost sorocită spre jale că aghiă mântui 

uncheșu .povestea, când numai -iată, un arnăut 
la poartă, călare, şi vorbeă cu George rândașul 
dela gile şi îi întinse un răvaş. 

„— Ceii, îl întrebă: popa, eşind afară cu pă- 
rul zbârlit. | 

- — Măria sa, Psilant, a grăit armăutul, mi-a: 

dat răvașul ista. . 
Popa ceti și păli, şi vorbi: 

— Ginere-meu şi îeciorii mnei volintiri şi -. 

eu să adun oameni? Nu-i scris la carte ca un 

popă să se bată pentru neam străin. Dar însfâr- 

- șit să-i dau răspuns la-răvaș“. : - 

„ Preuteasa şi nurorile, cu ioţi eşirăm.. în ușă, 

şi îl înirebară : „ce e asta 2 

„— Nuci nimic, femeile nu "trebue să ştie - 
multe ci să asculte“, a grăit bunicu.. 

Şi popa a scris, a scris,. ce a scris, căa 
închis “scrisoarea „şi-a pecetluit-o și, cu'un gal- 
:ben bacşiș, a dat-o arnăutului care se şi perdă E 
în zarea codrilor; iar el glăsui:. 

„Până mâne dimineaţa să nu mai i fim aicil.. | 

—. Da cee, întrebarăm foţi spăimântaţi. Ce-i 

părinte? grăi preuteasa: spune, şi-l apucă, de 

| mâneca sumanului. 

— Vin volintirii, grăi e el, „pe “drumul eșilo, 
. . pid
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şi pe unde calcă nu rămâne - decât praf şi 
cenușă,“ 

Moş Ipate, fratele mamei, tocmai intră pe ușă. 

— Fuga, Ipate, îi dă popa, văzându-l, de 

- trage clopotele, trage numai pe cela de primejdii: - 

"odată, și stai, odată, și stai.“ 

La asta moș Toader, am văzut că nu mai 

zice nimic şi piere pe ușă. 

Moș Ipate, nici nu mai stătii mult pe gân- 

duri şi o şi sbughi şi el, afară, făcându-și cruce. 

Şi în urma lui se duse și popa la biserică. 

Soarele eră ari: la toacă. În casă toți ră- . 
măseseră înlemniţi, neîndrăznind: să. pue mâna 
pe ceva, decât se uitau unii la alţii cu ochii 
“umezi; iar noi copchiii ne tupirăm în fundul pi- 

“ “cuptorului și vorbeam pe șoptite de volintiri. - * 

Nu mult, şi clopotul cel mare se auzi: odată, 
şi sta, odată, și sta. Oamenii au început a foi şi 
a întrebă, ce e. Unu a fost deajuns să știe ca 
să ajungă veștile și la cei de pe câmp, care își. 
lăsară sapă, plug, grapă, — că eră pe vremea a- 

ralului, — şi, cu boii de funie, o goniră spre sat; 

iar la noi în casă intrau şi eșiau creștinii bo- 

cindu-se şi spăimâniaţi. Deacolo, să îi văzut, măi 

“băeţi, cum-dela casă la casă, umblau bărbaţii şi 
femeile ducând veşti, că vin volintirii: vecin la 
vecin Şi neam la neam. | 

„Vin volintirii“, Eră o spaimă de i i se. sbâr- : 
> -
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ceă creștinului părul în vâriul capului şi îngăl-- 

beniă şi tremură şi cămașa pe el de îrică. 

Cine știă ce-s volintirii? Pe .unde călcau, 
se auzeă că spânzurau jidanii și tăiau sânul la 
jidance; iar, pe. popi, care nu dădeau bani, le 

făiă limba. - Dar creștinilor ce le fac? Aice eră 
întrebarea, şi nimeni nu-şi puteă -da cu mintea. 

Şi pe dată, bejăniile, în bocete şi -în țipătul cop-. 

chiilor şi în urlatul cânilor, începură a eşi pe 

şuseaua Cornu-Luncii, 

„__» Soarele eră la sfinţit, preuteasa se uită la 
icoană şi grăi, făcându-și cruce: „Fetelor, să 

Sirângem. şi noil“* Când numai că văzurăm că “ 
afară se întunecă şi auzirăm tunete cu îulgere 

vestind o ploae mare. Un vânt mai încet, pe 

urmă mai tare începi a frămânță îrunzele copa-- 

cilor care, înspăimântate, se făcură nu ştiu cum, 

negre. Și începi să picure încet, pe urmă mai 

fare, când: moșu se întoarse dela biserică, cu - 
moşu Toader, moşu Zaharia lpafe, Dănilă, tătuca 
şi ceilalţi gineri. Dar peste picătura mare, veniră 

altele mai dese, şi ştii, cum ai auzi o ropăitură 

ca. de chetre căzută de sus, aşa vâjiă alară; 
pomii prinseră a se îndoi de vârfuri, şi brazii a 
șueră ca un voinic în codru. Şi cerul parcă se. 

rupea în bucăţi. . i 

| Preuteasa aprinse o lumină dela Paşii, şi 
părintele luă moliftele Si. Ilie şi o început să ci- 

tească îngrijat poate cu mintea împărțită la Dum-
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"nezeu şi la primejdia omenească ce aveă să vie 

mai grozavă ca îuriuna; iar ceilalţi, ca şi cum 
le-ar îi înţepenit cineva gândul, nu făceau decât 
oitau, iăceau cruci, mătănii și amestecau câte un 

" „Doamne miluește“, în clipocitul de plâns al îe- 

meilor.-lar noi copchiii începurăm a plânge dea- 

binele, ba să şi hăulim, când preotul se înturnă 

şi strigă: „Care plânge acolo?“ ceeace ne îăcii 

doar să clipocim: ştiam de frica lui că ne cam 
mușiruluiă din vreme în vreme. 

Și pe când citeă, deodată numai ce vedem pe 

un om 'cu un țol în cap venind şi intrând în casă: 

„Părinte Luca, părinte! 

— Cei? întrebă popa, înturnându-se cu 

“sălă dela slujbă. - | 

— Părinte |... vorbi omul tina de spaimă, 

Au venit... au venii... niște turci... în... în... biserică... 

— Unde? Unde ? întrebă poa. 

— În biserică, răspiinse omul. 
— Vai de mine şi de mine, şi bătrânul se 

gheboșă şi se lovi cu palmele de genunchi să 

mu cadă. Sfânta Maica-Preacurată, nu-i răbdă. De 
două ori cu asta mi- au făcut „păgânii aşa. Şi-s 

mulți, îlăcăule ? 
" — Am văzut vreo zece şi s-au repezit în 

ușă şi pe urmă au intrat cu caii.“ 

” Părintele se uită la brâu și grăi: „Siinte 

Dumnezeule, am uitat biserica: deschisă. Sfinte. 
„ Antoane-cel-Mare,. Sfinte Haralambie, Siinte Scri-
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doane, făcătorilor de minune şi tu Cristofoare, 

care, băgai osul pe gură și-l scoteai pe ceafă şi 

ai trăznit cu ruga ta pe idoli, nu-i lăsați!“ 

Dar în jur nu eră nici o mişcare: foi stă- 

teau încremeniți şi nebuniți de groază, iar noi, 

copchiii, băgaţi sub ţoalete -de' pe cuptor, nici 

nu suilam. 

„Ce .staţi! Ce staţi! Flăcăi sunteţi voi? Gi- 

neri, nepoți am eu?“ — a început, a da popa ” 

cu gura. 
| La asta, toţi se ridicară în picioare, iar preu- 

teasa şi fetele izbucniră în. plânsete şi “grăiră : 

„Ce vrei să îacem, părinte, ce vrei? 

-— Ce vreau? fună popa, să-i omor ami. 

„După mine!“ şi popa luă pușca și paloşul. 

Afară se înopfase, şi ploaia tot ropăiă: cre- 

deai că s-a rupi un ior. - 

„Unde fe duci, părinte?. Unde fe duci, tă- 

tucă ?, îl întrebară toţi. 

" — După minel | 

— Să mergem“, glăsuiră bărbaţii. 

| Dar erau așa de zăpăciţi, că nu ştiau unde 

"să se îndrepte. 
-- „Coasele, luaţi coasele, grăi popa, şi adu- Ea 

ceţi paie uscate, geluituri, vreascuri ce: socoliţi că 

arde mai bine. Ce credeţi că eu mai slujesc în 

biserica asta ponegrită de păgâni. Şi de-i lași, 

-la ce bun, căci starmă icoanele şi-şi râd. de ele. 

Să.ştiți că nu se alege nimic de sfântul locaş...
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Amnar ai, Zahario ?, grăi ' îndreptându-se spre 

ginerile popei. - 

— Am, glăsui moş Zaharia, un român osos, 
nali, bălan şi cu părul creț până la umere.. 

- — Hai la druml, făcă moş Luca... O, de 
- acum nu mai scapă. “ 

“Dar ploaia răpăiă bine afară, şi doar Îul- 

gerele luminau cuprinsurile întunecate şi prin 

ploaie, prin fulgere, apă, vreo zece umbre, înain- 

- tau prin întuneric spre biserică, cu coase, iopoare 

şi ciomege. 
„Când am văzut. că se duce şi tătuca, ce 

mi-a venii să mă duc şi eu, măcar aşa -pe de 
departe. . Mă trăgeă o aţă ascunsă să văd cea 
face tătuca, şi eșii Şi eu cu un sac în cap; Sspu-.. 

nând mamei că mă „duc până afară şi, în urma 
“lor, călcai şi eu. 

„Încet, încet, auzii glasul popii: Puneţi pae. 

la îiecare călcătură « ce- i face-o, și. să nu leopăiți 
așa tare“. - 

Ajunseră la biserică; acolo: se e vedeau nişte 
„lumini aprinse. O uşă eră deschisă-pe care ve- 
neă fum de lilion şi se auziă vorbă sfreină în- 

”soțită de siorăiluri de cai Și de bătăi de „copită 
în pardoseală. . - 

“Preotul se duse cel înfâi și se uită, apoi 

se retrase și el făcii semn să tacă, apoi zise lui | 

Zaharia să aprindă iasca, și, în timp ce tata îm- 

- pinse binișor. paele, Zaharia puse iasca binișor 

„A



  

- în cârpă, apoi moş Dănilă împinse încet ușa şi 

fata împinse paele. După el, Ipate. puse niște 

vreascuri -uscate din. şoprețul bisericei; ginerii 

lui moş Ipate și Zaharia aduseră -o grindă şi.o 

puseră şi pe aceea în ușă, iar Zaharia suilă în 

pae până se făcă o fâră de pară. 

" Aici nu șiiu „ce ne veni, că întrebarăm pe 

moşica: 
„ŞI Turcii” m-au auzit nimic? 

— Nu, că le-a luat auzul cel: de sus şi: 

Maica Domnului, răspunse moșşica: şi urmă: Da, 

ot parcă au bănuit ceva, Că, nu mult, se auzi” 

zgomot, glasuri, un pas veni spre uşă, se opri 

şi iar se. îndepăriă, apoi şoapte şi strigăt. Da, 

paele se aprinseră şi zbucniră şi se aprinseră şi 

vreascurile, uşa luă foc, iar din biserică se au- 

“ziră glasuri: „Alai! Grauri! Volintiril...“ Şi se 

repeziră în ușă. și 0 crăpă împingând. grinda; - 

“Volintirii - o 

da a îost însă spre răul lor, că îocul aprinse şi 

ușorii, şi para și fumul, năvăliră 'mai mult înăun- 

tru, Da nu mult, două capete eșiră prin fum. 

| — “Daţi !“* grăi preotul, şi capetele. ură (răz- 

nite de puşca lui moş Luca şi.un. pistol a lui . 

moş Dănilă, şi două frupuri căzură peste pae. - 

Smuncituri și nechezături se auziră înlăun- 

tru, apoi fropote, răsturnături şi prăbuşiri, și doi - - 

cai eşiră nebuni pe uşă cu para în cap fârâind: 

după dânşii câte o bucată de strană. Şi iarăş. alte. 

namile cu îesuri căutară să-și facă loc prin pară,
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dar îură săcerate de coasele lui Ipate şi Dănilă, 

și chicură peste scări. Pe mine lucrurile astea: 
m-au. îniiorat, mi-a îngheţat inima în mine. Aş 

îi vrut să fug, dar chipul tatei mă ţină locului, 

- lar îocul se înfinse dela strană la strană, și în- 

lăuntru auzirăm . alergături -de copite, răbuineli, 

pe urmă clopotele, strigăte din clopotnițe. „Să. 
iugim| Să iugim!“ vorbi popa și lăsară biserica 

numai un îoc pe dinlăuntru, și numai un foc pe - 

dinaiară, că ajunsese ami până şi la coperișul 
pridvorului, pe când pe acoperământ umblau nişte 

umbre; iar alte fesuri se agățau pe la grătiile fe- 
“restrelor urlând. Şi preotul şi toţi plecarăm; însă. 
pe când îugeam, niște detunături de pe ferestre 

răsunară, și popa se cumpăni: 

„Nu-mă lăsaţi, băeţi, că mi-au curmat zilele! * 

Ipate, Dănilă îl ținură; întrebându-l: „Ce ai 

“părinte, ce ai?“ — el numai horcăiă. Doi oameni - 

îl luară de mâni,şi doi de picioare și îl duseră 
în casă, unde îl puseră pe laiţă, mort, cu o dâră 
de sânge după el și cei rămași în sat strânşi 
la casa preotului, ploaia trecuse, stelele prinseră. NE 

„a se arătă, Biserica ami ardeă cu clopotnița ca | 

un par aprins tinzându-și lumina fot mai sus, . 

fot mai sus până turnul se surpă şi căză cu 0. 

plângere jalnică de clopot. 

Cum aflară oamenii „ce-i“ şi „cum“, a doua 
zi de. dimineaţă, cu adevăr, doar: cânii mai urlau 

prin sat, a pustiu, că şi noi eram duși, nelăsând
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în urmă, decât un morman de funingine și că- 
rămizi şi un mușuroiu mai deoparte, cu o cruce 

lângă el: hodina de veci a lui Moșu Luca, Dum- 

nezeu să-l ierte. 
lată, îmi -aduc aminte ca ami, că ştiu că 

Paștile erau în ajunul Sf. George şi cu zece zile  -- 

mai înainte de Paști s-a întâmplat jetiea asta. 
_O lacrimă se prelinse pe ochii ei şi se opri - 

în una din încrețilurile îeței pe care și-o şterse 
cu podul palmei şi urmă: 

„Şi așa, măi băeţi, ami vă jucaţi de-a Turcii, 
dar atunci numai fesul să-l fi zărit prin sat, şi 
lumea îugeă de mâncă pământul, şi cu asta în: 

călecai pe-o şea şi v-am "spus povestea. aşa”. 
* 

* * 

- Ce întipărire a tăcut asupra băeţilor DovEs- 

firea asta, nu ştiu, că George al nostru zise: . 

„Moşică, împrumută. ne fesul să ne jucăm 

de-a moşu Luca cu Turcii, că-ți dăm zahar, | 
— Aa, împelițaţilor, vreţi să-mi daţi “iar 

cridă 9? şi moşica râse, arăfându-și cei doi dinţi 
galbeni, ce-i mai şedeau în gură. ca doi pari ră- 

maşi din un zăgaz pe care l-ar îi rupt apa. — 

Da, na-vi-l“, şi moşica îşi desiăcii ştergarul şi 
scoțându-le fesul, îl dădă, când iată şi mama: 

"— Da ce-i? Iar te-au amăgit? . - 

— Nu, de dala asta i le-am dat eu. Lasă-i 
să se joace, că vor să facă ca moșu Luca, când 
a fost puşcal de Turci”.
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Şi băeţii, umilând fesul, se perdură prin gră- - 
dină țipând de bucurie și strigându-se unul pe | 
altul, și tocmai sara'i l-a adus; iar mie poves- 

fea asta mi-a cuprins toate simțurile şi cum n-am 

uitat atâtea brașoave, am scris-o şi pe asta să 
„se știe mai bine de vremurile de grele cumpene 

prin care a frecul neamul românesc. şi al cărui 
- martor a fost și bunica, -„moșica Salta“, mama 

tatei, nepoata lui moșu Luca Marcu din Ardeal. -



MAMA



MAMA 

“ Totul i se păreă ne la locul lui; şi fotul eră 
gol şi tăcut în juru-i, mobilele -tăcute și nemiş-. 
cate ca niște ființe ce se uită- înfrebătoare unele 
la altele, o înfiorau, și gândul ei sbură spre un 
loc care până în .ziua aceea îi rămăsese. străin, 
acum locul cela o atrăgea, ar [i vrut să se ducă 
şi ea âcolo, să-i ție de urât şi la dorința asta o. 
lume de brațe de lemn i se năzăriră înainte-i ca 
și cum ar îi cerul vecinică milă și aducere a- 
minte. Şi prin lumea cea de brațe vedeă şi una 
de lemn galben cu nişte litere pe ea:.„Gică Rio- 
șanu de un an şi două. luni, şi opt zile 1911“, 
şi se gândeă:: „Ce face el acolo singur, nu plânge, 

nu î'e foame? Nui e dor-de mama lui?.Nu 
cumva s-o îi frezit?+ Şi se înspăimântă, inima 
par'că i se prelăcuse în cărbune și întrebă mai
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deparie: „Dar dacă s-a trezit şi s'a văzut acolo 
singur, în întunecimea pământului fără aer, îără 

mama lui şi atunci 'ce a făcut micuțul 2“ Şi gân- 

dul o duse cu fiori de groază -neavută, și-începă | 
“a-şi închipui ce ar iace- omul când se trezește 

în pământ: şi găsi că nu ar puteă trăi: l-ar înă- 

duși şi ar muri în cea mai-nenorocită stare. Asta 
s-a petrecut în capul ei cu așa repeziciune şi ne- 

stăpânire de sine, că deodată a sărit în sus și 
şi-a zis: „Nu, nu s-a frezit. Cum să se trezească, 

că doar eră rece ca' ghiaţa“. Şi-și aminti, că două 
zile stătuse cu ea' în casă şi el nu dăduse nici 

cel mai mic semn. Şi cu asta se mai liniști și 

- îşi 2ise:-„Da, da, el doarme să nu se mai scoale“. 
Și gândurile îi merseră mai departe: „Şi docto- 

"rul de plasă l-a-văzut şi a zis să-l păzească, și 
agentul sanitar l-a văzut şi a spus că poate să-l 
ducă din casă.. Da, şi chiar dacă ei ar îi minţit, 
-dar nu-l văzuse ea, că a ireia zi ochii lui să lă- 

sase şi se aiundaseră în orbite şi miroseă a ceva 
vechiu. Nu, el nu mai ştie de nimic“ şi cu asta 
închipuirea rea pieri şi mintea i se limpezi. Dar. 

junghiul cu asta din inima .ei nu se dusese şi 
par'că eră vinovată: De ce eră vinovată? Se în- - 
trebă și, cu foată dragostea de mamă, se găsi: 

„că eră de două: una că-l- iăcuse și a doua şi 
cea mai mare, că poate nu-l îngrijise destul și . 

nu chemase o babă să-i descânte. Da nu-l în- 
- grijise: poate nu i-a dat doctoria la vreme, poate
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n-a chemat doctorul la timp. O învățase“ slugile 
„să aducă 0: babă -de țară să-i descânte și ea 
n-a vruf. Și se găseă de o'sută de ori vinovată. 
Dar își. aminteă că chemase doctorul la vreme şi . 
că dânsa a veghiat la căpătâiul lui trei săptămâni - 

şi n-a fost dată să nu-i dea medicamentele la 
vreme.. Dar poate i-a-dat odată prea puţin și nu. 
şi-a făcut îmbunătăţirea dorită. Poate “prea -mult 
şi i-a făcut rău. Și începii a cercetă seară .cu. | 
seară, ceas cu ceas, cum i-a dat doctoria și a 

“ găsit că n-a greşit. Dar n-a lăsat pe babă să-i 
descânte. De ce? Că doară când eră mică, își 
"amintea, că s-a speriat de un câne mare şi îrei 
zile a sărit prin somn şi a plâns, şi până nu i-a 

descântat un moșneag din vecini, nu. s-a făcut 

bine.” Da, își amintea că i-a îăcul bine, a cunoscut 

din clipa când i-a : descânial şi. şi aduce aminte - 

și descântecul :. 

„S-a pornit Maica Domnului. 
Într'o Sambătă dimineaţă : 
La sfânta Biserică. 
Pe cale pe cărare.. 

Şi, ce frumos descântec.; un imn, cine a 
ştie, Şi i-a trecut și- pentru mititelul -ei, ce gând, - 

să nu lase să-i descânte. Poate se însănătoșă. Cine 

ştie? Ei,- cum i-a trecut. Şi. la gândul: ăsta nu 
-". mai puteă răsuilă; inima îi băfeă tare; capul îi | 

huiă şi par'că auzea glasul copilașului: „Mamă de - 
ce n-ai lăsat baba să-mi-descânte ?“ La asta își 

-T, 5 3 ă 

2
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ascunse laţa şi” sufletul” în ea se. umpluse' par'că 

cu ceva şi căută să iasă printre coaste şi începi 

să geamă. Geamătul o ușură şi-şi ridică capul | 

şi dădă cu ochii de icoane. Una par'că se uită .- 

la dânsa: eră. îndurăfoarea mamă cu pruncul în 

brațe, cu dulcele şi bunul [sus, care cu mânuţa-i 

grăsulie par'că o binecuvântă.. Dânsa se uită în 

ochii Preacuratei,. plini de bunătate şi sfințenie 

__-şi i se pără că o înțelege, că se îniioară de cre- 

.. dință şi căzir în genunchi şi,. lipindu- şi fruntea | 

de pământ zise cu fot suiletul: N | 

„0 maică preacurată, ceeace i-ai Stăşiat - 

hainele de durere la picioarele crucii celuia ce 

„ţii în brațe, îndură-te şi de mine păcătoasa, şi 

cum ai avut puterea să învingi durerea neţărmu- 

rită şi nesimţită pe lume, poate,: :de nici o mamă, 

__4ă să înving şi eu demonul “care” mă. roade, mă | 

-stărâmă, strigă în.mine şi nu- mi-dă linişte. În- 

 dură-fe de mine, copilaș- al Maicei sfinte, și cum” 

din înălțimea ta cerească. ai trimis înger. povă- 

(uitor-şi alinător durerii ei,. trimite-mi şi mie” gând 

„de uitare a. durerii şi: :1ă măcar să- -l visez, amin!“ 

Şi zicând acestea, iăcă trei mătănii, îşi ri- 

dică capul-şi par'că eră -mai liniștită. ca.o îur- . 

tună ce stă, dar care pândeşte să înceapă cândva - 

"iar, şi i se păreă nu mai eră așa vinovată. Cer- |. 

__cetă toate ascunzișurile- sufletului şi găsi linişte, 

Şi în liniştea aceea se strecură un gând ascuns că: 

Dumnezeu poale a vrut să ia.. ŞI gândul i i se
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“Sirecură aşa în înțelegerea ei,. încât şi cugetul 
întreg îi. răspunse: „Numai că Dumnezeu a vrut 

“să-l iacă înger“.. Aşa ţineă minte că-i spusese 
“bunica ei, când moare un copilaș, îl pre- 
face Dumnezeu în înger și par'că îl vedeă. prin- 
fre milioanele de îngerași, albuţ ca un fulg, cu - 
iafa rotundă. şi zimbind nevinovat, dar şi. plin de 

-- dor că-nu-i mama lângă dânsul! Insă, de odată, 
parcă îi dădă cineva un pumn în inimă şi îşi : 
-zise: „Cum ?, omul w'are suilet. “Copilul meu e : 

numai O mână de țărână. Se poate să cred eu 
“ce spun unii oameni? Aceia se vede că n'au 

avut copii. Nu Şfiu ce e durerea unei mame, să. 

spue. că noi dacă murim nu ne mai putem în-! 

tâlni nicăiri cu cei care îi. iubim, şi fotul se 
mărginește la ce vedem, ceia ce pipăim.. Să 
cred eu spusa asta? Și la -gândurile astea foate 

îi periră din minte și căzi în o stare de nesimţire 

că nu.ştiă ce să gândească, nu ştiă ce'să creadă. 
„Afară -prinse a se înseră. Din înălțimea cerului 
începură. să cadă îulgi mari ca nişte îlori albe. 

din un, cireș uriaş ; satul să: se piardă în o pul- i 

bere * cenușie; ferestrele să se aburească. 

| Deodată “masa frosni, Aici tresări şi se uită | 

afară: ningeă cu puțintel viscol.. „Ninge, își zise - 

“ea, şi e îrig afară. De acum a iarnă... Și la asta, - 
-pârcă în suiletul ei se “făcuse. o gaură,- şi: un 

“gând. nebun, necunoscut se sfiecură ca o vijelie | 

” în el:-şi inima” prinsă să-i bată, urechile să-i 
a i Da - ERE A . 3.
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__vâjâe şi fără să-și deă socoteala, zise-ca îriptă: 

„Vai sărăcuţul!.:“ Şi repede fără să ştie ce face . 

se ridică, îşi puse o pelerină în spale, o bro- 

boadă. neagră pe. cap, și se uită la pat, îm- 

prejur, şi ochii i se opriră la cuer. la un palton, 

paltonul lui Rioşanu, a lui bărbatu- -său, şi repede 

puse mâna pe el şi fără să spue - la cineva o 

vorbă, eşi din casă şi pe poariă. Şi eră îrig: î 

cepuse să viscolească mai fare şi să înaheje: 

Pe Rioșanu- îl zări venind dinspre judecătorie 

din susul satului în paltonaș şi vorbind cu 

cineva. Ea apucă în partea de jos, ocoli câteva 

- uliți, unii iirecători se uitau la ea întrebându-se: 

„Oare cine să fie?“ Alţii cari o cunoscuseră, din 

“un simţământ de cinste amestecat cu Îrică de cei 

mari, dădeau bunăseara ridicând căciulele în sus 

„şi întrebându-se: „Cuconița judecătorului: e, ori 

- cine-e? Parcă e D-nei... Da, da, e chiar dânsa... 

--Da unde se duce oare așa grăbită...“ lar dânsa: 

fără să răspundă, fără să se uiie, freceă înainte 

până dădii afară din sat la o îngrăditură de nuele, 

cu o casă de lemn-la poartă şi o cruce deasu- 

pra şi în care îngrăditură eră o mulțime de braţe - 

de lemn ridicate în aer: unele drepte, altele stfâmbe. 

Aici trecă pârleazul şi o luă printre brafele de 

lemn, şi se:opii la două braţe galbene cu nu- 

„mele „Gică: Rioşanu“, şi cu un mușuroi proaspăt . 

în dosul ei. Fulgii cădeau repezi, mulţi. şi albise 

“câțiva bulgări mari. Ea repede luă - paltonul şi.



Mama n 37. 

„ înveli muşuroiul. Apoi, căză în genunchi ascun- 
zându-și capul în țărână ca şi: cum ar fi vrut - 
să intre şi ea și sfătii câteva clipe, muşcându-şi 
buzele în tăcere şi într'un răsuilet înecat de pă- 

“rere de rău, după asta se ridică, se uită cu ochii 
zăpăciți la mușşuroi şi grăi ca şi cum ar îi vor- - 
bit cu o ființă vie: „Să nu-ți fie frig puiule! Ne 

- mai vedem, mâne 1“ Şi eși abia ținându-și plânsul; 
bântuită de învinuiri și păreri de rău mult mai 
puternice decuin le avusese.
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ÎMPĂRATUL ROGOJINĂ. 
— POVESTE — - 

Eram prin şcoala primară. Tatăl meu încă 
dela începuţul anului, începi a se sfătui cu mama, | 
ce să Îacă cu mine, dupăce oi eși din școală. 

-El îi-da să învăţ meșteșugul sumănăriei; ea să 
mă facă popă, că și. bunicii şi răzbunicii şi un- |. 
cheșii lui au fost toți popi; alţii călugări, alţii 
mai ştiu eu ce. Cu foate astea, fata rămânea la. 
a lui, să nu:i moară neamul fără meșteșugar. Și 
ei nui ştiau că în mine zăceau alte. gânduri: să 
mă fac ofițer. Câte odată freceă regimentul, pe 
la noi, pe la poartă, în cântecul muzicei şi a 
gorniștilor. Apoi, eu eram acolo, și mă uitam la - 
ofițerii din capul companiilor, cum trec mândri: 
unii călări, alţii. pe jos; şi gătiți numai în îire- 
furi şi aur şi mi se păreă că. în fot ofițerul îs!
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„eu, măcar unul cât de rhitifel. Apoi, în dorul mi- 
 lităriei toată ziua mă jucam cu prietenul Chitarcă, 

" de-a soldaţii, cu un băț spânzurat de bârneţ în 
chip de sabie:și cu. căciula îndoită pe o ureche * 

ca şi dorobanţii şi muştruluiami cât ţi-i leota de 
"copii zoioși din mahala, și-i lăsam pe ai mei 

- „să-și bătă capul cum or șii cu soartea mea. i 
- - Dar vremea freceă, trecusem toamna în câte” 
năzbâltii toate şi jocuri de copii: Se apropiase 

iarna, şi treci şi Crăciunul. Mama îmi dădeă zor 

să: învăj, «tata așişderea. Şi veni: și postul.mare, - 

Întro seară, așa după lăsatul secului de 
. postul mare, fata şedeă lângă sobă; mama pă- 

zeă. oalele cu mâncarea la îoc. Afară, vântul pri- : 

măverii se auzea. cum şoptește: prin streșini, Ve- -- 

Sfind' zăpezile, caie nu se dusese încă, că ar pu- 

-feă să-şi ia catrafusele ca să-și întindă şi primă- A 

„vara scoarțele. Eu, suit pe șesul cuptorului ce-. 

team „Botezul de sânge“, o povestire, cum doi : 

- ofițeri iubeau pe aceeaş iată şi nu se îndurau * - 

“unul de altul, și au plecat amândoi .pe câmpul. - 

de bătaie; iar când s-au întors, fata se mărifase 
cu altul. “Şi “povestirea asta așa eră scrisă, că 

fiecare rând îl ceteam cu lacrămi. Și între altele 
= gândeam: că mă fac şi eu ofițer, şi merg înir'un - 
“- războiu să.mă bat „peniru. fară, când numai ce * 
„aud pe ala: 

„Măi băete, să înveți meșteșug. . 
— Ce? Ce? zise mama, far 2
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— Taci tu, grăi el, iar cu- gura? Eu surit i 

stăpân aice; îac ce vreau în casa mea. 

—. Apoi e.şi al meu, răspunse ea- domol. 

-— Bre, omule, zise el, ştii ce? Lasă: mă să 

spun o vorbă, şi. pe.-urmă, uite, ţi-o spun: nu . 

mă mai amestec; :îă-l şi graf la împăratul. “ȘI 

să înveți; măi băete, meșteșug, că meșteșugul e 

brățară “de aur. Eu. cu meșteșugul am ținut casa. 

Așa-e, Domnică ?- întrebă pe: mama, înturnând 

capul. -- - . 

Aşa e! orbi ea. oftând, | 
— Acum nu-l mai lucrez, că de,. îs și “eu . 

cu băeţi mari şi mă mai ajută ei, şi apoi, am. 

Şi -eu șarturile mele; Da. odată,: când. eraţi voi - 

mititei,: e-hei, pe noapte eră gata un sumari, şi 

„în ziuă eram acasă“; 

În adevăr, ţin şi eu. minte asta, EI și-a iubit . | 

tare mult casa şi copiii: se porneă la miezul nopții 

de unde eră, și numai ce-l vedeai spre ziuă: 

„Hă-hă, bre, dormiţi ?*- Ia 

Şi tare îmi părea bine că- 1 vedeam, că şiam i 

| că mi-aduce. ceva „bun. a - 

„Şi urmă tata: a 
„Şi au îost vremi, măi băiete, grele“. 

Aice când auzii de vremi grele, am închis 

cartea şi m-am PUS, să ascult, învremece el 

povesti: 

„Am apucat! foanăetea « cea mare, am lucrat -. 

o săptămână peniru o -dimerlie de lăină şi fot .
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nu mi-a suerit casa de nimic. Mureau oamenii 

ca muștele; mâncau mămăligă de coaje de co- 

pac şi numai eu și cu popa mâncam mămăligă 

de păpuşoi şi pită de săcară, ba dădeam și la 
„alţii. Şi să înveţi, măi băete, cât de cât, că, uite, 
nu. ţi-a plăceă, nu-i lucră, şi să învârți ceva mai 

bănos şi mai subțire dacă vrei, şi să nu-ţi îie 
rușine că știi meșteșug, că şi împărații șiiu câte 

cevă, şi asta am aflat-o dinir'o poveste: 

„Cică a fost odată un împărat, care âveă 
o fată îrumoasă, frumoasă de muriau craii şi îe- 

ciorii de împărați după dânsa, dar ce “folos, că 

 tată-său nu vrea s-o deă după nimeni. 

„Când sosea vreun fecior de împărat pe a- 

colo, împăratul îl primeă bine,-cu masă bună, . 

cu “vorbă. frumoasă, ca pe feciorii-de împărați, 
“dar după ce-l întrebă de ce a: venit şi allă că-i 

peţitor, el îi tăiă vorba: _ 
„Bine, bine, mă bucur, da ce ştii dia 2“ 

Şi. spuneă bietul băiat că șiie câte n lună 

şi ?n soare: unul că ştie meșteșugul bătăliei ca: 

cel: mai abitir ghinărar; altul că cunoaşte „Co- 

nocăria“, „Alecsandria“ şi „Psaltichia“ pe degete; 

altul că știe şolomonii şi-i cetitor în stele; altul 

că poate vorbi! atâtea -limbi și că. are avere de 

usucă galbenii la soare; iar altul că a câştigat 

atâtea bătălii. : 
i Aş! tot ce înşirau ei, eră ca și cum i-ar fi
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vorbit. că ştiu să facă căsuțe de ele, căi împă- 

raful numai. le-o tăiă: | 
„Toate-bune, dragul meu, da ce „treabă de 

om muncitor știi ? 

— Nu știu. nimic alta, strălucite împărate,- că. 

ce poți: ști, la dreptul, un fecior de crai ca mine?“ | 

Aveă drepiate îlăcăul, ce puteă ști un fecior 

"de crai crescut în chilote şi în perne moi? 

lar împăratul îi ziceă: 

„Dă, dragul meu, nu știi — n-am ce- ţi face. 

- Mi& îmi trebue om cu meșteșug“. 

„Omul ista, trebue să fie nebun“, ziceau. 
unii coborînd scările palatului ;.iar. alții mai iuți 

la fire se înturnau mânioși și rosteau de auziau 
numai dânșii: - 

_„S-o.măriți când s-a e mărită bunica, de ți-i 

vorba de așa, ghiuj bătrân“, . - 

lar biata fată numai îşi. plângeă “zilele de_- - 

amărăciune, şi fiecare droșcă aurită, ce eşeă din 
ograda palatului, îi dădeă.- prilej de leşin.- 

Și treceau zile şi treceau luni, poate au îre- 
cut şi ani: flăcăii veneau şi se duceau, veneau - - 

cu nădejde și plecau cu sufletul amărât, pe când 
iata, plângeă, şi se. îăceă tot mai frumoasă şi 

tot mai plină de vino-încoa. 

Veţi să ştiţi “cum eră? Ce mai vorbă, în- 
| chipuiţi-vă o fată de: împărat îrumoasă : la soare 

fe poți uită, dar la dânsa ba. D'apoi ochii? două
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viorele când es întâi la Iuarea omătului “îriebi- . 

nise. drumeţii căci care trecător o vedeă rămâneă 
cu gura căscată la dânsa: şi lângă acela rămâ- | 

_neă şi altul până se făceă norod de gură cască, 
de' aveă împăratul ce strigă la ei, ba câte odată 

-_eşeă 'şi cu vreo jărdie să-i alunge; iar fata jeleă- 

ce jeleă cu fața în perne, de acolo se așeză Ia - 
- fereastră şi oită și plângeă; iar lacrimile înghe-. 

fau pe loc şi se pretăceau în boabe de mărgă- 

rifar. “Așa că oamenii care au văzut-o, au dus 

-. vestea peste riouă. fări şi mări; dar şi de fată-: 

său ca de“popă tuns; așa că, dela o vreme, o 
“mai răriră pețitorii, ba încă -au prins a nu mai 
- veni deloc, ceeace îngriji rău pe'fată şi se îm- 

- bolnăvi, şi gemea sărăcuța şi poate: ar iă murit, 
dacă nu 'se iviă o întâmplare. ăi 

Un fecior de împărat tare de depărte - — poate 

_-dela marginea pământului, — îşi puse. în gând 

- să-şi încerce și el norocul. 
Auzise el de tatăl, dar lui nu-i veneă să 

„creadă că nu i-a da-0. Lasă că se vedeă şi chi- 
..peş, da 'nvăţase la şcolile cele: mai de seamă. 
"din împărăție și știă câte limbi şi filosofii pe 
lume. Pe lângă asta, mai. "'ştiă să “facă- Cântece. | 
Nu mai vorbesc “că împărăţia” lor eră cea mai 
întinsă şi părinții lui erau aşa de bogaţi că pu-. 

feau pardosi palatul numai - cu carboave. lar el, | 

"ca cel ce se simte, cu cheltuială. și cu daruri - 
-multe și cu alai pleacă la drum. Ce colanuri, ce.
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„brafolele, ce cercei şi ce pietre scumpe nu aveă 
“cu el?, d'apoi careta: aur pe aur. . .: - 

„Cât a îi mers, nu știu; că pe atunci zilele 
nu sămănau cu zilele noastre, nici anii cu anii 
noștri; însă -ceeace am auzit dela alții e că ta- .:- 
tăl fetei, ca om, de! și ca unul ce-i venise un 

„fecior de crai așa de mare, l-a primit pe îlăcău, 
cum îi eră habarul; însă dupăce a ailat la” cea - 
venit, împăratul l-a: întrebat: 

„Toate bune, dar mă rog, ce meșteșug ştii 
- dumneata ?* | 

Rămase şi băiatul înteranit: 

„Bre, își zise dârisul, da cu aista nu-i da 
Şuguit“. Şi-şi dădă cu mintea: -„Ce _meşteșug să 

“ştie el fecior de mare împărat?“ Şi, iără să zică 
"o “vorbă, eși puindu-și în gând să se ducă acasă 
ŞI. să vie cu oaste să-și spele rușinea trasă. 

„Auzi, îşi mai “dădă el cu “mintea, . da pe . 

„mine, să mă roage, să i-o iau; nu să mă întrebe 
de meșteșug“. | - E - 

| "Şi o luă spre gazdă, unde trăsese, cu chip 

să se ducă acasă, să vie cu oaste. Şi cum mer- 
geă el, ca bătut de Dumnezeu, numai “ce: întâl- 

„neşte î în drum un bătrân cu nişte rogojini și niște 
_CoȘerci în spate. , 

Ce-i trăzni băiatului că, în supărarea lui, - 

"se gândi la „scoarțele cele de papură şi zise: - 

„lată şi ăsta e. "meșteșug și se înfrebă: „Oare, 
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N 

dacă ar fi știut el-să facă de acele, i-ar îi dat: 

iata ?“ Şi. ce-i veni că întrebă pe moșneag: 
„Ce-s acele din spate, moşicule? 

— Rogojini, Măria fa. 
— Şi-s grele de făcut? 

— Aha, își zise rogojinarul, fe-a surghiunii şi - 

pe dta împăratul. He, hei, la câţi nu le-am spus: 

„Măi țică, vino de învaţă meșteșugul ista la moşu, 

„că nu-i greu şi-i trage folos“. Ţi-ai găsit “că-mi 

spuneau: :„Ce pricopseală e aista -moşule, că legi .. 

două pae și împleteşti două bețe? Împăratul vrea . . 

să fie meșteșugar, nu șagă'. ȘI i-ai lăsat şi - 

So au dus“. 

Şi zise feciorului: de “împărat: 

- „De, Măria fa, până le înveți îs grele, da - 

de acolo îs ușoare. Da nu “cumva îi fi păţit cu 

_ceva pe. la: noi?“ 

Băelul făcă din ochi i uşinal, că nu i-a cam 

vriers bine; iar moşneagul “ca să n-audă cei de 

prin prejur îi grăi băetanutui încet: 

„De, de ţi-i habarul de a luă fata vino la 

bătrânul, că ştiu.că nu mi-ar îi degeaba“. 

Şi feciorul de împărat ce se gândi, să mai 

meargă până acasă, să vie cu oaste: a birui sau 

nu; da ia mai bine s-o întoarcă altfel... 

| Şi mai cu 'mâhnirea în suilet; mai mângă: 

indu-se ca omul, dădă drumul slujitorilor şi bă- - 

gând careta la moșu în şură, își schimbă straele . 

lui cele numai fir şi pielre scumpe în niște bu- .
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lendre de lucrător, ba și se puse pe rogoijini și 
coşerci. Şi munci el câteva “săptămâni, ba. încă 
merse cu. câteva de probă prin fârg să le Ştie 
cumpărătura şi învăță cum să împletească pa- 
pură şi nuele de răchită pârpălite în foc, 

Atunci, aîlă el dela moş de ce împăratul 
nu-și dă fata decât celui ce-a şti meșteșug. 

„Dragul moșului, fecior de crai, îi vorbi în- 
ro zi rogojinarul, să nu crezi că împăratul ista 
e.nebun, dar a tras și el multe în viața lui. Ta- 

“tăl-lui a fost împărat, dar înrr'o noapte se îrezi 
“că norodul îl scoate din scaun și îl frimite îri 

7surghiun ca arbaș; numai cu cât eră pe dânsul, 
Ce să facă el, 'săracul, acolo: nimeni nu-i da să 
mănânce; ajunsese'să n-aibă ce mâncă nici el 
nici împărăteasa și copiii, aşa că, acum umblau 
pe ici, pe colo lucrând pe la oameni. Şi poate 

„Cine ştie ce ar îi fost de capul lor, dar se poto- 
liseră lucrurile și s-a dovedit că l-au scos pe ne- 

“dreptul din scaun şi l-au chemat înapoi. Atunci . | 
împăratul lăsă cuvânt şi în scris, şi cu blăstăm, 
care urmaș nu-și Va da băeţii la meserie şi care 
Şi-a da fala după unul care. n-a. ști meșteșug, 

„Să-i sece ciolanele și să nu-l mai erte Dumnezeu, ' 
Şi că chiar împăratul cu Îata ştie ciobotăria“. 

Băetul, la povestea asta se lumină şi găsi 
că: împăratul avusese: dreptate atunci. Iar” când 
văzii. rogojinarul că băiatul e meşter, îi zise: 
„;,De acum; du-te, Măria-ta şi ia fata.“ 

2 ' - . 4
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Și, mai luând băetul alte daruri, scoase 

droşca din şură şi gătindu-se iar cu straele cele 

mândre tocmi alt alai, se duse pe altă parte de 

târg, să creadă lumea că vine cine ştie de pe 

unde, da cu inimă tare îndoită, de teamă, ca nu 

cumva să nu-i placă împăratului meşteșugul lui. 

Împăratul, moş şirei, ca să-l pălească în - 

pălărie, se făcă întâi că nu-l cunoaşte, și hai, 

după ce-l pofti înăuntru şi-i puse masa, se gi 

cu el la vorbă, că al cui ești, că de unde... 

după ce-l ispiti şi de fara lui, — nu știu ce, — 

îl întrebă că ce vânt i-a adus pe la dânsul. 

“Băiatul îi spuse, roşind şi 'cam cu jumă- 

fate gură, că a venii în pețit şi scoase darurile. 

| Da, fala îetei, nu se dădii orbit de plocoa-. 
nele lui, că slavă domnului mai văzuse d'astea, 

„Şi-i spuse: 

„Toate bune, însă ce şiii dia?“ 

Băiatul îi înşiră pe lângă ce-i mai spusese 

şi înfâiaş dată, altele şi- mai şi: că ştie toate 

limbile pământului și a fost în bătălie şi ar şii: 

- „să ducă statul nevoe mare, însă împăratul după 

ce ascultă tot şiragul de cunoştinți și învățături 

se şi grăbi să-i tae apa dela moară. 
„Da ce breaslă ştii?“ 

= Aici băiatul nu mai rămase uluit ca în- 

diaş oară, 'dar cobori ochii în jos, ca o îată 

mare, şi zise dânsul. . 

„Apoi, de știut, ştiu eu, nul, “dar de...
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— Care? glăsui împăratul sărind în sus de - 
bucurie. 

— De, te-ai îi așteptând la cine șlie ce 
grozăvenie, însă de... știu eu, s'o prinde...? 

— Da, spune odată, ce știi înirebă nerăb- 
dător tatăl fetei. 

— Ştiu, și eu, ştiu să fac. „Să fac... rogojini.. 1. 
— Ce ştii? — întrebă împăratul neînţele- 

gând bine. 

— Rogoijini, răspunse el mai fare. 
— Brava băetel| şi împăratul îl băti peste 

spate: Însă, să-mi dai o probă, adaogă împăratul, | 
— De ce nu, făcă băetul.“ 

Și împăratul lovind dușumeaua de îrei ori 
cu piciorul, strigă la feciori să aducă. papură şi 
nuele băetului. 

Și acolo întrun dos făci feciorul de împă- 
rat nişte rogojini . şi nişte coşerci de-i merse 
împăratului la inimă și strigă: ” 

„Măi băete, mi-ai luat fata“, şi iar lovi du- 
Şumeaua de trei ori cu piciorul şi strigă către 
Îeciori: 

„Să-mi gătii masă mare azi, cu băuturi şi 
mâncări alese și spune-ți-i fetei mele să lase 
plânsul și să se gătească cu haina fericirii; zâm- 
betul să-i înilorească gura, iar: părul să-l facă 
coc şi să vie să-și vază mirele. 

„Brava băete, mai glăsui odată împăratul, 
Meșteșugul lău face mai mult ca o împărăție, 

4*
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că de-i cădea din scaunul domniei, nu mă tem 
„că ţi-a muri nevasta de foame, că.ai meșteșug.“ 

Şi-a trântit împăratul o nuntă ca aceea, de 
au rămas poltiții cu gura căscată și se minunau 

foți feciorii de. crai. lar ca unul 'ce am i fost și 
“eu la nunta aceea, i-am auzit vorbind: 

„Ce ştie mirele de i-ai. dat îata ?* Ba încă, 

:. unii îşi închipuiau că cine ştie ce minunăţii, să 

facă; iar când se zvoni că nu lucră decât rogo- 

jini şi coşerci, se loviră cu palma peste îrunte. 

şi ziseră: ” 
„Cum Dumnezeu nu ne-a dat şi nouă prin: 

- minfe aşa ceva“, iar alții cari vorbiseră cu .ro- 
gojinarul, se căiau de ce nu l-au . ascultat: nu 

de alta însă dar fata împăratului eră lună de îru- 

moasă în rochia ei de- mireasă; da .și lui, i-au . 

pus. de ciudă o poreclă: „Împăratul Rogojină“ și 

„așa îi zice până azi, de n-o rinurit. 

| "Şi de-atunci, ci-că s-au pornii împărații şi 
- craii, măi bade, -să-și dee feciorii -la meșteșug, 
ca'nu cumva vreun împărat cu îată frumoasă 

“să-i întrebe. de ştiu-ceva. Şi că de atunci fiecare 
crai şi împărat pe lângă a cârmui fara, ci- că 

“mai știu: unul stolăria, altul- ciobotăria, .. altul: 
croitoria; fiecare după gustul lui. | 

„0 îi, n-o îi aşa, Dumnezeu îi ştie şi alți. 
oameni, . cari frăesc pe lângă împărați. Da ceea: 

„ce vrea s-arate povestea e că. meșteșugul e bră- 

RE fară de” aur, măi. băele“.
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Şi- acum, dragii tătucăi, măi Ionică, ia- fi. pe 
gând: uite când vii dela școală, lucră cu mine. 
alăturea, puţin câte: puţin, şi ai să vezi că ai să 

-“te simţi în tine alt om. a 
| Aşa am îăcut și m-am, pomeni! în vacanța 

„din anul acela, că, fata îmi spune: 
„Știi, măi băele, că tu lucri mai repede 

"ca mine?...« 7 
lar mama care eră în.casă îmi zice: 
S apoi eu.fot popă am să-l fac. N 
1.— Fă-l, zise tata, şi mitropolit, da e vorbă 

- că şi popia'are șarlurile ei. Par-că eu .n-am vrut! 
să mă fac popă, da dacă Dzeu n-a vruf.. Vezi 

„că şi aice dacă e scris de cel de. sus. Eu nu. 
„mergeam la mănăstire la” Slatina să mă călugă-: 

resc, și mi-a luat vântul pălăria napoi, şi când: 
„am dat- -0 s-o. rădic, hop .şi fu cu. măta în dru-: 

mul meu, venea-ți dela mănăstirea Slatnei şi vă - 
„ducea-ți la uncheșul: Ioniță cojocarul :dela Ho- 
ronceni,: și pe loc -mi-am schimbat gândurile. “ 

„Aice mama râse şi nu zise nimic, 
Şi am învățat meșteșug, însă. n-am lucrat, 

că mie îmi eră zborul la cărți, la povești şi cân- 
tece;:am făcut oameni de humă; iar ce câștigam 
după sumănărie cumpăram hârtie, boche şi foată 
ziua mâzgăleam numai ofiţeri, soldaţi şi bătălii, . . 

„iar dascălii la :școală mă băteau al naibii că- 
mă țin. de drăcii; însă se isprăvi și meșteșugul 
meu repede, repede. 

N 
p
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Tot atunci, după Si. Ilie, mă luă fata la . 

lucru în Litenii Bucovinii. Aici aveă neamuri: : 

cumnaţi, cumătri, și îl aşteptau ca.pe un mân- 

tuitor. Şi am tras la vornicul. Pe acolo lumea 

nu-i ca la noi. Mă rog, ice e satul Horodniceni: 

în vale de el, e hranița trasă de apa Şomuzului, 

şi dincolo Litenii. Dumineca, la noi, oamenii se . 

“duc la târg, la ei, merg la biserică, iar după a- 

miază: unii la sfat.la vornicul, alţii la joc, şi 

pâlcuri, pâlcuri de oameni se văd pe drum, gă- 

- fiți cu sumane noi şi cămeşi de in, şi stătuesc. 

Oamenii ştiu mai puțină carte ca la noi. Zic că: 

învaţă şi ei nemțește, abia o încurcă pe cea T0- 

mânească, dar îs mai aşezaţi şi mai cu rost. 

“Şi înti-o Duminecă veniră la vornicul, printre“ 

alți săteni, şi moș Petrea, cumnatul tatei. 

„la aista când ţi-o ceti, zise el, întrece pe popa. 

"— fa nu mai zice. Să-i dau Ghisul Maicei 

Domnului, zise un altul, băgând mâna în curea. 

— Să-i dau eu alta“, zise vornicul, şi du- 

cându-se în casă, îmi aduse o terfeloagă de 

carte soioasă: erau nişte cântece: 

"Dulce Bucovină,. 
- Veselă grădină. 

. Şi, când au auzit, au rămas cu gura căs- 

cată, de bine ce le-am cetit. | 

„Aista, rath, grăi altul, rath curat. 

_— fa să vedem Ghisul, grăi altul celui ce 

băgase mâna în curea. i _
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— Visul Maicei Domnului, zise fata, d'apoi ' 
îl știe pe dinafară. i 

— Hâm, făcâă unul din oameni, izbindu-se 

cu palma de „genunchiu, și uitându-se mirat în 

altă parte; d'apoi ăista e de mninune. 

— Şi cât de mâțâțăluc e, zise vorniceasca. 

Când a venit maică-sa cu el la noi. Mă rog, cât 
un popuşoi, 

— Apoi noi nu ştim, răspunse vornicul, că 
doar l-am ţinut în brațe. . 

— Da, daţi-i Ghisul, grăi nerăbdător moș 
Petrea. 

— 1a, să vedem, făcă cel cu visul; ăista e 
cam greu al meu.“ 

În adevăr, de “atâtea ori celisem cărlicica 
asia şi o ştiam pe de rost, dar nu mi se păreă 

lucru de ispravă să citesc-un lucru așa ușor, da 
fiindcă zisese omul că a lui e mai greu, mi se 

răscoli toată mândria în mine şi am prins a-l 
cefi par-că gura mea așa repede că măcină Cu- 

- Vintele, 

"„Băă, făcă cel cu Visul, isbindu- -se cu palma 

în frunte, da aista cu adevărat e raih. Însă la 

începutul cărticelei aista zice așa: 

„Această rugăciune s-a găsit la prea sfântul 

Mormânt al Preasfintei de e Dumnezeu Născă- 
foare ş. a. |. 

„Această rugăciune cine o va cifi cu cre- 

dință pe.-toată ziua și o va purtă la sine, acela
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va aveă multe izbăviri și la boală se va allă 

mângâere suiletului şi însănătoșare“. 

_— Auzi, auzi, zise alt om. 

— Apoi, de ce “crezi că-îl ţin la mine, 

răspunse stăpânul cărticelei. 

„— Măi, Nichita, zise moș, Petrea unui om 

cu pălăria dată pe ciată şi cu mânicile la sumany 

îndoite, ia-l odată, la Dumilru. | 
Ă — Ira, că bine zice, grăi Vorniceasa. 

— Vezi, de asta uitasem. ' 
- — Apoi să vie: disară, răspunse omul. 

-— Du-te, măi Ionică, că ţi-oi da un. grifar. 

— Poicum, răspunse omul. Şi seara a ve- 

nit un băet şi m'a luat și ma dus într-o casă, 

“şi aice pe o laiță zăceă un om fânăr cu mus- 

fața galbenă și pletos, cu ochii închiși şi gemeă. 

Şi nu mult, cu omul cel ce'mă. chemase; veni: 

şi o femee mai tânără şi una mai tânără și 

nişte copii. Și femeia cea fânără s-a repezit la 

icoane și mi-a dat Visul. Şi l-am citit, şi atâta 

“s-au închinat şi au bătut la mătănii oamenii 

ceia, că de ar îi fost cerul zăvorit cu șapte lă- 

cațe și tot se deschidea. Și să vezi minune: a 

doua zi bolnavul: se: mai învioră. și în trei zile 

se făcă sănătos;“ 

Apoi de- atunci. satul huiă de învățătura 

mea, şi ziceă vornicul că el are să mă ducă-la 

o școală la Cernăuţi să mă facă popă, iar -fata 

la câteva zile grăi: ”
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„Măi băete, e bine să înveţi de toate în 
lume, însă de ce ţi-i dat, să nu te lași, că și-a 

scrie şi a zugrăvi îs meșteșuguri. Văd eu unde 

baţi fu. De aceea du-te pe drumul tău; bine că 
„te-am învățat moșteșugul meu 0 leacă.“ 

Şi de atunci, nu m-a mai pus tata la lucru; 

iar săraca mama când a vrut să mă trimeată la 

Seminar a închis ochii. Târziu, târziu de tot, am . 

mai lucrat cu fata o-iarnă întreagă și. am adunat 

bune lovele și apoi, am venit încoa; iar. în locul 

sumănăriei am deprins a scrie întâmplări de ale. 

vieței, între care și povestea asta care şi ea'e 

un meşteşug, cine-l poate şti.
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CUZA VODĂ .. - 
LA MĂNĂŞTIREA, NEAMTULUI | 

“Am mai spus undeva că părinţii mei erau 
fare bisericoşi, fare - iubitori de aproapele şi că 
la noi veneau mulţi oameni : unii cu treburi, alţii 
nevoiaşi să mâe, ba la nevoe unii din cei mai. 
la aman să şadă în o odae goală, cum a fost | 
pomenitul. de' atâteaori bădița Ilie, și dela care 
— iar -cum v-am spus — am auzit o seamă de 
povești şi povestiri care de care mai încornorate - 
Și mai grozave; dar ceea ce am uitat să vă spun 
e:că printre acei ce s-au perindat pe dinaintea 
vetrei noastre, a fost Şi un vecin al nostru, unu 
lon Bucătaru, care. diri pricină că-i stricase ploile 
înfr-o vară bordeiul, fata îl primise pe dânsul să 
șadă o bucată de vreme la noi şi dela. Care, iarăş, -. . 
am cules câteva poveşii. Bădiţa ie, eră încă
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la noi, şedeă în o odae peste sală de încăperea 

noastră. Până a nu veni moş Ion la noi, casa aveă 

o înfățișare obișnuită, dar de când ne-a intrat el 

în casă, parc'ai îi turnat o boia în un pahar cu 

apă, care să-i schimbe şi gustul şi fața... El. cu 

- Dădiţa Ilie şi tata, ne-a schimbat tot rostul vieţii; 

“eu unul stăteam și mă uitam în gura lor, ca la 

nişte proroci, lasă că spuneau povești și năsdră- 

vănii, dar fâlcuri, câte pe lume, de te cruceai de 

“unde le scoteau. În câteva ceasuri ei toate ros- 

turile lumei le făceau ghem şi fot 'ei le destrămau 

până la sâmbure și iar le dăpănau la loc şi le 

făsau cu fot felul de minunăţii că fe lăsau cu 

gura căscată: iar eu le strângeam în suilet, 

rând cu rând, ca niște rouă de leac înirun Şip 

și'mi întirumsețam suiletul ca o grădină cu tot 

ielul de erburi şi roade. Şi multe ţin minte din 

cele ce mi-au spus ei şi multe le-am scris, dar 

din toate: vreau să vă spun jetiea ce mi-a spus-o 

moş fon: „Cuza Vodă la Mănăstirea Neamţului“. 

Trecuse vara, toamna cea cu ploi mocnite, 

şi venise iarna cu flori de ghiaţă, — iarna când 

nopțile îs lungi, zilele mai scurte, şi oamenii îs 

“siliți să se culce mai târziu. Pe moş Ion îl 'apu- 

ca se iarna la noi. Într'o' seară așa după Si. 

Atanasie și Chiril, pe când stam foți îndeletniciţi: 

tata cosând la lampă pe pat, mama și sora mea 

-cu obicinuitul tors, lelița Smaranda, nevasta lui 

moş Ion, cu împlefitul horbotei, şi moș lon stă 

bă
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cu spatele la sobă şi-şi făcea obicinuilul pasians, 
“slăbiciunea lui, de a ghici dacă câştigă la loterie, - 
— deodată auzim nişte bocănituri în uşă. 

„Poitim! Poitim!“, grăi tata. 

Omul nu răspunde. 
„Poitim, „zise mama, care e acolo ?“ 
Se aud pulinituri în tindă şi deodată ușa - 

se. deschide și numai ce vedem intrând un ofi- 
fer de călăraşi, cu bărbuță galbenă, cu părul în 
sus, urmat de o cucoană cu malacov, și cum 
intrară bărbatul zice: 

„Mă ricomând Cuza Vodă, dumneaei cu- 
coana mea. 

— Cum? cum?“ grăesc foţi nedumeriţi. 
| Sora mea se dă jos, se uită şi glăsui: „Bă- 
dia Ilie. Aa, ce mai Cuza Vodă!“ Se uită și la 
îemee: „Leliţa: Maria“. La asta ei isbucnesc în 
râs, şi s-au dat pe față că în adevăr sunt vecinii 
nostri de peste sală. Apoi vorbă și întrebări cum, 
şi ce le-a venit să se prepue așa, și de unde 
au luai straele. lar bădița Ilie, spuse - „că le :are 
dela Covalschi. . , 

Eu știam pe Covalschi, un polonez bogat 
din ulița Ştefan cel Mare, la care bădiţa Ilie 
iusese odată în slujbă, şi adăogă. el că i le-a 
dat la un Si. Vasile să umble închipuindu-se ca 
Cuza Vodă şi cu damele din. casă în casă ca , 
de obiceiu şi, că chiar dânsul i-a gătit după un 
poriret al Domnitorului şi al Doamnei şi că nu
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ii le-a mai dat înapoi şi le-a pus în gorderole şi 

acum a dat de dânsele și a vrut să facă o șagă. | 

„[ă-hă, săracul Cuza, sări moş lon, dacă 

nu l-aş îi văzut, poate te-aș îi crezut că eşti d-ta, 

dar, așa, îl am în minte, parcă îl văd: înalt 

ca dia, dar cu ochii plini de fulger şi de bună- 

tate, leu care până ce nu-l zgândărești, nu sbâr- 

leşte coama. Când l-am văzut eu... 

_— E demult-de atunci? întreabă tata. 

— Apoi, răspunse moş lon, or [i vreo 35 

„de ani. Eram bucătar la! mănăstirea Neamţului. 
— Apoi, tot, e mult, zise tafa. 

" — Tocmai eră niinistru” Cogălniceanu, Tă- 

spunse moş Ion. 

— Şi cum l-ai văzut moş Ioane? întrebă 

sora mea. 
— Apoi, îăci moş Ion, să vă spun come- 

"dia, şi, să nu credeți că spun minciuni. 

„— Staţi, zise bădiţa Ilie, să ne desbrăcăm“. 

Şi el și cu nevasta frecură dincolo, la ei, : 

- şi nu mult se înturnară, aşa, cum îi ştiam noi: 

bădița Ilie cu ițari și cămașa cu Îustă, şi lelița 

Maria în portul ei de toate zilele, dar cu un şal 

în spate. 

„Ei, amu, făcăi „lelița Maria strângându-şi 

şalul, să ascultăm“. | 

Toţi din toate părţite. întinserăm urechile, în. 

vremece moş lon își scoase o țigară din taba- 

chere, o aprinse şi începi: 

,
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„Ascultaţi, zise fata. 

— Cum am spus-0 eram la mănăstirea 
Neamţului bucătar. Aice, moș Ion pâcâi din ți- 
gară și urmă: „să. îi avut 30 'de ani şi aveam . 
sub mâna mea zece robi, unii slobozi, alţii cu 
coarne în cap, și înfieraţi. . - 

— Să nu-ți uiţi cuvântul,. aşa i-am apucat 
şi eu, îi tă vorba tata. Da spune dia. | 
_— ŞI, urmă moș lon, cum e ici, eră bucă- 
făria. şi cum e dincolo la noi, eră sufrageria. 
Se fot auziă că umblă Cuza prin. ţară şi nu-l: 

"ştie nimeni. a o 
„= — Apoi, de asta așa eră, îi tae vorba bă- 
dița Ilie, cică după ce a scos el ocaua cea mare, 
s-a îmbrăcat, într'o sară, ca un om de ai noștri 
— de iștia dela fară, — și a eşit din palatul 
Domnesc, fără să-l știe nimeni, şi hai, când ici, 
când colea, a intrat într'o crâşmă. Aice crâşma- 
rul eră jidov, și i-a spus: „Dă-mi atâta rachiu, 
— cât i-o îi spus, un cinzeap, o garaiă, — cu 
ocaua lui Cuza. Şi atunci, jidovul ci-că ar fi zis 
un cuvânt rău de ocaua lui. Cuza n-a zis nimic 
și a eşit afară. S-a dus în aliă crâșmă şi a 
rimis răvaş negustorului jidov, că omului căruia” 
i s-a spus vorba urâtă a fost chiar Domnitorul . 

„Cuza. Să'se spânzure jidovul şi mai multe nul 
A prins a se trage de barbă, balabusta lui de - 
păr, şi a se văicără ce au tăcut. 

—-Bine, da la Neamţ:a fost altfel, îi'ră- | Ă -. 5 
7
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spunse moş ton, Eră pe la seceratul. grâului, și 

eră într'o dimineaţă, cald : afară şi călugării foc- 

mai eşiau buluc pe poartă călări pe cai şi poc- 

“ nind din bici, mânând o droaie de robi la muncă, 

| vorba dtale dnu Vasile, erau cu lacăte la gât şi 

cu coarne ca boii și: îniieraţi în frunte. Doamne 

fereşte. Acum e bine, da atunci nu aveau milă 

--de-om, ca-de vilă. - 

--— Şi de ce oare, întrebă leliţa Maria, ! unii 

erau așa şi alții altfel? | 

— Pentrucă, să vă spun, grăi MOŞ 1on. Eu 

ştiu, căla mănăstirea ceea la: Slaiina am crescut. 

Dacă un rob fugeă, și eră prins, îl înfieră cu pe- 

„ cetia mănăstirei, îi punea 'coarne ca.să:l cunoască 

„toți, că 'e îugar, când ar mai îndrăsni vreodată 

s-o facă, Şi cum'spun, tocmai când porneau călu- 

gării pe robi la seceriș, numai iată că dădură cu 

"ochii de un om. L-am văzut şi eu pe. omul cela: 

_eră' nalt, cu barba mare, legat la un ochiu, gal-. 

ben la îață, rupt şi cu niște desagi în spate. Şi 

Cum îl văd, îl întrebă unul croindu-i -i un bici peste. 

"spal... „Ce vrei 2% - 

„a — Sărul mâna, sfinţia ta, ia şi eu un biel 

sărac. „ Faceţi-vă milă şi-mi. daţi o bucăţică de | 

| mămăligă, că .n-am “mâncat de eri. | | 

i — Mămăligă, mojicule, a răcnit călugărul, 

“la muncă, și unde nu-i mai croi un biciu peste . 

„spinare şi frecă înainte. 

S 

Atâta a fost, să- l croiască unul, ca apoi of
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câţi eşiră în urma celuia, parcă ar fi fost în- . 
demnaţi, toţi îi croiră câte un știchiu. | 

Când iată că eşi arhondarul afară și vă- 
zându-l pe creştin îl întrebă că ce vrea. 

„Mămăligă, i-a răspuns cu milogeală străinul. 
— la,:mă, veniţi încoa, strigă la nişte robi. 

Apoi îi grăi omului: Șiii-să munceşti ?._: 
„— Nu, siinţia ta, îs beteag. de un ochiu şi. 

de un picior și-s bolnav înăuntru. 
» — Ei, bolnavi Măi, eu. Ştiu ce vrei îu, i-a -. 

zis arhondarul, o salată bună. Atunci să vezi cum 
“te-ai însdreveni. Toţi: iștia care fugiți de muncă 
sunteţi bolnavi. Da știi că noi avem leac de boala 

-voasiră, i e 
"— Da, grăi un rob, nu ştiu multe calicii 

iștia, da ceea ce ea lor e că știu să joace. 
„_—.ŞIII să joci?-îl întrebă iar. călugărul. 
— Nu ştiu, măria fa, că-s bolnav“. .. 
“Da în clipa aceea eși şi egumenul și în- 

tebă:- „Ce-i? e ee a 
„_ — Aista ştie să joace, -grăi istalalt, știi cum 

îs sfinţii părinţi la masă n-ar Îi rău să vadă.o . 
“lecuță de dans. - i | . 

— Brava, adu-l încoa“, îi zise 'egumenul.. 
„.. Şil duse în sufrageria arhondariei. Tocmai - 
şedeau la masă o roată de prea Slinţi; starețul 
și mai marii mănăstirii şi cu “alți mosafiri, -ve-.” - 
niți dela muntele sfânt. Alţii dela Ierusalim : şe- 
deau ca niște pași și beau și mâncau în lege. 

,-
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Și erau graşi şi voinici toţi, că de-ar fi pus doi 

la un car cu pietre să-l sue pe un munte, frăgeau. 

- „Aista știe să joace, le-a spus egumenul. 

_..— Aa, bun, răspunse stareţul, ia să joace 

ceva. Coţcare, ia cântă un. cântec!“ - | 

Pe vremea aceea pe la mănăstiri, pe la 

boeri se obicinuiă la mese să ţie câte un om, 

_ căruia îi. ziceau coțcar sau şoitar, care le facea 

“ marafeturi ca să facă pe musafiri să râdă. Și 

"tocmai că aveau şi călugării unu adus nu ştiu 

de unde. | . i 

„Nu ştiu să joc, sfinţitule, „răspunse omul; 

îs un biet sărac şi am venii pentru o bucată de 

_pâne,.. să vă înduraţi! - Ni 

"— Dacă joci, îi dă călugărul, ai de mân- 

care, n-ai grijă“., _ E | 

Da săracul, nu-ș ce aveă că-i scăpără ochii. 

„la ascultă-mă, îi şopti arhondarul, îmbiin- 

" du-l cu un ghiont, nu ne face de râs în îaţa 

preasiinţilor“. | a 

În clipa asta se ridică coțcarul şi uitându-se . 

prin blide, văză un castron de ciorbă gol şi lu-. 

ându-l îl puse în capul săracului. Atunci toţi înce- 

pură a râde, a bate în palme strigând: „Brava!“ 

„Da stăi că nu vede“ a zis coţcarul. 

Şi deodată, îi zmulse basmaua dela ochi, 

cu toate văitările omului. Se uită şi deodată 'sări 

în sus: i - 

_ „Ştili, că n-are nimic.
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—"Așaa, zise: starețul; va să zică, Îaci şi 
pe șirelul, atunci, ori joacă, ori trageţi-i douăzeci 
şi cinci. 

— Să ştiţi că e “ho, a venit să fure“, zise 
arhondarul. | 

Eu eram acolo, urmă moș Ion, doar mă ui- 
fam pe o ierestrue, pe unde dădeam bucatele. 

„Închideţi-l, grăi Starețul, că trebue să fie 
„Vreo iscoadă irimis de vreun hoţ de codru. 

— Eşi, vorbi arhondarul, îmbiindu-l cu pum=" 
nii să iasă, fe descoperim noi acuș“, 

Și îl închise în un. beciu. După masă îl 
scoase la judecată înaintea ' stareţului, îl cerce- 
fară, îl căutară. Bietul om a spus că e bolnav .- 
înlăuntru, dar câteodată să le fie oamenilor mai 
multă milă de el, își leagă când o: batistă la ochi, 
când să tace șchiop. La uimă siarețul nu-i grăi 
nimic decât puse pe vreo frei robi de-i traseră 3 
douăzeci şi cinci de nuele la tălpi. Apoi hui- 
duindu-l, îl scoase pe poartă. 

Peste un ceas, călugării se treziră cu un 
răvaş cu o pecete cătră stareț. Ce eră scris în 
el, nu ştiu, că am-văzut pe mai marii mănăstirii 
irăgându-se de păr, bătându-se cu pumnii peste 

„cap şi văicărându-se și toată mănăstirea se bur- - 
zului, aruncând vina unul pe altul. Nu mult, că 
arhimandritul cu cei străini, o și luară pe poartă 
speriați. Ce eră, nu se șiiă, decât că până în sară 

“n-a rămas în mănăstire decât călugări. Cei mari
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toţi au fugi! în căruțe, care cu buccele, care cu 

- lăzi, alţii cu desage. 

Ce' eră, așa mi-a venii la ureche, că săra-.: 

_cul bătut n-a fost de cât Cuza Vodă, care anume 

se schimbase în sărăc, anume să ispilească ce 

e pe la mănăstire, şi că răvașul. nui a iost de 

cât dela dânsul. Ă 

lii, tăcă bădiţa Ilie, da bine le-a -a mai făcut, 

-— He heil Aşa om eră Cuza, grăi tala. 

Dumnezeu să-l erte. 

_..— EI şi cu Cogălniceanu, vorbi bădița [lie. 

Când a trecut pe aice la Slatina eu l-am “dus cu: 

poştalionul lui osule Hopa. | 

-— Dar 'staţi,- urmă moş lon, că n-a iost 

Cuza. Vodă, la frei zile numai ce l-am văzut pe 

Cuza la mănăstire. Parcă şi acum îl văd: nalt, cu 

cioc în barbă, cu ochii pătrunzători, da nu adu- 

“ceă nici pe departe cu săracul bătut de călugări. 

| — Taaci, tăcă bădiţa Ilie. 

— ŞI, Doamne, cum se mai puriau toli cu 

dânsul, Când a intrat în mănăstire, călugării au 

căzut la pământ înaintea lui. Da el nici nu s-a 

uitat ia dânşii. S-a uitat în toate părțile şi: a. eşit. 

„Apoi nu. mult, a dăinuit, şi au venit nişte. 

boeri și au făcut catagraiia mănăstirei. Şi au vân- 

dut. vitele, pânea, au 'dat drumu la robi. 

| — Vezi, grăi bădița Ilie, săracul o îi fost 

vre-o iscoadă, şi dacă nu făceau. comedia, poale 

mu păjeau şotia. =
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— Siai să vezi, că a îost altă dănănaie: 
„— Eei, făcă tata inirat, cum așa? 
— Da, făcă moș Ion, și asta. s-a aflat du- 

păce s-au dus toți grecoteii. Eu eram tot bucătar. 
Povestea cu săracul se împrăștiese cu uimire nu 

- numai în mănăstire dar în toată fara, că şi noi 
crezusem că bătutul a fost Domnitorul -şi toţi. blă- 
“stămau pe Greci. Întruna din zile, trimit pe ajuto- | 

- rul de bucătar-să-mi aducă nişte ciapă de pe nişte 
Siraturi dela poarlă. Când numai ce văd pe ajuto- 
rul meu, galben la îață şi tremurând că vine la noi 
şi ne spune că săracul cel bătut, când cu masa 
oaspeţilor dela Rusalim, e la poartă. Ne diiceru 

„Şi noi, aşa eră. Repede la stareţ, că Cuza Vodă 
e în mănăstire. -„Cum? Cum ?“, întrebă Starețul. 
Şi burzuluială, fată, dela “stareț la îrate şi de a-: 
colo în toată suflarea mănăstirei. Repede Starețul 
trimite pe doi călugări să-l aducă dela poarţă și - 
dă ordin să.se gătească masă bună şi dă șiaieta 

“ca foţi călugării să intre la slujbă în biserică; iar _ 
„el se îmbrăcă în .odăjdiile cele mai scumpe și 
“intră și el în biserică, şi porunci să-l poltească 
pe sărac ca pe un îrate. lute, sări arhondarul și 
iconomul. Nu mult, veni şi săracul adus de că- 
Iugări de subsuori. Cela se lăsă dus. | 

„Poate eşti obosit îrate, îl întrebau ceia. 
— Nu, nu, mulțămesc; mulțămesc. 
— Să mergi în biserică, ziseră ei, ca să 

vezi, cât de Îrumos se slujeşte și la noi.
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— Da, da, grăi el, m-aş duce, să mă închin 

şi lui Dumnezeu sfântul, o leacă“. 

Cum a intrat în biserică, ce slujbă, ce ala- 

suri ascuţite... Iconomul şi arhondarul pe lângă 

el. „Bine ai venit îrate! Bine ai venit! Să nu 

bănui că de, sunfem și noi aşa; dar acum se 

primeşte altiel un creştin: se cinstește ca pe un 

irate întru Domnul. Starețul nu are decât gândul 

ista, ca venind un creştin să-l primească după 

evanghelie: „lubește pe aproapele tău ca însuți - 

pe tine“. Starețul nostru e un adevărai purtător 

de cruce a lui Hristos“. 

După slujbă starețul a eşit cu icoana, şi 

așa au infral la masă, şi au .pus pe sărac în 

iruntea mesii și în jur călugării şi lângă el sta- 

"rețul. Apoi vin vechiu și mâncare bună, şi-l iubiau 

şi-l îndemnau . 

„Ai să stai mult re la noi ?, îl întrebă 

starețul. E | 

_— Eu aş rămânea aice toată vieaja, după 

- dragostea ce îmi arătaţi, răspunse el. - 

— Da, da înțeleg, dar... zise starețul. - 

„— Nu am nici O treabă... dar... răspunse 

săracul, . : - | 

_— înţelegeri. tfeleg, dar... ia, ia frate, ia, 

şi ospătează. . 

„— Bogdaproste, lasă... Dumnezeu sfântul să - 

vă ajute... la acum zic şi et că am mâncat, — 

„vorbi săracul.
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Ă — Eu, de când am venit, zise stareţul, am 

schimbat rostul “mănăstire, me place când vine 

un sărac să-l primim ca pe un frate întru Domnul. 

Poate. vrei să te hodineşii, îi vorbi după masă. 
— Nu, răspunse săracul, că mă duc că am 

o cucoană pe aice pe aproape şi mi-a făgăduit 

ceva să mă îmbrac. 

— Da, da înţelegem, făcii stareţul. "Prea 
bine — și îndată bătă din palme și porunci să . 
pue caii la trăsură, „Să stai frafe.să nu te duci - 

pe jos, că slavă Domnului avem şi . noi o trăsură 

cu care să ducem un creștin“, . - 

Şi au. petrecuti pe-sărac până la poartă, iar, 

trăsura l-a dus până la Cichirdiceasa la Petrea. 

Aice vizitiul, dupăce se dădii jos săracul, chemă 

pe porfar și l-a întrebat: 2 

„Ce, nu-l cunoşti ? 
— Cum nu, i-a răspuns portarul; 

-— Şi nu-ți scoţi pălăria. înaintea lui ? 

| — Înaintea istuia ?, făcii omul. Vaai, da dia 
pe semne “ai orbul găinilor, drept cine-l iai? - 

„— Cine ?, răspunse. vizitiul supărat. Adecă 
par' că noi nu ştim... ! 

— Piil.. şi a început portarul să râdă, să 
se ție cu mâna de inimă:: „Amu pricep.. Da de 

„unde ești dia? | o o 
— Dela mănăstirea Neamţului. | 
— Ha, ha, ha, îăcă portarul, da bine v-aţi - 

păcălit. Amu, Știu... Cuza Vodă, nu așa? ta, ha,
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_ha. Aista Cuza Vodă ?. Aista e un sărac, care - 

vine din când în când de-i dăm câte o bucată 
de mămăligă“. 

 Căleală. 

"Da vizitiul n-a mai zis nimic ci a dat biciu 

cailor şi s-a tot dus duluţă. | 

- Acuma starețul şi toţi aşteptau pe vizitiu să 

le spue cum l-a “primit acolo. Când au auzit au . 

rămas tâmpiţi şi râsete pe noi slugile. Apoi a 

mai venit săracul după asta, dar i se spuse că: 

- starețul nu e acasă şi că praznice de acele nu 

se fac decât la o sută de ani. odată, când se 

răsfințeşte mănăstirea, şi de data asta s-a mul: 

-fumit şi cu o bucată de mămăligă și o strachină 

“ de lapte acru și ne-a spus că dupăce l-au bătut | 

- călugării s-a dus la Cichirdiceasa. şi s-a jeluit, 

dar un nepot al cucoanei ce. s-a gândit, că:a 

scris un răvaș călră călugări, spunând 'că au bă- 

tut pe Cuza Vodă. Apoi de câteori venea tot în- 

irebă .oare când a mai da starețul o masă ca 

- aceea, - E 
mPiil,. făcăi bădița lie, că a dracului pă-! 

— ŞI, aşa, zice” moş Ion, de atunci a Tă- 

- mas povestea că Domnitorul Cuza, a mâncat bă- 

tae dela călugării dela mănăstirea Neamţului, dar 

"--- încolo nuri- decât: “păcăleala asta ce le-a făcut-o: 

nepotul cucoanei, de ciudă că au bătut pe om“. 

Ace se făcii tăcere. Focul se stânse. Afară



Cuza Vodă la Manăstirea Neamţului 75. 

ningeă tare, se cunoştea după. zăpada. ce se a- 
şezase pe cercevele. - 

„Focu, Reveica, grăi mama, îuga . de lrage 

jarul“. 

Nu mult o căldură dulce se împrăştie în 
casă.. Tata se culcă pe pat. Leliţa Maria. şopfi. un 
bună sara şi eși cu bădița Ilie. Moș Ion şi leliță 
Smaranda se duseră şi dânşii la culcare; apoi” - 
se auzi cineva eşind aiară, da nu mult bădifa Ilie 
crapă ușa și grăi:. 

„Măi, strașnic mai ninge afară. Bună sara, 

„— Mâine, Ilie, mâne sară, grăi fata prin somn, 
alia“, iar eu adormii în noaptea aceea cu o mare 
ciudă pe Greci, că au bătut pe sărac și așa s-a 
săpat povestea asta în suiletul-meu, că de. multe 

“ori îmi amintesc de dânsa. lar acum venindu- i 
vremea s-o. scriu, v-o povestesc şi dvoasiră.. 

Ra
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"De. multeori mă luă tata la iaz de vale, ori . 
la „Călugăr“. la prins pește cu crâsnicul și cu : 
„coșarca la raci; iar în drumul nostru întâlneam 
ogoare, popușoiște ' şi foloace. .. i 

Într'o dimineață de vară,: pe când soarele : 

eră sus, iar moleșeala frunzelor prăluiie, arătă că - 
vara se călătoreşte, tata îmi zise: 

„Măi, lonică, hai și de-om prinde nişte pește o 
cu crâsnicul la iaz la Călugăr“. 

Mai mare bucurie nu aveam de dus, decât, 

când. mă luă cu el la iaz, că îmi plăceă să văd 

„cum se sbat peștii în. crâsnic. ca niște argint viu 
-şi cum curge apa la vale în sclipire de sticlă, 
şi ca întofdeauna mă dusei și atunci cu dânsul; 
apucai. prin Pietrari, prin . grădina lui: Filipeanu, 
de acolo,.prin Fălticenii-vechi, pe la un cunoscut
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al nostru Petrache a Ţiei; apoi pe lângă grădina 

lui Diaconovici și prin țarină, la pod, la Pârlita, 

pe sub care curgeă Șomizul, repede, albastru, le-. 

gând iazul Călugărului de cel al târgului, ca un 

mănunchi două: ghiulele grele. Şi cu cât ne a- 

propiam se auzea siada iazului. Crâsteii țipau, 

„iar broaștele orăcăiau de credeai că au de pus 

s 

la cale cine știe ce treabă. 

__ Până acolo, dela grădina lui Diaconovici se 

face un câmp, câte : odată, cu popuşoiște,. câte 

odată suhat şi tocmai în vara aceea eră sămă- 

nat cu popuşoi. 

E ştiut că prin popuşoişti şi. chiar suhat. 

creşte multă  holbură,. o îloare ca zoreaua, dar 

„mică cât un degetar şi în-cute ca o rochiţă, când 

albă, când roşietică, cu îrunza ca un hârleţ şi se 

agaţă de ce-i'cade în cale, mai ales de popuşoi 

„ca să se poată sui cât de sus. Şi focmai -popu- 

 şoişiea aceea, ca toate popuşoișlele eră înădu- 

şită” de holbură.. 
Eu o ştiam. că şi noi aveam destulă prin . 

E grădină şi o culegeă mama de. 0 da la vacă şi 

la porc. 
Şi cum treceam pe o: cărărușă, dela hatul 

popuşăiștei, ce da spre. pod, văd o holbură înilo- 

rită şi ce-mi veni că rupsei o îloare și îi zisei tatei: 

„Tătucă, mama mi-a spus că toate îlorile 

au jetiea lor, oare şi holbura o îi având?" 
—. Vezi tu, grăi fata, câte dobitoace suni
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pe lumea asta şi câte flori şi câte ape, toate au 
jetiea lor şi holbura și urzica și tot. 
„— Bine, îi zic eu, da oare povestea holbu- 

rei cum o Îi 2“ o 
În vremea asta făcusem cotul popușoiştei, 

şi darăm la pod, pe când tata îmi vorbi punând 
halaturile din spate jos: a _ 

„Apoi, dacă ţi-e de asta, hai să ședem ice, 
să-mi îac o “țigară, și după ce-oi svârii crâsnicul 
în baltă, om povesti“. Şi se aşeză şi el jos, şi 
scofându-și din sân paciocul îşi împleti o. lulea, 
apoi o aprinse, și punând o bucată de mămă- 
ligă, din o trăistuță în crâsnic, îl şi asvârli în 
iaz şi începi: i | 

„Hâm! Apoi mai întâi trebue să-ți spun că 
iloarei istia îi mai zice și Rochiță-rândunicei. 

— ŞI de ce? îl întrebai grăbit. 
— Apoi să-ți spun, şi tata mai mutând 

„crâsnicul spre pod, urmă: Mă 
„Cică, pe când a fost aceea, amu o sută, 

0 miie de, ani, a fost o babă şi un moşneag 
într-un Sat și nu aveau băeți. 

— Măi, grăi într-o zi moșneagul, vezi măi 
babă, cât ne chinuim noi să sfrângem şi să fa- 
cem și fot degeaba; n-avem cui lăsă. 

„_.— Aşa -zău, făcă baba, şi cât ne-am cătat, 
Şi cât ne-am rugat şi nu-i un copehil de leac. | 
Slujbe ce-am dat... a 

— Asta, măi babă, nu e de șăguit, vorbi 
. 6
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moşșneagul, ca -mâne . închidem ochii şi n-are 

cine ne da de pomană o cană cu apă. 

— Măi omule, îi dă baba, musai trebue 
să căpătăm un băet. 

— Ce să facem, răspunse moșneagul,. să 

luăm unul de pomană, doar, vreun nepot, ceva. 

_— Să luăm, grăi moșneagul, da să luăm 
unu militel să-l 'creştem în dragostea noastră, să 

ne cunoască de părinţi, asta-i fătu lui tăt“. 

Și moșnegii chibzuiră să colinde tot satul 

„şi toate casele cu băeţi mulţi şi să ceară unul 
„de pomană. 

Şi cu gândul ista s'au culcat. 
| Aice fata iar mută crâsnicul gol în altă 

parte şi urmă: 
- „Şi s'au culcat îrumos ca moșnegii, da așape 

la cântători, moșneagul ghionti pe babă: „Tu fă!“ 
— Aud, grăi baba somnoroasă. 
— Măi, babă, ştii ce am ghisat? 
— Ai? făch ea, din toropeala somnului. 

— Măi, asculţi tu? 

— Da, răspunse dânsa.. | 

— Măi, mi se păreă că a venii un om la 

— MÂNQua Da tu m'auzi. Nu mai spun... . 

— Ba aud, aud, vorbi baba, și horăi înainte. 

— Ascultă,. îi zice moșneagul ghiontând- -0, 

a venit un om la mine... - 

— A fivrun sfânt, grăi babă, și iar a prins . 
a-şi trage suiletul de somn. 

4
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„— AA hi, și asta, îi dă “moșneagul, dar as- 
cultă, și o sgăţâi. - . NR 

„Și a venit un om la mine, zise moş- 
„neagul, şi mi-o spus, cum ne-om 'sculă să ne. 
ducem așa pe drum și ce-om găsi să aducem. : 
acasă. Asculţi tu? | a 

— Ai înebunit moșnege, făcis baba, ce o 
zis să mergi călare? E 
„.— Măi, ce om-ești tu, N-auzi, Şi o sgâțâi; 
„n-auzi că a venit un om la mine, și moşneagul 
mai povesfi babei visul, - | | 

„— Ai înebunit rău, răspunse baba, dume-”| 
rită puţin, de ce auzise; nu vezi.că ce spui-tu, 
e de râs. : i | , a 

— Zi, fu, ce_știi babo, a zis moşneagul, . 
„dar eu cred în ghisuri. - , e | 

"— Ba eu, una, îi dă “ea, ca îriptă de ce | 
grăiă moșneagul, nu. m-oi face de râs la oameni . 
uitându-mă pe drum, eu mă duc dimineață la 
“Toader a Catrinei lui lon, ori cum i-o îi zis, să 
iau un băet că are vreo șapte copchii». | 

La vorba asia, fata mai ridică din nou crâs- | 
nicul, și văzii că mămăliga nu mai erâ.în el,- 
da nici pește. PT 
„Vezi, zise el, nu m-am uifat și mi-o mân-- 

cat mămăliga“. A i 
Şi iar puse altă bucată de mămăligă şi 

dădi crâsnicul mai în cursil apei şi urmă: | 
„Și a doua zi dimineața cu toată ciuda babei, 

ge
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moșneagul se încălță, își luă băţul şi pălăria şi 

o luă pe drum, lăsând pe babă să blesteme şi 

să se ducă singură la Toader a Catrinei lui lon, 

care i-a spus nu numai că nu-i dă nici un prunc, 

da aveă s-o deăâ de şugubină cu omu, că el 

ziceă că de i-ar mai da Dumnezeu încă unu şi 

"tot n-or bănui. Și, supărată, baba se înturnă acasă. 

„Da, moșneagu în vremea asta, a umblat 

“tot satul bâjbăind pe jos şi tocmai la poarta bi- 

sericii a găsit-o nucă. 

— Măi, îşi grăi el, pentru asta am umblat 

eu fot satul? Nu se-poate, frebue să mai îie şi” 

altă ceva; n-am căutat, eu bine, poate. Şi co- 

lindă din nou satul, uităndu-se pe jos. Oamenii 
Cari îl întâlneau, îl întrebau: -. 

— Da ce te frămânți atâta, ce cauţi? bade 

" Toadere, ori moșule, cum i-o Îi zis. Da moşnea- 

gul spuneă la unii că a vrut să se ducă la crâşmă 

şi a prăpădit nişte greițari; la alţii, ce-i frăzneă 

şi lui prin minte, doar să se mâniue de vorbă. 

Da tot n-a găsit nimic şi se întoarse acasă cu 

nuca, unde găsi pe babă supărată şi uitându-se 

pe fereastră; şi a întrebat-o ce a făcu. Baba i-a 

spus că a fost la mai mulţi oameni din sat şi 

nu i-a dat nici un băet. Moșneagu | însă îi grăi 

vesel: 
— Eu am găsi, uite! Şi scoase nuca. 

— Ai ajuns în mintea copiilor; moșnege, îi 

da baba, amu te amăgești şi singur.
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— Ba, de loc, a zis moşneagul, nuca asta 
e norocul meu, și să nu care cumva să te atingi - 
de dânsa că al tău e Antihârtul“, 

Şi moșneagul puse nuca pe fereasiră. Da, 
baba să moară de râs. 

„Nu râde, grăi moşneagul, nuca e copchi- . 
lul meu, tu să mi-o păzești. ” 

- — Ai înebunit moşnege, făcă baba“... 
Da moșneagul mai dând o gură babei 'să-i 

păzească nuca, se duse pe-aiară să-şi mai vadă - 
de treburi. | 

Din ziua ceia, par "că moșneagului, nu i-a 
mai Îost, nu ştiu de ce, dor aşa de băeţi și parcă 
nu-i mai eră casa aşa goală, şi i se părea că 
nuca de pe îereasiră e o ființă vie şi adesea vor- 

„beă cu dânsa, şi o desmierdă ca pe un băiat, Da 
baba mereu în luă la vale. . 

„Lasă, lasă, îi cântă moșneagul, râzi tu, da 
“îi vedeă“, 

“Aice, fata ridică iar crașnicu şi îl dădi i iar 
lângă pod și urmă: | 
„Da, pe atunci, ceasurile zilelor erau, luni și 

lunile ani. Şi cum e azi, a găsit nuca, o îi fost 
luni poate, și peste șase zile a venit dumineca“. | 

Moșnegii de dimineaţă s'au îmbrăcat şi s'au. 
dus la si. biserică. După slujbă veniră acasă. Da 
acasă, casa măturată, paturile aşternule, blideie 

„spălate. Nuca la locul ei. 
„Măi, ce să fie asta, îşi dădură bătrânii cu
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mintea“. Moşneagul par'că pricepeă ceva, da se 

femeă să nu îl vadă baba. La urmă baba îl spionă 

pe moşneaa cu coada ochiului şi îi vorbi: 

„la nu te mai preface moşnege cu nuca fa. 

Vrei să spui că nuca fa a măturat casa, a spălat 

blidele. Da ce mă, crezi tu?. 
_— Ba, eu, îi dă moșneagul, eu, nici.prin 

gând nu-mi frece una ca asta, da cine ştie, poate 

Dumnezeu văzând că: suntem singuri şi bătrâni . 

o îi trimis vre-un înger să ne măture casa“ 

Da, tot din vorbă. în vorbă, dară că. poate 

ei au făcut toate rânduelile din casă, dar au uitat, 

-şi tot nu se dumiriră, ci se siătuiră ca a doua zi 

duminecă cu. dinadinsul să lase casa nemăturată 

și paturile nesirânse, șă vadă or mai i găsi rân- 

duiala dela dumineca asta. - | 

“Şi, a doua duminecă cum s'au sculat, doar 

"Sau spălat, s'au schimbat şi s'au dus la si. bi- 

serică, şi când veniră înapoi, fot aşa: casa mă-. 

„ turată, paturile strânse, blidele spălate. 

*  Moșneagul își dădeă el ceva cu mintea, da 

tăceă; iar baba ajunse la gândul că numai Dum- - 

“nezeu ori vre-un vecin le face minunea asta. 
- Da a treia duminecă moșnegii iar s'au por- 

nit. la si. biserică, da dela un loc s'au îuturnat 

şi pe din dosul casei au “venit tiptil, tiptil, până 

aproape. Şi ce să le deie văzul: ferestrele des- 
chise și o iată umblă prin casă, şi nuca. fot pe 

fereastră, da deschisă și goală. Moşneagul, încet,
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încet se pleacă sub îereasiră, și se 'uită la fată, 

şi eră frumoasă cum nu pomenise moşneagu iată 

şi grijeă și scutură și aşeză îstul la locul lor, de 

par'că lusese în casa lor de când e lumea. Şi ce-i 

vine lui că ia cojile de nucă şi le bagă în sân 

şi lăcii semn şi babei să vie, și amândoi grăiră: 

„Bine te-am găsit, etica noastră!“ 
Da iata iute dă la nucă. Nuca, pace. 

„Daţi-mi nuca, mă rog, vorbi fata., 
„Nu fetica tatei, grăi moşneagul; de acum, . 

rămâi a noastră. Cum fe chiamă? 

— Rândunica, grăi fata. 

| „Rândunică rămâi la noi, se rugară moșne- 
gii, că Dumnezeu sfântul te-a frimis.“ , 

Şi din ziua ceea rămase fata a moșnegilor. 

Bucuria lor. Mai ales moșneagul nu-și mai încă- 
peă în piele de Îudul şi tot cicăleă pe babă. 

Ă „Ha, babă, ce mai zici, mă mai iai în râs. “ 

Hâ, așa-i că fot eu cu cap babă?" 
- Da baba numai se oftică de niăcaz, că moş- 

“ neagul a găsit nuca și nu dânsa, şi nu zicea ni- 
mic, că îata le arătă la amândoi aceiaş dragoste, 
ba se iuduleă la lume cu dânsa, iar femeile cari 

aveau îete urâte şi leneşe nu mai puteau, de nă-. 
caz, şi foată ziua nu aveă grija decât a Rându-. 
nicăi babei. şi a moşneagului; ba cu vremea au - 
începul şi flăcăii să deă târcoale casei, da îata, 
lasă că nu se uită la nici unul, da moșnegii la - 

dânșii cu „paru.
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* „Unul' mai chipeş și mai chiabur, venise în- 
îro seară, dragă Doamne, să stea de vorbă cu 
fata, cum stau praşcăi la ţară. Moșneagul tocmai 
eră acasă, _ 

„Băeţanul, ca băeţanul de colo a venit să 

deie bună sara, da 'moșneagu care focmai eră 

în prag, îl întreabă: | 

— Bună, da ce vrei 'mneata? 
— Apoi, am venit şi eu, a zis ilăcăul, să 

ne mai vedem. 

— la ascultă, măi ţică, ia zis moşneagul, 

ți-o. spun, cât e cu Îrumosul, de astă-sară să 

nu-ți mai calce piciorul pe pragul meu, că al tău 

e dracu... Ce?“ 

La vorba asta, tata mai ridică crâsnicul, dar 

tot gol, şi-l dădii iar în cursul apei, și povesti: 

„Ce ? i-a zis îlăcăului, de abea mi-am încropit şi eu 

“o leacă de îată și voi aţi pus ochii pe dânsa. Da 

i-a mai uitaţi-vă în cota cu apă, să vedeți cât 
- sunteţi de sluţi. 

- „Atâta a fost, din seara ceea .nu s'a mai 

văzut îlăcău împrejurul casei moşneagului; iar 

el, ca să nu se uite nespălaţii la | fata lui, trânti 

un gard de nuele și o poartă cât casa. Un lucru 
îi mâncau pe moșnegi și se înirebau: i 

„Măi, de unde vine fata asta?“ Şi nu-și pu- 

teau da cu mintea. Până într'o seară, după ce 

amu iata se mai dase cu dânşii la vorbă şi dânşii 

îi cunoșteau foafe voile, într'o seară stăteau taţi
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frei aiară pe prispa de dindos a casei. Și tocmai 
eră înseninat şi steaua ciobanului se vedeă, ca, 
de obiceiu, spre sfinţit. 

” Aicea, fata simi o fremurălură a crâsnicu- 
lui şi îl ridică, şi în el, o lopăţică de argint se 
sbăleă, eră un costruş şi „alți chitici, 

„Hopaal zise fata, că. prinserăm unu, da fâr- - 
ziu mai veni, şi svârii crâsnicul pe mal. Eu re- 
pede prinsei peștele şi îl băgai sbătându-se în 
frăiStuță, și după el şi chiticii. 

— E rar crâsnicul, zise tata, de aceea nu 
se prinde caracuda, “ 

Și el, mai puind o bucată de mămăligă, 
aiundă iar crâsnicul în iaz. 

„Și, îi zisei eu cu gândul la poveste, ce a 
mai fost cu fata tată ? 

— Și, urmă el, cum stăteau toţi trei afară, . 
moșnegii îi grăiră fefei: | 

— Brândușa noastră,- da cum te-a lăsat 
Dumnezeu să stai în coajă de nucă?“ - 

Și fata povestii: - - - 
„Tătuca e împăratul lunei şi a venit Iucea- 

fărul de seară, feciorul soarelui, să mă ceară de 
femeie și tata nva dat „după el. Da am trăit rău 
cu dânsul: nu ședeă-niciodată acasă şi mă temeă. 

— Da unde stăteai? cică o întrebă baba. 
„— Stăteam la mama luceatărului ziua, a | 

răspuns îafa, care şade în castelul cerului, și 
care-mi i făceă zile iripte, mă iăceă veșnic să lu-
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“crez, şi nu mă lăsă să mă hodinesc decât ia 

amiază când veneă soarele la masă și mă pro- 

bozeă. Şi ca să scap am îugit la părinţi în lună, 

dar şi acolo bărbatu-meu m'a găsit. Atunci, nam 

“așezat înir'o nucă şi mi-am dat drumul pe pă- 

mânt şi am picat focmai în satul ista. Se vede 

că Dzeu ştiă că sunteţi oameni buni şi va dat 

gând să mă luaţi“. 
Da lucealărul pe când vorbiă fata, de odată 

se iăcă roşu, şi dânsa cum povesteă se uită la 

el și se spăimântă şi grăi cătră babă: 

„Mămucă, uite la luceafăr, cum schimbă 

fefe-feţe. Eu mă tem de dânsul. 
„_.— De ce să fe temi, a grăit baba, are să 

fie vânt și de aceea. 
— Aveţi să vedeţi, le-a răspuns Rândunica, 

_că bine n'are să fie. Eu îl ştiu cine e; mă caută. 
— Să vie, grăi moşneagul, când i-oi arătă 

reteveiul, să nu-mi zică pe nume“. 
Da din seara ceea Tuceatărul ma mai și 

pe cer. 
"Ce se tâmplase? El pe semne a văzul ori 

nu pe iată, da își făcă, la ce făurar o îi fost, 

un scrânciob de: aur și cu aripi. Şi schimbân- 

“.du-se în un flăcău de. țară cu faţa arsă de soare 
şi de. muncă, :cu. suman, cu inimei şi bernovici 
şi încins cu un brâu' roșu, și dându-și drumul pe 
pământ, a pus scrânciobul î în O căruță cu un cal, 

Şi din sat în. sat, din târg î în târg, unde aiungeă,
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tomneă scripcari, așeză scrânciobul în bătătura 
crâșmei şi vesteă, că cine 'vrea să fie mândru ca 

"un făt îrumos să se .deă în scrânciobul lui. ŞI 
cine vreă mâncare și beulură pe degeaba, să-și 
“aducă la scrânciob şi fata. Și alergă la el oame- 
nii cu safele. Și după ce băețanul jucă cu toate 

ietele şi se uita la ele bine, își puneă scrâncio- 
bul iar în căruță şi 0 porneă mai deparie. 

Da, cu cât colindă mai multe -sate, cu atât 
se auzeă că în culare sat, doi moșnegi au o fată 
minune şi la chip şi la hire și o chiamă Rându- 
nica, şi fot înfr'acolo grăbi îlăcăul; da şi vestea 
„despre scrânciobul îlăcăului, i.s'o dus buhu și ” 
toată ziua oamenii nu vorbeau decât de scrâncio- 

„bul minunat, şi deabea îl aşteptau satele să vie, 
mai cu seamă slutele şi cei cu irecere. puţină pe 
lângă îete, până ajunse îlăcăul chiar în satul cela 
“unde şi tocmi scripcari şi după ce cumpără Vreo 

„ două buţi cu vin şi unu de rachiu, așeză scrân- 
_ciobul chiar în bătătura crâşmei şi dădă, ca în 
alte părți, ştire, ca cine vreă să mănânce. şi să 
pelreacă ca oamenii să-şi aducă şi fetele la scrân- 
ciob şi îtăcăul înşiră la cine-l întâlneă, darul ce-l 
are scrânciobul lui, când: cineva se dă în el. 

Atunci, să fi văzut: toţi băețanii cărora le_ 
grăise moşneagul' că-s urâţi, foate slutele, toate 

„cârnele şi buzatele, și femeile de furcă şi crâşmă 
Şi toţi învitaţii cu gâtlejul clătit şi toate. moacele 
care aveau ciudă pe îafa moșnegilor, și doriau
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să fie şi ele îrumoase, toate au alergat la scrân- 

ciob; numai Rândunica nu a vrut să meargă. 

Moşneagul ar îi vrut şi el să beie o leacă,' 

baba şi dânsa, da îata a spus că nu se duce 

că are un semn că nu are să fie bine, că omul 

cela cu scrânciobul nu i se: prea pare ei lucru 

de ispravă. Da baba curioasă de a şti ce e pe a- 

colo, fot s'a dus. 

| La vorba asta, fata scoase crâsnicul şi-l 

aruncă mai pe pod, în vreme. ce urmă: 

„Şi, s'a dus baba şi eră un chei şi o nuntă: 

deoparte gospodarii cu fetele şi femeile, beau şi 

închinau, de altă parte hora cât ţi-i lumea şi în- 

vârteală de scrânciob; iar îlăcăul cel strein, când 

jucă,. când se dădeă cu îetele în scrânciob și cum 

se aşeză fata cu el în scaun, lasă că se făceă 

mai îrumoasă decât îata moșnegilor, da căpătă 

şi o salbă de sorocoveți. Asta o făci pe babă 

să-i vie sudori, şi Doamne cum ar îi băut şi ea 

o leacă, dar dacă nu venise cu iata, şi văzând 

că lucrurile se întrec cu şaga, că şi cea mai slută 

dintre slute s-o făcut mai îrumoasă ca fata ei, şi ; 

aleargă acasă. 

| — Măi, moşnege, grăi ea, venind într'un' su- 

ilet, să se gătească și fata noastră că toate îe- 

“tele care se dau în scrânciobul cela, îs mai îru- 

moase ca dânsa, şi baba'a prins a înşiră. ȘIii. 

tu pe chioara lui cutare, pe şontoroaga iui cutare, 

- pe buzata lui cutare, mai cun! s'o pus în scaun
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nu le-am mai cunoscut de mândre. Să meargă, 

m'aș vreă ca cumătrele, mâne, să-mi bată în pumni 

peste gard. * 

— Măi, babă, grăi moşneagul, nu îi nebună, 

mie puşlăul ista nu-mi prea pare, cu scrânciobul 

lui. Vorba îetei, ce ros. are el să colinde lumea, 

să deie de mâncat la oameni de pomană. Fata 

noastră a avut bărbat. Şi să nu ie chiar el şi 
vrea s'o capete din nou. 

— Mie mi se pare că e chiar el, a grăit fata. 

— Eu tot zic să mergem, făcă baba, că-mi 

crapă inima de ciudă, când mă gândesc că mâne 
leliţele şi pușlăii din sat, au să râdă de fata noastră. . 

— Da câte i-o spus baba moşneagului de 

irumusețea slutelor, i-o umplut şi lui de racilă, 

că a şi zis: „Ce afiaii, dacă e vorba pe aceia 

nu vreau ca fata noestră să rămâe de râsul slu- 

felor şi cu toată îndâărjirea lui a grăit: 
„Bine îie şi aşa, să mergem!..“ 

Și au îmbrăcat fata și s'au dus cu dânsa. 
S'a uitat iata la băețan şi nu l'a cunoscut. 

şi tot poate nu s'ar îi suit în scrânciob, da şi. 
moşneagul a înghialo că nu mai puteă de ciudă 

că, chiar, cea mai slută din sat eră mai frumoasă 

ca Rândunica. 
Și fata s'a suit lângă Alăcău şi numai odată 

el a dat drumul aripelor la scrânciob şi s'a şi 
înălțat ca gândul în sus. 

Da în vreniea asia, spre minunea moşnegilor,
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au văzut că toți îrumoşii s'au făcut urâţi cum au 
fost. Atunci au cunoscut ei, că a lost o şmeche- . 

.rie a aceluia cu scrânciobul, şi s'au pus moșne- 

gii pe plâns. 

Şi în vreme: ce — la asia tata mută crâs- 

unicul gol în aită parte, și urmă: În vreme ce se 

înălță scrânciobul în sus, îlăcăul a vrut să-și cu- 

prindă nevasta, dar ea i-a grăit: 

„„Lasă-mă, să dau mămucăi şi tătucăi, măcar 

fusta asia de pe mine, să aibă măcar alâta dela 

mine,“ | îi 
| Și el a zis că-i dă voe, da mai înlâi s'o 

lege de gât și o legat-o cu brâul lui cel roş, iar 

. fata s'a desbrăcat de rochie şi a aruncat-o jos, 
ca să fie mai sprinfenă, și smâncind brâul din 

mâna luceatărului își dădă şi dânsa drumul în 
vânt, ca chipurile el să nu mai „aibă. parle de 

dânsa. 

” Da, pe semne, Dumnezeu sfântul a Vrut, că 

a şi prefăcul-o în pasere; iar lusta prinzându-o 

baba, .s'a prefăcut în holbură, iar Rândunica s'a- 

dus de şi-a făcut cuib sub streșina moșnegilor 

şi de atunci, până azi, trăește pe. lângă casele 

oamenilor, şi zice că de aceea e roșie rândunica 
pe la gât, unde a îost.legată cu brâul cel roșu 

a băețanului; iar holburei de atunci îi mai zice 
şi „Rochiţa Rândunicei“. Şi cu asta să ne îie de 
bine, da hai în altă parte că aici din pricina po- 
vestei n'am prins. nimic: mai mult am speriat
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peştele; că de-o auzi mă-ta că ne-am ținut de po- 
veşti, ne dă afară, | 

% 
- e + 

Soarele, eră acum sus. Ceasornicul dela bi- 
serica' Adormirei bătuse întâi patru, pe urmă zece 
ciocane grele, deoparie şi de alta a podului mai 
spre sfuhării se vedeau temei căutând scoici și 
dând cu volocul, iar fata zise:: 

„Să mergem pe celălalt mal a apei şi luân-., 
du-ne halaturile frecurăm podul şi darăm pe ce-, 
lalalt mal. Lasă crâsnicul. în- niște 'stuhărie. Eu 
vrui să-i vorbesc ceva, da el grăi: N 
„— Taci, taci amu,. și: văzui că bățul din 
mâna lui tremură și se aplecă în jos. El iute îl 
şi ridică și îl svârli pe mal cu un sucitor viu de 
argint în el și alte bucăţi de argint sărind în sus 

Şi alte negre la fund. Repede îl şi prinsei de după 
“gât pe sucitor;'iar fata vorbi: - 

„— Na, na trăistuța și îi dădui drumul la cei- 
lalți de dinainte.“ a 
"La vederea suciforului se trezi în mine foa-. . 

mea și mă tăci să mă gândesc cu dor la un 
borş moldovenesc cu peşte, pe care numai mama: 
știă să-l facă și:la o bucată de mămăligă caldă 
şi îmi lăsă ceva sărat prin fălci și ceva se lăr- 
geă în coșul meu și cereă borş cu pește. 

Aşa a iras de vreo câteva ori şi când cea! . 
sul dela Adormire băţă unsprezece ciocane, îrăis- 
iuța păreă ca singură o ființă prinsă întrun Vo-
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loc, aşa se sbăteă în mânile mele şi plecarăm 

acasă: eu cu o poveste şi fata vesel că şi-a um- 

"plut trăistuța cu peşte. Şi borş de pește ce am 

“ mâncat în ziua ceea, că am uitat și povestea şi 

nu mi-am mai adus aminte decât azi şi iată vo 

povestesc și D-voasiră,
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De: patru ani e dus Ionică, băiatul lui înoș 
“Vasile, prin lume şi n-a venit să- -și mai vadă ma-. 
car! căsuja, de: nu şi locurile de odinioară, unde 
a copilărit, a auzit cele 'mai irumoase poveșşii cu 
zmei şi feţi- irumoşi. A plecat într'o zi, pe când nu 
eră! moşneagul acasă, şi când a venit nu l-a mai - 
găsit; i-au spus vecinii că a plecat la București. 
La ce? „Că acasă o pâne o aveă,o zdreanţă gă- 
seă, 'ce l-a făcut să se 'ducă aşa departe, din 
iundul Moldovei, . în orașul, cela? Şi de atunci, 
să nu-l mai vadă nimeni. De ce 'nu s-a înturnat 
odată înapoi, 'ce îl fine pe dânsul să freacă pa- 
tru ani și să nu vie odată acasă. Cine ştie? Sin- . 
gur Ionică ştiă şi Dumnezeu, 

lonică eră băiatul cel 'mai: mic a lui moș 
Vasile” și cel din urmă. L-a crescut cu baba nu- 

7*
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mai în poveşti şi l-a învăţat să știe ce-e irica 
de Dumnezeu şi rușinea de oameni. Când a mu- 
rit baba, eră prin postu Crăciunului, băiatul îm- 

plinise în vara anului aceluia 13 ani; iar moş- 

neagului, după moartea babei, singura mângăere 

îi îu băetul, şi se uită la el ca la un-mărce dă 
în copt. Şi a mai trecut după asta vre-o Irei ani şi 

_dupăce a învăţat puţină carte la şcolile din târg, 
“ce se: gândi, că n-ar îi bine să frăiască fot pe 
spinarea bătrânului, ci -să câștige și el un ban, 

„ba să-i trimită şi lui un ajutor, şi cu gândul ăsta, 
"chiar în foamna anului al treilea dela moartea 

" “babei, pe când moșneagul nu eră acasă, ca să 

“nu:şi îacă nici lui nici moşneagului inimă rea, 
s-a dus şi a lăsat pe moşneag singur, cu flec- - 
for, bătrânul câne, care și el.abia se fârâe a--: 
cum pe sub pereţi de slabi: doi bătrâni cari se 

iau unul cu altul, și iată-i ajunşi peniru: a patra 

oară sărbătorile de iarnă singuri-şi tocmai e în 

sara de ajunul . Crăciunului, și cele două ființe . 

singure se găsesc ca întotdeauna, unul, omul, la 
vatră scociorând cu cleştele nişte cărbuni, şi ce- 
lalalt în pae în şură. Cine știe dacă Hector nu 
s-o fi gândind la bucăţelele de pâne şi mămăligă 

ce i le da lonică şi pe care acum, când nu eră: 

- nici sfăpânul câteodată acasă, nu are cine i le 

da, se cârligă de. ioame și poale își zice: 

„Ce nu mai vine Ionică cela, odată, că în 
foți anii scrie. să-l așteptăm şi el nu vine“.
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Și învremece, poate Hector citând. se co- 
vrigește în pae, puiuind, gospodarul cu părul alb 

ca argintul, cu faţa brăzdată de zeci de încreți- 

furi, cu ochii mici, în para focului, se gândește 

la ce se gândește, şi nu-şi poate ţintul gândul. 
Se gândise ca un ceas la ceva; în mintea lui 

eră o vălmășeală: își aminteă de toate și nici 
una nu aveă capăt; îşi aminteă de scrisorile tri- 
mise deatâtea ori, că vine și vine, de banii pri- 

iți dela el; îşi aminii că întrun an la Paşti i-a 

frimis O cămașă nouă fărănească şi un brâu na- 

„țional. Toate scrisorile le are puse clif şi cămașa. _ 

şi brâul, le ține ca pe nişte lucruri sfinte şi nu 

„se îmbracă cu ele decât. la zile mari. Pe urmă se 

gândi aşa să vândă casa şi să plece la Bucureşti. 

Da venise niște stelari şi cântecul lor, lasă că i-au 

făcut bine, dar l-au scos din calea gândurilor ace- 
lea. Și cum sta cu ochii în para focului, deodată 
tresări cu spaimă: „Oare l-oi mai vedeă? Va mai 
veni acea zi fericită să mai mânânc cu el din-. 
imun blid? Uite, odată să-l mai văd şi apoi facă 
Dumnezeu sfântul ce o vreă cu mine. Dar dacă. 
nu vine, dacă mor, şi nu-l mai văd? Cine ştie 

zilele mele?“ Şi par'că zilele lui erau înșirate pe 

o aţă care clipă cu clipă piereau una câte una 

şi se împuținau, şi asta îl îniioră ” din tălpi şi îi 

luă din putere, și urmă: 

„la așa: m-a amăgit în toţi anii, „că vine, 

vine ba la Paşti, ba la Crăciun, și n-a mai ve- " 
N
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“mit. Dar să-i dau și lui dreptate, el zice că irăeşte 
"bine acolo, dar Dumnezeu îl știe... Dar de ce nu 
vine acasă, că o mămăligă: e, un pat e: vom 

trăi și noi ca doi. burlaci. Și chiar dacă are cu 
ce, ce-mi îoloseşte mie dacă nu-l văd, dacă nu 

ştiu cum e. lacă l-am uitat, amu s-o îi schim- 

bat“. Şi ochii moşneagului se iăcură mici în para. 

* focului şi gândi:. „Par'că-l văd, ca m zare: cu 
părul lung şi galben, alb la faţă, ochii albastri 

“Şi mici, şi vecinic dus pe gânduri şi supărat“, 

şi chipul băiatului îl dură şi oită: „Oil Ofl Oil, 
nimeni să nu mai fie părinte ca mine, și apoi | 

atât de singur la bătrâneţe... Tare mi-e. jele.... A 

avut şi el dreptate, nu-i vorbă: la ce să stee aice, 

„la sărăcie și năcaz, că de când a murit maică-sa - 
tot năcăjit a fost săracu: dormeă, nu dormeă a- 

casă, dar de mâncat, răbdă cu zilele, că n-aveă 
cine să-i facă, că eu umblam -şi eu după treburi 
şi n-aveam fimp să mă ţin de casă... Da amu, 

uite, să vie; îi fac eu mâncare, ră bag argat la 
el, mă rog, vând loc, vând tot, până şi-o găsi o 

slujbă pe aice, numai să trăiască bine“. 

-Şi pe când gândeă astea, afară începuse: 
să înopteze bine. Focul din vatră se trecuse; oa- 

lele erau fierte, le dădi de-oparte, apoi dădă jaru 

în cuptor, să se facă cald, să poată durmi, că: 

nu Știu cum, când eră cuptorul încălzit şi se 
culcă pe el, i se păreă că are un prielin ce-i 

- ține de urât. |
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Omătul eră mărişor şi luna se arătă. lă Tă- 
sărit roșie ca focul: şi aburită de ger: razele ei 
schimbă întinderea albă î în fețe de pietre scumpe. - 
El mai aruncă câteva vreascuri să ardă mai bine, 
își apropie mai bine scaunul de “Valră, scoase 

- din sân o sticluță cu rachiu şi pe când: para se 
înălță, în creștetul cuptorului pârăind, el se uită. 
în lumină la ea și trase o dușcă bună, apoi, du- 
păce mai aruncă câteva lemne groase în foc; .. 
îşi..prinse căpul î în mâni nedumerit şi gândi: 

„Uite, mâne e ajunul, poimâne e Crăciunul. 
Cu cine mănânc eu o bucăţică și cu cine vor- . 

„_besc o vorbă? -Cui îi Spun ce am tras în cei 
patru ani de când a plecat? Nimărui!.. Dacă îi | 
spun cuiva păsul meu, ca om, mă caină, dar nu-l 
doare ca pe minel...“: 
„Focul ardea bine în cuptor; nişte vreascuri 
verzi începură. a țiul jalnic; parcă, şi ele s-ar - 

- jelui de soarta lor. . 
Moşneagului, cântecul isfa îi apăsă pe Su 

ilet ca ceva singuratic şi greu. Lumina lunei se - 
sui în sus, se albi ca o lampă cu: abajur aprinsă, 
şi florile de ghiață de pe ferestrele strâmbe, din 
care două cu câteva geamuri lipite cu. hârtie se - 
-zugrăveă pe lutul din casă. Ar îi vrut să aprindă . 
o lampă, dar se opri, ardeă candela la icoane; şi - 
apoi, înfunerecul. din casă, eră frate cu singură- 
tatea și gândurile lui întunecate, greoaie și încete. . 

A îost de-cu zi la gară, a fost eri ziua, a- :
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poi eri noaptea; a tremurat de frig, așteptând 

sosirea trenului.  Când-a sosit în gară „balaurul 

negru, inima i-a sărit arsă de dor, de bucurie, 

şi a început să-i bată pieptul cu putere. De ce-i 

băteă, nici el nu-şi da socoteală, şi se uită cu 
băgare de seamă când. la un călător, când la 

altul, dar nici unul nu s-a apropiat de el să-i 
zică măcar: „Ce mai faci, tătucă?* Şi a aștep- 

"tat până vagoanele sunară a gol și lămpile prin- 

seră să se stângă. A văzul: părinţii. cum îşi îm- . 

- brăţişau copiii veniţi de pe la şcoli, neamurile pe 
“ neamuri, prielinii pe printini, şi numai al lui : 

„pare că-l prăpădise trenul pe drum. N-a făcut - 

“alta, decât s-a lăsat pe o bancă afară, nedu- 

merit, şi mâhnit ca o noapte înorată şi doar a 

“- dat.din cap: „Nu, riu, nu are să mai vie!“ Şi 
cu suiletul bătut de gânduri şi zdrobit de jale, 
şi cu 0 presimţire goală de casă pustie, s-a în- - 

_ “tirnat acasă plângând. [1 se păreă că e cel mai 

“- nenorocit om din lume. 
Şi ce irumos a griji! casal lar a s-a dat. 

şi s-a ras, s-a. îmbrăcat cu cămaşă curată şi cu 

" brâul ce i l-a trimes băiatul s-a încins, şi aşa 

mândru gătit s-a dus la gară. | -. 
„De acum, gândi el, nu mai vine. Aşa mi- a 

iost scris, așa irăg. “Şi aşa am tras, 

Jarul eră mare în cuptor, scânteile ce cădeau 

dela lemnele ce ardeau, făceau din vatră o lume 
de povești; fiecare scânteie eră o piatră scumpă 

_
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_la un palat din poveste ce se clădeă; se clădi 
până sus la lemnele ce ardeau. Deodată un lemu 
pocni şi palatul se ruină, dar rămase altă ceva: 
dărâmăturite lui, care-i păreau casele dintrun sat 
cunoscut de dânsul, şi acolo, la margine de sat 
o casă, şi la casa aceea par'că eră el cu o îe- 
meie, de acolo alte scântei cad şi se vede un 
om cu copii "mulți, e el: e tare, voinic, fericit; 

„dar deodată fața jarului se luminează şi vede 
- casa aceea arzând. El nu eră acasă, vine: şi gă- 

seşte femeia ' leşinată. Îndată o udă cu apă, pe 
când copiii o trag de mâni fipând să se deș- 
fepte; n-au scăpat decât cu ce eră pe dânşii. Un 
duşman i-a pus foc; îi eră ciudă că nu luase 

“pe fata lui şi adusese pe alia din alt sat, și acum 
avea o gospodărie mai mare ca dânsu; dar încă ..- 
o ploaie de cenuşă aurită cade: din lemnele ar- 
zând şi mai spre gura cupforului se albeşte şi - 
vede din. nou satul și în un cărbune albit:de ce- 
nușă parcă vede'o altă casă nouă, drănițită, și 
în ogradă aceeaș iemeie cu copii şi pe el, ro- 
botind la niște stupi. Deodată lemnele de sus se: - 
prăbuşesc cu zgomot. Aice îşi ascunde capul în . 

_mâni; jarul are alt chip şi prin el e uu drum, şi | 
pe drumul acela î îs niște cară şi în cară îs pulini,, 
mese, scaune, copii, și pe lângă: cară un câne,. 
Şi el și cu o femeie merg încet şi drumul e lung, 

lung, și la capătul drumului e un târg; la târgul 
acela se duc carăle. Dușmanul văzând că nu a
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izbuit cu focul, l-a pândit cu moartea, noaptea, 

să-l omoare cu săcurea. Veneă într'o sară spre 

casă, când pe la un+ogor, vede o umbră, vreă 

s-o ia pe altă cărare, umbra îi ese înainte şi-l 

“aşteaptă. O apucă razna peste ogoare și fuge şi 

fuge, umbra fuge. să-i iasă înainie, dar mai re- 

pede a fugit el şi a trecut acasă. lar Dumineca 

la crâşmă dușmanul a zis: „A scăpat odată, de 

“ două ori, dar a freia oară nu mai scapă... Înfund . 

temnița“. La asta el s-a îniiorat şi şi-a făcut gând - 

că cu dușmanul să nu te pui niciodată şi. să 

îugi din calea lui, şi a vândut casă, grădină, loc, 

“şi a venit în Moldova, cumpărându-şi de veci o 

căsuță: e aceea în care sta. Aici a mai. avui doi 

băeţi, dar i-au murit trei şi unul din cei doi, a- 

cum i-a murit şi nevasta şi a rămas singur şi, 

“cu băiatul înstrăinat şi acum nu-l are nici pe 

el, şi zise: „Netericită” ursită. Oare n-o îi murit, 

Doamne?“ şi îşi făci criice de întărire sufletească. 

- Şi la asta își acoperi. faţa cu mânile, căci 

se temi să nu mai vadă poate în pară şi allă  . 

netiorocire de care el nu aveă ştiinţă, şi pe când 

îşi dăpănă gândurile, luminat numai de lumină 

roșielică a focului, deodată auzi: ceva pocnind: 

eră candela care cereâ untdelemn. Pocnetul ista 

“îl rezi 'din toafe-.gândurile lui şi se uită în 

jur și i se-pării că-i în un mormânt! Înfiorat se 

ridică, se duse la îereastră, luă o sticlă de pe 

"ea şi căută să pună unt de lemn în “candelă;
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deodată se opri, ascultă, se auzi o sanie .cu zur- 

gălăi ce se opri la poartă. Cânele se dădi să 

bată strein, apoi, gură, afară, şi un glas: „Na, 

cățeluş, na... Na Hector“. „Da cânele. băteă înainte: 

„Da taci, îi cumintel“ se auzi acelaş glas. Moş ă 

Vasile ascultă: „Oare cine, să fie 2“. Parcă cu- 

“noaşte ceva, dar slab. Ar vreă să: bănue şi se 

teme să nu se înșele. Ar vreă să se urnească şi 
se teme să nu deă iar de vreo desamăgire. „Nu; 

nu, îşi zise el, eu îs bătrân și am înebunit“. Nu 
după mult aude bătăi în. fereastră și un n glas Cu- 
noscut: „Tătucăl Tătucăle 

1 se păreă că visează, se scuitură, ca unul 

ce are Ştiinţa chiar din somn, că visează şi vrea 
să. scape de un vis, se pipăe, își pipăie. sticla 

în sân... „Nu visez, își zise el, doar n-o îi murit, - 

şi suiletul lui a venit să mă ia pe mine, să mă 
amăgească“. | 

„Tătucă, deschide uşa, se aude acelaș glas. 
- Aici, fără voe, strigă cu glas Sugruinat de 

îrică: „Cine e? 
— Eu, Ionică, ce, nu mă cunoşti 7 

Şi poate,. n-ar fi crezut, “dar alt glas se auzi: 

„Dar nu mai.pot domnule să stau. Mă aşteaptă 

_muşteriii“, Atunci, își dădi socofeală de adevăr,_ 
şi parcă înaintea lui se luminase de ziuă şi fără 

să vreă, scoase un răcnel sălbatec: „Vai! Vai!“ 

Cu toate astea nu eră răcnet, ci durerea și desa- . 
măgirea ce-l uşurase, gonite de cele ce auzise,
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şi ca fugărit aleargă la uşa tinzii, o deschide și 
„raza lunei lumină faţa unui băetan cu mustăcioara 
aurie, îmbrăcat ca 'boerii din fârg. Moș Vasile 

“se uită la el și nu-i veneă a crede, dar îlăcăul îi 
prinse mânile și îi zise: „Sărui -mâna, tătucă. Ce 
mai faci? Nu mă cunoşti?“ Aici moșneagul îl 
cunosci și hăulind -îl cuprinse în brațe: „Băetul 

meu | Şi căzi la pământ şoptind repede: „Băe- 

tul meu, băetul meul“ - 
Sositul căută să-l ridice în sus, însă el ca. 

“un osândit ce- şi cere ertare, se plecă în brânci: 

„la picioarele băetânului. Flăcăul vriă să-l ridice, 

"dar el aşa îi apucase genunchii cu brațele, că 

nu i-a fost cu putință a-l desiace, şi moşneagul 
SE alipindu-şi tâmplele. de ei, plânse în făcere de 

jele şi bucurie, clipocind și înghiţându- şi suspi- 

nul, ca și cum ar îi vrut să se hrăneaşcă cu el, 

pe când -Hector cu ochii sticlind, nu-și mai gă- 

„seă loc, de-o fericire ce par'că murise şi se fre- - 

„zise acum în el, şi lătră la lună,” ca și cum ar 

Îi zis: . 

„Lună, lună, de acum nu mai sunt Singur, - 
iar are cine îmi vorbi și da o bucată de pâne...
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| „Acum Vreo şapte- opt ani, Stam în gazdă la 
0 văduvă, 'de pe “Str, Viitor, aproape de șoseaua 

Stelan- cel-Mare, în o curte plină de chichinețe 
cu streşiriele joase, cu pereții burdușiţi, de ve- 
chime şi cu ferestrele strâmbe; şi în care “locuiau 
niște oameni muncitori, femei i vădunie, unele chiar | 
cu copii mici. N 

_ Într-o dimineaţă, așa cam pe la mijlocul i 
Februarie, numai ce 'mă pomenesc cu o bătaie 
în ușă, tocmai stam la masă şi scriam: 

„intră“, zic eu. 
Şi, îndată, ușa se deschide, şi o femeie fâ- 

nără, smeadă, cu părul și ochii negri, îmbrăcată Su 
cu o pelerină neagră cu dantele, îniră în casă. 

„O cunoșteam, eră una din femeile din curte, . . 
de curând mutată la altă jemeie și care aveă un 
băiat, bălăior, grăsuț, de un an..



112 . Ton Dragoslav = 

„Bună dimineaţa, domnule, zise femeia. 
— Bună, îi răspund eu." 

— “Domnule, grăi ea cu glas duios, ce fe-aș 

rugă: Ştiu că scrii cărți, că a cetit una de d-ia 

domnu Petrică, băiatul cucoanei propilăresei 0 

carte tare îrumoasă: cum erai d-ta mic şi te băteă 

mama diale. Să dai una şi pentru Gică al meu, 

că deseară îi rup turta, şi îi bine când i se rupe: 

-turia copilului. să aibă câte un dar: o carte, o 

unealtă de „meserie, ca suvenir "de. 2. bonanghiur, 

“pe când a îi mare“. .. 

“Vorba asta mă înduioșă, şi îmi zisei: | 

„Nimic nu-i mai frumos, decât să dai unui 

"copil o carte şi când a îi mare să zică: „tia- -ha, 

-  carlea asta o am dela cutare, decând mi-a frânt. 

furta“.. şi să povestească despre fine oarecare lu- . * 

cruri, care fac plăcere celor de faţă, şi să o 

păstreze ca pe o Evanghelie, şi îi 'zisei: - 

-- „Cum nu, să-ți dau“, şi cum aveam un exem- 

plar din cărticica ce o cetise Petrică al proprie- “ 

: țăresei, îl scosei şi îi dădui. 

„-- „Mersi, îmi răspunse ea; dar fe-aş rugă încă 

un lucru. - 
— Cam ce?, o întreba, 

— Să-mi daţi şi un foc“. 

"Şi asta eră bună, să aibă copilul şi un foc, 

ca pe când a'fi măre, să zică: „Tocul ăsta, îl 

am dela cutare“, şi îi zisei: - îi 

„Mă TOg, dacă crezi, dia, că darul meu ar
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fi de bună tâmplare, poftim, Şi cum aveam pe NI 
masă vreo două focuri, îi dădui unul. 

—. Merși, îmi răspunse dânșa, da-să mufe . . 
Superi, dacă nu te deranjezi, să poiteşti şi d-ta de-: | 

„seară, că are să lie şi nașul copilului, domnu 
Costică Micșunea, cu cucoana. 

„ — Da ce-i nașul băiatului? - 
— D-lui e intendent la Palatul Nifon. 
— Aha, îi zic eu. 
— Da; urmă: ea şi are să fie și cucoana. : 

_-propităreasă, mulți nu, ia înire noi, așa, da să vii. 
„— Da :bărbatul dtale? 
— Aa, tatăl. copilului, dlui e prea suş, ca... 

să vie între noi. 
..—Dacee? = 

» — E colonel 
— Apoi de ce îl ţii aicea pe băiat? 
— Aa, nu-l pot să-l țin cu mine. Eu sunt . 

foarte ocupată Şi n-am timp să mă fin de e. 
„1 — Da ce ești dta? .  --. 

— Bucătăreasă la domnu colonel Bunduc. | 
— Aa, înțeleg. — Și dlui e... 
— M — dal făci ea înghițind în sec ș şi cu 

ochii î în jos. NE - 
. — Apoi am să vin, îi răspund eu, curios 

de: a vedea Cum, se e ânge o furfă la un. copil“. 

Toată ziua m-am pregăti! şi m- am gândit | 
la sărbătoarea de seara, mai cu seamă, că am 

.
 

a.
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văzut prin curte şi întrârid la femeea cu copilul 

şi niște damicele de toată stima; iar seara după 

ce mă peptănai, ca niciodată şi mă sgâii în 0- 

-glindă de câteva ori, eşii și mă îndreptai spre o 

cocioabă cu. îaţa spre apus, înaltă de-i prinzi stra- i 

şina cu mâna, şi al cărei ferestre erau luminate, 

și de unde veneă gură de oameni, plânset de co- 

pil şi eşiau şi înirau femei gătite, peptenate şi 

tare mândre de ele. În ușă mă lovii cu cucoana 
proprietăreasă, o femeie grasă, și mică, „de sfat 

şi îmbrobodită cu o batistă de mătasă. 
„Poltim! Poltim“ îmi zise ea. > 

Din ușa casei mă loviră lumina undelemnie. 

“a mai multor sticle, pahare, care împodobeau o: 

masă lungă, împreună cu mai multe farfurii, ser- - 

vete şi în capul căreia sta un bărbai mustăcios 

“cu părul în sus, cu sprâncenele stufoase, cu fălcile 

eşite, ras, îmbrăcat cu niște haine albastre văr- 
gate cu alb şi cu degetele groase încordate cu 

inelele bătute cu sticle roşii și negre, lângă elo 

femeie tânără, bălăioară, slabă par'că sculată de 

"pe facere, și țineă în braţe pe copilul femeii ce 

mă poltise, care vesel bățâiă din” picioare şi grân- . 

- gură; iar împrejur nişte damicele, vreo doi tineri, 

“miște oameni din curte, care ospălau, vorbeau; 

mă rog ca. la petrecere. Mama copilului, repede, 

îmi eşi înainte. | 
| „Pottim! Poitiml, âpoi către meseni. — Diui 

e domnu, chiriașul doamnei Popârţac, a proprie-
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tăresei — care, se vezi dle, se înturnă spre mine, 
n-ai fost aice când s'a îrânt turta. 

— Da, îi zic eu, că rău îmi pare. 
— Cu un minut nainte de a veni, îmi înşiră, 

“Să vezi i-am pus înainte o săbiuţă; i-a cumpărat-o 
domnu... şi arătă cu capul spre mustăcios, domnu, 
zise ea, care e nașul copilului; o săbiuţă, un napo-" 
leon de aur pe care i l-am dăruit eu Şi cartea diale 
şi tocul. Și drăguțul mamei, a'pus mâna pe toc 
şi carte. „Vaai, ofițerul mamei!“ şi se înturnă că- 

„ră băiat: „Ofiţerul mamei“ Şi, iute, la el şi îl înș- 
“ îacă în braţe: „Colonelul mamei, generalul ma- 
mei!“ şi, țoc! ţoc! pe obraz. „Na“, şi îl dădă nă- . 

„naşei înapoi, 'căreia îi vorbi: „Aşa a zis-şi el, 
să-l cresc, să-l dau la şcoală și el îl scoate ofi- 

fer. Da, poltim, se înturnă către mine, luaţi loc“. . 
De prisos -să “mai “Spun, că am petrecut mi- 

nunat 'de bine, că nașul copilului a spus isprăvile 
„lui când eră sergent la: pompieri, cum. ardeă o . 
casă și el s'a suit pe coperiș şi a căzut în pod, 
din pod, în casă, în patul unei cucoane care eră 
culcată, lucru care l'a spus cu oarecare semn că 

„eră minciună glumeaţă. a 

Au trecut ani de atuncea. Chiar la câteva 
luni m-am mutat de acolo şi n-am mai dat pe 
ulița ceia. De ce n-am mai dat pe strada ceia, 
nu Şliu. Știu atâta că după șapte ani mă păli un 
dor amarnic de'a mai trece. pe străzile Tirchileş- 

Aa ge
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"ilor pe care le bătusem înainte alţi șapte ani 
dearândul. Dar ce mare schimbare: unde fusese 
0 chichineaţă, erau ridicate case mari cu scări: 

de marmoră și îerestrele împerdelate cu dantele, 

iar unele aveau garaj de automobil; străzile pa- . 

vate cu piairă cubică şi pregătite“ peniru noul 

framvai comunal și lumină electrică. Şi dădui în 
strada unde  sărbătorisem pe „oiițerul mamei“. 
Aice aceeaș şchimbare. O singură casă veche 

din cele de acum șapte ani rămăsese, chiar casa 

proprietăresei mele. - Atunci toate îmi veniră în. 

minte şi mai mult femeia tânără cu ochii negri .- 
şi bunducul bălăior, şi proprietăreasa de care am 
uifat să spun, că eră o femeie simplă, dar fare 

cum se cade şi aveă un băet, pe Petrică, care. 
eră ucenic la o tipogroaiie, şi- care de câteori 

mă întâlnea își luă pălăria, uitându-se cu zme- 
renie la mine. La poartă dădui de un băiat bălăior, 

cu părul vâlvoi în cămaşă şi cu nişte pantalo- 
nași până la genunchi şi 'rupți, care ţineă cu o 

mână capul şi picioarele de dinainte:al.unei mâţe,: 

cu alta picioarele de dinapoi şi cu. gura frăgeă 

“cu cruzime perii de pe burţă, îi scofeă cu dinţii 

şi îi scuipă jos. 
„Măăă, îi zic eu, ce faci?* 

EI, atunci, iuă. pisica şi o frânti de pământ: 

„Na!“ Şi o apucă la îugă, când mă înturnai pro- 

prietăreasa mea, se uită după el şi îl 1 amenință 

cu degetul:



Ofiţerul mamei 117 

„Lasă pungașule, că mi-i veni fu.“ lar el 
s-a dus mai departe; îi băteă în- pumni şi îi 
zicea: „Sâc! Sâc! că nu mă prinzi...“ 

— Aa, dia erai, îmi zice ea. | 
— Eu, sărut mâna. - Da al cui e dracul “ 

„ăsta? 

„— Ce nu-l cunoşti?. A. Frosei, Ăsta e Gică, 
"că doar ai fost,- mi se pare, când i-am rupt furta, 

Da intră în curte. : 

Dupăce i-am sărulat mâna, m-a poitii în 
casă, m-a înfrebat ce mai îac, și după ce am mai 
înşirat nu ştiu ce, am venit iar.la copil: 

„Da mama copilului unde e? 
— Tot bucătăreasă, îmi răspunse ea. 
— Şi el la cine stă ? 

-— Mi l-a lăsat pe capul. meu. Până la îrei 
ani l-am crescut eu, de acolo s-a dus cu dânsul 
și acum mi l-a .adus iar. Dar să se ducă în poc- 
netul, că îi a dracului de n-are margine: tot fură 
din casă şi duce în drum şi dă la băeți, ori strică. 
L-a dat la şcoală şi a rămas repefent şi acum 

„nici la școală nu 'vrea să meargă: o înjură pe 
“ mamă-sa, n-ascultă și face toate: comediile. 

— Dar par'că aveă fată, îi zic eu. 
— Da par'că se știe al cui e. Câţi n-a a-' 

vui ea pe lângă ăla, dacă'o îi îost şi el. O'ovreică : 
fără de lege. Ce Creștere puleă : să-i dea dânsa, 
Sbucni lemeia. 

— Eră ovreică? î îi zic eu mirat,
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__.— Da, o chemă Rita. Ea nici nu e de aice, 

de dincolo de Viana. Am-_actele dânsei la mine, 

dar se iscăleşte Frusina Popescu după numele 

unuia cu. care a îrăit vreo trei ani şi a. lăsat-o. 

| Când sfârși proprielăreasa vorba 'asta, nu- 

mai ce aud: „Zang!“, sunet de sticlă spariă şi 

prăvălită și o pialră trecă pe la urechea mea Şi - 

se opri în sobă. | 

„Mi-a spari fereastra“, grăi femeia, uilându- 

se uluită la mine zăpăcită, şi eși afară, de unde 

n-am auzi! decât „lasă că mi-i veni fu...“ 

„Şi femeia intră în casă cu vorbeie: „Mi-a 

spart fereastra, închipueşște-ți... Ei, lasă că mi-o 

veni el. Nu-i nimeni vinovat decât mamă-sa, că 

i-a ierlat tot şi | din „ofițerul mamei“ nu l-a scos, 

— Tot „ofițerul mamei“, o întreb. eu, îi zice 

şi acum? 

— Ce, grăi femeia, culegând sticlele, da, și 

“l-a suit “în cap... Aude cum înjură şi nu-i zice 

: nimic, aude că-l probozesc - şi se supără. Î po- 

vățuesc să se închine, să deie răspecl da un.om 

mai mare, să învețe, să asculte. Când îs numai 

cu el, de frică se supune câne-cânește; da când 

îi mă-sa acasă, și ea aude, se .leagănă întrun 

picior şi se uită la.mine holbat, şi zice că nu 

. vrea. De mic tot a'zis: „lasă-l că e mititel“, şi-l 

netezeă. Da de mic e ăsta soiu rău. A Îost vorba 

să-l cresc eu.. Am chinuit .cu el trei ani, l-am 

muștruluit cum am vrut eu şi să vezi ce cumin-
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cior eră şi bun, când eră cu mine; da cum vedeă 
pe mă-sa, plângeă, făceă mofturi la mâncare; zvâr- 
leă cu picioarele în farfurie, și dacă riu-i dam ce 
vreă, să băteă cu capul de păreţi. Mamă-sa a zis 

„că preă multe vreau dela un: copil ca el, și mi 
l-a luat într'o zi mânioasă, şi n-am văzut-o 'vreo 
patru ani. Când a fost să-l deie la Şcoală numai 
ce am văzut-o iar, să-i dau o odaie cu chirie; i-am dat. Pe urmă a zis: când a fost cu şcoala. 
să-l îngrijesc. tot eu, că-mi plătește. L-am luat. 
Eră băiat mare: el nu ştiă tatăl-nostru, el nu 
ştiă de frică, de ruşine; am prins să-l povăţuesc, 
Mare l-am învățât să se închine, da lucrul cel 
rău fot în el a rămas: obraznic, rău şi cu obi- 
ceiul îuratului. Pe ce pune mâna, gologani, de 
nu-i luă seama tot șterpeleşte, iar când vine dela | 
şcoală se ţine de joc cu băeţii, cu 'cânii, carte, | 
ioc! A rămas repetent. Mă-sa l-ă netezit şi a zis: „Lasă, că nu rămâne numai el;.a învăță 
la anu. i 

„Șiii, că la ruperea turtei i-ai dat o. carte. 
„Hă-hă, grăi proprietăreasa, vino s-o vezi“. Şi mă. - „duse în sală și văzui un zmeu cârpit cu o foaie „Chiar din cartea mea. -.. i 

„lat-o, zise ea, o cunoşti? Într'o zi umblând - maică-sa în cufăr, a scos-o Şi el a luat-o și s-a: dus afară şi a rupt-o filă de filă şi a făcut zmeu“, 
La vorba asta când iată şi mama copilului 

pe ușă: înfocată, mânioasă, cu aceeaș pelerină 
4
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de atâţia ani pe ea şi îmbrobodită cu o bertă 
calenie și cu o geantă de bucătăreasă în mână, 

_” bâcsită nu ştiu cu ce, 
Abia a dat bună ziua şi numai ce auzim 

aiară răcnind uri băiat. 

„Ce este“, strigă mama băiatului; Gică ip 

- par'că îl tăiă cineva. | 
| Şi eşirăm afară. Chiar el infrase în curte. 

„urmărit de un bragagiu. 
„Ce este ?, înirebarăm noi. 
— Pungaş ăsta, zise omul, fură la mine ” 

acadele. 

"— Dumneatale, grăi proprietăreasa jignită; | 

fi-z a iuraf acadele, mie mi-a spari. iereastral...“. 

Mama băiatului se uită la geam şi zbucri, : 

| făcând mânile răschirate şi dând din ele: 
la, lăsaţi- mă la dracu, tot băiatul meu le - 

„- face pe toate. Nu mai încăpeţi de el“. „Apoi se. 

E stropşi la bragagiu: | 

| "„Ce vrei, mă Bulgarule. Pentru trei bom-. 
boane vii şi-mi 'sperii: băiatul. Tu ştii al cui 

e băiatul ăsta? Cunoști pe d colonel Bunduc, 

„cine -e? 
+ — Ce am eu cu colouel, răspunse omul, 

| „la mine îură acadele, și eu am venii să spun“. 
Băiatul, la vorbele maică-sei,. repede se stre- 

cură din fundul curții, unde 'se dusese, lângă ea 

"“ și prinse a ,râde la' bragagiu, uitându-se pe 'sub 

| gene; iar proprielăreasa puineă, nu - mai puteă



Ofiţerul mamei . - 121 . 
  

de ciudă; iar femeia își chemă băietul. El zise: 
„Nu vreau, că mă bate ăsta“. Şi încet-încel ca un 
câne ce se ierește de bâtă, se strecură și se lipi! : * 

“de maică-sa; iar ea  netezindu- -și copilul, îi grăi: 
„Să nu te mai duci, maică, la Bulgari ; iar 

. omului îi zise: Lasă, domnule, că. mi-ai speriat - 
băiatul; unde te trezești dta? Ştii, că dacă i-oi .. 

“-spune lui domnu colonel, fe trimite mâne de aici“. a 
Bragagiul se uită odată urât la dânsa, șia. 

zis băiatului: . - 

„Mai prind eu la prăvălie...  . 
„— Poicum, tăcăi femeea, strâmbând gura. 

într'o parte, cu un ton de bătae- de joc; învremece 
bragagiul eși bombănind, iar: jidanca se înturnă - 
cătră demon şi îi vorbi: „Te-ai speriat, mamă ? 
Păcat, ar frebui să vie unul să ia toată - maria. 

"Lasă.că am să-l spun la domnu colonel, și i-a 
da el de cheltuială Bulgarului“: | 

„Alice, proprielăreasa nu S-a mai putut rabda 
și i-a zis: 

„Cucoană Frosă, ce vorbă e asta? Sa vezi - 
„copilul că fură, şi dumneata să-i ţii parte. Gea- | 
„mul mi l-a.spart; hoţii Şi rușine îmi iace destule, | 

acum îură şi dela 'străini... 
— Lasă, lasă, că ţi-l iau; ul pese geamul 

şi mă duc chiar azi. 
- o — Nu vorbă de asta, cucoană Frosă,a 

zis proprietăreasa, ci e vorbă. să se lase de nă- . 
ravuri. Da eu, domnule, îi -trăgeăm de-i crăpă



x 

122 - | lon Dragoslav 
  

pielea pe el. Că copilul nu trebue lăsat în banii 

lui, că pierde alegerea între rău şi bine. Vezi, 
am un băiat mare,-pe Petrică. Ştii pe Petrică a 

meu ? zise ea cătră mine. 

— Da, îi răspund. 
„—"S-a însurat, zise ea, a luat îată bună, 
“irăesc tare bine, au doi copii. Şi ține la mine 
ca la sufletul lui. Da eu nu l-am sărutat odată, 
să ştie el, decât prin somn; ba l-am bătut, l-am 

„bătut dar cu socoteală. Şi să vezi cinste ce-mi 
dă; d'apoi noră-mea, nu-s două zile la: un: loc 

„să nu mă vadă: când unul, când altul îs aice, 

-şi mă chiamă pe la dânşii, da eu nu mă duc. 

Eu îs femee bătrână; ei tineri. Eu am ale mele, 

poate -nu-mi place ceva, poale îi povățui ceva, 

„şi se supără. Mai bine aşa, să-i văd și să mă 

vadă. Şi tare cu greu m-am despărțit de Petrică, 

da ăsta nu mai € copil. Cine a îrăl a vedea... 
Auzi, să-mi spargă: fereastra: și să se apuce şi 

de furat, și dumneaei să-i ție parte. | 

— Doar nu mi-oi:omort copilul, din: pricina 
lumii“; şi, mama copilului : răzimnâdu- -și bărbia 

de palmă se „uită afară, pe geam, supărată, ră- 

mânând ca o sfană de: piatră; iar copilul vorbi: 

„Mamă, dă-mi cinci parale să-mi - cumpăr 

un covrig cu susan“. 

Femeea,. fot cu ochii pe fereastră, se sco- 

toci în un buzunar al rochiei și scoase cinci pa- 

rale şi îi dădi, 'iar copilul și pieri pe uşă, pe
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când iemeea se duse la un cufăr ce eră la îe- 
reastră şi începi a cotrobăi în el şi a scoate 
şi a aşeză nu ştiu ce. O clipă făcurăm, că parcă 
în suiletul meu se sălășlui un cui şi nici bu- 
zele nu îndrăzneau să se miște, de cele ce auzi- 
sem şi văzusem, Să-i spun că are ori nu drep- 
fate, eram în cumpănă și am tăcut, și am cău- 
fai o ușă de scăpare, întrebând pe proprietă- 
reasa, pe cine a luat d-nu Petrică: << | 

„Pe o fată din Olteniţa, bună fată, răspunse 
ea, dia nu o ştii. Tatu-său e negustor de grâne, 
da stau bine. | 

— Apoi, bine, i-am zis eu, foarte. bine a 
iăcut. Și iar tăcui. Și mai plimbându-mi ochii pe 
pereţi, îi grăii: . » A | 

„De acum mă duc și eu că am de-a mă 
duce întrun loc“. a Sa 

„Şi luându-mi ziuă bună, plecai pe Viitor 
înainte, spre şosea, să văd alt prielin. Da, la col- 
ful străzii Viitor cu Romană, un vardist, urmat 
de un om încins cu pastalcă albă, ducea pe un 
băiat de guler, care ţineă în mână un Şir de co-: 
vrigi pe aţă. Eră „oiiţerul mamei“.. ” 

2 /
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Mi se pare că vam „Spus eu, că alăturea. 
de noi şedea o vecină, mătuşa Rucsanda a lui 
moș Toader a Grecii; dar uitasem să vă mai 
spun, că dânsa aveă și-o mamă bătrână, care 
venise 's'o îngrijească fie-sa.. Dacă Spuneă ea 
că a apucat vremea când Nemţii au luat Buco- 
vina, vă închipuiţi câţi ani nu avea băbuţa. Şi 
eră slabă și mică de Sfat, uscată şi sbârcită ca 
o păsiramă; mânile ei ca de moaște și stoarse 
de viață, ba cea stângă eră moartă Și rece ca o 
mănușe umplută cu tărâe, 

Cu toate acestea mătușa nu se dă; tot. 
- mergeă repede pe drum Şi se sprijineă cu putere 

în băţul ce-l aveă veșnic lângă dânsa. 
“+ Am întrebat-o: într'o zi: . 

— Mătuşă, de. ce ţi-e mâna seacă? 

Di
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— la dintrun vânt rău, dragul mătuşei, a 
răspuns dânsa. Mergeam amu câţi-va ani din 

“ târg spre casă şi a venit un vârticuş şi ia așa 

nva învăluit şi deodată am simţit că-mi seacă 

“mâna. M'am căutat, mi-am descântat, mi-am luat 
„noi“, m'am dus la mănăstire, da n'am. iotosit 
nimic. Amu de mar luă Dumnezeu siântul, că 

fare aș dormi. Aş dormi lung și mult, că eu de 

câțiva ani nu ştiu ce-i somnul acătărea: stau 
toată noaptea cu ochii deschişi, și nici nu pot 
plânge ca odată“. 

- Şi eră stătoasă, sfătoasă, lucru mare; când 

începeă să-ți. povestească din vremurile trecute, 

apoi nu- (i mai trebuiă să le citeşti pe carte. 

i Într'o zi,. de sfârşit, pe .vară, cu câteva luni 

înainte ca mătușa să-și. dea suiletul; stă pe po- 

"dețul cerdacului mătuşei Ruxanda, şi. se uită 

şi ea, când la îrunzele prăfuite şi obosite ale 
pomilor, când la' cerul pătat de, bucăţi 

„ nouri, care se schimbau, ba în câte un chip. de 

balaur, ba ca un cap de.om, -sau mai: știu eu 
ce bâzdiganie, când 'la noi băeții care ne ju- 
cam pe drum. Chitarcă, Vasilică. și Dumitrache 

a mătuşei Ioanei, băeţii lui. Vasiliu, Nicu Lama- 
- şanului şi câţiva: țânci, abea eșiți la joc, tocmai . 

ne jucam de-a Ghiţă Cătănuţă. 'Dar nu eram mul- 
fămiţi de ceeace închiptiiam noi Şi, cum văzurăra 
pe mătușa Acsinia, Chitarcă grăi: 

— Ştiţi ce, bre, hai să întrebăm pe băbucă:
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poate știe ceva din vremea veche. “Şi hai la 
babă! a | 

— Sărut mâna, mătușă, ce mai faci ? i-am 
zis eu. | 

Ea n'apucă să răspunză, că eu o și înirebai: . 
— Mata, ai văzut haiducii ? ae 
_— l-am văzut, răspunse! dânsa, ba cu unu - 

am şi vorbii, — cu Codreanu.“ - - 
_Aice mi se încălzi inima, şi cu multă. ne- 

răbdare o întrebarăm cu toții: a 
— Şi cum, cum, mătușă?e 
Și ea începi, tremurând capu: - 
„— Apoi, eram şi eu de vre-o doisprece ani...“ 
La vorba ei, toţi ne așezarăm cerc înaintea 

mătuşii, iar ea în vremea asta se uită o clipă 
în gol ca si cum ar îi citit pe carte și începi: 

— Da, eram de „doisprece ani, copchilă, _- 
când tot auzeam de Codreanu. Tremurau boerii 
de frica lui. Ba, în noaptea asta se auzea că a. 
prădat pe cutare moșier, ori hangiu, ba şi ziua 
nămiaza mare se auzeă că a călcat pe cutare 
și cutare negustor, ori boer. Numai la nevoieși, 
săracu, nu îăceă nici un Tău, ba încă luă dela 
bogat și dădea la creştini, și se rugă lumea 

„Peniru sănăfatea lui, ca. penru cine ştie. ce om. 
mare, şi dădeau leturghii la biserică. Dar boerii, 
dacă l-ar îi prins, l-ar îi jupuit, că numai aveau 
hodină din pricina lui. In toate părțile, curgeau 
răvașe: cufare să-i pregătească atâța bani, cutare, N 9
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alâța,. cutare să-i pue în cutare pădure la rădă- 

cina cufărui copac 'gros cu semnul aşa, atâța 
bani, că de nu, în ziua cutare, la ceasul atâta 

din zi, ori noapte, are să dea mâna cu dânsul. 

Unii, cari auziseră de isprăvile lui şi erau fricoşi, 

se supuneau, alţii îşi încunjurau casa cu străji, 

aduceau poteră şi-l așteptau. Dar, parcă avea | 

“căciula necuratului, că el, cu toată paza, cu toată 

“potera, tot întră la ceasul când a spus în: casa 

omului, da când și cum eşeă nimeni nu şțiă, 

“decât că omul eră găsit legat cu mânile. la spate 

! 

- şi cu o năframă la gură, ori așa de spăimânfat 

că frebuiă să treacă o săptămână, până să.spue 

cum l-a prădat şi i-a luat banii. Așa că, dacă 
au văzut şi au văzut, l-au lăsat în plata dom- 
nului. Ba dela o vreme aveau așa o frică de el,. 
că de îi pomeneă cineva numele îşi iăceă cruce 

şi scuipă ca de ucigă-l toaca! lar când primeau 

răvaşul, pe loc scoteau banii și-i trimeteă ori îi 
puneă unde ireceă el. Da, poveşti ce se spuneau 

pe socoteala lui? Unii că are căciula lui Aghiiuţă, 

alții că e solomonit; alţii că. are iarba îiarelor 
“cu care deschide ușile și porţile cele mai zăvo- 
rite. Cum o. spun, eră o groază când auzeau de 

el. Numai. boerul nostru, coconu Nicu Hărtulari, 

strigă în gura: mare că lui nu-i pasă nici-de 

pașa cel furcesc,şi ziceă că de i-ar cere lui ceva, 

lasă că nu i-ar dă nici o firfirică, dar l-ar prinde 
şi i-ar umplea. pielea cu paie; şi veşnic își arătă
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musafirilor chistoalele, puștile şi iarlaganele în 
cui deasupra patului. 

„Tătuca mergeă, ştii, pe la curte și auzeă, 
și ci-că asta o făceă mai ales în fața unui îe- 
cior de boer dela Jeși, dragă Doamne, neam o, 
leacă cu Vodă, și care veneă la fata lui s'o iea. 
Că 'aveă fată irumoasă cum nu eră îată de boer,. 
Și Doamne, mulți mai veneau. cu rădvanele la . 
dumneaei, da coconu Nicu ar fi ținut mai de- 
grabă ca unul ce eră neam și cu Vodă, să i-o . . 
dee după feciorul de- boer; da nu se prea înțele- 
geau din zestre. ” 

Boerul eră bogat tare, da cam calic şi 
amarnic rău. Să îi greşit numai atâta cât ţi-e 
negru subi unghie, și porunceă butucul Şi îi Dă- 
gau picioarele în el şi chemă un arnăut de-l 
băteă la tălpi pănă îi țășneă sângele, apoi îl 
„slobozeă şi îi da doi sorcovei: „Na mă, să te 
zdreveneşii“, 
> „Deaceea a păţit şi el odată una bună de | 
i S'a fras moartea, da până atunci să vă spun 
ce a fost cu Codreanu“. | 

„ Vorbele: mătuşei ne umplură pe noi băeţii 
de lumină, că de, ispilifoare eră jetia cu butucul, 

da nouă ne eră să ştim ce s'a întâmplat cu Co- 

dreanu, şi ne uitarăm unul .la altul plini de -bu- 
curie, unii fuşind, alții căutând să prindem vorba 
babei ca pe nişte fluturi rari. ' 

Și mătuşa Acsinia, urmă: | 
Qs
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„Trăgăneala nunţei duducei cu feciorul de 
boer a mers așa vre-o jumătate de an. Şi eră 

aşa pe la Rusalii. Pe atunci te duceai la pădure 

Şi-ți luai lemne şi nu te întrebă nimeni. Dădeai 
__boii unde-ți eră gândul şi doar îi păzeai să nu 

îugă ori să nu ţi-i îure cineva și nu- li ziceă ni- . 

_ meni.o vorbă. e 

„Într'o zi, tata neavând pe cine trimite boii - 
la păscut, îmi grăi: 

„-.- — Fa, Acsinie; Îrate-tău Costache mai are 
o leacă de treabă pe acasă. Du-te tu cu boii ici | 

în marginea pădurii, şi paște-i, că la nămiezi a 

veni el cu mâncare și diseară vV'âţi întoarce. 
amândoi. 

„ „Satul nostru eră ca și amu cu biserica 
pe deal! şi în ograda curţii boereşti. La spatele 
satului, în sus, în jos, spre soare-răsare şi spre 

soare-apune, pădure -cât lumea până aproape de 

târg. Casa noastră eră drept în vale spre sfinţit, .- 
în dosul rateşului. Dela” noi până în pădure eră 

„cât de aici la părâu, la Buciumeni. Şi am pornit 

şi eră senin şi lumină multă. Salcâmii îniloriţi 
şi mirezmele lor îţi umpleau suiletul, şi iarba în 
izlazuri eră mare și. plină cu fot felul de ilori 
de îți eră mai mare. dragul să trăești pe lume, 
iar păsările te ameţiau cu cântecele lor. Și hai, 
hai, dădui în marginea pădurii unde erau niște - 
aluni, plopi tineri și salcâmi, — şi eră umbră. 

- Şi dădui. drumul -boilor în nişte iarbă mare şi
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Îrumoasă de-ți eră mai mare mila s'o calci, iar 
eu mă pusei jos şi prinsei a cânţă. Și culegeam 
lori și le puneam în cosiţe, strigând din când 
în când la boi: „Na boală! — nu. cumva să se 
înfunde în pădure. i | 

„Cum a trecut vremea, nu ştiu, că mă trezii 
că soarele e în crucea cerului şi mi se făcuse o 
foame de lup, ba pe urmă s'a schimbat îniPo 
leşie la inimă că nu-mi mai veneă să cânt, și . - 
în gândul meu ocăram pe Costache că nu mai! 
vine amu. “ a 

Când deodată numai ce aud prin pădure 
 foşnituri, sforăituri de: cai şi că frunzişul alunilor 

se desiace și niște oameni călări, „pletoşi, cu puşti 
şi cuțite la brâu şi cu căciuli furcăneşti, că po- 

„Posesc în luminiș. ! 
E „Eu nam înfiorat și am crezut, că anume . 
au venit să-mi iee boii şi am dat a fipă şi a 
alergă după: boi. o | să 
“Dar unul care eră mai spătos și mai fioros . 

la hire, îşi puse degetul la gură .și grăi: „Sti 
Vino încoa. A cui eşti 2 a 

Eu tremurând din toate mădulările și clăță- 
nid din dinți i-am spus: „A lui Ion a lui Toader. 
Coandă“. o - 

-— Ce e tatu-tău? - 
— Nu-i nimic, lucră la boeresc. 
— Tu cunoști pe boer? . - 
— Pe d-nul Hârtulari ? Da, îl cunosc.
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— Bine, faci mulcum, a zis el, că dacă tu 

- ăi îi cuminte, uite, îţi dau un irmilic. 

Irmilic? Da eu nu avusesem atâtea parale. 

niciodată, şi m'am liniştit. Mai cu seamă când 

ani văzut banul în mânile mele parcă aveam o 

avere. 
— Sărut. mâinile, bădică, i-am. zis, da ce 

îmi dai mie aista?: 

po — i-l dau să îi cuminte. Lasă boii să 

"-pască, că nu ţi-i ia nimeni; șezi aice. . - 

„La vorba asta iată şi pe Costache a nostru 

cu mâncarea în pleteică. Băetul când văză 'atâța . 

oameni. cu puști se opri şi mai s'o iee la fugă... 

— Cine e băetul? mă întrebă spătosul. 

— Frâte-meu Costache. 
— Măi Costăchel, zise el, -ia vină încoa, 

să nu fe temi, că noi doar nu suntem oameni : 

răi; ia nişte pădurari şi ne-am rătăcit prin locu- 

rile astea.“ 

In vremea asta ceilalţi se şi dăduseră jos 

de pe cai și îi legară de copaci: unul din ei 

cobori un berbec făet dela oblâncul calului şi 
nişte desagi mari. II 

După asta s'a dat jos 'şi.cel spătos, iar -- 

altul i-a legat şi lui calul de un copac. Altul s'o 

repezit până în pădure şi s'o înfors cu un “braţ 

de vreascuri uscate; altul se puse în genunchi | 

şi irăgând din amnar aprinse o iască, apoi cu 

ea nişte câlți și ii-o dat îoc. |
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„Altul fugi până în aluniș și se întoarse cu 
două crăcăni și o țăpuşă lungă, în vreme ce 
altul dase măruntaiele berbecului afară și îl cu- 
Ssuse iară, iar cela a înfipt țăpușa în berbec şi 
l-a pus cu piele cu fot în pară. 

Cel-ce: îmi dăduse banul, se mai primblă 
Îluerând, apoi veni iar la noi şi înirebă pe: 
“Costache: 

„Ce ai în oale? Di 
— Nişte șorbuşcă, zise el, şi brânză cu 

mămăligă]! | 
— Apoi nu mâncaţi ? | 

 — Mâncăm, da am rămas şi noi uitându- 
ne cum frigeţi berbecul. | 

—' Apoi, atunci mai așteptați pănă s'a a frige 
să vă dau și vouă o bucată.“ 

Banul cum şi vorba asta parcă mi-a luat 
frica. cu mâna și mă făcură să cred. că oamenii - 
nu-s răi. - 

Întâi berbecul împrăștie un miros de pârlit, 
“apoi pielea a dat să pocnească și să răspân- 
dească un miros de carne îriptă. 

Cât fimp S'au urmat astea, unul întinse o 
cergă pe jos, apoi scoase Vreo două pile de . 

- săcară şi nişte plosci. 
— la dă plosca ceea“, grăi spăiosul 

Şi el trase un gât, apoi plosca merse din 
mână în mână şi atunci am dat că cela e ceva 
mai mare între ei, că toţi, înainte de a beă, îi
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ziceau: „Să trăeşti, -căpifane“,. şi aşa a mers 

plosca dela gură la gură, până s'a întors iar 

la căpitan. | 

— Gata, zise cel ce frigeă berbecul, şi îl 
dădură tavalu în iarbă, după care scoaseră toți 

cuțitele şi au prins a-l țăiă şi' a îmbucă: 

„Staţi bre, zise căpitanul, da copchiilor 
istora nu le daţi ceva, că uite cum se uită, să- 
racii, la noi. Şi unul tăie câte o halcă de carne 
şi câte o bucată de pită și ni le dete. După 
ăsta, scoase altă ploscă mai mare şi o doni- 
cioară de lemn, și cu donicioara dela'-unul la 
altul, până ajunse iar la căpitan, care după ce 

băă se uită la noi şi grăi: „Daţi şi copchiilor, 
măcar de poită!“ şi ne întinse și nouă: eră vin. 
Și au mâncat oamenii ceia fot berbecul și toată 
pita și au golit încă o ploscă, și pe lângă dânșii, 

ne-am săturat și noi. 

Pe la sfârşitul mesei, căpitanul “grăi unuia, 

— am uitat cum îl chemă; : 

— -Mai e negreală ? a 
— Pană este a zis el, da cerneala, s'a * 

vărsat în traistă! Da uite ici, şi scoțând un cuţit 

cu siricnele, suilecâ: mâneca cămeșei și iăcăi o 

crestătură ; iar căpitanul scoase o condică, și, 

înmuind pana în sânge, a scris nu ştiu ce, apoi 

rupse îoaia și îmi făcii semn să mă apropii de el. 

— Cum te chiamă? m'a întrebat. 
—  Acsinia. Ă
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— Acsinie, ține hârtia asta şi du-te cu dânsa. 
la curte și dă-o boerului în mână, Şi spune-i să-ţi . 
dea răspunsul, şi pe loc să fii cu el aice. 

— Eu mă uitai la Costache, să văd ce a zice.. 
— Ce te uiţi, îmi grăi el; lasă-l pe Costa- 

che, el rămâne cu noi, du-te că de-i veni repede, 
uite!“ Şi scoase un galbăn din chimir, și mi-l 
arătă la soare! 

— Mă duc“, am. zis, plină de bucurie, şi cu | 
gândul la galben, am luat răvaşul şi n'am dis 
la curte. Boerul tocmai eră în cerdac, trăgea 
din ciubuc şi bea cafe. 

— Ce vrei? mă întreabă el. Pa 
—, Sărut mâna, Măria ia, îi zisei eu, nişte: . 

pădurari mi-au dat răvaşul ista, să vi-l dau. 
— Nişte pădurari!... Ce pădurari? Când 

cefi, s'a făcut ca varul pe obraz, s'a uitat la mine 
pe sub gene şi m'a întrebat: Unde-s ?. - 
„_.— Iei în coada pădurii, cum dai în sat dela 
iazul Ciorsaci. Se 

-— Şi câţi sunt? . 
— Treisprece, | 

„— Să poitească, a răspuns boerul cutre- 
murându-se, și bătă. de trei ori din palme. . -* 

„Când iată și un arnăut, 
„Sună, i-a' zis boerul, să vie arnăuţii şi foţi 

hargaţii.« - 
Nu mult se auzi un clopot, și pe dată:se | 

şi arăfară vreo opt arnăuţi uscăţivi la față şi
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mustăcioşi şi. cu brâele numai cuțite și chistoale 

și iartagane de mă „luă cu îrică, cum și vreo 

-. cinci hargaţi. i 
— Măi, voi aţi auzit de Codreanu? 
— Lil îăcură vreo doi arnăuţi sgulindu-se 

ca niște căţei; ceilalți se măsurară unul pe altul, 
ca prinşi de îriguri, iar unul, deşirat şi mai mustă- 

cios, a grăii: 

— Da ce e cu el, Luminăţia- -ta? 

| — Uite, vorbi boerul, arătând ţidula, mi-a 
scris să-i dau parale, că,. de nu, peste un ceas. 

4 

| — Şi îs mulţi, Luminăţia- -voastră ? întrebă 

un hargat? | . | 

__— Treisprece. 

— Treisprece“, iăcii omul, şi arnăuţii şi 
hargaţii se uitară unul la altul şi prinseră să se 

numere. 
„Şi noi tot lreisprece“, a “grăit mustăciosul 
_— Şi cu mine patrusprece“, a zis. boerul. 

În vremea asta, se vede că s'a auzit în 
casă, că a eșit cucoana, îala şi domnișorul, ce 
veneă la dânsa, un fângău cu nasul cârligat, 

slab. şi cu urechile mari, și se” uifară nedumeriţi 
şi spărieţi şi întrebători, ce este? 

-— Nu-i nimic;a zis boerul, intrați în casă! 
Şi sui şi fu fetică sus, a grăit el, și apoi adăogă 
înturnându-se către oameni: „Să nu vă temeți, 
ci, cum îți vedeă că se apropie, să irageţi, că .
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eu cu aista am să-l primesc — și scoase un 
chistol dela brâu. 

— Şi noi cu astea îl primim“, şi arnăuții 
îşi bătură brâele pline de cuțite şi chistoale. ... 

„Da ce-i îrate ?* întrebară grăbite cucoana 
şi fata. 

— Tăceţi odată, zise boerul, și iar vorbi 
oamenilor: — „Bun, aşă vă vreau. Amu, patru 
să vă duceţi la poartă“, şi alese pe patru cari i - 
S'au părut lui că-s mai voinici; pentru clopotnița 
bisericei, alese pe alţi doi. „Doi, mai zise el, să 
sfați în casă să pândiţi la-obloane; voi, grăi 
hargaţilor, să faceţi iscoadă, prin grădină, iar u- - 
nui arnăut i-a zis: tu, încalecă chiar ami pe 
cal şi -du-te la târg. la Fulticeni şi spune-i ciau- 
șului de poteră să vie să-l prindă, şi, de- -ji auzi - 
împușcături, să vie încoa; de nu, să încunjure . 
pădurea“. Apoi, suilând din greu zise: Ei, lasă . : 
că ie lucrări noi, jupâne“ _ 

- — Da ce este? au înfrebat iar cucoanele. 
-— Nu-i nimic. Cu aista am să-l primesc, 

grăi el, și iar a scos chistolul Da intraţi în casă, 
Şi scoase ceasul: mai sunt trei sierturi de ceas, 
până atunci, vine şi potera. | 

— Da ce e? ce e? au întrebat şi mai în- - 
iricoşate femeile. 

— la Codreanu, hoțul cela. 
— Şi ce vreă cu tine? îl întrebă cucoana 

cea bătrână... 

7
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— Bani]! . 

— Şi cât? 

_— 0 mie de galbeni. 

— Vail tăcură ele, acoperindu- Şi obrajii cu 

miânile, atâța bani! 

_ — Bani? a zis feciorul de boer: să pot- 

teascăl Și a scos și el chistolul dela brâu și. a 
__adaogat: Vedeţi chistolul ista? n'am eu păr pe 

- cap câţi am dat'jos ca hoțul ista. . 

— Cum, nu te femi de Codreanu ?.a între- 
bat jupânița Anghelica, îata boerului. 

— Eu, dacă îţi spun, se vede că Dumnezeu 
a vrut să îiu aici ca să dau ochii cu tâlharul“, 

'zise el Îălos şi intrarăm cu toţii în casă. Nu mult, 

obloanele ferestrelor, care aveau câte o gaură 

cât ar intră jeva puştei, se auziau închizându-se, 

-iar boerul zise: 

— Va să zică, suntem doi care-l..primim 
la uşă la vreme de nevoe, doi la ferestre, pairu 

„la poartă; o să vie potera. Şi scoase iar cea- 
_sornicul, se uită la 'el'și grăi: „Arnăutul peste 

frei sferturi 'de ceas e aici cu potera. Hoţul a 
zis să mă gândesc un ceas bun; iar voi, femei- 

“lor, închideţi tot“. 

Nu mult, auzii sIugile, stăpânile frântind 

ușile, zmucind cheile, sunând capace grele de 

lăzi, sărfare şi dulapuri. După asfa, cucoanele se 

înturnară, dar cu ochii plânşi. Asta. scăzi din
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Sufletul bărbaților, Cu toate acestea feciorul de 
boer strigă: | 

| — Ce? Ce? Uite, să vie! — şi puse mâna 
pe un iarfagan din păreie. — Da nici să vă 
mişcaţi de găinarul cela.“ 

Dar tot parcă se înfrigură de ceva, iar fe- 
meile doar suspinau... 

Nu mult se auziră şi clopotele sunând. În 
casă se făcuse tăcere, toţi se uitau unii la alții 
şi oitau, pe când îeciorul de boer tot arătă pa- 

- loşul. Boerul se plimbă prin casă în „vâriul pi- 
cioarelor, din când în 'când se opreă şi asculiă, 
Şi iar se plimbă. Câte un îoşnet de rochie, câte 
un zingăt de iafagan a celor dela ferestre, „câte 
0 lovire cu piciorul a unuia în perete, îi făceau, 

“să iresară. Arnăuţii doar se uitau în jur și zi- - 
ceau: „Tăceţi“, şi ascultau cu degetul la gură. 
lar eu ședeam luchilată lângă ușă şi mă. fe-: 
meam nu cumva. să-mi ia boii,-că nu n'am dus 
cu răspunsul şi, în loc să-l duc, am Sfat cu bo- 
erii. Într'un fimp se făcuse o lăcere că se auzeau 
inimile bătând, de parcă în pereţii casei. erau. 
numai şerpi. 

Când, numai. ce auzim împuşcături apro- 
piate, apoi mai deparie, mai departe și mai nă- 
dușite. 
— Tăceţi, zise boerul, a încunjurat. potera : 

pădurea, şi par'că, se lumină“. La vorba asta fe- 
meile suspinară ușurale,” iar boeraşul zise:
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— - Bun! de l-ar prinde, să-mi sar inima 

cu el“. - 

„Da, nu mult, numai că se. aud niște bocă-- 

nituri în oblon: „Cucoane Niculae! Cucoane NIi- 
culae | 

— Oare cine să Îie“, se întrebau cucoanele, 

tresărind. - 

lar cei dela obloane, se întrebară prin semne: 

„Oare cine să fie“, . 

„Doamne, Doamne!“, şi cucoanele au dat: 
a clipoci și se lăsară în genunchi la icoană, iar - 
boerul şi feciorul de boer înverziră şi se îngăl- 

- beniră. 

— „Da de ce nu răspundeţi odată ?, - în- 

trebă acelaş glas. „Ce nu mă cunoaşteţi?“ 

Deodată boerul, strigă ca sugrumat, punând 
urechea la ușă: „Cine e acolo? - 

— Eu îs Todoran, îeciorul boeresc dela cu- 
“conu Alecu Ganea. 

— Todoran ești 2... Par'că..., a grăit bocrul. 
— Eu. Da, de ce v-aţi zăvorit?, a răspuns 

glasul de afară: Deschideţi, că am să vă spun 
o veste mare. 

— Măi, da ce înipușcături. 'se aud acolo ?, 

„ întrebă ciocoiul. 
— Apoi, nu ştiţi, că doar de asta vreau să 

vă vorbesc; gonesc hoţii ceia; i-a alungal. spre | 

Antileşti; staţi să vă spun, că doar Luminăţia- 

Voasiră « a frimes“. - !
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Da cucoanele, bucuria lor; feciorul de boer 

s-a îmbujorat iar; iar boerul uşurat şi făcându-şi 
cruce, — suspină: 

„Bogdaproste| Şi, zi, pe hoţi i-a alungat?, 

întrebă el. 
— Da, a şi prins din ei. | 

— Eee, a făcut boerul; şi pe căpitan ? | 

— Apoi, de asta vreau să vă spun, că sunt 

şi închişi amu, la Spătărești, în hrubă la cuco-.. 
„ nul-Alecu Gane. | 

— Ia, crapă ușa, a zis către un arnăut, să 
vedeţi cine e“. - 

Îndată zăvoarele sunară, și arnăutul doar 

a crăpai uşa, da repede a vrut s-o tragă înapoi, 

da cel de aiară aşa a zvârlit. ușa în laturi, că 

a eșit cu balamă cu tot din uşori, şi în prag se 

fânțoşă spătosul care. mă trimisese cu răvașul. 
Şi punându-și mânile în curea, rânii şi numai grăi: 
„Apoi, eu îs Codreanu“. 

La vorba asta, arnăuţii au scăpat puştile 
„jos şi au rămas cu ochii holbaţi la el; la rând. 

cucoanele au leșinat, boerul cel tânăr s-a băgat 
sub divan; iar stăpânul a holbat doar ochii, gân- 

" gănind doar: „a..a...“ şi a chicat jos, ca apucat 
„de răul copchiilor. Ne 

Şi nu mult, infrară pe ușă vreo zece din. 

haiducii din marginea pădurii. 
Codreanu, văzând pe boer răstignit jos, a 

dat din cap Şi a grăi: 

>
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„Na-ţi-o bună, că ţi-am dres-o, să îi știut 
asta nici'nu călcam casa asta. Nu de alta, da 
mi-e milă de femeile astea“, şi se aplecă spre 
boer și vorbi: 

„Cucoane Nicule! cucoane Nicule! Ce eşti “ 
copil, irafe? D'apoi eu aşteptam să iei chistoa- - 
lele să tragi în mine! Până atunci, măi băeți, ia - 
dați ajutor cucoanelor: să se frezească“. 

Repede alergară femeile de casă cu apă, | 
cu oțet de frandaiir, le udă, le ireacă și se tre-. - 

-_ziră, lar căpitanul îngenunchiă lângă boer: „Cu- 
coane 1... Cucoane Nicule! 

| — Ha, cine ești fu?, se auzi boerul' mai 
liniştit, 

— Eu sunt un om ca toți oamenii, da vreau 
să vorbesc cu d-ta ceva. | | 

— Vai, zise el, rău mă mai doare la inimă“. 
-» Şi căpitanul, umilându-l, îl puse pe un di- 

van. Și atunci boerul deschise ochii şi grăi: „De. 
ce ne mai canonești, omoară-ne şi pace. - 

— Ba nu, ai, îemee şi copchii, nu: te omor, 
da am să-ți vorbesc ceva. Să-mi dai.ceva din 
Danii ceia, că uite îs vremurile grele și ne fre- 
bue și nouă; vine. ca mâne: iarna, și avem şi 
noi de plătit ghiru, şi trebiie la băeți de cheltuială. 

— Na cheile“, și boerul, plecând capul în 
jos ca un bolovan, . băgând mâna 'sub brâu, i 
scoase nişte chei și ca şi. Cu mâna - altuia i le 
întinse. |
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Deodată fata boerului se ridică și zise scli- . 
josindu-se: 

„Tată, zestrea mea?, Şi v Vri să zmulgă cheile 
din mâna hoţului. 

— O, păcatele mele, grăi boerul. Lasă iată, 

lasă să iee tot, numai să ne lase zilele. 
| — Numai să ne lase zilele, drăguță, grăi şi 
cucoana... 

— Nu, nu, nu, mamă, eu nu las, că fără 
bani nu mă ia nimeni. Nu las chiar dacă aș muri“ 

Codreanu rânji: 

„Porumbiţă, lasă-mă măcar să- -i văd la faţă 
şi câţi sunt? 

— 4000 de gabeni, zestrea mea. 

— Ho, ho, zise Codreanu, te măriţi întrun 
picior şi cu trei mii.. O miie îmi trebue mie. 

„— Vai, da unde vrea să mă ia, fără cinci 
mii de galbeni ? 

— O iau, se auzi un alas de sub divan, 

" numai să ne cruţi vieaţa. | 
— Da cine miorlăe acolo?, întrebă Codreanu, . 

-"— Gineri-meu, zise cucoana, ştergându- și 

ochii de plâns. 

| — Ia eși, logoiete, să te văz la obraz“, zise 
haiducul. 

„— Es es, se auzi glasul, numai, . sărut mâ- 
nile și picioarele, să nu mă omori“. 

- Şi numai că văzui pe domnişor. eşind de 
sub divan. 

10.
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„Da să nu ne omori, mă rog“, zise el mi- 
logindu-se, şi scoase capu vâlvoet, galben de . 
rică, şi: spăimânat, 

— N-ai grijă; “da: O iai, şi cu ei mii ? 

„— 0 iau. 
— — Atunci, i, i aduceţi o calamară şi 

„hârție“, . 
EA -Nu+mult, o femee de casă veni cu o'cala- 

“mară şi: condei. Cucoana scoase o hârtie şi el 
spuse boerașului să scrie: 

cr NE CHITANȚĂe o 

| „Adeveresc că am primit dela socrul meu, 

„Nicu Hărtulari, 5000. galbeni, zestrea în bani 
înainte, pe cari bani, în caz când m-oi luă pe 

gânduri de a strică vorba, să i-o dau înapoi 
îndoit. Banii iștia s-or lrece Şi în foaia de, 
zeslre“, 

— Iscăleşte“. 

Și boerașul, par'că şi acum îl văd, tremu- . 
rând ca varga, a luat pana, şi a iscălit; iar Co- 

dreanu, îndoind hârtia, i-o întinse boerului: „Ține, 

cucoane, deocamdată pe asta, și să-ți dau şi 

eu una, da mă rog să-mi aduceţi mai înfâiu 

banii. Poltim, jupâniţă, cheile și adu-mi miia de 
galbeni.» Şi până, afunci să-ți, dau. o adeverinţă“. 

“Şi Codreanu luă şi el pana. şi a scris. Nu 

mult, veni şi cuconița cu-0 pungă în brațe. 
| „mâşa, 2 zise “Codreanu, ado încoa“, și opuse
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pe braț. Şi, întinzând hârtia boerului,-a zis: „POf- 
fim, jupâne, adeverinţa să se ştie, că banii i-am 

luat peniru stărustie, și rămâneţi sănătoşi! Da, - | 

băgaţi de seamă, dacă îţi crăcni o vorbă până 

vom 'eşi, dincolo, pe poariă, să ştiţi că pe la 

miezul nopții mă aveţi aice“.  - Da 
Şi eşi, şi au încălecat pe cai, lăsânău-i pe 

toți năuciţi. Ar fi strigat, da cuvântul nu le eşeă 
din gură la nimene, ci ne-am uitat cu toții cum 

se duc şi cum'es pe poartă. Şi numai “dupăce 

nu s-au mai văzut, au suspinat cui foţii ușuraţi, NE 
iar boerul a grăit: „Bogdaproste, că am Scâpat, ” 

nuniai cu atâta“. 
— Apoi, să vie popa să ne  inodease, 

a zis boerașul. 
Duduia Anghelica n-a zis nimic, ci doar.a - 

suspinat uşurată şi s-a uitat la icoane: zimbind; . 
iar boerul le vorbi: „Aţi mai gândit voi, că vă. 

„Veţi luă în felul ista? Da, nu pricep cum de: nu „ 

s-au mişcat cei dela poartă“, 

Când iată. şi arnăutul irimes după poleră, 

rupt, desculț, şi cu un ochiu umilat. “ E 
„Da ce'e, a întrebat boerul, cine lea schi- | 

lodit ? 

— Cine?, a zis el, ia m- au prins în “drum 
nişte hoți de -a lui Codreanu şi, 'dupăce, m-au 

“ bătut măr, m-ău desculțat, mi-au . luat tot de pe 

„mine, şi calul, şi, dupăce mi-a pus un căluș în 
gură, m-au legat de un pom şi m-au lăsat acolo. 

10% *



148 a Ion Dragoslav 
  

Noroc de -niște drumeți, că au dat de mine şi 
m-au deslegat și am venii să vă spun n și să văd 
de n-aţi pătimit ceva. 

„_— Da bine ne-a mai lucrat, a zis boerul. | 
Apoi, mă, a făcut el către arnăuf, Codreanu a 
fost aice, a dat mâna cu noi şi ne-a luat şi pa- | 
rale! Da e vorba, ticăloșii cei dela poartă și cei 
din clopotniță, ce au făcut, că nu i-am văzut pe 
nici unul afară? Ia îugi tu și vezi, nu cumva i-o 
fi omorît, ori au fugit?“ 

Şi a trecul ce a trecut și numai că văzu- 
_răm pe cei patru venind bătuţi, fără: chistoale. și 
„plouaţi; iar unul, vorbi: „Cei din clopotniță nu vor 

să se deă jos“, şi îngenunchiară cu toții, iar ar- 
- năutul cel mustăcios grăi: „Omorîţi-ne, Lumină- 
„ţia a, rioi nu l-am văzut intrând, ci numai ne-am 
pomenii cu vreo -zece vlăjani plini de chistoale 

„şi cuțite că se reped asupra noasiră şi ne leagă 
burdui şi ne pun câte un căluș în gură. | 

— Eu i-am deslegat, a zis cel trimes. 

— Să-l ia dracul, a spus boerul, că bine 

ne-a mai boit. Na-vă și din pariea mea câte un 

__îrmilic numai să tăceţi și să nu spuneţi la ni- 
“ meni, că ne-or râde şi curcile“, 

"Apoi, în sara aceea s- a şi logodit jupânifa, 
__şi a îost o pelrecere ca la nuntă: a ținut vreo . 
” trei zile. SI 

„Şi aşa a luat el pe , duduca Angelica cu 
frei mii de galbeni zestre, în loc de 'cinci, ba
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mulțămeă lui Dumnezeu, că a scăpat cu zile, și 
și s-a fâmplai aşa, că Dumnezeu ştie, dacă boe- 

rul de zgârcenia banilor, o mai da după neamul 

de Domnitor. Și aşa, dragii mătuşei, am văzul 

şi eu pe Codreanu“. / 

* * - 
% 

„Foarte frumos, mătușă“, am zis noi... 
„lar Chitarcă, a grăit: „Ami, măi băeţi, hai 

şi: ne-om jucă și noi, cum a spus mătuşa. 
— Hai“, am zis cu toții, şi am dat să ne 

ridicăm, 
— Apoi, staţi, că n-am i mântuit a zis mă- 

iușa Acsinia. 

— Mai este?“, am întrebat noi, uifându-ne 
unul la altul, cuprinși de o bucurie fără seamăn, 
şi ne aşezarăm iarăș jos, căutând cu toată grija | 

să nu scăpăm nimic din spusele. babei. 

Şi mătușa Acsinia se mai uită odată în gol 

ca şi cum ar fi vrut să-și cheme gândurile şi . 

începi: 
- „Tătuca eră. de felul lui dogar“... 

. La asta noi băieţii: Chifarcă, băieţii lui Vasi- 
liu din fundul grădinei, a mătușei Ioanei din vâriul 
dealului, Nicu Lămășanului, strânserăm rândurile 
în jurul mătuşei, în vreme ce dânsa povesti: „Că 

vezi pădurile de brad erau dese: lasă că eră 

“muntele tot împodobit, dar se întindeă până în-. 

coace spre povârnişurile “dealurilor și şesurilor.
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Şi în . fiecare an; tătuca se duceă cu cofe şi 
ciubere de - Dumineca-Mare la fârg, la Ieși. Se 

"porneă pe la Ispas cu un car. încărcal și ajungeă 

“la târg în Joia-Moșilor. 

“Pe: atunci, . dragii mătușei, nu eră ca amul. 
Când se pormeă omul la un drum mai lung: la 

'Teși, la. Bârlad şi. chiar la Roman, ori toamna” 

"după poama-vie la Cotnari ori în Țara-de-jos, 
„îşi - orânduiă aşa ireburile ca şi cum s-ar fi dus . 
pe ceea lime: “mere la. popă, se spovedeă, 

. se. . precistuiă şi se ierfă . cu foți ai casei și cu 

a neamurile, cu prietinii şi eră petrecut. și bocit de 
femeie, mamă, fată, copchii până hăt departe de 

“sat. De acolo, se iertă iar cu dânşii și o porneau: 

tot. iluturând căciulile” și năfrămile până nu se 

mai vedeau. 
Na Amu, eram de doisprece ani, ştiam a prăși, a 

= .coase năfrămi,! a iace mâncare, a nividi și a ţese, 
“. că fata pe atunci nu eră ca azi, :să şadă în şcoală 
până se mărită și să steie de găteli şi de oglindă. 

"La treisprece ani ştiă a nividi, a ghil şi a pune 
în stfalive. La paisprece ani eră de măritat. 

Dacă ireceă cu doi ani. peste vârsta asta, o cle-- 

veteă satul :că e bătrână. Şi tocmai anul cela 
“tătuca s-o sfătuit ! cu mama, să-mi cumpere o. 

Ş cațaveică- cu blană de nulpe şi o ladă, că o iată - 
__aveă şi nu aveă altă: zestre, „de nu aveă ladă și 

„cajaveică nu se mărită... 
„Ştii ce,.grăi tătuca aşa pe la Paşti, emzic, 

x
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măi îemeie, să mai lăsăm cu lada şi cațaveica 
până la Dumineca-Mare. Atunci mă duc la leşi 
şi o iau şi pe dânsa, să și le aleagă cum a a Șii ” 
ea să i le cumpărăm de acolo. 

— Fie și aşa“, a zis mama, Şi a doua zi 
de Ispas 'au pornit opt. cară încărcate'cu cote, 

-.ciubere şi cohițe, au eşii din sat urmate de 
nevestele “oamenilor, de copii, părinți, prietini; - 
iar plânsetele şi bocetele se auziau ca după mort. 

„Şi eră de ce, că drumurile erau tot prin codri 
și codri erau plini de hoţi şi când nu fe aştep- 
fai îţi eșiau înainte, să fe întrebe «de sănătate. 

La rateș la Preutești carele s-au oprit; 
băut oamenii rachiu, și cu mare greutate și ele 
s-au despărți! cărăuşii de ai lor.- Și cărăuşii - 
luaseră. unul. un, băiet mai răsărit; altul o fată 
să-i ție de urât, așa că aveam, cu cine mă luă. 

“Şi am mers fot scuturând năfrămile până am | 
intrat în păduri” şi nu ne-am mai văzut, dar me- | 

- Team numai ziua, că. noaptea nu eră chip, că. 
mişunau hoţii ca strigoii în noaptea de sfântul 
Andreiu; iar ziua de ne întrebă cineva de unde 

„Venim şi unde ne ducem, spuneam că venim dela: 
satul prin care frecusem și mergem la cela: care 
ară înaintea noastră. Nu de alta, da dacă ar îi 
auzit unde, mergem, cine ştie dacă nu s-ar îi . 

- găsit unul să ne iasă înainte la vre-un han, ori 
la vreo inimă de pădure și să "ne facă o şolie 
sau să dee de ştire la câţiva de ai lui să ne
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iese în cale și să ne ciomăgească bine. Şi hai, 
hai, din sat în sat; seara am fost la Dolhasca 

şi a doua zi sub seară la un rateș dela Rugi- 
noasa. Și ce drumuri rele, cu hopuri, cu suișuri 
şi cu coborâşuri, aşa că să îi avut car da fier 

„şi fot i se rupeă crucea. Și ce vreme îrumoasă 
nu eră: mă rog ca la Dumineca-Mare. Unde fe 
uitai numai îlori și lumină şi miros de lori şi 
iarbă. Dar trebue se spun că fătuca cam suiereă 
de vătămătură şi 'când îl apucă, se făvăleă- ca 
şerpele. Şi la Ruginoasa îl apucă vătămătura' şi 
„Valeul“ „valeul“ „toată noaptea. Şi aşa de rău 

„i-a Îost atunci, că am crezut că se duce... A 
“doua. zi hangiul spuse fatei, că este în sat o 
.babă care leagă vătămătura. Da oamenii ceialalţi 
“au. grăif: 

„Bădică, știi ce? Dumneata rămâi, că noi ue 
ducem înainte și fe așteptăm la hanul dintre Rugi- 
noasa şi Sârca, că nu vrem să stăm pe cheltuială 
aici“. Și oamenii s-au dus; iar hangiul a trimis 

după babă, care cum a venit-a spus să-i dee niște 

juningine şi un pahar de rachiu. Şi a pus îunin- 
ginea în pahar, l-a bătut bine şi i-a dat să beie. 
După asta l-a legat cu niște rășină și ce i-a mai 
bolmogit, ea, acolo, şi ce i-a dires, că să vedeţi, 

i-a luat vătămătura. ca și cu mâna. Și, de atunci, 

fătuca nu s-a mai văitat de meteahna asta. Şi 

am pornit-o la drum, numai noi singuri. Şi hai, 

hai; haida-hai. Când a îost soarele la nămezi, .



“Codreanu 153 

am dat într'o pădure. Când numai ce ne iasă 

înainte un român îmbrăcat” în bondiță, cioareci, 
opinci, cu pălărie mare, uscat la față şi cu ochi 

„ca spărieţi şi ţineă în mână o ghiciuşcă. 

- — Bună ziua, grăi el cătră tata. 

'— Mulţămim dumitale, a răspuns tătuca. 

— Bădică, a vorbit omul, nu fe supără: am 
intrat cu carul întrun hop dela dâmbul cela în: 

vale, și arată fatei şoseaua înapoia . noastră, şi 

nu-l pot şcoate. Dacă ești bun. și -nu-ți e cu. 

Supărare,. ia boii „dumitale și hai de mi-ajută 
să-l scot.“ 

Da mie, însă, cum îi jucau omului celuia 

ochii, aşa, în cap: îmi veneă să-i zic: „la ascultă, 

bădică, ce umbli cu prostii ziua nameaza mare“. 

Dar iar m-am înfors cu gândul: „De, poate să 

fie şi așa, săracull..“ 

Şi, tătuca, de, ca omul c care ştiă ce e năcazul, 
mai scărpinându-se în cap, mai nu Știu ce, în- 
irebă pe om, că de unde e. 

„Din „Doineşti, răspunde el. 

— Din, Doineşti, făcă tătuca înseninaf. Şi 
unde fe duci? 

— Mă duc şi eu la leşi cu niște ciubere, 
a răspuns omul. 

— Apoi, mergem amândoi a glăsuit fătuca 
bucuros. Hai să-ți ajut. Şi să pornim  încaltea 
odată, că mai am nişte cărăuși cu cole, care mă 
așteaptă ei după dealul de dinaintea noastră, :
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— Bun, a grăi! românul, abiă nu ne-a 
fi urât.“ 

Şi luând, tata, boli, mă lăsă. pe mine la car 

3 şi o porni cu omul. S- -au, dus ei, ce s-au dus, 

până ce au dat dincolo de dâlme, când numai ce 

aud glasul fafei: 

„Valeul Hoţule ! Valeu 1 | 

- Țipăt ce am tras. Am crezut că l-a omorât. 

Fuga eu până acolo. Când ce să vezi, tata se: 
_ tăvăleă pe jos şi se frecă la ochi, văitându-se: 

„M-a chiorât. Valeul Valeul“ Mă 'uit eu, ochii 
lui plini- de ardei,. de cel roșu, picat. Noroc,-că 

-. cine s-a, îndurat, că mai încolo la o margine de 

“drum eră o fântână cu fioc și cu. prăjină la el. | 
” „Da boii, boii, unde-s tătucă.? întreb eu. 

„— Boii unde-s, fată hăi! Hai, la fântână şi 
“mi-i turnă de spălat: „Valeu! Valeul Boii mei! 

“Ochii mei!“ se jeleă el. Și 'am stat ca la trei - 
ceasuri, turnând fatei apă în pumni de s-a spălat 

la ochi, că aveă să chiorască, şi oleac, oleac, 
_doar s-a limpezi, dar ochii î îi erau roșii ca sân- 

gele, şi din durere tătuca o dădă în oituri şi în. 
blesteme. 

„Da. cum fi i-a luat, tătucă ? 
— Cum? Tâlhărul ştii că a zis să-i ajut, și 

m-am dus cu el, când colo, nici car, nici nimic. 
— Poi, bine, zic atunci, pricepând ce a fos, 

“da-unde ţi-e carul? : 

— Stai să- ăi spun, răspunse fătucu. EI nici - 
“ 

,
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„ună nici două, scoate o mână de ardei roşu din - 
„sân și svârle în.ochi. - o 

„Ootl ofl păcatele mele, ce aveam să lrag“, 
Şi s-a pus să plângă ca copchiii. Ce eră să facă, 
eră prăpădit. Se uită în sus, în jos. Prinde orbul, 

„ scoate-i ochii, codri în dreapta, codri în stânga. 
-- Când numai ce dă Dumnezeu şi se vede venind: 
„cineva călare din partea unde mergeam noi. Eră 

un popă, cu laibăr pe el, cu polcap, și par'că-l 
-. Cunoşteam şi nu știeam de unde. 

mulțumește şi șe opreşte în loc. 
| „Da, ce ai păţit?“ îl întrebă el. - 

| Şi fata a dat a povesti: iacă așa și aşa; 
foată întâmplarea. 
"Ii, de dmu nu mai ai boi, a rostit popa; 
poate îs şi porniţi spre țara nemţască. Da lasă, 

Că nu ești numai d-ta păţitul. Da, uite ce e, lasă.«. . 
Şi descheiându-se la anfereu a scos '0 pungă de 

„pânză din sân — atuncea am zărit nişte cuțite 
Şi pistoale la un brâu, şi a numărat din el ce a 
„numărat, numai galbeni şi. a zis tatei înfinzându-i 

- mâna: a : - 
„lacă douăzeci de galbeni, să. te duci să-ți 

iei alţi boi dela Sârca,. da mai stăi: să laşi pe 
cineva la car, că altfel. ar fi să rămâi şi fără el.“ 

Şi băgând două degete în gură, așa a fâșcăit 
de a răsunat pădurea, și deodată numai ce auzim 

„crengile: frăsnind și. doi oameni 'cu puștile” în 

Tata se ridică, îşi scoate pălăria,' și popa
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mâni, eşiră în drum: se uitară și la noi şi la el 
și grăiră: 

„Ce porunciţi, căpitane! 
„_— Ce veste? a. întrebat popa. 
— Bine căpitane. N-am văzut nimic. 
— Tu, Buzdugane, a zis popa căttă unul 

din cei doi;.un român mic şi îndesat: să te duci 
“cu omul ăsta până la rateşul dela marginea pă- - 

durii, la Boldeşti, şi să vezi n-a aveă orândariul, | 
„ori careva, să-i vândă, ori să-i împrumute doi 
- boi, că pe a lui i-a luat un nepricopsit; și să 
vii înapoi. lar fu Ispas, îi grăi căfră celalalt, un 
român mai uscăţiv și mai înalt, să-i păzești ca- 
rul şi pe care l-ai vedeă că se apropie, un glonţ, 
şi în pădure“. 

Și am pornit eu cu tătuca şi cu omul. Pe 
drum fătuca l-a întrebat: 

„Mă rog, da de unde e părintele?.... 
— Ce, nu-l cunoști? a zis omul, N-ai auzit 

de Codreanu ? 
— Codreanu? a răspuns luca, înigălbi- 

nindu-se, 

— Ce ai? a întrebat omul. Apoi, n-ai auzit că 
haiducul Codreanu face numai dreptate în țară; . 
ia dela bogat şi dă la sărac. Taci mulcom şi li-: 
niștește-te și să nu “spui la nimenea cine i-a 
dat banii, că uite, şi omul arată părul din cap, 
atâția duşmani are. Da Dumnezeu e bun, de câte 
ori vine potera, Codreanu îi răpune pe foţi. Da,"
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amu, de o bucată de vreme e scârbit: avea o 
drăguță ici la un rateş la Mojca, şi a dat stăpâ- 

" hirea că acolo i-e culcușul şi a venit la dânsa 
pălicari şi a canonit-o până a spus; iar el a 
allat și a venit și a omorît-o. Și amu îi pare rău; 
par'că e zăpăcit: Nici nu Șiie unde i-e capul. Da 

„i-a frece, că e tânăr încă Şi apoi, ce se face co- 
dru fără el?* | 

La vestea asta m-am înfiorat și par'că ve- 
deam o femee omorită înaintea ochilor mei, şi 
par'că vedeam un rateș fioros. La coada pădurii 
am dat de un rateș drept în marginea satului, la - 
Boldeşii. Aicea tocmai ne așteptau oamenii cu 
carele, care cum au auzit s-au și grăbit doi să 
meargă să tragă caru; iar alţii au şi pornit în 
Sat să caute boi de. cumpărătură, 

Da cu cât ne apropiam, cu atâţ vedeam 
„mai lămurit, că, la car erau doi boi și doi oa- 
__meni. Când colo, boii înjugaţi, şi de-o roată, .le- 
- gat cu mânile la spate chiar omul care chiorîse . 

pe iafa cu ardei şi-i luase caru. | 
„Măi, grăi tata, da asta-i minune!. De unde 
“până unde, boii mei la car“. Pa 

Şi omul care rămăsese la car, ne zise: 
+ „Aiştia vi-s boii? | 

— Aiştia. ÎN 
"— Aista e cel ce fi-a dat cu ardei în ochi?: 
— Aista, am zis eu. ., a 
— .Par'că e aista, a zis tata; da, chiar el e. 

i]
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| — Da cum l-ai prins? întrebă cel ce îi zi- 
- ceă Buzdugan. 

— Cum? a răspuns cel ce rămăsese la car: 

Întreabă-l să-ţi spuie. 
"— Măi, de ce ai. luat, fu, boii omului? îl 

întrebă cel ce fusese cu noi. 

— Apoi, să nu mă mai canoniţi; oameni. 

„buni, că vă spun fotul: eu am avut, şi eu,.car 

-cu boi şi mergeam la leşi « cu ciubere. Când colo 

după „dealul cela mi se înțepeneşte carul într'un 
". hop. Ce să mă fac? Văd pe omul ista cu carul. 

Repede îl ajung și îl'rog 'să vie cu boii să-l 
scoată pe al meu. Când mă întorc ia: boi și car 

„dacă mai ai.de unde: nişte “hoţi mi-i luaseră. 

— Fire-ai de râs . să i fi zise Buzdugan, în 

"vreme ce şi celalalt grăi 

_— Parcă mie mi-ai spus altfel, că i-ai luat 

- de sărăcie, . ” 

„— Da, boerilor, apoi, de sărăcie, da de ce, - 

„mă rog. Dacă mi-a luat unul boii și carul meu, - 

mintea mea m-a dus să-i iau şi eu pe ai altuia. . 

Așa m-a tăiat capul, aşa am făcut, | 
_»—-Da de ce țineai “ardeiul în sân ? AL în- 

“trebă cel ce îl chemă- Buzdugan. 
— Apoi să vezi, îl Iuasem de acasă pe 

"drum întro. poetică Şi se vărsase în sân. 

*:— Şi ăsta 'e. una, a zis Buzdugan. 
— : Atunci, de :ce ai venit înapoi cu boii? 
— Să-i dau omiilui, că mă mustră gândul. 

-.
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— Atunci de ce i-ai înjugat la car iar? 
„— Să mă duc după om să-l caut, că ştiam, 

că lrebue să se fi dus până la hanul dela Boldeșii, * 
— Bine, bine,. grăi omul ce rămăsese cu 

„carul; până aici toate le-ai şurubărit, da rogu-te, 
de ce -ai vrut să întorni carul spre partea de 
unde veniseși ?. a a. 
„_— Apoi, boii, pe semne, se trăgeau spre 

casă, o ' 
-— AL dracului neam de om, îi dă haidu- 

cul; cu tine, ră, n-o mai scoate nimeni la cale. 
- — la desleagă-l, a 'spus Buzdugan, şi să-i 

dăm câteva strate de puşcă, peste partea cea 
mai fragedă. -- . , a | Ia 

„— Valeul Valeul prinde el 'a se văită: [ă- 
„Sați-mă! lertaţi-măl. DN Da 
„-— Nu; găinarule; de ce ai vrut să furi boii 
omului, grăi cel ce fusese cu noi, că şi el.e să- 
rac şi cu copii, şi de ce să-i iei munca lui. Ce 
fi-a făcut? Ba încă să-l şi chiorăşti. ÎN 

„„_ — Valeul Valeul da nu-i adevărat, -spune 
minciuni, a prins a da cu gura hoțul. | 

„_— Aşa bine!“ a zis haiducul şi mi l-a des- ai 
legat şi când i-a cârpit “Buzdugan, măi bade, o: , 

„Palmă ca aceea, de a dat peste tovarășul lui, da 
cela, când l-a primit în alia, i-au sărit dinţii din 
gură: „Na, găinarule, i-au zis ei, de fe-om mai . . 
prinde cu comedii de astea, fe jupchim“. 
„- - ŞI s-a dus cela ca' pușcat, iar noi ne-am
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luat ziua bună dela dânşii şi ne-am dus la ra- 
teș, cu boii şi cu douăzeci galbeni dela Codreanu“. 

La asta, noi băeţii, am vrut să zicem ceva 

și să ne ridicăm, crezând că cu asta s-a ispră-. 
vii povestea. Da băbuca ne zise: „Da, staţi, că - 
nu s-a isprăvii încă“. 

" La vorba asta ochii noștri îulgerară de mul- 

jumire şi ne îrecarăm palmele, iar mălușa grăi: 

„Da mai înţâi aduceţi- mi o lecuță de apă, 
careva“. 

Eu, care cum am mai spus, eram de casa 
mătuşei Acsinii, şi sării: 

„Mă duc eu, da nu începe până nu viu“, 

Și cât te-ai şterge la ochi și îui cu apă; 
-iar băbuca după ce o sorbi, scoase o basma din 

buzunarul caţaveicei, se șterse la gură și urmă: 

„Mergem noi ia han, am spus la oameni 

„toată pățărănia şi am pornit. Am mai poposit la 
. niște hanuri; la Târgu-Frumos, la podul-lloaiei şi 

'a treia zi am fost la leşi. Acolo, până am vân- 

duit cofele, până una alta, ne-a apucat Dumineca- 

Mare. Şi cum e azi Dumineca-Mare; cum e mâne, 
Luni, si. Troiță; şi a doua zi, Marţi, trebuiă să 
ne întoarcem. Când, Marţi dimineața, să înjuge 

oamenii boii, numai ce auzim trânghiți şi dobe 
o “pe ulii şi lume alergând, iar un dorobanţ călare 

ceteă, nu ştiu ce pe o hârtie și lume de pe lume 

- se adunase împrejurul lui şi ne-am dus şi noi 

şi spre minunea şi zăpăceala noastră, am aflat,
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că haiducul Codreanu a fost prins și judecat și 
că după nămezi au să-l spânzure pe șesul Bah- 

luiului. Şi se iăcuse o zarvă în târg, o mişună de 
oameni pe uliţi, cum n-am mai văzut, şi toţi în- 

trebau, dacă-e adevărat şi nu le veneă a crede . 

după.câte se auzise de isprăvile. lui. lar cei ce. 

băteau din dobe şi cel ce ceteă, nu spunea decât, 

că cine vrea să-l vadă, n-are decât.să se ducă pe 

şesul Bahluiului, iar tata a zis, că stă în cale, 
de ciudă, să vadă, care Codreanu a îost prins, 

că lui nu-i vine a crede, că doar vorbise cu el 
în pădurea dela Boldeşii și nici celorlalți oameni, 

după câte văzuse şi auzise, nu le veneă a crede 

şi au rămas cu toții. Şi după amiaza lumea a 

început a curge în vale, spre Bahlui. Aici furci 

puse și un podeţ înalt şi în fața podețului alt 

pod mai sus, cu scări şi cerdac ca un îel de 

balcon, învelit cu un fol şi în el erau jilțuri, 
mese şi scaune, şi “pe o masă o cruce; iar de. . 
jur împrejur erau făruși şi frânghie păzită de do- 

robanți și arnăuţi, cum se fac şi aicea la părăzi,: 

“să nu treacă orice lume unde se adună boerii 
şi meliția. 

Odată, numai ce auzim trăgând - clopotele 
pe la biserici; goarnele cântând și dobele bătând; 

iar lume de pe lume strânsă de se omoră om, 

pe om şi mai să rupă funia dela' țăruşi. Noi am 

avu noroc că am apucat un loc mai aproape. 

Şi numai ce vedeam că vine o gloată dinspre târg, : 

- - i
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şi: irâmbiţele tot mai apropiat cântând. Un rând 

““de dorobanţi băteau cu bicele în oanieni să facă 

loc; apoi droşti încărcate de. boeri; -după. dânșii 

un popă, în odăjdii; după popă osânditul: l-am 

„cunoscut după ochi și după umerii obrazului, da 

slab şi tuns și.ras după ceafă, și cu gulerul că- - 

- meșii tăiat, şi cu lanţ ţinut de un țigan fioros şi 

urât. Am auzit din oameni, că e. ajutorul călăului, 

_ După el veneă droșca călăului şi în ea un sicriu - 

: şi în picioare călăul în strae roşii: un figan. gras, Ă 

fioros şi buzat, apoi,: iar arnăuţi' şi: lume, după 

„lume cât. păr în cap. La vederea prohodului. ăs- 

- tmia “femeile - au dat a plânge; mulțimea să se» 

Durzuluiască și par'că. fe apucă : fiorul. Boerii cum 

“au ajuns, s-au şi suit în cerdacul de scânduri și 

"s-au: aşezat la masă. Arnăuţii întăriră. împrejmui- 

“rea de frânghie și ajutorul de călău îmbrânci pe 

osândit. pe podeţ. După. asta călăul potrivi ochiul 

la „0; Îunie după un scripete, sus, la grindei. 

4 

" Deodată un grămătic se scoală şi. face cu . | 

"mâna la lume să asculte. Şi a dat a celi .sin- 

tenția şi a înşirat fot, fot ce a făcut hoțul: că: 

"în cutare fimp a prădat pe- cutare hangiu,: că în 

cutare a:călcat pe arândașul cutare, şi că e o- 

_sândit la spânzurătoare. Apoi, dobele au prins să 

“Dată; iar popa a spus osânditului să îngenunche 

şi să se roage; şi să-și ceară iertare dela lume. 

__ Dacel a ridicat doar. mânile la ceriu, şi s-a în- 

“ chinat; iar iertare la oameni nu a vrul să-şi.
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ceară, că a zis, că nu le-a greșit cu nimic. Lu- 

mea par'că nici nu suflă, iar eu mă alipii de 

tătuca strâns, și inima par'că îmi eră cât un bob - 

de linte şi doar mă uitai nedumeriță. Da, din 

toată lumea de boerime, și de boerime şi de ju- 

pânese ce eră acolo, una par! 'că nu aveă astâm-” 

păr: o cucoană tânără, semănă ca două pică-: 

turi de apă cu fata boerului tHărtularu dela noi; 

de care v-am spus că a făcut Codreanu s-o'iee - 

de nevastă, nepotul lui Vodă, cu irei mii de gal- 

„bini în loc de cinci, şi se uită când peste mulțime, 
când la osândit și fare îngrijată. Da mie nu-mi eră - 
de ea cât de.cel osândit. Și-am văzut cum călăul 
i-a potrivit capul î în jos, după care luă ochiul şi îl 

aşeză după bărbie. Dobele iar au bătut; iar inima . . 
în mine amu fremură de 'mi se muiaseră picioa- . - 
rele. Niște.femei dela spatele noastre au dat a 
boci fânguindu-l: „Săracul Săracul Da ce rău a 
jăcut el, că de. omorît n-a omorît pe nimenea. 

Ba unde vedeâ sărăcie şi îoame, scoteă şi da. 
Mâncă-i-ar cremenariu,: grăi una,' să-i mănânce, 
şi putrezi-le-ar oasele, să le putrezească, hunţi- 
[uși şi ciufi, că tot l-au urmărit și nu s-au lă- - 

Sai până l-au prins“. Călăul și ajutorul au pus 

mâna pe frânghie să tragă, da atunci cucoana 

ceea tânără a făcut cu mâna: „Staţi!“. lar la spa- - 
tele nostru auzirăm: „Opriţi! Opriţi!“ Și un arnăut 
călare a întins domnilor o hârtie cu pecete, în 

o prăjină. Grămăticul a făcut semn călăilor să 
N | are
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sfeie, şi cu cât ceteă cu atât se înfunecă; iar 

iața cucoanei cu atâta se însenină. Deodată gră- 
măticul se uită chiorîş la osândit, arată hârtia 
şi altor boeri care și ei s-au. posomorit şi s-au 

uitat lung la. osândit, şi ce au şoptit între dânşii, 
că unul, care samănă cu ginerele boerului dela 

noi, a grăit: 
„Oameni buni. Mila dombească a hărăzuit 

iertare osânditului; dacă se lapădă de relele a- 

pucăfuri și năravurile cele fără de lege, la care 

din ispita diavolească s-a dedat la ele până azi, 

şi dacă se aşază întrun loc să trăiască ca un 
om cinstit şi fără gând 'rău asupra aproapelui 

lui. Dacă primeşte așa, să i se iee iunia...“ 
Da pentru ce l-a iertat n-a 'spus. 

„Osânditule, a zis un alt boer, cu barbă 

neagră şi mai tânăr, fe laşi de hoţie şi de co- 
dru ? Măria Sa te-a iertat, fiindcă asupra ta n'a- 
pasă, aiară de răzmeriță cu potera, moarte de om. 

— Ba da, a grăit el, am omorii. La rateș, 
la Moțca eu am omorît pe hangiţă, fiindcă mi-a 

“spus culcușul stăpânirei şi peniru aceea Irebuie 

să-mi iau osânda“. 

Așa s-a făcut între oameni o zarvă ca , de 
huet de ape; iar boerii ce au vorbif între dânșii, . 

„că tot acela ce l-a întrebat i-a zis: 

„Asta nu scrie: la cele ce ai făptuit,: Te-a 
iertat domnitorul, eşti bun iertat. Decât atâta, că 
dacă îți mai e de codru, rămâi unde eşti“.
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Da, în vremea asta cucoana se ridică. A- 
funci o văzui mai bine la faţă, da tătuca a grăit: 

„Fă, Acsinie, asta nu e duduca noastră ?“. 
Şi când mă uit eu bine la ea, eră chiar ea, 

duduca' Anghelica, fata boerului Hărtularu dela 
noi dela moșie, măritată după nepotul domnito- 
rului, că a grăit: - | i 

„Omule, lasă-te de rele şi de codru şi dacă 
nu ai unde trăi, vină în ograda şi casa noastră 
şi stai toată vieața, că noi te-om îngriji şi fe-om 
comândă ca pe o slugă bună şi. veche“; iar un 
boer cu barba albă a grăit: „Da poate să meargă 
şi la mine“. | 

Da, Codreanu a zis:: „Mă las de codru; mă 
las de hoție“. Şi a spus să-l deslege, apoi în-: 

“ turnăndu-se spre norod a grăit: 
„Oameni buni, iertarea nu-mi face nici o 

cinste, că nu mai am dragoste nici de codru 
nici: de lumea asta. Am pierdut tot: mamă, tată, | 
nevastă, așa că nu mai am ce pierde. Eu sin- 
gur m-am dat prins şi m-am bucurat, de osânda 
şi de liniştea asta“. Şi a zis cucoanei Şi boeru- . 
lui: „La dumneata, cinstită jupâniţă și luminăţia 
ta, la ce să vin? Nu-i rușine de mine să şed ca 
un câne să rod mămăliga altuia? Rămâneţi cu 
bine, şi oameni buni rugaţi-vă lui Dumnezeu pen- 
iru ieriarea lui Codreanu, 'haiducul, care a murit 
pentru cei săraci și obijduiţi şi ziceţi: „Dumne- 
zeu să-l ierte!“ Cât pentru, mine, ca suilet, cum



_ 

166 | lon Dragoslav 
  

mă găsesc, nu purtați grijă, că m-a lumină Cel 

de sus...“ 
- Şi cu asta s-a strecurat printre lume Şi s-a 

tot dus spre fârg.. 

Il. | 
„Şi de atunci, nu s-a mai auzit de el, decât 

că unii spuneau că s- a văzul în un munte, în o 
hrubă, pusinic; altul că e hoţ şi că e în Țara 

“ungurească, că fură dela Unguri și. are să vie. 

_să deie tot la creștini; altul că s-a prăpădit, lar: 
dela o vreme nu s-a mai vorbit “nimic, ba îl și - 
"uitase, că aşa e firea omului: pe cel ce-ti face 

| rău îl ţii minte; dar. pe cel ce-ţi. face bine îl uiţi. 
Au trecut vreo doi ani. În vremea asia m-am 

măritat şi eu, cu Bertea. El eră slugă la Hărtu- 
“Iaru, boerul nostru. Și nu mult după nunta mea 

a murit şi boerul ista, şi să vedeţi cum“. 
Aicea, iarăş strânserăm rândurile în jurul. 

babei ghiontindu-ne, care mai de care să audă 

mai bine, în vreme ce ea fuşi şi urmâ: | 

„+ V-am. mai spus, că boerul băteă oamenii . 

de-i ologeă și le da câte un sorcovăţ să se în- 
-sdrevenească şi se lăudă că lui nu-i pasă decât 
de Dumnezeu, . şi cu asta ajunsese de: pomină.' 
Ba, acum băteă şi oamenii streini -de pe drum... 

— Ce, eră nebun, mălușă 2, zise Chitarcă, i 

plin de ciudă. . | 
_»Ă, unde: se porneșie staţi să vă spun: Fă: - 

„N
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ceă câte o mămăligă mare — - ziceă, că ace po-: 
mană şi da şi câte o strachină cu brânză de oi — 

“Şi aveă lipit pe. stâlpu porții o “tablă, că, de e 
“foame unui: drumeţ n-are decât să inire şi să. 
mănânce . pe degeaba. Omul mâncă, se sătură, 

„făceă cruce, și când la' urmă veneă boerul, se 
„uită cât mâncase omul! şi la el și nici una două. . 
-Porunceă butucul. 

— Da mă rog, întrebai eu, cum eră Dutu. 
cul, mătușă ? 

— Butucul, răspunse dânsa, eră un butac” - | 
| de. stejar bărdăluit ca o ladă şi despicat în două 

Și cu două găuri cât încap picioarele. La un ca- -.- 
păt despicăturile erau unite prin balamale şi la 
celalalt capăt aveă belciuge și lacată. Descuie . 
dacă poți butucul „greu. "Cui îi puneă picioarele | 
în- butuc nu le mai puteă. purtă. Și când făceă N 

„ „cineva ceva descuiă butucul, „îi puneă picioarele 
în găuri cu tălpile afară şi. îl închideă iar. cu 1ă- 
cata... Doamne îereşte, măi băeji, numai. când. Al 
vedeai te îngrozeai; a 

„„— Da, ce: mai- avea, milos? o. “întrebă ci 
i Chitarcă. dă 

— Eră plin de sâiige; scurs dela picioarele SP 
“celor „ce-i bătea. - 

= Şi ce, îi bătea la” talpi 2 întebai eu. 
— - Poicum, făcă băbuța, _-, 
— Şi pe urmă cu boerul, cum, a mai os 

mălușă? întrebai ii ar E
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— Da de Codreanu, s-a mai auzit? întrebă - ' 
Chitarcă. 

— Apoi staţi o leacă, că mă prea grămă- 

diți cu întrebările. Se mântuesc cu una, răspunse” 

ea năcăjită. Da unde -am. lăsat?... Ha-ha, dela 

când făceă pomană... A, da. Şi cum am spus. 
Vestea, că boerul dă de mâncare și bate şi îi 
dă pe urmă şi un sorocovăţ, se dusese ca de 
popă funs. Și dela o vreme. nu prea veneă ni- 

meni .să mănânce din mămăliga lui. 

„Dă un drumeț, care se duceă la Ieși la o 

judecată, pe semne se porni îără merinde, ori 

“poate le isprăvise atunci, şi a înilămânzit fare. 
Știă și el'de obiceiul boerului și tocmai eră în 

drumul lui şi ce şi-a zis omul: „Mă duc să mă-: 
nânc, parcă numai eu am mâncat bătae“... Și 
intră în ogradă, un om l-a întrebat ce vrea şi 

el.a zis, că-i e foame. Da, ori veneă cineva ori; 
“nu veneă, mămăliga eră pe îund. Şi a mâncat 

omul îrumos, a tăiat cum se fae mămăliga cu 
_0 aţă, strământuri nu i-a scăpat pe jos nici pe 

masă n-a lăsat şi nici în brânză, să-i vie greu . 

altuia să mănânce. Și după ce s-a săturat s-a . 
„ închinat şi a sfat să-l. bată. Când iată şi boerul. 
Se uită el pe masă, se uită la om și îl întreabă: 

„Ce mai vrei, mă? - 
— Sărut mâna: boerule, am, auzit, că dai 

de mâncare şi baţi. Am mâncat, sărut mâna, şi . 
bogdaproste și amu stau să mă baţi.
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"— Da unde te duci, tu?, — îl întrebă boe- 
rul. — De unde eşti?“ NI , 

Omul a spus, că e din cutare loc Şi că se, 
“duce la Ieși la judecată. | 

„ilâm! a făcut boerul, pe: tine nu te bat, 
„că tu eşti om de freabă, creștin; ai milă de aţa 

lui Hristos și de munca: omului; tu ai mâncat 
Îrumos; n-ai lăsat îrământuri pe masă, Na un 
sorocovăţ şi du-te cu Dumnezeu. Eu nu bat, că 
am obiceiul de a ustură omul, decât numai „pe 
proşti şi pe hoți, să se învețe minte cum să se 
poarte în lume“. 

| Şi omul s-a dus la leşi la judecată şi a 
spus la unul și la altul pățania cu Hărtularu Și 
pe semne, dracu să știe, că a ajuns jeliea asta 
şi la urechile” celor mai'mari de acolo și la dom- 
nifor. Da, am uitat să spun, că domnitorul, care 
eră neam cu ginerile lui, se schimbase Și venise 
altul din țara turcească — că să vezi, pe atunci 
Turcu eră mare şi fare pe aice, şi el puneă dom- 
nitorii. — Se vede că aista nu-l prea aveă la inimă 
pe boer, unde poate că se lăudă, că nu-i pasă 
de el şi că are bani mulţi, ori mai Ştiu eu de ce, . 
că nu mult după comedia asta l-a chemaţ la 
domnie şi l-a întrebat de-i adevărat dece se. 
laudă. Boerul a făgăduit, da se vede, că a avut 
Și şpioni şi: dușmani, că nu l-a crezut. Şi l-a 
întrebat şi de 'stare şi el a crezut, că domni- 
forul, poate, vreă bani, şi a scăpă cu atâta, a
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zis, că. are parale să podească cu „galbeni 

două odăi. 
Domnitorul a zis, că nu așa, să-i podească 

două odăi cu galbeni puși.pe zimţi, ca în fâşic. 

Boerul a răspuns că nu poate; iar Vodă 
i-a grăit, de ce se laudă atunci .că are bani şi . 
că nu-i pasă. Şi l-a dus în visterie şi i-a arătat - 
o cameră plină numai cu fâșicuri de galbeni. 

“Sumedenia asta de bani ne: îrezi inima, « că 

Chitarcă zise: . 
„Unde avem noi măcar câte un i taşic?,. 
„— Câte un galben măcar, — îl tăi vorba : 

Nicu Lămășanului, 
-— Eu am avut = vorbi mătuşa Acsinia — 

"şi galbeni roşii, și irmilici și garboave. Erau mulţi 

bani odată. Mă rog, mă jucam în colbul dela: 

crâşmă şi găseam sorcoveți. Da, să vedeţi că pe'. 

“urmă, s-a auzit că fâsâcurile din visterie nu erau 

galbeni, ci bucăţi de lemn făete aşa să pară îâ- 
şicuri, şi asta numai ca să amăgească pe că- .. 

":- mătari, ca să-i deie bani să poală petrece. 

a — Auzi: mă, “ce a dracului eră, — îăcă Du- | 

„mitru mătușei "loanei. : 
— Aşa, aşa, măi băieți, - — grăi mătuşa _ 

“şi să nu-mi uit cuvântul: De acolo l-au luat pe . 
boer și l:a dus într'o câsă: "unde se bătea cu. 

. buzduganul. 

mirat — și cur eră? 

— Cu 'buzduganul, mălușă, = întebai eu. 1
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„_— Staţi să vedeţi, zice „că “eră o 'laiţă, şi. 
deasupra de grindă un buzdugan de Îier, care 
cu două degete nu atingeă de' laiță. Și-l. puneă' 
pe creștin pe ea și-l legă cui funii și unu de co; 
lea, călăul, luă buzduganul şi se trăgea câțiva! 
paşi înapoi şi un părcălab ziceă: Una, două, și 
la al freilea şi da. drumul buzduganului.- Apoi, 
când fe atingea nu-ți mai trebuiă nici zahar. Bie- 
tului boer numai trei i-a repezit în piept, şi l-a 
Și podidit, sângele, 'și a venit: acasă. și. a gogit 

„ce a gogit și într'o toamnă s-a şi dus. să 
„— Da, de Codreanu, bunică? — întrebă Nicu 

-Lămășanului. . = Sa 
— Tocmai; — răspunse dânsa. '— Cum e - 

“foamna a murit boerul, apoi, al doilea, primăvara, - 
ne luăm noi: eu și bărbatu-meu, — cu Bertea, — să. 
ne ducem, pe la Ispas, la Mănăstirea Neamţului, 

- la hram. Acolo, lume de pe lume, oareni veniți 
din Bucovina, din târguri şi sate, şi înfre.alte 
eră și o îngropăciune; călugării petreceau pe ci- 
neva şi după ei lumea cea multă şi am întrebat . 

-pe cine duc, şi ni s-a spus că pe un căpitan de . 
- hoţi, Codreanu, care amu se pocăise și se pus-. 
"nicise şi umblă așa prin munți, dormind prin. 
„„Scorburi şi stânci, și că venise cam bolnav la 
“mănăstire Şi s-a rugat de un călugăr să-i dea 
„sălaș până a trece ziua asta mare. Noaptea, zice, 
că i-a venit rău şi. o: chemat pe duhovnic că se . 
spovedească, şi până la ziuă a și murit. Când
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eră să-l coboare în locașul de veci, m-am dus 
şi eu să-l văd, da nu eră decât o umbră: cu 
barba şi părul lăi, ochii duşi în fundul capului. 
Ceva, ceva, aducea la frunte şi la fălci, şi în- 
colo moaşte“. 

Aici mătuşa Acsinia își șterse ochii cu poala 

fustei, după care, răcorită, glăsui: „Am zis și eu: 

Dumnezeu să-l iertel, și am aprins o lumânare 
pentru el la Maica Domnului... Da, ori cât bine 

„i-ar face un om, da dacă nu-l mai vezi, nu ştii ce 
s-a făcut cu el, n-ai cum să-ți arăţi mulțumirea. 

„Şi așa, dragii mătuşei, a îost cu săracul 
- Codreanu, şi când mă gândesc, zău, de bietul 
Codreanu, îmi vine să cred că. eu nu-s decât o 
nălucire a minţii mele, şi de aceea zic: Doamne, 
de m-ar luă Dumnezeu, să mă hodinesc, că tare 

nu Știu cum îs frudită și fare mă dor toate cele“... 

La vorba asta numai ce auzirăm din casă 
glasul mătuşei Ruxandei, fata mătușei ei: 

„Mamă! Mamă! Hai şi- ți beă ceaiul. 

„— Hă-hăt — făcă băbuca, sprijinindu-se cu - 
mâna de cerdac. — Îndată, îndată, Ruxandă“... 

„Şi adunându-şi puterile, icni şi se ridică, zicând: 
„Na, zici să mai trăeşti“... 

| Pe când noi îi ziserăm: „Mulţumim, mă- 

uşă, lar Chitarcă grăi: | | 

„Şi amu,băeţi, hai să-ne jucăm şi noi de-a 
haiducul Codreanu, cum a povestit băfrânica“.
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Și pe dată ne-am şi orânduit, îiecare după 
rostul ce ne aleserăm să-l plăsmuim; iar poves- 

tea, ca şi altele, am ţinut-o "minte și am scris: 
s-o cetiţi şi dumneavoastră. 

ZE



„NISUL LUI MIHAIŢA



VISUL LUI MIHĂIŢĂ 

Mihăiţă Şarampoi, e un om, așa, ca de 50 
de ani şi de cincisprezece ani e ageni de urmă- 
rire. Într'o sară 'stă de: slujbă la percepție și îna- 
intea unei mese cu hârtii şi condici şi o lampă 

„cu abajur, și cu ochelarii legaţi cu sioară : pe 
după urechi, cetește „Universul“, Afară viscolul - 
răbuineşte în ferestre și pereți, ca şi cum ar a- - 
Tuncă cineva cu țărână, iar -ulucile, „Sună: ca 
niște glasuri de copii fără mamă. Toată ziua a 
umblat Șarampoi, prin viscol, incasând, împăr- 
find câte o somaţie, făcând câte un proces ver- 
bal de sechestru, mai bând câte o litrişoară la 
câte un contribuabil cârciumar, ba a dus 'şi a- 
„casă ceva albișori cu zimţi. Şi “ar puteă să 
fie vesel, dar „Ultimele Informaţii“ ale „Universu-. 
lui“ l-au năcăjit tare, căci, când să le. siârşească.
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de celiţ numai văză: »ălișcarea în .poliție: Dl | 
Nae Vintilescu, comisar cl. III., a fost numit.şei 

al poliției Roșiori-de-Vede în locul” dlui- Victor 

vo . 

Măgură demisionat“. Și la rândurile astea par'că  ; 

îi săn inima din loc, lovi cu desnădejde în jur-. 

_ nal'şi grăi, uitându-se în gol: „lată-l și pe ăsta - 
„. înaintat. Apoi să nu-ți vie toţi dracii?“ Şi dând . 

„din cap cu desnădejde, urmă: »Cincisprezece ani, 
“cincisprezece ani.« Şi ochii i se făcură mai sti- - 

*. „cloși, ca şi cum ar îi vrut să pătrundă dincolo. 

-- ” de ziua de mâne, dar nici_asta nu eră, şi mintea - 
par 'că i se închisese ca într'uri beciu înfunecos..” 

în adevăr, lui - Şarampoi „de atâţia ani de 
când e“ agent de percepţie nici o. îmbunătăţire nu 

“i s-a iăcul, nici o înaintare. Şi copiii, patru la nu- * 

măr, nevastă, „Chirie, mâncare, lemne. Cu ce foate : 

astea? Cu o sută cincizeci de ranci pe lună? : 

Da- haine; încălțăminte.. Nu zău, cu ce foafe a- 
stea ?. Mai îace el.:Vorba ceea: „dacă nu curge, 

„picură“, dâr dacă nu-i leată mai mare, dacă "nu 
e o ușă de înaintare, fotuș ţi. se pare că aio. | 

piatră după gât. Şi Mihăiţă de câte ori se gân-. 
- dește la toate astea, par 'că îl apăsă cineva de: cap 

>. în jos şi parcă “vedeă lumea” prin o sticlă verde, 
- De data asta, dupăce stăli ca dus în aiureală, ” 

mintea i se duse înapoi, cu cincisprezece ani; - 

„pe când a. fost şi el: în poliție -ca epistat. Vinti- - 
lescu pe atunci eră: :numai agent de siguranţă. 

lar el a eșşit din pricină că di comisar i-a :
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cerut odată de spălat şi un inspector i-a dat cu 

condicele în cap, că l-a găsit dormind înir'o noapte. - 

Și cu cât se gândea, sufletul îi se deșiră în el,: - 
şi îşi'zise cu părere de rău: „Ce rău am făcut : 

că nu am rămas în poliție, azi și. eu aș îi, poate 
aş îi undeva şei de poliţie“, şi-şi aduse aminte de 

vorba bătrânească: „Capul plecât nu-l fae sabia“. 

Şi-şi grăi tot singur: „Ce bine a.iăcut Vintilescu“ 

„și cu vorbele astea îşi aminti că Vintilescu” a. 

răbdat mai multe decât el,-că a trebuit, ca mai | 

„mic, să facă multe slujbe umilitoare celor mai- 
mari, nu numai să toarne de spălat comisarului, 
dar să măture cancelaria, să şteargă praiu, să 

bată covoarele cucoanei comisărese şi să îngri- .. 

jească, ca dl inspector, când a veni, să aibă tot- 

deauna hârție de dus afară, și iată-l acum om | 
cu vază. Şi oltând cu o strângere! de: tâmple, îşi. 

“puse picior peste -picior și tuşind cu răbdare, . 

celi mai jos: »Știri polilicec. Şi de-odată se lu- | 
- mină și i se făcă întipărire că a. avut un buboi 
“şi i s-a, spari, şi acum i-e mai îndămână. De cinci 
“ori. a cetii şi a recetit ce eră scris. O lume nouă - 
păr că se deschide înaintea lui, o înviorare caldă - - - 

„simți în el şi mai că-i veni să ţipe-de bucurie şi ., 
să se ducă la nevastă .să-i spue: „Dragă, am 

scăpat. Să ştii că a -sosit, înstârşit, momentul să! 

“avansez. Dl Rudi Cocoranu din sfrada oglinzi, Ştii 

dl Rudi, de: care îţi vorbeam...“ 

ŞI, pari 'că car vedea pe novastă, tnt uitân- 
. . - 12* .
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du-se cu vecinica neîncredere la. dânsul, iar el 
că-i zice: „Ce te uiţi? Uite,. „ice, scris în „Uni- 

versul“: Di Rudi Cocoranu...“ Şi parcă se vede 

întinzându-i, izbânditor, gazeta nevestei, dar ce 

gândi, că repede se întunecă. Nevasta lui n-are 

încredere în el; de o sută de ori a amăgit-o că-l 

_ înaintează, și parcă se vede, că-i spune, ca tot- 

deauna, luător îni râs: „Ei ce mai veste! N-ai grijă, 

- că nu fe mai avansează, fot agent mori“. Şi nu- 

mai gândindu-se, că are să-i spue aşa, par 'că i 

'se sui inima la gât de ciudă. Însă gândul înţe- 
lepciunei îi veni şi își dădă cu mintea, că nu fre- 

bue să spue, ci să tacă şi să facă și gândul îl 
“ duse la ceea ce cetise: „Rudi Cocoranu...“ Apoi 

urmă: „Doamne, când ar veni“. S-ar duce la dân- 
sul şi par'că se vede cu căciula în mână milo- 
gindu-se ca de obiceiu: „Salut. domnule Coco- 
ranu“... lar dânsul i-ar răspunde cu aceleași vorbe 

„_ Vecinice, omului sătul de secvestre şi polițe: 

„lar 2“ — „Nu, dle Cocoranu — i-ar șopti dân- 
sul — uite” ce e: sunt agent de cincisprezece ani: - 

Şi v-aș rugă, nu s-ar puteă face aşa ceva cumva, 

pentru mine. Cinci copii, nevasta, și chiriile s-au 
- urca, mâncare, pe urmă lemne, haine, încălță- 

- minte, cărți. Credeţi și dvoastră, o sută cincizeci 
„de franci pe lună“... Dl Cocoreanu îi-va zice: 

„Fă-mi o peliţie“.: El are s-o aibă şi făcută, iar 
protectorul va și: chemă pe secretarul general, 
spunându-i, că de îndată să-l şi numească con-
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irolor cl, :l. De acolo, să fie ei sănătos, şi di 
Cocoranu la putere, la anu cl. II, apoi ușor merge. 

şi la cl. |. Pe urmă, cine știe, poate și administra- 

tor financiar. N-are fitluri, dar dl Rudi pentru el 

iace atâta bine. Și de ce nu?: Vintilescu cum a 
ajuns dela agent de'siguranță, şei de poliţie? Şi 
în străinătate cuni e... Şi gândi: „Da, domnule, în 
Sirăinătate un funcţionar, dela vardist, ajunge în 

cele mai mari slujbe, numai la noi...“ Da, numai 
la noi, după el, e țara lui tiiibsch, 'unde toate 
se frec cu vederea, și numai în străinătate îs 

toate bunurile. Şi la gândul, că în țara noastră 
sunt lucrurile altiel, ca în străinătate, Mihăiţă se. 
înecă de jignire şi par'că se opri fot mersul vieţii 

în loc. Dar nu mult, gândul îi îugi înapoi, la 

„ceva care-i mijeă ca o lume de primăvară. 

El cunoşteă pe Cocoranu de vre-o zece ani. 

DI Cocoranu -face politică, e om cu vază în par- 
fidul albilor, şi partidul e la putere, dar până a-. 

cum na avut nici o slujbă, deși a făcut vre-o . 

zece ani de opoziţie. | 

În zece ani i-a pus dlui Rudi peste o sută de - 

secvestre pentru neplata datoriilor cătră stat, şi 

totdeauna s-a purtat Mihăiţă cu dânsul bine:.îi 
luă în scris mobila, apoi, să nu deie de vorbă 
slugilor, duceă la percepţie de-i scriă procesul - 

verbal şi îl puneă în plic închis şi-l lăsă acasă, 

iar când avea să se hotărască vânzarea, îi spu- 

jneă fermenul, fără să îi primit înştiințarea, aşa



182 . - Ion Dragoslav - 

că dl Cocoranu aveă vreme să-și mai plătească 
din dări şi să mai amâne. Nu-i vorbă, tocmai 
asia: îl face să nădăjduiască, că de câte ori intră . 

la dl Cocoranu în. casă, aista îi şi eșeă înainte 
şi-l rugă să facă cum a ști. mai bine, ba îl bă- 

“1eă peste. spate şi la eşire îi sirângeă mâna cu 

” înfiorarea rece a unei palace, care îi urcă sân- 
gele dela -picioare.la inimă, și dela inimă la cap, - 

- şi îi veneă gust de ceva bun de mâncat şi de 

beut.. Ba, câte odaţă,. eră cinstit şi cu câte-o fi- 
: gară. Şi nimene nu ştiă de lucrurile astea, decât 

"el şi feciorul din casă, Costache, un moș cu două : 
favorite albe,.ca două caere de lână lae. Eră de 

„vreo zece ani în serviciul dlui Cocoranu, și-i şiiă 
şi bunele şi relele, și-l oploșeă împoiriva dator-' | 

nicilor cum ştiă el mai bine, E 

Spuneți şi dumneavoastră, ni aveă dreptul, 

“bietul Mihăiţă, să nădăjduiască un bine dela ast- 
el de om? Şi dela cetirea gazetei cu veştile bune 
şi rele, au trecut: zile, nopți în care s-a frămân- 
tat în tot felul de gânduri şi părjol. Auzeă el'ceva, - 

i "pe ici pe colo, de dl Cocoranu, dar nu bine. Şi a 

trecut iarna, primăvara. Când într'o sară așa ră- 

"- coroasă de Octomvrie,- când oamenii încep -a se 

- mută, lemnele ase scumpi, “trupul a cere haine 

groase, iar dimineţile mijesc. în cojoace brumării, 

Mihăiţă cetește iar..în „Universul“ sub vorbele” 
„Remanierea Jinisterială“, şi între alte, că d! 
Cocoranu a şi luat punga visteriei statului. Bucu-'
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rie pe el, îi veneă să joace, ba să mai bage grija 
în şeli, să-l ia mai cu domolul, şi pe fovărăși, ” 
să nu-l mai ia peste picior, le şopii, aşa cu înţe- 

les, că 'are protecția ministrului, dar văzând, că nu | 
le face nici cald nici rece, tăcăi, lăsând vremii să 
le aducă pe toate. Şi nu-i rămase nimic de făcut, | 

„decât să se ducă el şi să-i spue ministrului. Şi = 

se gândi: „Dar. cum?“ Să se ducă acasă, parcă. - 
“nu mai aveă. îndemhul acela de dinainte. Cer- 

cetă. să vadă. dacă di Rudi n-are vreo rămășiță 
de plătit, n-avea. „Și apoi, gândi el,.nu face'pen-" 

“tru'un inferes al tău, să fe duci cu al altuia. Și 
"apoi, acasă pentru interesul tău, nu face, Ce poate 

omul să-ți răspundă acasă, decât: „Vino în cutare 

zi la minister“. - — „Mai bine la" minister, întro - . 

zi de audienţă, gândi el. Să mă duc să vedem' 

atunci, când îs audienţele“. E 
Dar fot. rămase nehotărât, însă.și Chiruit de 

gânduri, până când într'o zi, luându-și inima în 

dinţi, se duse. de cercetă şi văzi scris pe uşa de 
"intrare: „Se aduce la cunoștința — nu ştiu ce —- 

“că audienţele la dl ministru sunt marjea şi vi- 

nerea“. 
„Aşa bun, î își zise: Mă duc chiar răarţa asta“, 

“Dar, dracul ştie, îrate, el, care nu se sinchi- 

sește de omul ăsta niciodată, el care vorbise cu 
„dânsul ca şi cu un prietin, el, care fusese cinstit 

“cu figări, numai la. gândul, că are să dea ochi 

“cu un ministru, se deşteptă. i în el, nu știu cum: - 
-
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un simțământ ciudat: nu-l mai vedeă pe omul . 
cela ca înainte, par'că între amândoi se pusese 

o prăpastie și omul cela eră departe, departe şi. 

fot ce-și închipuise, că are să-i spue, îi muri în - 

gând şi îi împieltrise inima. Ce să-i spue şi cum? 

Și capul lui păreă un cuptor în care cofrobăi ceva 
cu cleştele şi nu găsești nimic și în ziua când 
frebuiă să se ducă, amână: „Mai bine vineri, azi 

poate e prea multă lume, cine știe, ca la cea din- 

fâi audienţă din săptămână“. Însă şi atunci, când . 

se îndreptă spre minisler, par'că aveă o proptea - 

în inimă şi îi erau picioarele greoae. Şi merse 
ce merse, şi. de odată se „opri: „Lasă, marţea 
viitoare“. _ 

| „Dar cu cât amână, cu atât. nerăbdarea şi. 

chinul lui crescă mai mult şi-şi grăi: „Ce Dumne- 
zeu, frate, parcă nu-s curat“. Și chiar marțea vii- 

foare, cu foată greutatea suiletească s-a dus, dar 
în adevăr eră atâta lume, că-l fâstâci şi se gândi: 

„Cum pot să-i spun eu de copii, de avansare, 

- între afâţi oameni. Lasă, vineri, că poate or îi mai 

puțini“, Şi mai trecă o zi şi.veni şi vinerea, însă 

ce folos că de data asta văzii oameni foarte pu- 

fini, dar uşierul îi spuse, că dl ministru are con- 

ziliu şi nu poate primi. Şi Mihăiţă ba din o pri- 

cină ba din alta, a tot amânat atâtea marţi și vi- 
„neri, de parcă Dumnezeu se plictisise, că împre- 

jurarea de a da ochi'cu omul zilei, îi căză în- 
to zi ca din oală. Veni vremea să-i ceară iar
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niște dări dlui Cocoranu. Și asta îl umpli de bu- 

„curie. și de gând, că ministrul cum a auzi, are 
să-i sară înainte.ca de obiceiu şi arc să-l în- 
rebe: „Ce este? lar?“ Pe urmă, pe lângă astea 
„poale, are să-l cerceteze și de soarta lui, de NU, 
are să-i spue chiar el şi iarăş își părândă în | 
gând povestea veche: „Domnule ministru, cinci- ' 

- Sprezece ani de perceptor, nevastă, copii...“. şi el 
are să cheme pe secretarul general să-l întățișeze, 

Ă Însă, cu cât se apropiă. de casa dlui Coco- -. 
ranu, cu atât inima îi băteă mai. fare, de mai să 
se înece și nu știu cum, parcă mai „uşor s-ar fi 
dus în altă parte, ba i-ar îi părut mai bine chiar 
să nu-l: găsească acasă, Şi par'că: aveă un fel. 
de îriguri în el, de-l apucă când cu cald, când 
cu rece. | E e 

Însă, când dădi pe strada Oglinzi, văză pe | 
"cineva că se plimbă încins cu fesac, pe dinain- 
tea porții. Oamenii ăștia cu. tesac, ce şed pe la 

porțile ministrilor, îs fare ciudaţi:. nu te lasă să 
intri cu.una cu două; te coasă şi te descoasă, 
mai abifir ca un judecător. Și trebue să fii ci- 

„eva, sau să fe cunoască, să-ţi dea drumul. To: 
tuş, el, ca agent de urmărire, îşi dădă cu gândul, 
că după cum îl ştie şi Costache feciorul, a izbuti 
să alle ministrul, de numele lui, că a venit. Dar, 

„Cum ajunse, omul cu fesac să și fănțoșă în poartă, 
Șarampoi îi dădi bună ziua şi îl întrebă: . 
„Domnul ministru e acasă? o
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| — Nu,a eşit, e la minister - — răspunse omul 
cu fesac, — da ce aveţi? 

_— Am o “afacere cu dumnealui. 

— He, he, — făcă vardistul, — acum e greu 

de vorbit cu dumnealui“. 

_— Am, să-i dau o hârtie, de cate știe nu-. 
- mai dumnealui, — îi adăogă Şarampoi.. - 

_— Apoi, dă-o la mine, par'că. eu am să.mă 

uit în ea, —-zise omul de pază, rânjind. 

"— A, nu se poate, — răspunse Mihăiţă, — 'e 
| „un secret profesional, întreabă şi pe fecior, pe dl 

Costache, că are să-ți spun: că mă cunoaște. - 
„.— E.hei, — jăcă omul de pază, — s-a schim-. 

bat căciula“. 
Şi vardistul se duse. şi. veni alt fecior, “dar 

nu mai eră Costache, ci- unul tânăr, grăsuliu şi. 
E "cu _mustăţile rase. 

- Altă: vorbă şi--cu. aista, 'care îi ceri. şi el 
hârtia, dar Mihăiţă şi lui; îi spuse ordinul ce-l 

N „are dela șefi, 
- Feciorul la asta îl măsură din tălpi până în 

„creşte şi îi grăi să' vie. la vremea mesei. 

„ Bucuria lui. „Vra: să zică, — ândi el — “tot 
- am să dau ochi cu dânsul“, 

"Şi până la orele douăsprezece i se pără un 

"an, și umblă ce umblă. „şi când ceasul dela »In- . 
dependențae. bătă. douăsprezece, el îu în poartă, 

„ Vardistul îi spuse, că ministrul mănâncă la „unu 
“Și încă n- a venit. ” 

+
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„Să-l aştept, — îşi zise el, — și când a veni 
am să-l salut şi are să mă vadă“. Dar cu cât . 

_treceă, inima i se băteă în gol și îl înirigură şi 

îl încălzeă, nu ştiu de ce.-Și parcă i-ar îi: părut . 
bine, să nu vie. aşa de. îndată. | ” 

Nu mult, o trăsură se văziă, şi în ea dl: 
Cocoranu Mihăiţă când îl zări, par'că se deșteptă 
în el o spaimă, ca sfiit, se dădi în laturi şi abia”. 

îndrăzni să pue mâna la pălărie. Ministrul se 
“uită la dânsul, Sfrâmbând: din nas şi: întoarse 
capul în alță „parte şi intră cu trăsura în curte, 

„"se dădi jos la scară şi se perdiă pe uşă, pe când 
“ 1răsura se întoarse și se opri. : . 

- Mihăiţă, cu inima bătând, voi să între, dar 

sergentul îi-puse mâna în pept cu. vorbele:. 

„Dă-mi hârtial“ - 

Acum, când îl văzuse ministrul, ageniul î îşi | 
jăcă gând, că.poate să-i dea şi vardistului hâr-. - 

„fia şi îi întinse o hârtie galbenă, cu pecetea per- 
.cepției şi iscălitura .lui scrisă lămurit, ca să se „ 
poată ceti, zicându-și: ” 

“ „Bine, bine, lasă, nu -mă lăsaţi Voi, dar E 
„când a vedeă somaţia cu numele meu, aveţi să. | 

„vedeţi cum are să mă cheme“. 

„Şi vardistul se duse de o dăda feciorului, 

"Şi Mihăiţă aștepiă, aşteptă, dela o vreme, timpul... 

păreă un fort ce se urzeă dela cer la pămânț, 

la fiecare Eşire a unzi slugi priri curte, îi .fresă-" 
reă inima, trecă ora. unu, unu Şi jumătate, două. 

— —- -
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“Vardistul se duse de întrebă și se înturnă de 

plăti birjarului, care adormise, și zise lui Șaram- 

poi: „A felegralat să vie dl perceptor!“ . 

Mihăiţă nu se înşelase în presimţirea lui: 

„dintâi. Acum parcă prăpastia aceea 'se lărgi şi 
mai mult și adâncă de nu-i vedeai tundul, şi 

omul cela care iusese așa de slobod la vorbă 
cu dânsul, par'că eră departe-departe și s-ar ruină 

o casă; aşa par'că simţi în el un zgomot: sur- 

parea castelului de visuri, care îi dăduse curaj 

şi-l ameţise și par'că îi căzuse inima mai jos şi 

„slăbi şi în capul lui simți un gol, o tâmpenie şi 
şoapta cunoscută a: nevestei: „Ai să mori agent“. - 

Şi îără să-murmure, se îndepărtă ca apăsat de - 

un capac şi privind lumea ca prin un cristal, 

și prin care nu se vedea decât pe el, nevasta 

şi copiii. 
* 

A doua zi ailă, că dl perceptor e chemat 

“de ministru acasă, iar pe perceptor îl văziă fare 

grăbit şi tare îngâmiat, ceea ce jăcă pe Mihăiţă 

să gândească: 

„Păcătosul, de atâtea ori am vorbit. cu omul 

ăsta, și mi-a dat şi ţigări, şi nu m-am îngâniat, 

şi el a îost chemat odată şi uite cum se umilă 
în pene“. i 

| De atunci a frecut'o lună de zile, Mihăiţă 
îşi luase gândurile de înaintare și munceă ca 

unul care se duce pe un drum şi nu ştie la ce
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capăt o să iasă, decât eră bucuros, că are 
slujbă. | 

Dar într'o sară de iarnă, tot pe vremea când 
se bucurase de isbânda cu dl Cocoranu, sta iar . 
de slujbă de noapte la percepție şi ceteă „Uni- 
versul“, 

Aiară ger, ger sec; iar în percepție, pârăiau 
burlanele dela_sobă, împrăştiind o căldură ame: 
fitoare. Pi 

Deodată tresări, căci în capul unei coloane 
cu litere grase, cet: „Proiectul de reformă a mi- 
nisferului de finanțe“, şi între altele: 

„Art. 50. — Nimenea nu va puteă fi a- 
genti de percepție, decât în baza unei diplome academice, de licențiat sau şcoală de co- merț gr. Îl-a.: o 

- Art. 51. — Actualii agenţi, cu o vechime 
dela zece ani în sus şi care n-ar posedă nici - una din condiţiile de mai sus, vor fi scoși la pensie din.oficiu. Ia N 

"Aice, pe bielul Mihăiţă, îl apucă fremurul | 
şi îl înfioră.şi parcă vedeă sfârşitul pământului, 

Unele reiorme îs bune, dar altele, cu tot. 
cugetul legiuitorului, de a îndeplini un progres, - 
aduc multă daună celor mai puțini. armaţi în. 
lupta pentru pâne, Şi aceștia, de obiceiu, sunt 
cei mulți. Rămân copiii fără pâne, bătrânii. fără 
sprijin. Se întâmplă adevărate schimbări casnice 
foarte dureroase.
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| Şi gândul “lui Mihăiţă zbură la copii, la ne- 
vastă, mai cu seamă la nevastă, care francul îl 

“rupe în patru părți, să mulțumească o casă: ce - 

ar zice ea când a auzi. 
_Şi-şi aminti de un prietin a lui din poliţie, 

care” neavând nici spete, nici carte, cu pricina u- 

„nei reforme polițienești, a. fost scos din slujbă, iar 
- femeea lui când a auzit, a căzut jos şi a murit. 

La doi: ani şi el a murit în o. magazie la un' 

cârciumar, iar copiii, doi la număr, nici azi nu-i 

ştiă ce s-au făcut, . | 
Și asta îl făcă să- -Şi scuture capul cu , groază 

“Şi gândi: Câtă penzie ar luă el „pentru 15 ani? 

Şaptezeci de franci pe lună, poate și mai puţin. 

Şi patru copii, nevastă, chirie, haine, mâncare, 

lemne, şi parcă îl apăsă ceva şi îl micşoră şi 
îl apucă cu cârcei din tălpi la inimă şi dela : 
“inimă prin cap și par' că se năruiă lumea pe el, . 

- bucată cu bucată de cer, şi vedeă lumea prin o 
„sticlă neagră. - - 

„- Noroc,.că abia dl ministru îşi vestise' pro. 
„ieciul, şi duvernul a 'căzul.





ICOANE VECHI 
——— 

„„„Ei, băieţi, mergem mâne la fară, la Con- 
„-Stantin, — ne zise tata, într'o sară, în urma câ- 

” torva păhărele de vin. — Mâne tot e sărbătoare, 
„Sfinţii Împărați“, Ziua lui, de ce n-am petrece 
şi noi o leacă ?« Ie o 

Moș Consfanţin eră ratele tatii, mai mic. 
Parcă-l văd: un Român înalt, bălan Şi uscăţiv, 

- Și Veneă ades pe la noi, dar noi pe la ei ni fu- 
sesem niciodată, și fare m-aş îi dus să mă. în- 

" tâlnesc cu verii mei: Ion, Toader, ŞI Cu Verișoara 
Galiţa, de care auzisem că-s de O seamă cu. 
mine. Cum se lumină de ziuă Şi iusei în picioare 
Şi la tata, Sa a. 

„Tătucă, mergem azi la moș Constantin ? 
— Da, da, zise el, spune-i. lui Sacu lui: 

Bumbac să pună calul la căruță“, . 

13 
r
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Sacul lui Bumbac eră rândaşul nostru şi îi 
ziceă așa pentrucă mâncă mult. Și repede la el 

şi întro clipă calul îu și înhămat. 

În vremea asta mama şi fata îşi pregăti- | 

“seră de ale gurii. Nu, că moş Constantin nu a- 
veă cu ce să ne primească, că slavă Domnului, 
urăfenii ce am văzul la el în ogradă, puteai tăiă - 

“o' lună și nu. găfai, ci că e aliceva când te duci 

-la om fără veste. 

Şi așa pe la eșirea: preoţilor din biserică, „i 

 pornirăm eu lângă fata pe capră, iar mama cu 
irate-meui Mihaiu în trăsură. Peste un: sfert de 

'ceas eram, dincolo de rohatcă. 
“Şi eră o zi îrumoasă, cum numai pe la „St. 

Împărați“ poate îi: ceriul limpede ca o apă li-: 

niştită şi adâncă, iar. soarele cerneă numai lu- | 
mină dulce şi înviorătoare. 

: Deoparte şi de alta a şoselei holde verzi 
se întindeau până deasupra culmilor de deal și: 

„se prelingeau ca nişte valuri de apă, când :bă- 

fând în argint când în albastru; pe ici şi colo, 
clăi. şi şire. de fân şi paie mucegăite de ploile 
toamnei și “ale primăverii scoteau aburi calzi, pe 

„când nişte tălăngi dela niște stâni de pe dealuri 
amestecate cu. nişte dârlăituri de niscă, îți um- - 

pleau. suileiul de voioșie. 
Cu cât ne îndepărtam de oraș, cu atât vân- 

“tul suilă mai curat şi mai plin de: sănălate. | 

Şi merserăm noi, tot spre sfințit, 'și;cu.;cât -
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înaintam în - largul vieții de țară, cu atâta sim- : 
feam dragostea de lire. și de linişte şi am trecut 
prin Rădășeni, am suit un: dâmb Şi am dat pe . 

„un şes, de aicea se făceă un drum ce duceă la - 
“un sat cu o biserică albă, apoi în stânga se în- 5 
findeau munţii, umăr la umăr, până departe spre . 

-* asfinţit, pierzându-se fumurii spre: miazănoapte, 
- şi străjuiți de desișuri de copaci, acoperișuri de: 

- case şi furnuri albe de clopolniță; iar până colo 
-“se făceă un șes încovorat de lanuri verzi și tăiat. 
dela răsărit spre sfinţit de şoseaua Cornu Luncii, „.- 

care pare o nesfârşită pânză de borangic și care 
începea din Dealul: Spătăreștilor, se ascundea 0... - 

_ Clipă într'o vale şi o. luă spre Sfinţit, treceă prin- 
: fre nişte case și se perdeă în o margine de sat... 
din Țara Nemţească. , i 

| “Pe marginea şoselei : din “depărtare în de- 
-părtare se vedeă'câte un pom, câte o casă dără- | 

" pănată, de numai zidurile stăteau în picioare. 
| „Ce sat e acela, fătucă, cătră care mergem ? 

— Aista e Lămășenii“, răspunse el, apoi 
ridicând degetul spre Stânga, îmi arătă un sat. în 
dreptul Spătăreștilor, acela e Fântâna Mare; aista 
în dreptul nostru -e Baia, unde a bătut Ştefan-cel- - 

„mare pe Unguri,. cela. de colo, mai spre sfinţit, e. -: “Sasca, unde. a fost popă. moş: Luca, bunicu ma-  -. mei și care a fosi pușcat de Turci. Da 
„ Povestea cu moș. Luca și Turcii '0 Ştiam, “ 

că mi-o spusese bunica, mama _fatii, și pe care a Se îi E
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v-am şi povestil-o; iar colo, vedeţi voi o clo- 

poiniță albă ca o căpăţină de zahăr, ce răsare 

din munţi, aceia-s Mălinii, moșia Regelui, acolo | 
avem şi niște neamuri. 

„Da acolo, — zise. Mihai, — unde-s casele 
„cele, prinire care trece șuseaua ? | 

-— Acolo e.vama Cornu Luncei, și dincolo 
"e Tara Nemţească, Bocovina. 

— Da satu lui moş Constantin se vede?“ 
îl întreban eu. 

"„Horoncenii? — zise el. — Vedeţi. voi, colo, 
între sfinții și miezul nopții, niște copaci? Acela e. 

— Da, mai avem mult până acolo? 

-— Amuşi, amuși, — zise fata. 

— Da colo, fătucă, ce a fost la casele cele 
dărăpănate, de pe şosea? 

„— Iată acolo, — zise el, arătând spre 0 casă 

de pe şosea, în dreptul satului Sasca, — e la ra- 

-.. teş la Trimia. Uite colea în dreptul nostru, — și-mi 
arătă altă -zidărie, — e la rateşul lui Vasilache. 
Uitaţi-vă colo, între Sasca şi Cornu Luncei,.0 
casă singuratecă și cu un păreie dărâmal, îi zice: 
„La rafeş la trei oale“, şi au fost multe, îmi spu- 

neă mama, dar amu, nici cărămida nu-i din ele,. 

„că le-au dărâmat Turcii, când -cu Volintirii, că: 

se ascundeau prin ele şi trăgeau în Turci“, 

„ Însfârşit, tot vorbind, am. ajuns în Lămă- 
„şeni, de acolo 'am dat de o pădure şi de'alt sat, 

- de care tata mi-a -spus că-s Rotopăneşiii, apoi
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am scoborii la vale prin altul, de care fot el, mi-a 
spus că-i Brădățelul; am trecut: prin altă pădure 
şi mai suind dâmburi, mai coborînd costișe, a- 
junserăm în satul lui moșu Constantin, sat mare, 
Cu case gospodărești şindrelite, ogrăzile cu porţi. 
înalte și împrejmuite cu gard de nuele şi învă- 
„lite cu gunoiu. | | | 

Totuș, din toate, parcă: aceea a lui. moş 
Cosfantin eră mai arătoasă, mai nouă Şi făcută 
după chipul noilor case de fară; mai la câţiva 
pași 0 șură mare,cu un hambar şi grajdul; iar 
alături cotețul găinilor; iar ograda plină de iro- 
scol, pe care pășteau niște gâște cu bobocii lor, 

„apoi găini, cloști cu pui, rațe, pichere, claponi, 
mă rog, o lume de cobăi, care trăiau ca în rai; 
în dosul casei, grădină cu pomi roditori, prin ale 
căror ramuri se lătăiau în cântece frimişii pri- 
măverii: ciocănitoare, mierle, florini, gaițe, ba. în. : 
scurtul timp cât am stat, am auzit şi cucu, 
„Moş Constantin tocmai eră în poartă, în CĂ-.. 

meşă şi se uită pe drurhn. Fete și: flăcăi eşiau 
când dela O .casă, când dela alta, îndreptându-se | 
unii la deal, alţii. în josul uliței. Cum ne văzi şi 
Sirigă: „Măi Irină, -măi băieţi, ia veniţi încoa, să 
vedeţi minune”. Repede eşiră de prin casă, de 
prin șură, grădină: mătușa. Irina, nevasta lui Moş; 
Constantin, verii mei: 1on şi Toader şi vară-mea 
Gafiţa, care tocmai se găteau să meargă și dânşii ă 
să vadă cum se învârte scrânciobul la crâșmă,
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“Bună ziuă Bun venit, bădică. Vasilie şi 

- cumnată Domnică!“ Apoi, uitându-se la noi făcăi: 

„Hă-hăl şi Ionică și Mihai. Hai, daţi-vă jos, -tra- 

- geţi căruța în ogradă.' Deschideţi poarta, băeţi“. 
Nu ştiau ce să- mai facă de bucurie. Apoi - 

 înirebări: „Ce mai faceţi ? Cum vă mai lăudaţi ?“ 

Tar dupăce traserăm cu “căruța în ogradă,,. 

şi se săriitară îrățește, tata scofându- şi pălăria şi 

curățind- o de nişte pui de iloare de alun, grăi:. - 
E - „lacă, am venit și noi pe la. dumneavoastră. 

Tot eră azi. sărbătoare, ziua fa, Constantine, am: 

venii să mai lacem o _pelrecere; că doar ni-s-a.. 

* urât și nouă fot acasă, fot acasă!“ - 

Lelea. Irina, nevasta lui. moş Constantin, fri- i 

-_mise repede'pe unul din băeţi şi pe Ion şi pe. 

- Galiţa să prindă câţiva pui,.o rață; pe. Toader 
să aducă lemne să facă. o leacă de foc, să îrigă 

 Nreun puiu doi;: iar lui moș Constantin îi grăi: 
Tu, Constantine, dă o fugă la crâșmă și 

„mai ia o leacă de vin. Mai avem. Şi noi, Și ast- 
îel se împacă. lucrurile“, 

“Dar, fata la asia, ce s-a gândit, că. a zis; 

„Da? Eee, Constantine, ştii. ce, până când. 

”-. faceţi. de ale mâncării, noi ne ducem: să vedem. 
ce ac de-alde Andrei, Voichiţa” şi Tănase, încal- 
tea să-i vedem şi pe dânșii, că de câteori vin la 

„târg, tot ne băniie că mi venim. odață să.le ve- . 

„> dem gospodăria, și amu vreau să: le îac pe chei. 

= Atunci, bădică Vasile, — grăi moȘu. Con- -
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Stantin, — Ştii ce? Dacă vă duceţi pe acolo, pe 
la ei, spune-ți- -le, că am zis noi, să poltească Şi 

“dânşii încoace. Dacă e vorba s-o facem, încal- 
„tea s-o facem aice, cu toții laolaltă“.. 

Andrei eră văr cu fafa, şi parcă l-am. văzut 
odată pe la noi, un Român mic de sfat, cu mu- 

„Slața galbenă şi cu două caere de barbă lăi, ve- . 
nise cu nevasta lui, Voichița, să cumpere nişte 

„bumbac dela fârg, şi “cu Tânasă, care eră îe 
„ciorul lor, - 
“+ Şi am plecat. Am apucat: pe un drum spre - 

„ Sfinţit, la deal, tot la deal, până s-a făcut 0 co- 
 fitură, aicea am făcut hăisa la stânga pe o uli- 
cioară, şi am. dat de o poartă cu ostrețe, la o 
casă fot mare, învălită cu- draniţă şi unde eră pe 

„ prispă o iemeie' ce alăptă un copil. 
Repede îemeea îugi. în casă, de uride izvort 

* Andrei, văru - tatii, mătușa. Voichiţa şi femeea cu 
” copilul, 

Tii, şi când ne-a văzut, “parică le- -ar. di venit 
împăratul. „Da ce mai faci, vere Vasile? Da ce 

“mai faci, cumnată Domnică ? Da voi ce mai fa- 
ceţi? Da trageţi în ogradă“. Atunci 'am ailat, că. 
“jemeia cu copilul. mic: eră sora lui moş Andrei. 

lar moș Andrei zise: - 
„Da şi aiștia au venit, „ha? 

| — Apoi i-am adus; - — zise mama, — că nu. 
„mai puteam scăpă de. dânşii. - ! 

— Da trageţi în n, ogradă,.. — ară nevasta,
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— Apoi nu tragem, — zise fata, — că doar 

suntem găzduiţi la Constantin, da uite ce, vrem să 

facem o lecuţă de guleai şi am vreă să îiţi și voi. 
— Să mergem, — răspunse. îemeea. 
— Apoi gătaţi-vă, — zise moș Andrei, — şi 

trimiteţi după Tănase, că e la crâşmă. 
„— Apoi veniţi“, zise tata, şi darăm să ne 

întoarcem, dar deodată, la cotitura drumului, el 
opri calul: 

„Măi băeţi, mi-a venit un gând, tot suntem 
aproape de aice, haideţi să vă arăt unde mi-am 

pelrecut eu vieaţa în tinereţe“. Şi mână înainte. 

Ajunserăm la un-deal cam ghebos, nu-i 
vorbă, şi cu un drumşor cam sfrâmi, ce mergea 
fot şerpuind şi cam anevoe de urcai. Totuş roibu 

nosiru l-a sui! aşa de ușor, că par'că și el ar fi. 

vrut să vadă locurile unde și-a petrecut tata tine- 
'rețele şi poposirăm în vârful înălțimei. Aici da- - 
răm de o lume nouă, munţii. dinspre sfințit erau 
par'că mai aproape, iar. de-ți aruncai ochii în 

” jos aveai înainte o prăpastie ce se despărțeă spre. 

sfințit şi. miezul nopţii, în sus creșteau ca doi 
urieși îmbrăcaţi cu burnuze verzi şi culcaţi pe 
pântece, tălpi la tălpi, şi care par'că se făceau 
“una cu munţii şi pe care se vedeau satele din 
Bucovina. La răsărit se înălță un deal cu un sat 
pe el, ce se vedea dela noi din târg şi căruia îi 
zice -Bosancii; iar în vale în dreptul unui sal cu 

„case: albe. și vrănițite se vedeă o . casă "neagră 

.
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Singuratică și cu coperişul' de raniță spart în.câ- | 
“teva locuri. - Se 

Priveliştea asta mă uimi și întrebai pe fata: - 
„Da satele astea, tătucă, ce sunt? 

| — Uitaţi-vă aici, — şi ne arătă sub picioa- 
rele noastre ui: sat. — Aista e Tolva, cela de colo, 

„_— şi arătă alt'sat. spre sfințit, — e Drăgueşti, cela 
de colo, — și ne arătă altul mai sus, — e Măză- | 
reșii, uitaţi-vă colo, — și ne arătă cu degetul sa- 
tul din dreptul casei negre și cu coperişul spart, — 
e Litenii, unde m-am născut eu, colo mai sus de 
Liteni e Zahareşti, unde ne-am cununat“. 
“La asta, ochii mamei se pierdură în zare, 

de par'că voiă s-o soarbă Și lacrimi se rostogo- 
liră pe obrajii ei rumeni. i 

Pe când fata ne arătă între sfințit şi mie- 
zul nopţii nişte vâriuri de copaci şi zise punând 
mâna pe umărul mamei: „Acolo e Ilisești, Dom-" 
nică, satul tău. Da ce, tu plângi?“ Da mama n-a 
zis nimic, ci doar a oltat adânc și și-a şters la- 
crimile cu basmaua; iar tafta, posomorându-se,. - 
se îndreptă spre zidăria cea. neagră şi cu cope-.. 
rişul spart, și grăi: e 
| „Vedeţi :câsa ceea de colo, neagră, singu- 
ralică, a fost rafeș și amu şede cu obloanele la 
ea, îi zice „La rateş la Sultana“. Am apucat-o 
şi eu pe femeia asta, eră iîrumoasă. Atunci mă 
însurasem. Eram logofăt la pădure la Iaciu Bo- 
foşan şi stam bine: aveam casă în pădure, go- 

>
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-- spodărie, şi mă duceam la rateş la rachiu, că. | 

eră ieftin, 20—30 parale ocaua, şi-mi dădeă și 
"pe datorie. Apoi acolo eră prăpănăţie: cazacii 

de pe hraniţă, rivizorii din ceea parte şi cuib 

ascuns de controbonţi, care se aveau bine şi cu 
unii şi cu alții din păzitorii hraniței, că treceau 
“vite de îurat din Moldova în Bucovina şi măr- 

_ furi “din Galiţia .şi Lipsia. Bărbatu-său făcea că- 
răuşie, duceă negustori și măriuri pe'la iarma- 
roace şi se auzeă că tăinuiă și hoți... Și rămâ- 
neă ea acasă, singură, şi-şi iăceă de cap cu un. 

 vameș dela Bunești.. Da, eu, cum am spus, nu 
“mă duceam decât după rachiu.: Nu că-mi eră de> 

- “dânsa, ca 'să îi fost cu ea acolo, nu eram nebun, 
"să-mi găsesc cineşti. ce belea cu slujbaşul. Da 
„a păţit-o cu ocârmuirea. De afunci s-au spart 

toate şi hanul s-a închis şi vadu ș-a părăsit“. 

La asta tata îşi plimbă ochii prin împreju- MR 

rimi, și grăi: 

o „Vedeţi. voi: împrejmuitile astea, până de i 

“parte, cât cuprinzi cu' ochii? A fost numai pă- 

” dure, stăpânirea lui Nicolae Canta, veche îami- 
. lie de boeri.. Curtea boerească din Horonceni e 

şi mai veche, casele în care acum sunt 'grajdu- 

„rile, au fost case de locuif.-Zice, că în ele a stat - 

-la masă Mihaiu Vodă, când a venit de a cuprins 

țara şi a alăturat- -0 la Țara Ungurească şi: Mun- , 

. lenească; şi a fost tot. pădure, și acum uite. abia
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- câte un copac se mai vede, par'că n- a fost de 
când e lumea, 

„Pădurea-pe atunci eră plină de țigani, de 
al unui Vanghelie, care eră şi bulibașa lor, dar 
eu mă aveam cu dânşii mai bine ca cu neamu- 
rile mele. Şi asta mă făcea nevoia, că-de eram 
aliiel, nu s-ar fi ales. nimic de osul meu. 

„Se întâmplă, că nu mai aveau parale, nici 
merinde, atunci veneau la mine. Îi vedeai câte” 
doistrei ţigani -negri ca tășiunele, Tăjoși, „cu că- 
ciulele în mâni: - 

— Logoiete Vasile, boerule Vasile, dă-ne 
ceva de mâncare, că nu mai avem nimic“. - 

Eu le dădeam ce aveam: făină, slăriină şi 
plecau. Pe: urmă furau cai, cine ştie de unde, se - ă 

"duceau la târg, îi vindeau” şi veneau. "de-mi plă- » 
feau cinstit și se puneau pe chei până gătau fot. 

„ Aduceau vin: cu vedrele dela Sultana. Da de al 
meu nu S-alingeau de un fir-de păr, ba mai mult, 
dam trumul foată ziua calului meu să pască prin 
pădure, şi seara mi-l aduceă un [igănuş de că- 

„păstru: „Poftim, jupâne, calul“. 

zat roib deschis, pintenog la amândouă picioa- 
rele şi-mi grăi: .„Jupâne, fine calu  ista peniru 

- dumneata. Nu, nu trebue să-nii dai nimic... 
| — Dar de unde-l ai?, i-am zis. 

| '— De unde-l am, — îmi răspunde el, — nu 
- mai vine să-l ia“. ! 

Odată, veni chiar bulibașa lor cu un mân- ”
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Dar 'eu n-am vrut să-mi îac belea capului, 
să se afle, cine ştie cum, și să dăm de bucluc. 
Și nu l-am primit şi am intrat la bănueli, cu 
vorba: „Nu mai vine să-l ia“, și în adevăr că 

nu m-am înşelat. Când mai eră o săptămână 
" până în Si. Ilie, într'o noapte, cu o lună ca ziua, 
făceam revizie singur prin pădure, văd așa prin 

mijlocul ei o lumină roşietică. Mă îndrepfai în- 

_teacolo. Când ajunsei văd că deodată se ridică 
„o sută :de inși, cu ciomegile în mâni. Erau ţi- 

gani. Le strigai, se vede că-mi cunoscură. glasul, 
că se aşezară fiecare la locul lui. 

| Erau pregătiți să plece la iarmaroc la Făl-. 

'ticeni, că atunci se întruchipă de Si. Ilie. 

| Eu îi lăsai și plecai înainte, cu calul la 

pas, făcându-mi o țigară şi trăsei un chibrit să 
mi-o aprind. La. lumina galbenă şi sclipitoare a 

_ chibritului zării un om lungit jos lângă un tuiiş.' 

Când mă uit mai bine la el, ce să vezi, eră cu 

beregata tăiată şi căscată cât o oală. Am încă- 
lecat și am fugit. cât am putut; mă fot uitam 

înapoi şi fot îmi păreă că 'se ia după mine. 

Atunci, mi-am adus aminte de vorbele bu- 
libaşei: „De amu nu mai vine după el“, şi mi-am 

-“zis că nenorocitul nu-i decât. stăpânul mânzatu- 

"lui şi m-a pus pe gânduri: „Măi, când dracul 

voi scăpă eu de aiștia ?“ _ 

Dar se vede că: " Dumnezeu îmi purtă de 
v. 

, p-
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grijă, că într'o sară numai ce văd pe niște fi- - 
gani cu niște buccele în spate la mine: 

_ „Jupâne,; ne prind, — zise unul' din ei, — să 
lăsăm lucrurile astea la dumneata. 

— Da cum se poate una ca asta? Nu p pri- 
mescl Voi vă ascundeți în toate scorburile, iar 
eu rămân. Duceţi-vă unde ştiţi. „Ce, cât e pădu- 
rea de mare, nu aveţi loc? 

— Să mergem la Sultana“, sări unul din ei. 
„Acolo mai uşor“, le zic eu, doar i-0i ve- 

deă urniţi. 
Și țiganii umilând buccelele plecară. 

Dar nu mult, aşa cam pe-la miezul nopții, 
numai ce aud nişte clopote: balangă, balangă. 
Tocmai mă culcasem. Din ce în ce zgomotul se. 
apropiă. Eu o băgasem pe mânecă şi par'că am 
iost năzdrăvan, că-mi zisei: 

+ „De acum s-a sfârșit cu mine, O îi vre-o 
poteră. Vine să mă calce. O îi ailat că păsuesc 
hoți“. Și nu. m-am înşelat, zgomotul se opri toc- 
mai la poarta mea. Totuş să nu îie niscaiva hoţi 
prefăcuţi, mă sâii. 

- Tocmai aveam nişte pisloale şi un ialagan 
de cele furcești, 

Am luat pistoalele și le- -am întins spre îe- 
reastră: „Dacă o îi ceva, trag fără milă“. 

„Aud că mă strigă pe. nume, un glas ce-l 
mai auzisem, dar nu știam de unde, pase-mi- -fe 
ei m-au Văzut € cu pistoalele. întinse. 

7



  

206 „Ion Dragoslav 

„Vasile! Vasile] să nu tragi, că nu suntem - 

"hoți, suntem oameni de treabă“. 
— Ce-a îi, a fi“, am zis, şi am. tras zăvo-. 

rul dela uşe şi am eşit afară, şi deși mă: stri- 
gase pe nume, dar tot cu pistoalele întinse. 

„Cine-i?“ întreb eu. 

„Pomojnicul:, mi se răspunse. 

. Atunci am îresărit, eră în adevăr pomojni- 
cul plășei, cuconu lancu Telenzescu, cu vătăjei 

şi . dorobanţi. i 
- Aveă obiceiul să vie. câteodată pe la mine, 

__că ne cunoşteam de mici. Tată- -său eră din Li- 
- teni dela noi. : 

Le scosei o pătură din casă, o) întinsei pe 

iarbă şi trimisei un pădurar să aducă o leacă.. ” 
„de apă rece dela fântână, şi ca de obiceiu îmi 

ceri ceva de ale mâncării. Eu le-am dat slănină, 

niște ouă fierte și un puiu fript: ce-mi rămăsese 
"de cu ziuă.. 

| Însă amu veniseră chiar pentru țigani, să 
vadă nu-i găzduesc, — se vede că'a -fost vreo pâră, 

sau mai ştiu eu ce, că dupăce au mâncat bine, . - 
„mă și luară la descusut, așa pe dedeparte, 

* „Măi Vasile, nu cumva fac niște țigani co- 
veţi și linguri pe la voi prin pădure?, 

E — Nu Ştiu, cucoane lancule,'— îi răspund. 
eu, — va îi, nu zic bă, că de, pădurea e mare, 

de unde știu eu unde or îi băgaţi. a 
..— Măi, spune, măi, că nu-ți facem nimic.
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Uite, dacă-ți este îrică de ei, și dacă îi spune, | îţi dau un vătăjel să te păzească cât îi 'stă tu 
pe aicia E „> N-am. Văzut, — le-am răspuns, — ce să 
zic, dacă nu ştiu. Adecă, dacă aș șii eu ceva i-aş lăsă eu așa? Pădurari eu n-am? Şi dacă 
ar Îi văzut ei nu mi-ar îi spus? N-am văzut, pe Ei aici n-avem _lingurari, poate mai spre Baia, în- 
colo, da aicia nu“, : -- | | . | ! Văzând ei, că nu pot scoate nimic. dela - „mine, au. mai sfat e au mai stat, au şoptii nu 
Ştiu ce, s-au: suit în trăsură şi au plecat spre. Sultana. Abia a eşit pomojnicul şi țiganii toţi, - „ca eşiţi din pământ, la mine. . Aa 

„Să frăeşti, logoiete, 'să-ți dea Dumnezeu . sănătate, că nu ne-ai spus, că eram reci că îi "scăpă o vorbă, a 
— Da unde eraţi?, — îi întrebai, 

„— Pe sub gard, jupâne, tupilaţi şi ascultam: . ne spui ori ba. | a i . — Da cu lucrurile :ce ați făcut?, —îfîn- ireb eu. 3 aa 
„— Le-am suit la Sultana în pod, — ră- ? spunse unul din ei. — Acum ne ducem să vedem ce e pe acolo.  - a 

„.— Da de unde aveţi voi lucrurile cele ce _ aveaţi în buccele? a - * — Da de unde să le averi, jupâne, = rosti un alt țigan. — Dta nu Şfii teleșagul nostru“.
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Şi țiganii o luară într'acolo. Şi am văzut la 

han ușa deschizându-se, ferestrele luminându-se, 

iar aşa când se lumină de ziuă, pomojnicul sui 

în trăsură, cu mânile legate la spate, pe Sultana, 

şi au lăsat rateșul cu ușa deschisă. Apoi, cui nu 

i-a trebuit n-a luat beutură de acolo. Umblau oa- 
mnenii pe câmp beţi chiori. La vreo câteva zile 

l-au prins şi pe bărbatu-său. 

Apoi la vreo săptămână numai ce l-am vă- 

- zu pe pomojnic iar la mine. 

| - „Măi Vasile, de -ce dracu nu mi- ai spus că 

ai țigani prin pădure ? 

— Poate acum s-or îi acuit, boerule, da eu. 

până amu n-am văzul. 

— Da, da, — grăi el, — da Sultana spune 

că-s de mult prin pădure. 

— O îi, — îi răspund, — da nu la mine, 
„poate 'dincolo la Nemţi, spre Baișeşti“. 

În adevăr, figanii toți îugiră în pădurile din 

fata, nemțască. | - 

“Apoi de atunci stăpânirea dela noi şi dela - 

Nemţi, a început o adevărată goană -prin păduri 

după țigani, iar boerul ca să-i poată prinde. mai 

- repede, a poruncii parchete de lemne, aşa că 

pădurea tot rărindu-se, țiganii parte au fost prinşi, 

parte risipiţi. Totuş din când în când mai veneă 

câte unu pe la mine îlămând prăpădit. Când în- 

"to sâmbătă: sara, veneam dela târg dela Suceava 

cu căruța € cu târgueli: săină de păpușoiu, de grâu,
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lucruri de ale mâncării și cu. un tovarăș, chir 
„lam, omul lui laciu,- 

Eră cam pe toamnă, pe după Sf. Paraschiva, 
„ îrunzele fagilor şi îrasinilor. galbene și ostenite 
așterneau pământul ca cu o cergă.cu îlori gal- 
bene și roșii. Da eră cald, şi chir lam pusese o - 

“ mania mare de suman în căruță. 

Când acasă nu-i mantauă. Chir lam la mine: 
„Măi Vasile, n-ai luat tu mantaua din căruță? 
— Nu, jupâne, n-am luat-o eu. 
— Ei atunci, — zise el, — lasă că prind eu 

“pe hoț. Da când îi merge iar la târg, să mă iai 
şi pe mine“. 

Şi la vreo două săptămâni, într'o sâmbătă 
sara, iar veneam dela Suceava cu chir lam în 
căruță şi cu o altă manta, a cărui mânecă spân-! 

_zură pe codârlă. Dar prin locul unde perise cea 
dinfâi, iese un, țigan mare şi lăţoș, şi dă să fure 
manfaua. 

” Da chir lam, repede scoate pistolul Şi bang 
răsună o bubuitură, şi liganul « se prăbuși ca trăs- 
nif, mort -pe loc. 

„Ce ai făcut, „chir lam? Am. dat de: belea | 
acum, 

— Taci din gură, chir Vasile, că: de. acum 
nu mai fură hoțul ăsta“. 

, A doua zi au început cercetările: de unde e 
iganul; cine l-a omorilt; dacă îl cunoaşte cineva 

“Dar nu s-a ivit nimenea să dea vreo lămu- 
, ă 14
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rirg, Ceea ce m-a făcut să cred că acela a fost 
"cea din urmă rămășiță de ţigan prin pădure, ori 

de mai erau, s-or îi ascuns, că de atunci n-am 

--. mai văzul țigan prin. codru, necum pe la mine. 

- Şi de atunci și hanul a rămas. părăsit, Cât de 
„ Sulfana am 'auzit că a osândit-o şi a dus-o la 
ocnă. Hanul Canta .n-a mai vrut să-l mai dea în 

arândă şi par'că a fost de blestem, nici cei ce au: 
- venit după el, şi azi iată-l şede ca un adormit 

cu obloanele închise locuit doar de draci şi. de 
șoareci şi broaşie. . 

„Şi acum să mergem, că-e târziu şi ne a 

-şteaptă oamenii. Acum trebuiă să-ne' întoarcem 

„tot pe druimușorul cela. O Iuarăm. mai încet, să 
“nu-şi ia roibul vânt; .dar roibul iute din firea lui . 

tot îşi .mai luă sbor: la vale, de mai: mai să ne. 
“dea de-a berbeleacul. D= 

- Când ajunserăm. în vale; la drum bun, tata - 

eră. galben ca ceara, de îrică că ne-o 'răsturnă, 

Acasă găsirăm. pe toți adunaţi, pe moșu - 
= - Andrei, pe. mătușa Vochiţa, pe"dealde Vasile; iar . 

masa pusă sub" nişte sălcii din marginea  părăur ” N 

“ “lui, în fundul grădinei. Da 

Apoi, lasă, ce: bine au peirecut ei în ziuă NI 

aceea, au niurit unu câte” unu şi cred că n-au 
“uitat; iar. eu cu îrate- -meu . Mihail şi. cu verii şi. | 

vară-mea,. ne-am făcut. de urât cu jocurile: de-a 

_ ascunsele, de-a paiul, de-a baba oarba; baremi 

7 

de-a ascunsele am păţit-o 'rău, venise rândul vă-
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rului Ion să amijească, și noi ne-am ascuns care 
„ încotro. Mie şi vărului Toader ce mi-a venit să . 

mă ascund în cotețul găinilor, și când am eșit 

"o început să ne mânânce pielea și: sprincenele, 

și de ce mă scărpinam, de ce mă mâncă mai 
“al dracului, eu nu. ştiam de ce. Şi m-am dus la 

mama de i-am. arătat. Când a văzul, şi a pus 

“mânile” în cap: 

„Ce-ai făcut, drace, — îi dă ea sgâţâindu- 
“mă, — unde fe-ai umplut de “păduchi de găină“. 

Eu făceam ca pământul. Dar ratele meu 

Mihai, a şi sărit: | 
- „Mamă, s-a ascuns în cotețul găinilor“. 

| Noroc. de mătușa Irina, că mi-a adus o că- 
„mașă şi o păreche de'ismene de a lui Ion, și 
„de mama, că m-a uns cu gaz pe cap şi pe sprân- 

-cene, că muream de mâncărime, dar lasă că și 
"palme ce am căpătat peste spate: dela -mama, 

“plesneă spinarea mea, ca şi cum ai izbi o haină 

de un sfâlp să iasă colbul, 

Dar nici vărului Toader nu i-a mers mai . 

“prost. Încaltea pe el i-a băgat î în cămară și l-a _ 
"bătut, 

Însfârșit spre sară. am “plecat, 

Moşu Constantin şi Andrei şi ceilalți ziceau 
să mai rămânem până a doua zi, însă cum a . 

doua zi aveam şcoală, mama a stăruit să mer- 
„gem şi am n plecat. 

* 
xx 

lqr
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De atuuci îs ani, şi toate par'că n-ar îi fost 

și nimenea nu pomeneşte c'ar îi îost, decât eu, 
care știu și mai trăesc „din foţi. Şi acum îs uluit, 

par'c'am îost într'un palat, din care înfâi ar îi 

perii lucrurile, apoi vremea, încetul cu încetul, ar 

îi luat câte un stâlp, câte o cărămidă, i-a surpat 

temelia, a acoperii și dărâmăturile și n-a rămas 
decât un loc buruenos pe care suilă vântul. și 

pe care mă plimb ca o umbră, chemând suile- 
tele şi plângând irecutul.
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