
DIN LUMEA CELOR
CARE NU CUVÂNTĂ S, I

ALTE SCRIERI

Emil Gârleanu

Interbellum

SCRIPTORIUM





Din lumea celor care nu cuvântă s, i

alte scrieri

Colect, ia Interbellum





Din lumea celor

care nu cuvântă s, i

alte scrieri

Emil Gârleanu

Interbellum
Scriptorium



© Scriptorium. Toate drepturile rezervate.
Produs luni, 08 mai 2017 din revizia 2.
Sursa: http://ro.wikisource.org



Din lumea celor care nu
cuvântă (1910)





Cât un fir de neghină

„Nu trebuie să fii cât un munte de mare ca să pot, i judeca.
Ci de-ai fi cât o neghină, ori cât un fir de colb, dacă ai în
căpus, orul tău scânteia dumnezeiască ce cuprinde lumea,
t, i-i de ajuns: s, tii ce es, ti, de unde vii s, i-ncotro trebuie să
te îndrept, i.” Gândirea aceasta i-o spusese gânganiei o
furnică. S, i spusa muncitoarei îi intrase atunci pe o ureche
s, i-i ies, ise pe alta. De-abia văzuse de câteva zile lumina
soarelui, pământul, florile! În iarbă i-au părut toate un
rai; dar când a întins aripioarele s, i-a zburat, mirându-
se că poate să străbată aerul, când apoi a căzut istovită
de oboseală, pe-o frunză, atunci întâias, i dată a cunoscut
greul. S, i spusele furnicii i-au venit în minte... Ce era? O
gânganie mică, fără strălucire, rotundă, ca o sământ, ă. De
unde venea? Din iarbă; t, inea minte că se trezise sub o
rochit, a-rândunicii. Dar încotro avea să se îndrepte? Ei, asta
era greul!

S-a coborât de pe frunză s, i-a purces să caute din nou
furnica. A umblat încoace, încolo, — furnica nicăieri. Al-
tele a întâlnit, dar grăbite. Furnicile nu prea stau de vorbă.
A mers mult s, i bine; altă gândire n-a mai auzit. „Înt, elepciunea
e rară”, se gândea biata gânganie. S, i acesta a fost al doilea
necaz al ei. E greu începutul! Într-o zi o prinse ploaia;



din nebăgare de seamă, căzu într-un s, ivoi. De-abia scăpă,
pe-un pai. Iar altă dată, ce spaimă, Doamne! stătu o clipă,
fără suflare, sub talpa cizmei grădinarului. Avusese no-
roc de-o pietricică ce lăsase lângă dânsa un gol. De ce-t, i
atârnă viat, a în ziua de azi! Dar trebuia să se păzească cu tot
dinadinsul. Trai e acela când es, ti nevoit să-l cumpănes, ti
în fiecare clipă? Umbla numai pe dibuitele: cercetând,
ocolind, ispitind. Colo e apă, dincolo oameni, mai la o
parte un cărucior cu copii. „La ce m-a lăsat Dumnezeu
dacă n-am părticica mea de pământ? se întreba gângania.
Unde să mă as, ez ca să rămân linis, tită?” Atunci în fat, ă i
se ridică deodată casa, locuint, a stăpânului grădinii. „Sus,
acolo, trebuie să fie bine... dar e prea înalt.” Să se ridice cu
cumpătare. Întâi zbură pe vârful unei gherghine; de acolo,
pe-un copăcel, pe-un călin; pe urmă, pe iedera dimprejurul
balconului. În sfârs, it, iat-o: a ajuns. S-a as, ezat pe mar-
ginea stres, inii. Uf! Cum arde tabla. Soarele o dogores, te,
un chin! Vasăzică, s, i aici, iad. S, i gândul o munci iar: Ce
rost avea pe lume?... Toate celelalte vietăt, i păreau că au o
chemare. S, i fluturul? Cum de nu. Dar fluturul e încânta-
rea ochilor, floare zburătoare, o picurare vie din curcubeu.
Furnica îs, i face casă, agonises, te, trăiesc mii la un loc; fur-
nica, dacă ar fi de o sută de ori mai mare, i-ar fi destulă
mintea pe care o are acum, în vreme ce atâtea dobitoace,
mari cât munt, ii, dacă ar fi de o sută de ori mai mici, nu
le-ar ajunge mintea pe care o au cum sunt. Albina... toate,
toate. S, i ea? Seama ei pe lume?...

În clipa aceea gâza prinse cu ochis, orii o semene a ei
zburând pe sus, căutând poate un loc de scăpare ca s, i
dânsa. Dar nici n-apucă bine să se uite la ea, când, ca o
săgeată, o rândunică se repezi din cuibul de sub streas, ină
s, i prinse din zbor tovarăs, a de suferint, ă. Peste o clipă se
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auziră t, ipătele de bucurie ale puis, orilor cărora rândunica
le aducea hrană. S, i gângania, biata, îs, i dete seama: „Vezi,
asta e soarta noastră: să hrănim păsările, care au ce căuta
pe lume!”...

... Gâza întinse aripioarele, se lăsă în gol, pluti put, in;
apoi săgeată străbătu din nou aerul. Se auzi o pâlpâire
de aripi. S, i, îndată, puis, orii primeau, gălăgios, i, pe mama
bună ce le aducea iar hrană.
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Gândăcelul

Cum venise pe lume, nici el nu-s, i dădea seama. S-a tre-
zit ca dintr-un somn s, i parcă era de când pământul. Nu
simt, ise nici durere, nici bucurie. S, i mult îs, i muncise gân-
dul cum răsărise, s, i-al cui era? Mic cât un fir de linte, mis, ca
piciorus, ele fragede s, i ocolea, de pe margini, frunzis, oara
care-l adăpostise. Într-o zi încercă o pornire lăuntrică:
ies, i de sub umbra răcoroasă s, i dădu buzna afară, în ploaia
de lumină. Atunci rămase pe loc, orbit de atâta strălu-
cire. Încetul cu încetul îi veni inima la loc s, i îndrăzni:
deschise ochis, orii mai mult, mai tare, mai mari, îi des-
chise în sfârs, it bine-bine s, i privi în sus. Se făcuse parcă
mai mititel decât fusese. Cu câtă strălucire, ce adânc s, i
albastru se dezvelea cerul! S, i ce minune! cu ochis, orii lui
mărunt, i, cât nis, te fire de colb, îl cuprindea întreg. S, i ce
întunecime, câtă umezeală sub frunzis, oara lui. Ce căutase
dânsul acolo? Iar din mijlocul tăriei albastre, un bulgăre
de aur aprins arunca văpăi.

Tresări. Era el altul? Piciorus, ele nu mai erau ale lui
de scânteiau as, a? S, i mai era îmbrăcat în aur! Căci s, i
trupus, orul lui, pe care s, i-l vedea pentru întâia oară, scân-
teia. Nu cumva era o fărâmit, ă căzută de acolo, de sus, o
fărâmit, ă de lumină închegată, rătăcită pe pământ? S, i, ca o



adeverire, pe t, ǎrâna neagră trupul aruncă o lumină dulce.
Ce se mai întreba! Fără îndoială, de acolo căzuse, acolo
trebuia să se întoarcă. Dar ce depărtare. S, i cum să ajungă?
Privi în sus; s, i atunci, deasupra căpus, orului, zări lujerul
unui crin ce se ridica as, a de înalt, că parcă floarea din vârf
îs, i deschidea paharul chiar dedesubtul bulgărului de aur,
să-i culeagă razele.

În mintea lui îs, i înjghebă planul. Să se suie pe lujer în
sus, să meargă, să meargă s, i să meargă până în vârf; s, i de
acolo, la bulgărul de aur, din care credea că se desfăcuse:
o săritură, — sau o vedea el ce-o face.

Atunci se mis, că din nou, s, i după ce trecu peste un
grăunte de piatră cât un munte s, i coborî dincolo, se trezi
la rădăcina crinului. Se odihni o clipă, apoi la drum, băiete!
Mai întâi se rostogoli de pe tulpina lucie de câteva ori în
t, ărână. Văzând asta, se ridică pe piciorus, ele dinapoi s, i,
fără să s, tie pentru ce, cu cele dinainte îs, i făcu, mos, neges, te,
cruce. Pe urmă încercă din nou s, i văzu că poate. Luciu i se
păruse lujerul crinului, s, i când colo avea atâtea adâncituri,
atâtea ridicături: văi, dealuri. Dar ce mireasmă se revărsa
de sus!...

S, i-a mers voinicul, a mers. Mult să fi mers. Se uită în
jos s, i-l prinse amet, eala. Privi în sus s, i se cutremură. Ce,
nu făcuse nici un sfert din sfertul drumului! Puterile îi
cam slăbiseră, dar nu se lăsa. Încă vreo cât, iva pas, i, s, i ici,
deasupra, parcă se întruchipa o frunzis, oară lătăreat, ă, ca o
prispă. Acolo o să se odihnească. S, i iar purcese la drum; s, i
umblă, s, i umblă, băiete; de-abia ajunse. Iar când a poposit,
ud de sudoare, că părea o picătură de rouă, bulgărele de
aur scăpătase de amiază. S, i voinicul privi iar în sus. Privea
în sus s, i nu-s, i credea ochilor: zile, săptămâni, luni avea de
umblat. S, i cât era de hotărât s, i de vânjos drumet, ul, nu-s, i
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putu opri un oftat:
— Uf! că mult mai am de suit, Doamne!
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Sărăcut, ul! ...

S-a iscat un vârtej ca din senin. S-a îns, urubat în pământ,
apoi a pornit-o, tehui, peste câmp, curt, i s, i livezi, luând cu
el tot ce găsea mai us, or în cale. S, i dacă de pe jos fura flori,
pene s, i hârtii, de pe-o ramură luă un cărăbus, , un cărăbus,
mititel, castaniu, cu aripile fragede, cu ochis, orii ca două
neghinit, e. Cărăbus, de primăvară. Când l-a luat vârtejul pe
sus, s, i-a strâns s, i el piciorus, ele s, i a văzut că poate zbura
fără să dea din aripi.

Vârtejul s, i-a făcut gustul, s, i-n mijlocul unui drum de
t, ară, lângă o curte, s-a înt, epenit o clipă ca un sfredel, apoi,
s-a topit deodată, lăsând tot ce luase, baltă, la pământ.
Când s-a trezit, privi împrejur: un drum prăfuit. S, i din
capătul drumului, t, ant, os, , cu pieptul în platos, ă, cu pintenii
arcuit, i, venea un cocos, . „Ia! Scap de unul s, i dau peste altul,
îs, i zise cărăbus, ul; ăsta mă-nghite!” Cocos, ul s-a apropiat,
s-a uitat cu un ochi la cărăbus, s, i a trecut mândru înainte.
„Am scăpat!” gândi cu bucurie cărăbus, ul, s, i se întoarse să
privească după cocos, . Atunci încremeni de spaimă. Din
celălalt capăt al drumului sosea un curcan. Cărăbus, ul se
făcu mai mic decât era, t, inându-s, i sufletul: „Acuma chiar
c-am păt, it-o!” Când ajunse curcanul în dreptul cocos, ului,
se înroti, îs, i ros, i mărgelele s, i îs, i dădu capul peste spate;



iar cocos, ul scoase pieptul s, i mai în afară, se înălt, ă în pi-
cioare s, i forfecă aripile de câteva ori în pământ: îs, i dădeau
binet, e. Cocos, ul s-a dus, curcanul se feri parcă să nu calce
cărăbus, ul când îl ajunse, s, i acesta, bietul, răsuflă: „Bine c-
am avut noroc!” Dar deodată, de după un gard, sări, mare,
cu coada rotundă cât soarele la răsărit, un păun. Pasărea
se legănă o clipă, apoi îs, i strânse coada s, i zbură în drum.
„De ăsta nu mai scap!” crezu cărăbus, ul. Păunul s-a apro-
piat, l-a răsturnat cu ciocul pe spate, apoi iar l-a întors cum
îl găsise s, i, lăsându-l, îs, i văzu de drum. Cărăbus, ului nu-i
venea să-s, i credă ochilor că mai e în viat, ă. Dar uite: colo e
drumul, sub el — hârtia, pe dreapta — gardul, — trăies, te.
Ia să zboare acuma, cât putea mai repede, de-acolo, pe
vreo creangă de copac. Să-s, i încerce aripile. S, i le desfăcu.
În clipa aceea un pui de sturz, mai măris, or ceva decât o
nucă, zbură spre el. „Ei! De as, a păsări mici, mai de seama
mea, mi-i drag s, i mie”, gândi cărăbus, ul, pregătindu-se
chiar să dea sturzului „ziua-bună”. Dar sturzul se lăsă
lângă bucăt, ica de hârtie, deschise pliscul, apucă, cu lăco-
mie, cărăbus, ul s, i: hap! hap! mai să se înece, îl înghit, i.

Sărăcut, ul cărăbus, !
De pe gard, o vrabie, care văzuse multe în viat, a ei,

îs, i as, ezase puis, orii în rând, să privească, de cum zărise
cărăbus, ul jos. S, i acum îs, i lua zborul într-alt loc, strigându-
s, i după dânsa odraslele care duceau în minte o învăt, ătură
mai mult.
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Călătoare! ...

E călătoare! A ies, it din mus, uroi furnica s, i-a pornit, cum
face în fiecare dimineat, ă, a pornit să vadă lumea... Ea
s, tia că ochii duc s, i mintea întoarce; că, văzând multe, s, tii
destule s, i ai de unde da s, i la alt, ii. S, i ce fericire să călătores, ti
dimineat, a, în revărsatul zorilor, când iarba e proaspătă
sub rouă, aerul jilav de răcoare, s, i când pe cer se prelinge
lumina ca o undă de aur. S, -apoi dimineat, a prives, ti altfel
lumea, altfel o judeci; gândurile nu-t, i sunt spulberate, ci se
limpezesc, tihnite, din prisos. De aceea furnica se scoală
cu noaptea în cap s, i pornes, te la drum.

În dimineat, a aceasta a luat-o spre răsărit. Încântată de
frumuset, ea soarelui, care se prevestea prin mănunchiurile
lui de raze, totus, i avu puterea să se gândească, drumeat, a,
că, privind s, i minunându-se numai, nu câs, tiga nimic. De
aceea, îndată ce dădu, prin miris, te, de cizma unui vână-
tor, îs, i s, i puse în gând să cerceteze, să cunoască mai bine
făptura omenească în apucăturile ei. Îndrâzneat, ă s, i des-
toinică, se ridică pe călcâiul pe care câteva fire de nisip
se prinseseră, apoi, cu iscusint, ă, o luă încet pe cusătura
carâmbului, în sus. Călătoarea îs, i dete toată silint, a să se
urce mai repede pe cizmă, căci vederea ei îi amintea, cu
groază, privelis, tea pe care cizma unui alt vânător i-o dă-



duse într-o zi: trei tovarăs, e din furnicar strivite, dintr-o
dată, sub talpa grea a omului. „Ciudat, gândi furnica în
sine, s-ar zice că numai pentru ca să facă rău îs, i învelesc oa-
menii picioarele în pielea groasă a încălt, ămintelor.” S, i tot
gândind astfel, furnica ajunse la pânza îmbâcsită de praf
a pantalonilor vânătorului. Îi sui s, i pe aces, tia, în zigzag,
s, i, când dădu de cel dintâi buzunar al surtucului, se opri.
Să se coboare, să nu se coboare-n el? Din cele ce învăt, ase
dintr-atâtea călătorii, s, i de la alt, ii, s, tia că pe oameni, mai
ales, cu greu îi pot, i cunoas, te pe dinafară. Iar în buzunarul
unui om, îi povestise o bunică a ei că picase odată peste
un pumn de ouă furate dintr-un furnicar; bunica dăduse
de veste numaidecât, întreg neamul furnicesc venise s, i, în
vreme ce drumet, ul dormea în iarbă, cât ai clipi, cărăbăniră
toate ouăle, ca pe-o pradă de război. As, a, furnica îs, i luă
inima în dint, i s, i, us, oară, se coborî în buzunar. Scotoci
încolo s, i-ncoace; într-un colt, dădu peste cât, iva bani de
aramă. Îi pipăi, îi mirosi — întrebuint, are nu le putu găsi!
„Ce-o fi făcând oamenii cu lucruri care, după cât se vede,
nu le aduc nici un folos?” judecă ea. Porni mai departe.
Mai în sus, alt buzunar. Hai s, i-acolo! De-abia se coborî
însă, s, i, repede, căută să fugă înapoi. Buzunarul, îmbâcsit
cu foi de tutun, o amet, ise. „Iată ce fel de buruieni s, tiu
culege oamenii!” îs, i zise, dezgustată, furnica. N-avea no-
roc! O luă mai sus; se urcă până după gâtul vânătorului.
Acesta ridică tocmai atunci mâna. Ispititoare, veni, sprin-
tenă, pe mânecă, până lângă pumnul încles, tat pe gâtul
unei pus, ti. S, i cum căta ce anume vrea să facă omul cu
lucrul cela ce-l t, inea în mâini, cât ai clipi din ochi, prinse
drept înainte zborul unei prepelit, e. În vremea aceasta,
o bubuitură groaznică răsună s, i-un nor de fum învălui
furnica în ceat, ă, în mirosul lui pipărat s, i acru. Vânătorul
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alergă s, i, mai dincolo, ridică prepelit, a moartă s, i-o puse în
tolbă. Furnica, îngrozită, o luă la fugă pe mânecă în sus,
apoi, de cealaltă parte pe care se urcase, se coborî pe haină.
Ca să ajungă jos, trebuia să treacă peste tolbă. Păs, i iute
peste geanta de la s, oldul vânătorului s, i, la marginea ei,
îi veni sufletul la loc. Tocmai atunci ochii furnicii zăriră
o bucăt, ică de pâine ce rămăsese prinsă în ret, ea. Oricât
era de grăbită, lucrul găsit s, tia că nu se lasă-n drum; mai
ales merindele. „Bine că m-am ales măcar cu ceva”, îs, i
spuse în gând s, i se grăbi să culeagă fărâmitura. Dar cum o
apucă, îndată o s, i lăsă la loc: fărâmitura era udă de sângele
păsării. „Brrr! Vasăzică, ăsta e omul!” gândi furnica; s, i
repede-repede-repede o luă pe cizmă în jos. Se coborî pe
un fir de iarbă s, i îs, i scăldă, cu mult, umire, trupul într-o
picătură de rouă.
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Musculit, a

În odaie e tăcere. Prin fereastra deschisă soarele scoate
sclipiri din sticlăria de pe polit, i. În fat, a iconostasului
clipoces, te candela. Pe masa din mijloc stă deschis, uitat
acolo de către copiii sfint, iei-sale, un ceaslov vechi, scorojit
s, i unsuros. O musculit, ă, cât o gămălie, strălucitoare ca
un licurici, intră bâzâind, să caute ceva dulce de gustat.
Zboară încolo s, i-ncoace. Se uită prin străchini, se as, ază pe
marginea unui pahar, se plimbă pe la icoane, ca s, i cum s-ar
închina, ba intră până s, in potcapul cel nou, pe care plo-
durile îl as, ezaseră pe pat cu fundul în jos s, i-l prefăcuseră
într-un cuibar de ouă ros, ii, căci e Pas, tele. Nimic...

În sfârs, it, dă Dumnezeu s, i ajunge s, i la măsut, ă, drept
deasupra ceaslovului. Se lasă us, oară, zbârnâind mult, umită,
pe foaia unsuroasă, pe ale căreia colt, uri de sus picăturile
de ceară stau ca nis, te pecet, i. E doar obis, nuită cu cărt, ile
biserices, ti; nu o dată ies, ise sătulă din biserica de peste
drum. E atâta hrană pe foile îngros, ate parcă de urmele
degetelor tăvălite prin grâul dulce al colivelor. Iar aici, pe
o margine, a dat tocmai peste ce căuta: o pată, zaharisită
proaspăt, arăta că deget, elul ce-s, i lăsase urma avusese grijă
să se înmoaie dintru-ntâi în dulceat, ă. Musculit, a se pune
pe ospătat; prăpădenie de lacomă ce-i! Numai din când în



când prinde, cu ochis, orul, ros, ul slovei mari din susul foii,
un S frumos, încondeiat cu măiestrie, ca s, i cum ar fi fost
t, esut la începutul rândului: „Slavă t, ie”. Atunci îs, i aduse
aminte cum necăjise mai zilele trecute, la o liturghie, pe-
un dascăl, căruia îi rămaseră pe barbă, lângă buze, un fir
de grâu uns cu miere. Până ce n-a gustat din miere, nu s-a
lăsat; dar bietului om i-a ies, it sufletul alungând-o.

Acum s-a săturat; se suie binis, or până-n mijlocul slo-
vei ros, ii, care o atrage. Îs, i scutură aripioarele, îs, i întinde
piciorus, ele de dinapoi s, i le freacă unul de altul, ca s, i cum
ar ascut, i două cut, ite; apoi, lenes, ă, at, ipes, te.

În clipa aceasta us, a se deschide dintr-o dată. Sfint, ia-
sa, Popa Gheorghe, intră supărat, aprins la fat, ă, răsuflând
din greu. A făcut slujba, la biserică, s-a abătut pe la Petru
bacalul, as, a, în treacăt, a luat un pelinas, s, i s-a întors acasă.
S, i poftim ce găses, te: preoteasa nicăieri, — dusă prin ve-
cini; copiii la hoinărit, după ce spărseseră mai întâi toate
învelitoarele gavanoaselor cu dulcet, i de pe fereastra din
sală.

— Poftim!... ei poftim! strigă părintele înfuriat. Apoi
îs, i aruncă ochii pe masă s, i se supără s, i mai rău. Până s, i
cărt, ile mi le-au vrăfuit!

Repede, cu o mis, care iute, sfint, ia-sa închide ceaslovul
s, i-l aruncă, la loc, în dulap.

Iar în mijlocul slovei ros, ii, musculit, a, strivită, se făcu
una cu hârtia tocmai în clipa când, mai adormită, izbutise
să-s, i statornicească în căpus, orul ei un gând: „Ce bine e să
trăies, ti s, i să mori sătulă!”
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Cântăret, ul

E de neam! Între toate lighioanele lumii, gândes, te el,
nu era alta care să aibă strămos, i mai ales, i s, i mai de vit, ă.
Pământul era o nimica toată, un bot, de humă ce orbe-
căia făr’ de nici un căpătâi prin văzduh, când neamul lor
greieresc îs, i ridica osanale lui însus, i, sub frunzele urias, e
din care astăzi nici măcar urme n-au rămas. Ei biruiseră
vremea, dăinuiau stăpâni în lung s, i-n lat, ca s, i pe atunci.
Chiar un străbunic al lui, cu mii de ani înainte, fusese
cântăret, în cuptorul brutăriei lui Por-împărat. S, i astea
nu erau vorbe de ici, de acolo, ci le povesteau bătrânii în
toate mint, ile lor, s, i ei, fires, te, de la alt, i bătrâni priceput, i
le auziseră. Căci, doar as, a rămân poves, tile pe lume.

Toate gândurile acestea năvăliseră greierului în cap
într-o seară, când nu putea at, ipi din pricina unei privi-
ghetori care-i împuiase capul cu cântecele ei, de sus, din
copacul sub care dânsul se odihnea. „Mă rog, n-as, putea-
o vedea s, i eu pe dihania asta? Ce neam as, a de obraznic
să fie?” se întrebă greierul. S, i cum numai de întrebat se
putea întreba singur, ca să afle s, i-un răspuns, îs, i puse în
minte să iscodească pe o lăcustă, des, i numai la gândul că
avea să vorbească unei obrăznicături care îndrăznise să se
întreacă din sărit cu el îl apucau furiile. O căută totus, i s, i



n-o găsi. „Fires, te, gândi greierul, lăcustă s, i să stea acasă,
dracul a mai văzut?!” S, i cum luna se ascunsese într-un nor,
rugă pe un licurici să-i lumineze calea. S, i, as, a, se întoarse.

Toată nopticica nu închise ochii. Privighetoarea îs, i
făcuse de cap. Îl mai mângâie însă pe greier iubirea s, i
laudele pe care o mult, ime de vaca-Domnului — gângăniile
cele ros, ii stropite cu negru — i-o arătau. Lasă că-l căinau
că nu putuse dormi, dar din semnele lor greierul înt, elese
că s, i ele erau mirate de îndrăzneala unei păsări venetice
care tulbura linis, tea băs, tinas, ilor de neam. Greierului i
se umfla inima în piept de mândrie s, i, în zori de zi, li se
închină cu plecăciune, poftindu-le în juru-i, să-l asculte.
S, i, cu toată oboseala, greierul le cântă, în cinstea lor, un
imn al diminet, ii. Iar vacile-Domnului îl rugau să nu mai
contenească, fiindcă ele altceva n-au de făcut decât să-l
asculte.

S, i le-a cântat greierul până ce soarele s-a ridicat de
câteva sulit, e pe cer. Iar încălzindu-se grozav, căntăret, ul
se rugă de iertăre, să at, ipească put, in. S, i se adăposti sub
frunza unei rochit, a-rândunicii. Iar vacile-Domnului se
sfătuiră, se ridicară pe firicelele de iarbă dimprejurul culcus, ului
cinstitului cântăret, s, i, legănându-se us, or, începură să-i
facă vânt, să doarmă în răcoare, cum se s, i cuvenea unui
mândru crai ce era.
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Hoinar

O clipă t, inu noaptea, cât t, in nopt, ile de vară, când întu-
nericul e numai o strângere de aripi a luminii. S, i totus, i,
îndată ce se trezi, fluturul, în răcoarea umedă a diminet, ii,
i se păru că dormise de când lumea; de aceea zise în sine,
bănuind:

„Ce Dumnezeu răsare soarele atât de târziu!”
Dar ca s, i cum Dumnezeu i-ar fi făcut pe voie, deodată

se răsfiră din înalt mănunchiul strălucitor al razelor de
soare, s, i peste câmpie năvăli un văl de aur. Fluturul îs, i
pâlpâi de câteva ori aripile s, i, din vârful galben al tulpinii
de lumânărică, unde poposise de cu seară, îs, i luă, zglobiu,
zborul. Fiindcă nu fusese de mult pe la târg, o luă într-
acolo.

Curând zări o grădină cu fel de fel de flori. Trecu pâr-
leazul s, i, mehenghi, se furis, ă întâi pe la ferestrele casei.
Perdelele erau încă lăsate. Ce să vadă? Nimic! În schimb,
de jur împrejurul privazurilor, cununi de zorele se împle-
teau, cu florile deschise, fragede, liliachii bătând în albas-
tru, sinilii bătând în roz, acoperite de rouă ca de nis, te
nestemate. „Fragede flori”, gândi fluturas, ul s, i, bătându-s, i
aripile albastre stropite cu aur, le sărută pe rând. „Aici o
să stau astăzi pe vremea ars, it, ei”, gândea s, trengarul. Dar



tot privind la ele, găsi zorelelor o scădere; prea îs, i schim-
bau fat, a; dimineat, a într-un fel, la amiază într-alt fel, iar
seara se-nchideau morocănoase. „Nu-s statornice”, adă-
ugă craiul s, i plecă mai departe. Cum zbura, as, a, deasupra
straturilor, mirosul rozetei îi umezi sufletul. Repede se
coborî de se as, eză pe o tulpină de rozetă. S, i cum rămă-
sese pierdut, răsuflând mireasma îmbătătoare, se gândea:
„Nu e floare mai fermecătoare ca rozeta, degeaba! În mi-
reasma ei să mori, s, i mori fericit.” Gândind astfel, privi
mai bine tulpina florii. Cine-l pusese! Mâhnit, îs, i mai
schimbă din păreri: „Într-adevăr, îmbătător miros, dar de
ce oare firea nu îmbină niciodată toate însus, irile la un loc?
Poftim, prives, te, cine împrăs, tie o asemenea mireasmă!
Ce flori mărunt, ele, pipernicite, aproape verzi, ca s, i frun-
zele.” S, i fiindcă în clipa aceea veni până la el adierea unor
crini, urmă: „Ce are a face rozeta cu crinii, cu crinii albi
ca spuma laptelui!” Fără să stea în cumpână, îs, i făcu vânt
spre lujerul înalt, subt, ire s, i mândru al unui crin întârziat.
As, ezându-se în potirul parfumat, alb ca zăpada, berbantul
îs, i destinse aripile put, in, să se odihnească, dar băgă de
seamă că se umpluse de praful galben al florii s, i se necăji:
„Foarte mult, umesc de gazdă, dacă e vorba să ies mânjit!...
S, i unde mai pui că aici stai ca într-o mănăstire.” Se înălt, ă
în aer. Se încălzise grozav. „Parcă e mai cald ca la câmp”,
gândi sprint, arul. În vremea aceasta ochii lui zăriră, as, a,
ca o s, uvit, ă de sânge. Era un strat de garoafe. „Hai într-
acolo”; întinse aripile, lovi de câteva ori aerul s, i se lăsă,
us, or ca un fulg, deasupra unei garoafe bătute, creat, ă s, i
îmbălsămată. „Uite-o floare care nu-i năzuroasă, îs, i zise;
o găses, ti pretutindeni; s, i, cu toate astea, ar avea dreptul să
fie mândră cu fat, a ei îmbujorată. Da, garoafa într-adevăr
mi-i dragă.” S, i stătea, hoinarul, tolănit pe frunzis, oarele
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moi, ca un pas, ă, când parcă îl amet, i ceva. „Ce să fie? A!
mirosul garoafei. Uite asta, cugetă craiul, asta nu-mi place
la garoafă. Nu putea, adică, să aibă un miros al ei, numai
al ei? Trebuia să împrumute mirosul pipărat de cuis, oare?
Pfui!” Zglobiu, îs, i văzu de drum, aiurea, strănutând... S, i
ziua trecea, s, i rătăcitorul zbura mereu, mereu, fară astâm-
păr. „Uite colo un lăvicer de nu-mă-uita. Fiindcă-s albastre
ca s, i mine, s-or fi crezând, mă rog, lucru mare”, atingându-
le, dispret, uitor, cu vârful aripii, le lăsă în urmă. Ce mai
straturi de ochiul-boului! „Sunt prea din topor, băgă de
seamă curtezanul. Ce e floare trebuie să aibă ceva care să
o înrudească de aproape cu cerul, cu aerul... sau cu mine.”
Îngâmfat, se împiedică de o gura-leului: „Mersi, de-alde
dumneata găsesc s, i-n câmp, la t, ară.” „Ei, cu mics, unica se
schimbă vorba, adeveri s, iretul, asta, da.” S, i se lăsă, ele-
gant, în roate, deasupra florii cumint, i. Îs, i strânse aripile
una, îs, i răsuci mustat, a, făcu ochii mici; mics, unica rămase
linis, tită; gazdă bună, dar nu sprint, ară. Flăcăul se necăji:
„Ho, băbătie, prea te crezi! Eu n-am venit să dorm.” S, i
fugi râzând. Mărgăritărelele nu le putea suferi, zbură pe
deasupra lor, numai să le facă în necaz; întrucât prives, te
barba-împăratului, îi venea rău numai când se gândea la
numele ei... Ziua trecea, soarele scăpăta; se mai răcorise.
O luă înspre gherghine. Cocot, ate sus, pe tulpinile lor, gher-
ghinele îl priveau nepricepute. „Înalte s, i proaste”, zise
pierde-vară s, i, înălt, ându-se sus, căută cu ochii trandafi-
rii. Îi zări. Se coborî încet, curtenitor, se închină în fat, a
fiecăruia. „Flori de paradis, flori măiestre, flori...”, dar
cum se întorcea, în dreapta s, i-n stânga, complimentând,
aripa i se zgârie de-un ghimpe. Craidonul o s, terse repede,
fără să se mai uite înapoi... Trecu pe lângă lalele fără să
le privească; dar în drum făcu cu ochiul rochit, ii-rândunicii,
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o veche prietenă, s, i spuse o vorbă proastă unui stânjenel
scuturat, îmbătrânit, ce i se t, inea în cale. Zarnacadelelor
le rămăseseră doar tulpinile; liliacului, frunzele. Mai de-
parte, mai departe. Din zbor fură o sărutare unei cicori,
rătăcită pe acolo cine s, tie cum. S, i cicoarea îi aduse aminte
de câmp. „Tot mai frumos e câmpul... Dar nu-i vorbă, s, i-
n grădină!...” S, i parcă departe, într-un colt, , zări o floare
învoaltă, necunoscută. Grăbi, dar, deodată, începu să or-
becăiască. Nici nu băgase de seamă că se întunecase. Nu
mai vedea nimic. Îl apucase noaptea în drum. Neputând
să mai zboare, se lăsă, la întâmplare, pe un spin uscat,
să as, tepte zorii, suspinând nemult, umit: „Ce Dumnezeu
se-nnoptează as, a devreme!...”
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În curtea mea

Curtea mea e la t, ară, pe malul unei ape. De jur împrejurul
curt, ii se încinge un gard de cătină, iar pe cătina în care
vrăbiile stau împănate ca albinele în roi, se t, ese, de cu
primăvară până-n toamnă, tulpina de rochit, a-rândunicii.
Pe de margini, din loc în loc, ca la o azvârlitură de piatră
unul de altul, se înalt, ă plopi bătrâni, fuse urias, e pe care
se deapână vântul; pe vârfurile lor t, in acoperământul, —
cerul. Tufe de pomus, oară s, i de agris, e dau, înăuntrul curt, ii,
adăpost păsărilor mele.

Căci am păsări multe s, i felurite. De ici, din portit, a
încununată cu iederă, hai să le privim. Ai auzit cucuri-
gul? Răsare soarele. Cocos, ul acela negru e ceasornicul
curt, ii mele. Iată-l pe culme, t, ant, os, , cu pintenii arcuit, i, cu
platos, a penelor ot, elii, gata ca de luptă. Parcă vrea să-s, i
arate bărbăt, ia cârdului celuia de claponi din fat, a lui, —
găini care nu se ouă, ale căror pene lungi s, i moi îi prefac
într-un fel de sălcii plângătoare printre păsări.

A, uite-o, harnica ogrăzii! Repede-repede, sfârâindu-i
piciorus, ele în ghetele galbene pe nisip de iute ce aleargă,
cu bonet, ică albă tivită cu arnici, de gospodină, pe cap,
cu cercelus, ii de mărgean la ureche, strânsă în fusta ei cu
picăt, ele, bibilica — picherea — aleargă dintr-un colt, într-



altul, să puie toate la locul lor. Numai să-i auzi gurit, a când
vreo lenes, ă se întrece mai mult cu dedeochiul somnului!

Albe, linse, sau zburlite ca de vânt, legănându-se, sâ-
sâind, îndemnând la tăcere, le vezi? cârdul de gâs, te se
îns, iră, una după alta, ca s, i când cea din capăt ar fi înghit, it
un mosor de sfoară al căreia capăt l-ar fi hăpăit, pe rând,
toate celelalte.

Dincolo, lângă teuca de apă, sunt rat, ele; parcă-s tot-
deauna văduve, as, a-s de ursuze. Mis, când mereu din cio-
tul cozii, la dreapta s, i la stânga, ca s, i când dânsa le-ar
îndemna s, i îndrepta trupul încotro s-apuce, s, tiu numai
să-s, i desfacă lopăt, elele pliscului, să se linciurească-n apă.

Dar bate soarele tare. Pune-t, i mâna la ochi, să pot, i
privi mai bine.

Colo, sub tufis, ul cela de agris, e, sunt clos, tile. Înfoiate,
gata să sară în capul oricui s-ar apropia, ele scurmă me-
reu, ca s, i când ar căuta o comoară. Îs, i hrănesc puis, orii.
Gâgâlicii! bot, uri de aur, cu două picături de rubin drept
ochi. Uite-i cum se frământă, cum se strâng, roi, s, i se des-
fac pe urmă, cum se ciupesc de la un viermis, or. Unul a
sărit pe spatele mamei s, i, cu piciorus, ele lui subt, iri s, i fra-
gede ca paiul, i se cocoat, ă după gât. De acolo urmăres, te cu
ochis, orii lui vioi ce fac ceilalt, i; prinde clipa, sare s, i apucă
viermis, orul. Apoi, fugind sub aripa caldă s, i ocrotitoare a
clos, tii, ospătează. Ceilalt, i rămân locului prostit, i, sărăcut, ii!
până ce zăresc o altă pradă.

Dar ce-i? Găinile se strâng să privească iscoditoare.
Doi cocos, i tineri s-au apucat la luptă. Penele zbor ca luate
de vânt. Stai put, in s, i-o să vezi! Grămăticul curt, ii mele e
doar curcanul! Iată-l: i-a s, i zărit. Uite-l cum se repede,
cum se pune mijlocitor între ei, cum îi desparte; pe cel
mai vajnic îl ciupes, te s, i-l urmăres, te până în celălalt colt, al
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curt, ii. Iar dacă a făcut pace, e s, i dreptul lui; se-nrotes, te,
îs, i atârnă s, iragurile de hurmuz s, i mărgele la gât s, i, ca un
drept judecător ce este, primes, te închinăciunile tuturor.

Numai fantele, craiul curt, ii mele, prives, te-l, nici nu
vrea să se uite la el. Tot necazul lui e că grămăticul îs, i poate
înroti la fel coada.

Auzi un lătrăt? E Dudas, , Dudas, ache, dulăul, păzitorul.
Acuma cercetează gardul dacă n-are vreo gaură prin care
să se poată strecura lighioanele înăuntrul curt, ii. Când
găses, te o deschizătură, se opres, te s, i latră, — dă de veste.

Aha! Vezi? S-au oprit toate păsările, cu capul întors
spre cer. Gâgâlicii de aur au năvălit sub aripile clos, tilor,
să se ascundă. O săgeată străbate prin aer. E un vultan. N-
avea nici o grijă! Grămăticul l-a zărit cel dintâi. S, i-a strâns
mugurul nasului, s, i-a scos gus, a în afară s, i-l urmăres, te cu
ochii, să sară. Gluguind, parcă-i zice: „Poftim, dacă-t, i dă
mâna!” Dar vultanul e priceput; s, tie cu cine are de-a face.
Un ocol, s, i se s, terge prin zare, să caute aiurea o pradă mai
put, in păzită.

S, i-n urma lui păsările îs, i văd de hrană, gâgâlicii răsar
iarăs, i la lumină, s, i linis, tea s, i pacea se lasă peste curtea
mea.

Hai de ne-om duce s, i noi!
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După asemănarea lor!

Făcuse Dumnezeu aproape toate lighioanele pământului.
Îi rămăsese de înviet, uit numai câteva. Pe acestea se hotărî
să le plăsmuiască după sfatul celorlalte. Astfel putea să
cunoască s, i inima s, i mintea acelor cărora le dăduse suflet
mai dinainte.

As, a, după povat, a leului, care vroia să s, tirbească din
măret, ia tigrului, făcu mât, a; după gustul rat, ei, zuliară pe
lebădă, făptui gâsca; după placul elefantului, ironist, născu
s, oarecele. Ascultă chiar pe măgar, care-l rugase că, decât
ar mai face un dobitoc pe lume, mai bine i-ar lungi lui
urechile, doar-doar o putea prinde un sunet mai armonios.

Dumnezeu s, tia că fiecare din vietăt, ile aceste îs, i vor
avea pe pământ menirea lor; că, cu cât vor fi mai multe,
cu atât se vor înlesni mai bine una pe alta; că nici urechea
măgarului n-o să prindă nota privighetoarei, după cum
nici mărimea elefantului n-o să poată batjocori micimea
s, oarecelui.

De aceea Atotputernicul se plimba pe pământ, între-
bând s, i ascultând în dreapta s, i în stânga. Într-un rând,
odihnindu-se pe o piatră, se gândea cum să mai dea o
viet, uitoare aerului. S, i cum căta cu ochii primprejur, iată
că vede: sub o frunză, o broască; o albină s, i-un fluture pe



câte o floare; s, i-n mijlocul unei mreje, t, esute între două
crengi, un păianjen.

Dumnezeu zâmbi, le chemă la el s, i le spuse:
— Ascultat, i, vietăt, ilor, vreau să vă dau pe ziua de astăzi

încă o tovarăs, ă. Doresc să aud povat, a voastră — cum s, i
ce înfăt, is, are să-i alcătuiesc. Merget, i de vă sfătuit, i dintru-
ntâi între voi s, i venit, i cu lucrul gata.

Cele patru viet, uitoare se traseră mai la o parte, în sfat.
— Bine, dragilor, se umflă broasca, nu-i ajunge preasfân-

tului că ne are pe noi? O să lase atâtea fiint, e pe pământ, că
nu ne-o ajunge cu ce ne hrăni. Ia să-i croim noi o dihanie
cum n-a mai văzut nimeni, doar l-om sătura.

S, i s, u-s, u-s, u, s, u-s, u-s, u, se sfătuiră! Apoi, câtes, ipatru,
veniră în fat, a Domnului.

— Ei? le întrebă Dumnezeu. Tu, broasco, ce sfat îmi
dai?

— Înalt-preasfinte, zise broasca, privit, i-mi ochii s, i
facet, i-i noii viet, uitoare la fel.

— Bun! Dar tu, fluture?
— Privit, i-mi trupul.
— Bun! Dar tu, albină?
— Privit, i-mi aripile.
— Bun! Dar tu, păianjene?
— Privit, i-mi picioarele.
— Bun! Foarte bine! răspunse Dumnezeu s, i zâmbi:

ochi de broască, trup de fluture, aripi de albină s, i picioare
de păianjen! Iată lighioana pe care o doreau ele!

Dihăinile se uitară una la alta.
— Acum să-l vedem, zise albina, încet, broas, tei.
Dar Dumnezeu blagoslovi în aer, apoi întinse palma.

S, i în mâna Domnului răsări, deodată, noua viet, uitoare.
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— Iată sora voastră. Vă place?
Cele patru sfătuitoare răspunseră, codindu-se:
— Da... mărite Doamne!...
S, i Dumnezeu înt, elese că noua viet, uitoare era într-

adevăr frumoasă.
Tocmai în clipa aceasta uite s, i-o s, opârlă. S-o întrebe

s, i pe asta, se gândi Dumnezeu.
— Ei, tu, s, opârlă, ce zici că-i mai lipses, te fiint, ei acestea

ca să se desăvârs, ească sfatul celor patru tovarăs, e ale tale?
— Sprinteneala mea, Doamne, răspunse cu acreală

s, opârla.
— Fie! Du-te! porunci Dumnezeu făpturii celei noi

care se ridicase pe vârful degetului său.
S, i as, a, din răutatea celor cinci viet, uitoare, zbură, pen-

tru întâia oară pe pământ, nebunatica s, i gingas, a libelulă.
Dar ar fi nedrept să nu se s, tie că dintre toate viet, uitoarele

numai rândunica fusese mărinimoasă. Ea rugă pe Dum-
nezeu să dea viat, ă unei rândunele mai chipes, e ca ea. S, i
Dumnezeu îi făcu hatârul: însuflet, i lăstunul. Dar pentru
inima cea bună a rândunicii o lăsă tot pe dânsa mai fru-
moasă.
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Cioc! cioc! cioc!

S, i păsările se-nt, eleg între ele. Dumneavoastră poate nu
mă vet, i crede. Atâta pagubă! Dar eu s, tiu multe asupra
lucrului ăstuia de la gait, a mea, de la gait, a mea care, fi-
indcă am învăt, at-o să vorbească omenes, te, mi-a descope-
rit câteva taine ale graiului păsăresc. D-ta, spre pildă, auzi
ciripind o rândunică, crezi că i-a venit, as, a, un gust să facă
gălăgie, în vreme ce dânsa dă povet, e puis, orilor ei: „Nu
ies, it, i la marginea cuibului!” „Nu strigat, i când nu sunt eu
cu voi!” „Tst! pisica!” O vrabie ciripes, te pe gard. D-tale
put, in ît, i pasă. S, i ei, biata! i-a sărit inima din loc: „Uliul!”
În nopt, ile cu lună ascult, i privighetoarea, — te încântă;
ajungi să crezi că pentru tine îs, i revarsă în gâlgâiri ploaia
de mărgăritare. Nici nu bănuies, ti că-s, i plânge numai dra-
gostea ei

As, a, mult, umită gait, ei mele, am ascultat, deunăzi, o
convorbire între un măcăleandru s, i-un scatiu. Să v-o spun.

„Cioc! cioc! cioc!” se aude de departe. Măcăleandrul
zice:

— E ciocănitoarea!
— Ciocănitoarea, răspunse scatiul, ce-o fi ciocănind

mereu?
— Caută veverit, a, îl deslus, i măcăleandrul.



— Veverit, a? De ce?
— Urât, i îmi suntet, i voi, scatiii, că nu s, tit, i nimic. Nu-i

cunos, ti povestea? Să t, i-o spun!
(Mărturisesc că vreo câteva ciripiri nu le-am înt, eles,

dar le-am t, inut însă minte. Acasă i le-am spus gait, ei, s, i
gait, a mi le-a tălmăcit. As, a vă pot spune întocmai, după
zisele măcăleandrului, povestea ciocănitorii:)

— Demult, m-ascult, i, scatiule? începu măcăleandrul,
demult tare, la-nceput, pe când oamenii erau put, ini de
tot, s, i poamele s, i mai put, ine, veverit, a a dat, într-o bună zi,
peste un pom ciudat, cu roadă rotundă, tare, dar cu mie-
zul dulce s, i gustos. Dăduse, frate, peste alun. I-au plăcut
alunele s, i, vezi, fiint, ă prevăzătoare, să nu mai păt, ească
cum o păt, ise când rosese o iarnă întreagă coaja copacilor,
să se hrănească, ce i-a venit în gând? Să strângă alune! S, i
s, i-a umplut scorbura de cu toamnă. Tocmai se bucura că
dăduse norocul peste dânsa, făcea planuri mari, să nu se
mis, te toată iarna din căsut, a ei, nici cu vârful botului să nu
miroase vifornit, a, când, într-o bună dimineat, ă, se zgârie
la un picior într-o coajă. Caută, — coajă de alună! De unde?
că ea nici nu se atinsese încă de merindele strânse. Cer-
cetează: un sfert de alune mâncate! S-a mâhnit veverit, a,
dar s-a s, i mâniat. S-a pus la pândă, să prindă pe hot, . S-a
ghemuit în fundul scorburii, una cu copacul, s, i-a as, teptat.
Ce era? Ciocănitoarea, cum o vezi: sai ici, vâră-te colea,
dă de scorbură, în scorbură de alune, s, i, cum e iscusită,
a înt, eles ea că-n alune trebuie să fie ceva. Plisc are, slavă
Domnului! Crat, ! iaca s, i miezul. Bun! Crat, -crat, -crat, , s-a
pus pe mâncat. Din ziua aceea venea în fiece amiază să-s, i
ia prânzul. În dimineat, a când o pândea veverit, a, a sosit tot
as, a zglobie, dar de-abia intră în scorbură, că veverit, a se re-
pezi. Ciocănitoarea vroi s-o zbughească afară, dar veverit, a
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o prinsese de coadă! Dă-i în sus, dă-i în jos, lasă coada, ca
s, opârla, în laba veverit, ei, s, i pe ici t, i-i drumul. Mai târziu,
când i-a venit inima la loc s, i s-a văzut fără coadă, s-a întors
la veverit, ă să se roage de dânsa. N-a mai intrat în scor-
bura ei s, i, smerită, a bătut cu ciocul: Cioc! cioc! cioc! Dar
veverit, a îs, i mutase culcus, ul! De atunci mereu ciocănes, te
la fiecare copac, dar nici că dă de răspuns...

— Zi, de atunci, întrebă scatiul, n-are ciocănitoarea
coadă?...

— Vezi bine... Ssst! Uite-o...
Mă uit s, i eu. O fulgerare ros, ie străbate luminis, ul. Cio-

cănitoarea se cat, ără cu ghearele de trunchiul unui mestea-
căn s, i-l ciocănes, te de jos până sus. Apoi trece la alt copac,
s, i la altul. Fagul sună mai tare, frasinul mai înăbus, it. Un
stejar găunos răsună ca un hârb. S, i ciocănas, ul bate me-
reu, se duce, se s, terge din ochii mei. De-abia se mai aude,
departe:

Cioc! cioc! cioc!
Scatiul piruie iar:
— S, tii una, frate măcăleandru? Eu cred că tot ce mi-ai

spus sunt numai nis, te vorbe. Ea ciocănes, te fiindcă suge
din mustul copacilor, i-o fi plăcând hrana asta.

Măcăleandrul se supără:
— Se cunoas, te că es, ti pasăre neisprăvită. S-o fi hră-

nind ea cu mustul copacilor, dar ce s, i-o fi zis: „Dacă mi-i
dat să ciocănesc mereu, cel put, in să trag din asta un folos,
să mă hrănesc!”

— As, a-i! încheie scatiul.
Acestea le-am auzit mai deunăzi povestite de către

un măcăleandru unui scatiu. Un lucru însă: dacă venit, i
cineva pe la mine, să nu spunet, i cumva gait, ei mele cele ce
v-am destăinuit. Mă asurzes, te cu ocările. Vă rog!
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În fel de fel de fet, e...

Gait, a mea e foc. V-am destăinuit păt, ania ciocănitorii s, i
de-atunci s, i-a pierdut încrederea în mine. O săptămână
întreagă am rugat-o până să-s, i t, ie cuvântul, să-mi spuie
cum au căpătat păsările penele lor as, a de minunate la ve-
dere. Ascultat, i ce-am vorbit cu gait, a:

Eu: Pasăre dragă, ît, i făgăduiesc că de acum înainte
n-o să mai spun altora nimic din ceea ce-mi împărtăs, es, ti.

Gait, a: Lasă că te cunosc. As, a mi-ai vorbit s, i rândul
trecut, s, i mi-ai pus ciocănitoarea pe cap, de-mi amărăs, te
zilele.

Eu: Gait, ă dragă, mă jur...
Gait, a: Jurămintele tale sunt ca fulgii mei de us, oare.

Uite (îs, i scoate un fulg cu ciocul s, i-l lasă să plutească în
aer).

Eu: Gait, ă dragă, crede-mă, jurămintele mele sunt ceva
mai grele...

Gait, a: Lasă! lasă!... În sfârs, it, o să-t, i spun s, i povestea
asta, s, i atâta tot...

Eu: S, i lada-n pod!
Gait, a: As, a. Ascultă: La-nceput toate păsările aveau

penele de două feluri; albe s, i negre, ca ziua s, i noaptea. De-



cât Dumnezeu se cam săturase să le vadă pe toate la fel.
S, i ce s, i-a zis: „Bine, dacă la trup îs deosebite, de ce n-ar
fi s, i la pene?” Atunci s-a uitat în sus, în jos, s, i-a hotărât
îndată unui păun — păunul era alb, cânta mai frumos de-
cât toate s, i era s, i pasărea lui de casă — a hotărât as, adar
unui păun să-s, i ia zborul, în zorii zilei, prin înaltul cerului,
să-s, i moaie penele în albastrul văzduhului s, i-n aurul răsă-
ritului, apoi să se lase pe pământ, să-s, i poarte aripile prin
verdele ierbii. După ce păunul a îndeplinit toate aceste,
de-t, i lua ochii cu strălucirea lui dacă-l priveai, Dumnezeu
a poruncit unui vultur să adune toate zburătoarele cerului,
s, i după ce s-au strâns la un loc cu toatele, preasfântul le-a
spus că vrea să le înfrumuset, eze. Arătându-le păunul, le
zise să-s, i aleagă fiecare, de pe trupul lui, felul penei în care
ar vrea să fie îmbrăcată. S, i ca să-l vadă mai bine păsările
pe păun, Dumnezeu îi porunci să-s, i rotească coada, s, i de
atunci păunul căpătă darul acesta. Păsările cerului însă,
deprinse mereu cu albastrul văzduhului, cu verdele ierbii
s, i cu aurul soarelui, put, ine au ales penele aceste, s, i mai
toate s-au bucurat de socoteala sticletelui. Vezi dumne-
ata, mic s, i afurisit: „Doamne, zise el, dă-ne din toate câte
ceva s, i lasă-ne să le amestecăm noi cum ne-o tăia capul.”
Dumnezeu a zâmbit s, i-a încuviint, at că cele care voiau să
asculte de sticlete să facă după cum le-a sfătuit el. Tocmai
atunci, hop! s, i ciocănitoarea, care întârziase, c-un tran-
dafir alb în cioc. Preaînaltul o cheamă să o mustre că a
rupt floarea, apoi porunci unui înger să-i aducă trandafi-
rul, să-l miroasă. Îngerul, când luă crengut, a, se împunse
într-un spin s, i îndată îi ies, i în vârful degetului o bobit, ă de
sânge. Fiindcă din pricina trandafirului răsări cea dintâi
picătură de sânge pe lume, Dumnezeu meni floarea să se
facă ros, ie, cum se s, i făcu, iar pentru că prin ciocănitoare se
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întâmplase aceasta, Atotputernicul spuse îngerului să-s, i
s, teargă degetul de capul ei, să rămâie însemnată.

Ce să vezi însă? As, a le-a luat ochii celorlalte păsări
ros, ul ciocănitorii, că toate au năvălit la ea, să se atingă de
dânsa, să capete s, i ele măcar cât de put, in din fat, a sângelui.
Cel dintâi sticletele. Dar dintr-o picătură ce s-alegi? Pe
urmă s, i-au amestecat penele care cum le-au tăiat capul.
Vrabia, fiindcă era cald, s-a scăldat îndată în t, ărână s, i s-a
făcut ca dracul. Cioara, foarte înt, eleaptă, ce-a gândit: „Eu
nu-s proastă, cu pana mea n-o să mă ia nimeni în seamă
s, i-o să mă înmult, esc în pace. Ia să rămân eu neagră cum
sunt.” S, i neagră a rămas. Tot astfel s, i corbul. Put, ine au
avut înt, elepciunea să se roage de Dumnezeu să le facă el
cum o crede în nemărginita lui mărinimie. As, a Preaînaltul
s, i-a atins degetul de penele păunului s, i-a făcut: prigoria,
gangurul, scatiul. Ba chiar s, i eu am întins aripile de mi-a
pus albastrul de pe ele. Uite. Mărturisesc, cam put, in, însă
s, i as, a e bine, că tot mi-a venit mintea cea de pe urmă. Dar
cel mai folosit, ît, i închipui, a rămas păunul, că tot albastrul,
aurul s, i verdele, dispret, uit de celelalte păsări, i-au rămas
lui. Iar el, de bucurie, s, i cum avea un glas minunat, s-a
pus îndată să cânte, s, i cântă, cântă fără să ia în seamă că
Dumnezeu, obosit, vroia să at, ipească put, in. De trei ori i-a
poruncit Atotputernicul să tacă. El, de unde! Îi da înainte.
Atunci, dintr-un tufis, , iată s, i privighetoarea! Privighetoa-
rea, pe vremea ceea, era cea mai lenes, ă pasăre: dormea
s, i ziua s, i noaptea. S, i fiindcă acuma se trecuse cu somnul,
nimerise s, i ea la spartul târgului s, i alergă la Preaînt, eleptul
să-i schimbe s, i ei penele, că nu vroia să rămâie as, a cum o
mâzgălise, acum în grabă, vecina ei, vrabia, cu ce putuse
lua s, i dânsa de pe aripi. Dumnezeu însă se supără foc de
lenea privighetoriii s, i o lăsă as, a, ba o s, i pedepsi să nu mai
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doarmă nici nopt, ile de acum înainte. Dar fiindcă privighe-
toarea zbură pe umărul Atotfăcătorului, s, i se rugă frumos
de iertare, s, i fiindcă îndurarea lui Dumnezeu nu cunoas, te
margini, i se făcu milă Ziditorului de păsărică. Însă nu-s, i
mai putea lua cuvântul înapoi. Ce să facă? Tocmai îi lovi
auzul glasul păunului. S, i ce se gândi Dumnezeu? Să treacă
glasul păunului privighetorii: pentru pedeapsa mare care
i-o dăduse se cuvenea, în schimb, s, i-un dar mare. Ba scăpa
s, i de cântecul zăludului. Zis s, i făcut. De atunci privighe-
toarea cântă as, a de frumos, iar păunul scheaună ca o mât, ă.
Ia as, a!

După ce gait, a sfârs, i, m-am gândit put, in, apoi iată ce
i-am vorbit:

Eu: Ia ascultă, gait, o dragă, frumoasă poveste s, i mare
minciună mi-ai îns, irat.

Gait, a: Dacă o crezi, cum o cred eu, t, i-am spus un ade-
văr.

Eu: As, a-i! Dar adevărul e un adevăr când e pentru tot, i
la fel.

Gait, a: S, i câte minciuni n-au fost multă vreme, pentru
tot, i, adevăruri adevărate.

Eu: Gait, o, umbli cu s, iretenii. Adevărul numai noi,
oamenii, îl s, tim.

Gait, a m-a privit, a întors capul, apoi a început să flu-
iere un cântec care am învăt, at-o eu, un cântec de batjocură,
ca s, i cum mi-ar fi zis: „Vorbă să fie!” Ei, vă place?

Ca să mă răzbun pe ea v-am destăinuit s, i povestea
aceasta. Uite-as, a.
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Mai sus!

S-a trezit ciocârlia în chemarea prepelit, ei: „Pitpalac!”
Cerul abia se rumenise; picăturile de rouă încă nu se

prefăcuseră în mărgăritare; luceafărul tot făcea din ochi
pământului.

Dar peste put, in deodată adâncul scăpără. Cea din-
tâi rază străpunse văzduhul s, i se topi în ochiul ciocârliei.
Niciodată darul acesta, trimis de către soare, nu umpluse
sufletul păsării de o mai mare fericire. Căci s, i fericirea
nu-s, i alege totdeauna clipa nimerită în care să-s, i verse
prinosul.

Scuturându-s, i penele, un tril de mult, umire izvorî din
gus, a ciocârliei. Apoi se dezlipi de t, ărână s, i, pâlpâind din
aripi, se înălt, ă.

Aerul parcă se rumenise. Oglinda cerului poleia pămân-
tul. Încă o bătaie de aripi.

Mai sus!
Slab de tot i se părea ciocârliei că mai aude glasul pitpa-

lacei. Înota în valuri străvezii; plutind pe ele, dete drumul
ciripitului ei gâdilitor ca al unei grindine de mărgăritare.

Dar raza care i se topise în ochi o chema la ea, în înalt.
În cântecul ei, pasărea îi spunea că vine. Încă o lovire de
aripi, s, i-ncă una.



Mai sus!
Îmbătată, pasărea se asculta singură; pentru ea s, i pen-

tru soare cânta.
I se părea că tremurările cântecului ei umpleau bolta

cerului. Vroia să se simtă singură, dezlipită de t, ărâna
pământului, — ea s, i raza, în singurătatea amet, itoare a
înălt, imilor...

Îs, i avântă din ce în ce cântecul; s, i încordează mai
tare puterile. Dar trupul greu parcă-i înlănt, uie glasul, i-l
t, ine închis ca într-o colivie. Ar vrea să se simtă dezrobită,
us, oară ca aerul, străvezie ca el.

Mai sus! mai sus!
S, i trupul mereu o trage înapoi către pământ, s, i raza

mereu o cheamă către înălt, imi.
Într-un avânt îs, i pune cea din urmă putere s, i, deo-

dată, se simte, în sfârs, it, slobodă, desfăcută de greutatea
netrebnică a cărnii.

S, i-n vreme ce, smulgându-se, nebun de fericire, glasul
se-nalt, ă singur, tremurător s, i dumnezeiesc de dulce, în
înalt, trupul cade ca un bulgăre de t, ărână spre pământ.
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Nedespărt, ite! ...

Toamnă! Pădurea fumegă. Negurile se lasă perdeluind
zările. Păsările se rotesc în înalt, se des, iră, iar se strâng
s, i iar se răresc, apoi îs, i aleg călăuzele, le pun în frunte,
s, i-n vârf de săgeată călătoresc. Se ridică stolul sus-sus, pe
apa albastră a cerului, s, i lin, ca împinse de un dor tainic,
vâslesc, se s, terg din zarea plaiurilor noastre. Se duc!

Încotro?
În nopt, ile reci de toamnă văzduhul parcă freamătă.

O lume ciudată pare că prinde fiint, ă sub stele; noiane de
frunze desprinse pare că sunt purtate de vânturi; umbre
se strecoară rătăcite; t, ipăte răsar s, i se sting; chemări de că-
lăuzire umplu largul cuprinsului. Sunt păsările călătoare.
S, i cu ele parcă iau ceva din sufletul nostru, în ochii lor
parcă fură soarele, pe aripile lor parcă duc primăvara.

Un stol de turturele a întârziat. Grăbite s-au strâns în
dimineat, a aceasta, s, i-n fâlfâirile lor, care se aud ca nis, te
sunete supte us, or dintr-un flaut, pornesc. Întâi o iau pe-
aproape de pământ, peste lunci, deasupra raris, tilor, prin-
tre plopii înalt, i, ca s, i cum ar vrea să mai vadă locurile
aceste o dată. Apoi fac un ocol mare, de jur împrejurul pă-
duricii, în vreme ce o rază de soare împunge pânza norilor
s, i tives, te pe cer o dungă de lumină. Bucuroase, păsările



bat din aripi s, i se hotărăsc. Patru, două perechi, o iau mai
înainte, o pereche rămâne în zbor mai potolit, în urmă.
Ajung deasupra râului; un t, ipăt năbus, it, din gus, ă — un
semn al călăuzei — vrea să le strângă pe toate la un loc.
S, i-n clipa aceea un bubuit de pus, că clocotes, te aerul cu-
prinsurilor. Cele două perechi feresc ca fulgerul în lături;
dar din perechea din urmă, o turturică îs, i curmă zborul,
îs, i adună apoi puterile, cu cel din urmă fior al viet, ii, se
rotes, te în două cercuri, se înalt, ă drept, ca o săgeată în
văzduh, spre raza de soare, apoi cade rostogolindu-se în
undele râului, care o fură s, i o poartă mai departe.

Stingherul, sot, ul, urmăres, te put, in stolul, apoi se în-
toarce, caută îngrijat s, i, pe apa tulbure, îs, i vede tovarăs, a. O
putere îl t, ine atunci deasupra vâltorii, cu ochii nedesprins, i
de la trupul plăpând s, i pătat de sânge ce lunecă la vale, de
la trupul pe care, în cercuri strânse, îl urmăres, te mereu.

S, i sub cerul în care raza de soare s-a stins, călătoresc
trei: stolul care se s, terge în zare ca un rămas bun, pasărea
moartă mânată de valuri, s, i porumbelul care se rotes, te me-
reu, urmărindu-s, i sot, ia, ca un simbol al ves, nicei iubiri!...

S, i-n urma lor, toamna cade mai grea!
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Pasăre de noapte

O zi înăbus, itoare ca aceasta nu mai coborâse Dumnezeu
pe pământ. Se cos, covise scoart, a copacilor, se scorojiseră
frunzele, iarba se măcinase, pământul se făcuse cenus, ă. Iz-
voarele secaseră; locul bălt, ilor nici pas să se mai cunoască.
Ici, colo, câte o s, uvit, ă de apă, ca urma unei lacrimi pe
un obraz uscat de boală. Lighioanele pădurilor umblau
cu limba scoasă, să găsească unde să-s, i stâmpere setea.
Atunci, unele din ele, o luară în sus, spre t, inuturile înză-
pezite, unde nu le putea lipsi apa niciodată.

Până s, i buhna, cât era ea de greoaie, că nu-s, i întinsese
niciodată încă aripile la zbor, cu penele ei înfoiate ca s, i
cum i-ar sufla mereu un foi în cos, ul pieptului, cu capul
ei buhos s, i nedormit, cu ochii nepotrivit de mari, ca de-
mprumut, buhna, care pe vremea aceea era pasăre de zi,
ca celelalte, s, i-a dezmort, it aripile s, i-a pornit-o la drum,
să găsească un izvor, un pârâu, să bea o picătură de apă
măcar. S, i cum nu era deloc deprinsă, îs, i fâlfâi aripile,
dintru-ntâi, de la un copac la altul, apoi de la o poiană
la cealaltă, până ce a ajuns, în sfârs, it, într-o altă pădure.
Decât se-ntunecase de-a binelea, căzuse noaptea, s, i peste
o apă să deie nici gând. Atunci a poposit pe-o cracă, să
as, tepte zorii zilei. Răcoarea nopt, ii o mai învioră.



Dar cum stătea as, a, plecă put, in capul, s, i-n clipa aceea
zări, chiar sub creanga pe care stătea, cum străluces, te
ceva. Ce să fie? se gândi buhna. Ochi de mât, ă sălbatică nu
erau, fiindcă nu erau doi. Atunci? zbură jos, s, i care nu-i
fu mirarea când simt, i pământul sub picioare jilav. Fusese
pe acolo un s, ipot bogat în apă, s, i-acum nu mai izvora de-
cât câte-o picătură pe care Dumnezeu o păstra, în fiecare
noapte, privighetorii. Lucea picătura ceea ca un ban de
aur, căci, ca să o găsească privighetoarea, Atotputernicul
răsfrângea într-însa o stea. A stat buhna, s-a gândit, dar
de ce străluces, te picătura ceea nu s, i-a dat bine seama, s, i,
numai într-un târziu, s, i-a închipuit că uitase ziua un pic
din lumina ei. Cum era tare însetată însă, sorbi apa, s, i-n
locul ei rămase pământul întunecat, căci steaua nu mai
avea unde să se oglindească. S, i mare-i fu mirarea buhnei
când nu mai zări lumina. Vasăzică, ea o băuse odată cu
apa? Zburând înapoi pe cracă, se gândi ce se gândi, s, i se
hotărî... Dacă sorbise lumina, trebuia s, i ea, la rândul ei,
să lumineze. Poate că Dumnezeu îi hărăzise darul ăsta să
mai înfrumuset, eze noaptea. Deci noaptea îi era dat ei să
trăiască...

De-atunci s-a deprins, încetul cu încetul, să vadă prin
întuneric; s, i acuma de bună seamă crede că vede fiindcă
luminează dânsa.

O fi s, i pedeapsa lui Dumnezeu, fiindcă sorbise pică-
tura de apă care se cuvenea numai privighetorii.
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Voinicul!

L-a adus ciobanul de urechi, ca pe-un biet măgar ce era.
I-a pus o pocladă, pe pocladă — s, aua de lemn, s, i i-a strâns
chinga bine, căci aveau să meargă la târg. Apoi a-nceput
să-i grămădească pe spate: o sarică — a ciobanului; două
lăvicere — ale stăpânului; patru tivgi cu lapte, câte două
de fiecare parte, să se cumpănească; opt sedile cu brânză
— patru s, i patru; iar deasupra, mot, , cei doi băiet, i ai stă-
pânului, venit, i la stână din ajun, spate la spate, să nu-s, i
scoată ochii.

Dar pe când ciobanul, s, tergându-s, i sudoarea cu dosul
mâinii, de pe frunte, aducea poclada s-o puie pe sărmanul
dobitoc, un purice sări de pe mâna ciobanului pe spinarea
măgarului s, i-s, i făcu un locus, or sub o încret, itură a poclăzii,
tocmai cât îi trebuia să fie la largul lui. „O să stau la umbră”,
gândea puricele, iar ciobanul încărca mereu. Cât era de
mic puricele, ce loc prindea? Iar greutatea care îndoia
genunchii măgarului cum putea să-l apese?

S, i-au pornit la drum, s, i-au mers zi de vară prin ars, it, a
lui cuptor. Curgeau nădus, elile de pe cioban; băiet, ii stăpâ-
nului se muiaseră; iar măgarul de-abia păs, ea. Au trecut pe
unde au trecut s, i, spre seară, au ajuns la târg s, i-au poposit
în ograda stăpânului. Iar puricele, simt, ind c-au ajuns la



capăt, se strecură binis, or, binis, or, s, i hop! deodată, sare
sprinten s, i odihnit pe mâneca ciobanului.

Când dădu însă cu ochii de spinarea măgarului s, i văzu
ce clădărie stătuse deasupra lui, rămase încremenit: „Măi,
greutatea asta am duso eu în spate! Până acum n-am s, tiut
că-s as, a de voinic!” S, i privea cu mult, umire cum descărca
ciobanul pe măgar. Iar când omul dete toate lucrurile jos,
măgarul rămase cu urechile pleos, tite, cu genunchii îndoit, i.
Iar puricele zise, mâniat, în sine: „Uitat, i-vă ce mămăligă
de dobitoc! Eu nu-s nici cât urechea lui, s, i nu mă plâng de
cât am dus în spate, s, i el, fiindcă m-a purtat până aici, mai
să cadă în bot! Ia stai să-l înviorez put, in!” S, i as, a zicând,
sări drept pe botul măgarului, de-l pis, că până la sânge.

Măgarul tresări, dete dintr-un picior s, i vărsă o tivgă
cu lapte. Iar ciobanul îi as, ternu câteva bet, e, să se-nvet, e
minte de alt’ dată.
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Cucos, ul

În nucul stufos din marginea ogrăzii, găinile, cocot, ate de
cu seară pe crengi, dorm duse, cu capul sub aripi, împrăs, tiate,
care mai sus, care mai jos, cum le-a fost mai pe plac s, i le-a
venit mai la socoteală. La o parte, as, a, să le poată vedea
pe toate, sculat cu noaptea-n cap, stă cucos, ul; pas, a, cum
îi zic tot, i ai casei; rotofei, îmbrăcat în pene, cu creasta
lăsată, s, trengăres, te, pe-o ureche. Cu gâtul întins, cu ochii
încă cet, os, i de somn, prives, te. E poet. Sufletul lui, des, i
războinic, e mai avântat spre frumos decât al curcanilor,
care se umflă într-atât, de par nis, te burdufuri, când sunt
seci ca nis, te gogos, i; decât al tuturor gâscanilor, care se
plimbă pe apă s, i fac pe visătorii, dar în cap n-au minte
nici măcar cât un grăunte; ori decât al răt, oilor, care, cu cât
sunt mai fuduli, cu atât umblă mai legănat, i; s, i chiar decât
al păunilor mândri în port, dar cu glasul, între păsări, ca
al măgarului între dobitoace. El e poet! E cel dintâi care
se minunează de frumuset, ile firii, s, i, fără părere de rău,
îs, i rupe totdeauna din somn numai să vadă cum răsare
soarele. De aceea dânsul acum prives, te, pe când tot, i ai
casei dorm.

Mijes, te de ziuă. Departe, în zare, se deslus, es, te, us, oară,
dunga de lumină a zorilor; întâi e ca o dâră de zăpadă,



apoi, încetul cu încetul, se preface într-un întins de apă
care-s, i înalt, ă o margine tot mai sus, prelingându-se pe
cer, ca sorbită de-o putere a văzduhului. Pe urmă, oglinda
aburită de până acum pare că răsfrânge un foc depărtat,
se face lucie, poala cerului prinde fiint, ă parcă, s, i lumina
începe să se cearnă peste pământ, us, oară, ca un colb de
argint. Departe, cine s, tie unde, se văd dealurile, mai în-
coace câmpul, aproape satul s, i, chiar în fat, ă, îs, i desface
stâlpii din umbră casa de la cealaltă margine a ogrăzii. Ae-
rul se înfioară; cocos, ul răsuflă fericit, apoi îs, i udă pliscul
în mărgăritarul de rouă de pe frunza cea mai apropiată.
Lumina încremenes, te o clipă.

Cucos, ul îs, i caută cu ochii tovarăs, ele, le zăres, te, s, i în
gândul lui le judecă pe toate. La stânga, ici, doarme Sura,
nadoleanca; Băbătia, tot lângă el, s, i numai lângă el; a scos
cinci rânduri de pui până acum, s, i mai face pe tinerica;
uf! tare l-a mai plictisit. Colo, mai jos, T, iganca, sora Surei;
ceva mai tânără, dar tot o poamă: amândouă gâlcevitoare
foc. În dreapta, la rând, pe crengi deosebite: Ros, cata, Bo-
gheta s, i Cucuieta; bune fete, dar prea îs, i scoteau ochii de
la el s, i prea i se t, ineau de urmă. Cel put, in Berca, de pe cre-
anga cea mai de jos, văzuse că n-are încotro s, i-l lăsă în pace.
Dar unde-i Puica? Asta, da, îi era dragă ca ochii din cap.
Puica e o americancă albă ca laptele, put, in mai răsărită de-
cât un ou s, i cu un cucui mai mare decât ea întreagă; îi place
cum merge înfiptă, cu capul t, ant, os, , tremurându-s, i uneori
mot, ul, ca s, i cum i-ar fi tras luarea-aminte: „Ghidi! ghidi!”
Dar unde-i? Atunci un fos, net us, or de aripi îl făcu să ridice
ochii; drept deasupra lui, Puica, s, ireată, întinse gâtul s, i,
pe când celelalte visau încă, s, trengărit, ă, îl săruta de „bună
dimineat, a”. S, i-n aceeas, i vreme, într-o scăpărare orbitoare,
din fundul zării, cele dintâi două raze ale soarelui se topiră
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în ochii celor doi îndrăgostit, i. Cucos, ul îs, i înfoie penele s, i
rămase as, a, minunat, în fat, a răsăritului care ardea în pară.
Peste câteva clipe, privi spre găinile care dormeau s, i zise
Puicei: „Ce frumuset, e dumnezeiască, dragă! S, i proastele
astea dorm.” Apoi plănui o ghidus, ie: făcu Puicii cu ochiul,
dându-i să înt, eleagă că le-o pregătes, te el. Se ridică în pi-
cioare, bătu din pinteni, îs, i fâlfâi aripile ca două steaguri
s, i, întinzându-s, i gâtul, cu gândul într-adins să le facă să
tresară, buimace, din somn, trâmbit, ă din gus, ă, voinices, te:

— Cu-cu-ri-guuu!...
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Ca soarele! ...

O casă, o livadă s, i-o curte mare. În casă stau stăpânii; în
livadă sunt pomi roditori; în curte felurimi de păsări.

As, a, în curtea aceasta s-au întâmplat multe s, i mărunte,
căci unde-s păsări multe, dragostea-i stăpână. Nu mai
departe, acum o lună, un cocos, a fugit, peste gard, cu bo-
gheta altuia. Nu i-au mai văzut deatunci nimeni! Unele
păsări spuneau una, altele — alta, gâs, tele s, us, oteau, fel s, i
chipuri, pe socoteala celor doi îndrăgostit, i. Ei s, i-au văzut
de treabă. Acum o săptămână, o găină, o americancă, zor
nevoie după un pichiroi. Au s, ters-o s, i aces, tia. Iar zarvă, iar
s, us, oteli, nimeni nu mai putea nici dormi, nici mânca; cum
se întâlneau două păsări fat, ă-n fat, ă, se-ntrebau: „Ce-i cu
americanca?” Cealaltă: „Ce-i cu pichiroiul?” Pichiroiul as, a;
americanca altfel. S, i ei doi habar n-aveau de gura lumii!

De aceea, când pichirea, stingheră, hotărî să-s, i caute
un sot, s, i-s, i puse ochii pe păun — pasăre de neam mare
— se feri de tot, i, de frică să nu li se as, eze cineva de-a
curmezis, ul dragostei. S, i-a început pichirea să se învârte-n
sus s, i-n jos pe lângă păun. Azi as, a, mâine iar as, a, până
când i-a venit odată la socoteală s, i i-a s, optit, cu glasul ei
cel mai dulce: „Pi-chi-chi-chi-chi-ri”: „Te iubesc!” Păunul
a privit-o dintru-ntâi de sus, dar pe urmă s, i-a dat seama



că nici pichirea nu e de lepădat, mai auzise că dragostea,
dacă o întâlnes, ti, s-o culegi de oriunde-ar fi, s-a rotit s, i-a
răspuns: „Chiau!”: „Bine!” S, i zilnic s-au curtat. Pichirea,
mică s, i pestrit, ă, dar s, ireată; păunul, mare, minunat de
frumos, dar cam sec.

S, i as, a, într-o dimineat, ă, pichirea, harnică titirez, s-a
sculat mai devremior chiar decât cocos, ul, a ciugulit ce-a
putut s, i, pe urmă, s-a dus sub culmea păunului, de l-a scu-
lat. S, i-amândoi, aripă la aripă, au pornit pe pajis, te. Flori,
răcoare, mireasmă dulce. Pentru întâia oară s, i-au apro-
piat pliscurile: întâiul sărut! „Sunt mult, umită!” „Chiau!”
„Sunt fericită!” „Chiau!” Ce Dumnezeu, gândes, te pichirea,
numai atât e în stare să-mi răspundă? S, i-n clipa aceea se
înălt, ă, rotund s, i de aur, soarele!...

Peste lume se revarsă valuri de lumină. Păunul străluces, te
de parcă ar fi îmbrăcat în fir. Pichirea îl prives, te încântată,
mândră de frumuset, ea iubitului ei. Apoi se întoarce de
se uită, uimită, la soare. S, i, cu sufletul ei sălbatic, plin de
poezie, îs, i îmbie s, i iubitul: „Prives, te, prives, te, dragă!” Dar
păunul se supără. Îngâmfala îi descles, tează limba: „Ce să
te uit, i la soare, când mă ai pe mine? Rogu-te, prives, te-mă!”
S, i cum pichirea se uită încă spre răsărit, păunul i se pune
drept în fat, ă s, i îs, i înrotes, te coada: „Prives, te-mă!” Se uită
pichirea, se uită mirată, apoi, dumerindu-se, îi răspunde:
„Te privesc, dar ascunzându-mi lumina soarelui, nu-t, i mai
văd nici strălucirea ta.”

S, i, dezamăgită, pichirea îi întoarce spatele...
Numai as, a păsările din curte nu mai avură prilejul să

s, us, otească pe socoteala altor doi îndrăgostit, i.
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Luptătorii

Soarta se vede că-i menise as, a: să fie vecini s, i să fie dus, mani.
S, i-amândoi cocos, i frumos, i.

Unul, negru — cu toate lucirile pe care negrul le poate
da în mângâierea luminii. Gulerul s, i penele subt, iri, moi
ca mătasea, ce-i atârnau de pe spate spre pinteni, băteau
în verde ca fierea. Aripile, negru-aspru, ca mangalul. Piep-
tul luciu, cu ape tăioase, uneori sure, ca ot, elul. S, i penele
lungi, mlădioase, s, i întoarse ca nis, te arcuri, ale cozii, cu
sclipiri albăstrii, ce se stingeau îndată. Numai deasupra
capului cu ochii nelinis, tit, i ca nis, te gâze, creasta plecată,
s, trengăres, te, ros, ie, aprinsă ca para focului.

Celălalt, alb. Alb pieptul, cu unde brumate, ca argintul
odoarelor vechi; albe aripile, un alb moale, ca al omătului
de curând căzut; alb gulerul, cu vârfurile penelor put, in-
put, in gălbui, ca suflate cu aur; albă coada bogată-n pene,
us, oară, răsfirată. S, i, deasupra capului cu ochii galbeni,
plutitori în mărgeanul pleoapelor, o creastă cărnoasă, bă-
tută s, i ros, ie ca o garoafă.

Nu se puteau suferi; îs, i aruncau priviri tăioase printre
spărturile gardului; fiecare se silea să trâmbit, eze mai îna-
inte zorii zilei. S, i totus, i prilejul nu-i adusese încă fat, ă-n
fat, ă, să se măsoare. Astăzi însă clipa dorită de amândoi



sosise pe neas, teptate.
Cocos, ul alb, cu găinile lui, ies, i pe tăps, anul de din dosul

casei, la scurmat. Era o zi frumoasă de primăvară, pămân-
tul era jilav, plin de mustul din care se s, i hrănea cea dintâi
urzeală a lăvicerului ierbii.

Cum scurma as, a cocos, ul, îs, i auzi tovarăs, ele s, optind.
Ridică semet, capul s, i, drept înainte, de partea cealaltă,
vrăjmas, ul negru se proptise, gata de luptă. Găinile se
opriră; înt, eleseseră că aveau ceva de privit.

O scăpărare, s, i s-au repezit. S-au oprit fat, ă-n fat, ă, cu
gâturile întinse, cu penele gulerelor zburlite, cu aripile
put, in desfăcute s, i datenapoi. Cel negru bătu o dată din
pinteni, s, i se loviră piept în piept; apoi se dezlipiră repede
s, i, cu capetele pe spate, se avântară din nou, prinzându-se
în gheare, izbindu-se scurt, aprig, cu aripile-n coapse.

Erau grozav de voinici amândoi: cel negru ceva mai
iute, cel alb mai cumpătat.

S, i iarăs, i se deteră-napoi, cu gâturile întinse de mai să
se desprindă din trup. Ca s, i cum i-ar fi suflat odată vântul,
as, a s-au ridicat de la pământ. Se îndesară pene-n pene,
căutând să se apuce cu pliscul, să se sfâs, ie cu ghearele.
Se feriră pe urmă în lături, săriră unul deasupra celuilalt,
ca s, i cum ar fi vrut să se răpească-n văzduh; s, i-n sfârs, it
se t, intuiră locului. Cel negru prinse creasta dus, manului
în ascut, is, ul pliscului; cel alb îi înfipse gheara-n gât. Plini
amândoi de sânge, tremurând, stătură as, a până când du-
rerea îi învinse; atunci se smunciră-napoi, pândind clipa
când să se răpuie.

Sângele clocoti deodată în trupul amândurora; ochii
le vedeau ros, u; turbat, i, se năpustiră, de astă dată pe viat, ă
s, i pe moarte.

Strâns, i în gheare ca-n nis, te cles, te, cu pliscurile îm-
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plântate unul în carnea celuilalt, se rostogoliră la pământ
s, i iar se înălt, ară, aprigi, în picioare. Săpară pământul cu
pintenii, s, i t, ărâna sărea împrăs, tiată. Penele, negre s, i albe,
zbârlite, smulse, răsfirate, se amestecaseră-n lupta abras, ă,
că trupurile lor se contopiseră, alcătuind parcă o floare ciu-
dată, o floare chinuită de furtuna ce-i împrăs, tia petalele-n
vânt.

Dar puterile li se sleiră. Nici unul nu biruise. Se mai
încordară o dată s, i se descles, tară doborât, i, însângerat, i,
răsuflând cu greu. Din creasta celui alb se prelingeau pică-
turi de sânge. Pe pieptul celui negru se as, ternuse o dungă
ros, ie, de care se lipise o pană albă din haina potrivnicului.

S, i cum stăteau as, a, găinile se apropiară, mult, umite s, i
mândre parcă fiecare de stăpânul lor; îi înconjurară. Iar
luptătorii, după ce se mai priviră o dată, ca s, i cum s, i-ar fi
zis: „Pe mâine!”, se depărtară t, ant, os, i, fiecare în mijlocul
alaiului său.

57





Mărinimie

În revărsat de zori, pe baltă, lumina face minuni. Pe fat, a
apei sclipesc, ici, sfărmături de oglinzi; colo, plăci de ot, el;
comori de galbeni între trestii. În nuferi, ca-n nis, te potire
plutitoare, curg raze de aur. Un colb de argint dă strălucire
stufăris, ului. Peste tot linis, te neclintită, de rai.

Cocostârcul s-a sculat cu noaptea-n cap. A intrat în
baltă. Pe picioarele lungi, subt, iri ca nis, te lujere, trupul lui
se leagănă agale. Din când în când îs, i udă pliscul; uneori
se opres, te de se uită, ispititor, în fundul apei, ca s, i cum ar
fi dat peste ceva ce căuta de mult. E răcoare, s, i răcoarea
îl încântă. Nu simte nici o altă dorint, ă decât să-s, i scalde
picioarele în unda rece, care-i trimite fiori până sub aripi.

Deodată se opres, te; încordează gâtul s, i prives, te. Pe
frunza unui nufăr, o broscut, ă se bucură s, i ea de frumuset, ea
s, i răcoarea diminet, ii. Când l-a văzut, biata broscut, ă a în-
cremenit pe piciorus, ele de dinapoi; cu ochii mari deschis, i,
cată la cumplitul dus, man. În spaima ei, îl vede urias, , cu ca-
pul atingând cerul, cu pliscul lung, larg, să soarbă dintr-o
dată balta s, i, dimpreună cu balta, pe ea. Inima i s-a oprit.

Îs, i as, tepta sfârs, itul.
Cocostârcul o vede s, i înt, elege. Dar dimineat, a e mări-

nimos. S, -apoi i se pare atât de mică, atât de neînsemnată



această vietate a bălt, ii, că, de la o vreme, parcă o pierde din
ochi în fundul apei, s, i nici n-o mai zăres, te. Ridică piciorul,
o păs, es, te dispret, uitor s, i trece, măret, , mai departe.

Broscut, ei nu-i vine să creadă. Mai stă as, a câteva clipe.
Apoi, de bucurie, sare pe o altă frunză; s, i-ntr-un avânt de
recunos, tint, ă, ea, cea dintâi, taie tăcerea diminet, ii:

— Oaac!
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Singuraticii

Pe lacul luciu din grădina cu florile neclintite de nici o
adiere, cu crengile nestrăbătute de nici un fos, net, pe lacul
adormit că pare o urias, ă lespede de cristal ce acoperă o
altă grădină fermecată, lebăda — bărbatul rămas singur
— trece ca o închipuire, alb ca zăpada, cu aripile ca două
scoici de argint, cu gâtul lăsat între ele, subt, ire, ondulat
ca toarta unei amfore. Pasărea plutes, te lin, s, i în ea parcă
poartă, rătăcit, sufletul unei fiint, e duse de pe lume.

Sus, pe bolta adâncă, stelele au pălit; în haosul albastru,
luceafărul sclipes, te tainic, strălucitor, purtând parcă în
văpaia lui viat, a tuturor lumilor ceres, ti, a lumilor ves, nic
călătoare în necuprinsul firii.

S, i cum, jos, lebăda sidefează fat, a apei, sus, luceafărul
luminează întinsul tăriei. Numai ei doi sunt pâlpâirile
nopt, ii acesteia, în care lumea pare adâncită într-un somn
de moarte. Amândoi rătăcesc singuri, amândoi străjuiesc
singurătatea, mistuindu-se în tăcere, mândri, deopotrivă
de reci, des, i unul, bulgăre de gheat, ă, celălalt, pară de foc.
S, i se cunosc, se văd în fiecare seară, merg unul către altul
s, i se-ntâlnesc: din înalt, luceafărul îs, i coboară raza jos, în
adâncul apei, unde răsare ca un mugur de aur.

Iar pasărea se apropie de scânteia picurată din cer s, i



plutes, te us, or împrejurul ei, mai întâi în cercuri largi, apoi
în rotiri tot mai strânse, tot mai strânse, până ce se opres, te
drept deasupra răsfrângerii stelei; s, i-atunci, din mugurul
de aur, pare că se desface dintr-o dată o floare plutitoare,
o floare măiastră de argint.

S, i astfel stau de se privesc: sus, lebăda de aur a cerului,
jos, luceafărul de argint al apelor.
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Filozoful

E mare, negru ca întunericul; numai vârful labelor sunt
albe, ca s, i când lumina zilei i le-ar fi pătat într-adins. Din
capul cu fruntea puternică, mare, ochii verzi înfloresc
noaptea ca două scântei. E cel mai frumos motan al târgu-
lui. Dar de frumuset, ea lui nu-s, i dă seama, — de bărbăt, ia
lui însă, da; pentru aceea, în ceasuri de veghere, când
i se pare că-s, i zăres, te chipul în talerul lunii, s, i-s, i vede
înfăt, is, area bărbătească, simte un fior ce-i străbate prin
spate s, i-l ondulează, de mândrie, până-n vârful cozii. Trăies, te
singur. Ziua stă ascuns cum poate s, i unde poate. Ziua
doarme; numai când soses, te ceasul prânzului, care îi vine
singur în labă, se trezes, te, morocănos.

Căci mâncarea nu l-a ispitit niciodată. Să bei s, i să
înghit, i aer când t, i-e sete de înălt, imi amet, itoare, aceasta e
adevărata hrană, dar aceasta-i o taină pe care numai el o
s, tie. Când ziua fuge din fat, a nopt, ii, el pornes, te; atotstă-
pânitor, păs, es, te, măret, , peste acoperămintele întregului
târg. Se plimbă de la un capăt la altul al mahalalelor, căci
n-are dragoste deosebită pentru nici un colt, . De-aici ca s, i
de-acolo, firea lui îl îndeamnă mereu aiurea.

În sufletul lui nu tresare nimic, decât în cele câteva
zile când dragostea îl chinuies, te. Căci dragostea e pentru



tot, i acelas, i ves, nic chin. S, i niciodată nu se s, imte mai fe-
ricit decât după nopt, ile aceste de zbucium, când, linis, tit,
gândes, te la ele cu dezgust.

Numai farmecul nopt, ii îl îmbată. Când târgul se cufundă-
n tăcere de moarte, el veghează, de sus, de pe streas, ina
vreunei case. S, i prives, te. A văzut multe: întâlniri feri-
cite, în colt, uri de grădini; rugămint, i duioase, de după
feres, ti deschise; îmbrăt, is, ări pătimas, e, în unghere de zi-
duri; despărt, iri sfâs, ietoare, în praguri de us, i. O întreagă
t, esătură de patimi, ca s, i sus, în lumea acoperis, urilor, cu
deosebirea că jos firul patimilor se torcea mereu, fără de
nici un răstimp. S, i-n schimb linis, tea cerului cum îl mi-
nuna! Nici un frământ, nici un zbucium; cunos, tea cerul
s, i-l citea ca pe o carte. S, tia când răsare luceafărul; când
pornea la drum carul mare; când îs, i încorda strunele lira;
când îs, i aduna puii clos, ca. Era un astronom. S, i de sus,
de unde sta, i se părea câteodată că s, i el făcea parte din
lumea aceea, că-mprejurul lui se-nvârtesc toate, priete-
noase, înt, elepte, tăcute ca s, i el. S, i era fericit. Singura
fiint, ă fericită! Iar când zorii mijeau s, i când, linis, tit, urca
acoperământul să se strecoare iarăs, i în noaptea vreunui
pod, gândea, mult, umit, că n-are nici o îndatorire către
nimeni, cum nimeni n-avea către el. S, i cugeta: „Fericirea
e să nu fii al nimănui, nimeni să nu fie al tău, — să trăies, ti
singur: tu, s, i cerul deasupra.”
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Când stăpânul nu-i acasă!

În odaie, linis, te. Linis, te s, i-un miros! Pe polit, a din dreapta,
pe o farfurie, stă uitată o bucată de cas, caval. Mirosul
de brânză proaspătă a străbătut până în cel mai îngust
colt, is, or al casei. S, i din gaura lui, din gaura de după sobă,
s, oricelul nu-s, i mai găses, te locul. Parcă-l trage cineva de
mustat, ă afară. Să iasă, să nu iasă? Mai bine să se astâm-
pere. Să se astâmpere, us, or de zis; dar cas, cavalul? Vezi,
asta-i asta: cas, cavalul. Să-nchidă ochii. I-a închis. Prostul!
Dar ce, cu ochii miroase? S, i brânza-i proaspătă. Mai mân-
case as, a bunătate acum vreun an. Dar parcă nu-l momise
într-atâta ca aceasta de acuma. Să încerce. Face cât, iva
pas, i mărunt, i până-n marginea ascunzătorii lui. Măcar s-o
vadă. Unde-o fi? De unde-l vrăjes, te, din ce colt, îl poftes, te
cu atâta stăruint, ă la dânsa? A! uite-o colo, pe farfurie.
Dacă-ar îndrăzni! Dar cum? Să meargă mai întâi pe lângă
perete până la divan. As, a, bun! Pe urmă... Pe urmă pe
unde s-o ia? Pe lângă dulap? Nu. Pe după jilt, ul cela? Nici
as, a. Atunci? Păi lucrul cel mai bun e să se suie de-a dreptul
pe perdea, s, i de-acolo să treacă pe marginea lăvicerului
din perete până la polit, ă. S, i-odată la cas, caval, lasă, n-are el
nevoie să-l învet, e alt, ii ce să facă cu dânsul. Dar motanul?
E-hei! la dânsul nu se prea gândise. S, i, Doamne, mult, i



fiori i-a mai vârât în oase motanul cela. Dar poate nu era
în odaie. Ha? nu era. Nu. Oris, icum, să mai as, tepte put, in,
să vadă, nu se mis, că nimeni, nu-l pândes, te cineva?

Cum să nu-l pândească! Dar de când as, teaptă motanul
prilejul să puie laba pe bietul s, oricut, . Dacă nu mâncase
el cas, cavalul, căci mirosul cela îi zbârlise s, i lui mustăt, ile,
păi nu-l mâncase tocmai pentru asta: să-l momească pe
lacomul din gaură. Cu botul adulmecând, cu ochii galbeni
s, i lucios, i ca sticla, cu mustăt, ile întoarse, subt, iri s, i ascut, ite
ca oasele de pes, te, stă neclintit după perna de pe divan s, i-
as, teaptă. L-a zărit. Uite-l, îi vede mărgelele ochilor. Iese?
Iese oare? Da, da; as, a, încă un pas, încă unul, doi, as, aa!

Dintr-o săritură a fost cu laba deasupra lui.
Bietul s, oricut, n-avusese vreme nici să treacă dincolo

de sobă. Îl apasă put, in cu ghearele, apoi, repede, îl ia între
labele de dinainte, îl strânge, de drag ce-i, îl răsuces, te
în aer s, i-l lasă amet, it pe podele. S, i-l prives, te, gândind:
„Cas, caval t, i-a trebuit? Poftim cas, caval! Doamne! ce bun o
să-mi pară mie după ce te-oi crănt, ăni!” Dar mai întâi să
se mai joace put, in cu dânsul.

Îl pune pe picioare, îl lasă să se dezmeticească, să-
ncerce să fugă, s, i iar vrea să-l prindă în cles, tele labelor.
Dar ce s-aude? Un dupăit grăbit pe sală. Vai, e Corbici,
câinele! Nu-i vreme de pierdut! Din două sărituri, mota-
nul e în ocnit, a sobei, iar s, oarecele, mirat că scapă, zăpăcit,
cum poate, o s, terge în gaura lui. Corbici vine, nebun can-
totdeauna; în mijlocul odăii se opres, te, adulmecă, lacom,
mirosul de cas, caval, apoi, zărind motanul, se repede s, i
latră cu învers, unare. Ar sări în ocnit, ă, dar e prea sus. Se
sprijină pe labele de dinainte, tremură, cască, de nelinis, tit
ce-i, mârâie s, i latră. Apoi tace s, i, cu ochii t, intit, i la mo-
tan, as, teaptă să se coboare. Numai uneori întoarce capul
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spre polit, a de unde brânza parcă-l ademenes, te. S, i ast-
fel, câtes, itrei dus, manii — s, oarecele în gaură, motanul în
ocnit, ă s, i câinele în mijlocul odăii — se pândesc, muncit, i
de acelas, i gând.

Dar pas, i apăsat, i cutremură sala. Ce! Stăpânul! Re-
pede atunci: motanul se-nghesuies, te s, i mai în fund, iar
câinele o s, terge sub divan; numai s, oarecele, mic cum era,
rămâne la locul lui. Stăpânul intră; obosit de muncă, îs, i
aruncă pălăria pe un scaun, apoi, mirosind, i se face foame;
se-ndreaptă spre polit, ă, ia felia de cas, caval, taie o bucată
de pâine s, i, mus, când când dintr-una când dintr-alta, mă-
nâncă din plin, cu poftă.

S, i din trei părt, i, trei perechi de ochi îl urmăresc cu
pizmă.
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Grivei

E bătrân. Înt, elege că-i bătrân, că-i netrebnic, că cele câ-
teva zile ce i-au mai rămas sunt o povară pe capul tutu-
rora. De când s-a s, i îmbolnăvit, nu-l mai strigă nimeni,
nu-l mai mângâie nici o mână, nu se mai întoarce spre
el nici o pereche de ochi. A slujit cu credint, ă. Douăzeci
de ani, vară s, i iarnă, în curtea aceasta a trăit s, i a păzit-o.
În nopt, ile de toamnă, cu ploile repezi s, i pătrunzătoare,
în nopt, ile de iarnă, cu vifornit, ele năprasnice, el nu stătea
în cus, ca lui; suflând cu greu, încordându-s, i mus, chii, căci
era vânos, tăia troianul, cutreiera toate colt, urile grădinii
s, i, lătrând, dădea de s, tire că nu e chip să te pot, i apropia
de casa stăpânului... Dar în seara aceea, când prinsese
de pulpa piciorului pe hot, ul care furase mere din pomul
de lângă gard! Ani de-a rândul simt, ise durerile loviturii
de ciomag pe care i-o dăduse atunci în cres, tetul capului.
S, i altă dată... Dar câte nu făcuse, câte nu suferise Grivei,
dulăul credincios al curt, ii!

Însă vremea trece; viat, a, cu ea. S, i-acuma îmbătrânise!
Nu se mai putea duce nici până la us, a bucătăriei, să capete
un ciolan, să-l lingă. Rămânea uneori zile întregi fără
să înghită nimic, fiindcă nu se putea mis, ca. S, i-acum, în
urmă, avea nis, te dureri grozave. Urla. S, i mai ales noaptea,



când nu avea cu ce să se mai ia, când nu mai vedea pe
ceilalt, i câini, când rămânea singur, numai el s, i suferint, a
lui, mai ales nopt, ile îl chinuia boala. S, i urla. Mai întâi
gemea, înăbus, it, cu gura închisă, cu limba zgârcită, gemea
adânc, ca s, i cum i se desfăcea inima din piept. Apoi îl
apucau fiorii; spasmurile îi descles, tau fălcile, s, i gemetele
îi ies, eau mai tari, mai ascut, ite. Apoi plângea, plângea
cum plâng oamenii, cu lacrimi fierbint, i, care îi lunecau
pe bot s, i parcă-l ardeau. S, i-n urmă, înnebunit de durere,
nu mai putea răbda, în urmă urla, urla groaznic, din toată
puterea măruntaielor lui, cu toată încordarea glasului, urla
înspăimântător, de răsuna până în depărtări, de unde-i
răspundea ecoul ca un alt câine care îi plângea de milă.
S, i dimineat, a, când zorii zilei mijeau, adormea, sleit, pe
culcus, ul lui de paie.

S, i tot, i ai casei, care treceau pe lângă el, îl blestemau.
Tot, i. Urletele lui le tulbura linis, tea nopt, ii, le curma som-
nul s, i-i făcea să tresară speriat, i în pat. Iar unii credeau
că prevestes, te ceva rău, că prevestes, te moartea cuiva. El
îi auzea vorbind, îi auzea s, i-i înt, elegea. Cu ochii blânzi,
s, ters, i de boală, îi urmărea până ce se făceau nevăzut, i.

Înt, elegea s, i as, tepta să-i vie ceasul.
Într-o dimineat, ă s, i-a zărit stăpânul de departe venind

spre el, cu mâinile la spate, t, inând ceva ce sclipi la o în-
torsătură în bătaia soarelui. Pentru el venea. Atunci, în
sufletul lui parcă a-ncercat nu o durere, ci o jale, o jale gro-
zavă, o jale adâncă pentru stăpânul pe care-l văzuse copil,
cu care se jucase, cu care mersese pe câmp, la picioarele
căruia se culcase de atâtea ori să primească, supus, vergile
ce i se cuveneau. S, i jalea aceasta parcă-i dădu puteri; se
sculă s, i, scheunând, plângând, se târî către stăpânul lui,
se târî s, i, când ajunse, îi linse picioarele, ca s, i cum s, i-ar fi
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luat rămas bun. Apoi închise ochii s, i, încolătăcit, as, teptă.
As, teptă mult. I se făcuse milă stăpânului?... Bubuitura nu
curmă linis, tea ogrăzii.

S, i astăzi simt, i că nu mai are mult. S, i parcă-i părea
rău să închidă ochii în curtea în care trăise, în mijlocul
lucrurilor de care n-ar fi vrut niciodată să se despartă, sub
privirile care nu se mai îndreptau spre el prietenoase. S, i,
deodată, o groază, o frică de locul acela în care suferise
atâta îl cuprinse. Îs, i adună toate puterile, apoi, ca s, i cum
cineva l-ar fi gonit din urmă, se depărtă cât putu mai re-
pede, ies, i din curte s, i o luă pe drum, înspre pădure. Când
ajunse în marginea ei, intră în cel dintâi stufis, , s, i acolo,
între crengile care îi ascundeau vederea, îs, i făcu culcus, ul.
S, i as, teptă. Spre seară, un fior îi zvârcoli trupul, apoi altul.
S, i-ncă unul, cel de pe urmă. S, i-n clipa în care-s, i dete sufle-
tul, se ridică pe picioarele de dinainte s, i, cu capul întors
spre curte, urlă, ca s, i cum s, i-ar fi luat un rămas bun.

S, i urletului lui, scurt, de moarte, îi răspunse ecoul,
pentru cea din urmă oară, ca un alt câine care-l chema din
depărtari.
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Fricosul

Iarnă. Noapte lucie pe o lume ca din poves, ti: copaci de
zahăr, câmp de cristal, iaz de oglindă. S, i-n cuprinsul larg,
urias, ul policandru al cerului îs, i aprinde, una câte una, lu-
minile, ca într-o nemăsurată sală de dans. Viet, uitoarele
pustietăt, ii sunt îmbătate de farmecul acesta: păsările zbor
ca ziua; lupul poposes, te pe labe, în hăt, is, uri, s, i prives, te
nemis, cat; vulpea stă lângă vizuină s, i nu se-ndură să meargă
la vânat; veverit, a pleacă creangă lângă creangă s, i hoinăres, te,
ca o des, ucheată, pădurea-ntreagă. Iar iepurele a zbughit-o
la jucat. Încet, ascultând, ispitind, a ies, it tiptil-tiptil din
curătură, s, i când a ajuns la margine s, i-a văzut întinderea
lucie de zăpadă, a-nceput să sară de bucurie:

„Poate mai întâlnesc un prieten”, îs, i zise iepuras, ul.
S, i gândul îi răspunse:
„Poate mai întâlnes, ti un prieten...”
S, i iar t, upai-t, upai, iepurele sare vesel:
„Poate dau s, i peste o prietenă.”
S, i gândul:
„Poate dai s, i peste o prietenă.”
S, i mergând as, a, iepuras, ul cu gândul îs, i vorbesc:
„Ce lumină, s, i totus, i luna încă nu a răsărit.”



„...S, i totus, i luna încă nu a răsărit.”
„Dar o să răsară.”
„...O să răsară.”
S, i cum mergea pe marginea unei vâlcele, iepuras, ul

se opri o clipă să se odihnească. Atunci, de la spate, se
ridică, albă s, i ea, ca de gheat, ă, luna. Stelele păliră; pădurea,
copacii, tufele îs, i dezbrăcară deodată umbra. Iar iepuras, ul
împietri de groază: chiar de lângă el, se întinse pe pământ
o arătare cu două coarne grozave. După clipa de spaimă,
iepuras, ul se destinse ca o coardă s, i o zbughi la goană, se
prăvăli în vale, veni de-a dura ca un bulgăre, se sculă s, i iar
se rostogoli până jos; apoi o luă de-a dreptul, tăind câmpul.
Se opri tocmai în stufaria iazului. Acolo, de-abia suflând,
se ghemui cu ochii închis, i... Să nu-s, i mai vază umbra!
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Musafirul

În lungul câmpiei arse, pustii, se înalt, ă doar un singur
pâlc de salcii ce ocrotesc, sub umbra deasă a crengilor
despletite, un izvor din care s, i ele îs, i sug viat, a. Izvorul
curge subt, ire, întinzând în fat, ă, ca pe o năframă, o baltă
mică, pe care, uneori, o împunge, ca un ac de aur, câte o
rază de soare.

În frunzis, ul salciilor acestora se strâng stoluri întregi
de păsări, de stau ziulica întreagă să se adăpostească de căl-
dura cotropitoare. Privighetori, scatii, măcălendri, sticlet, i,
floreni, câte s, i mai câte alte neamuri de zburătoare, toate
îs, i găsesc aici sălas, ul. E un ciripit, un piruit, spre seară, de
te crezi în rai. Nimeni altcineva nu calcă sub acest umbrar
singuratic. S, i păsările trăiesc ca-n împărăt, ia lor...

Azi e o zi înăbus, itoare. E în iulie. Aerul undulează,
pare că-i răsufletul pământului ostenit de alergătura lui
prin haos. Păsările se cobor pe fiecare clipă să ia în gură
câte o picătură de apă din izvorul rece care se prelinge,
argintiu, în ciuda ars, it, ei.

Din pricina dogoarei, mlas, tinile sunt uscate peste tot.
S, i bietul viet, uitor se topea; amet, it de căldură, o luă într-
un noroc înainte, încotro l-o duce soarta. S, i, când se cre-
dea pierdut, zări cu ochii lui mici, ros, ii, fără de gene, cu



ochii lui cei îngropat, i în grăsimea capului, pâlcul ademe-
nitor de salcii. Îndată s, i-a îndreptat râtul spre ele, cum îs, i
îndreaptă luntrea botul spre t, ărm, s, i-o porni într-acolo.
Când a ajuns s, i-a dat de baltă, se repezi, nebun de bucurie,
gonind păsările, care zburară înfricos, ate. Se afundă, până
la urechi, în baltă, apoi închise ochii, răsuflând cu poftă
aerul răcoritor. O libelulă sosi, zburând zglobie, s, i, cre-
zând că deasupra apei e o floare, se lăsă, us, oară, pe râtul
trandafiriu. O înfiorare dulce, neînt, eles de plăcută, gâdili
sufletul musafirului pentru întâia dată în viat, a lui, s, i, feri-
cit la culme, prinse a guit, a lung s, i ascut, it. Libelula, văzând
că se îns, elase, zbură, înfricos, ată. Iar păsările ascultară
cât ascultară zgomotul acesta, apoi, toate, într-un gând,
împânziră, care-ncotro, largul câmpiei încropite.
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Căprioara

Pe mus, chiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara
stă jos, lângă iedul ei. Acesta s, i-a întins capul cu botul
mic, catifelat s, i umed, pe spatele mamei lui, s, i, cu ochii
închis, i, se lasă dezmierdat. Căprioara îl linge, s, i limba
ei subt, ire culcă us, or blana moale, mătăsoasă a iedului.
Mama îl prives, te, s, i-n sufletul ei de fugarnică încolt, es, te
un simt, ământ stăruitor de milă pentru fiint, a fragedă că-
reia i-a dat viat, ă, pe care a hrănit-o cu laptele ei, dar de care
trebuia să se despartă chiar azi, căci vremea înt, ărcatului
venise de mult încă. S, i cum se uită as, a, cu ochii îndurerat, i,
din pieptul căprioarei scapă ca un muget înăbus, it de du-
rere; iedul deschide ochii. Căprioara se îmbărbătează, sare
în picioare s, i pornes, te spre t, ancurile de stâncă din zare,
printre care vrea să-l lase rătăcit. Acolo, sus, e păzit s, i
de dus, mănia lupului, s, i de iscusint, a vânătorului, căci pe
muchiile prăpăstiilor acelora numai ele, caprele, puteau a
se încumeta. Acolo l-ar fi s, tiut ca lângă dânsa. Dar până
la ele erau de străbătut locuri pline de primejdii. Căpri-
oara îs, i azvârle picioarele în fugă fulgerătoare, în salturi
îndrăznet, e, să încerce puterile iedului. S, i iedul i se t, ine
voinices, te de urmă; doar la săriturile amet, itoare se opres, te
câte o clipă, ca s, i cum ar mirosi genunea, apoi se avântă ca



o săgeată s, i, behăind vesel, zburdă de bucurie pe picioarele
subt, iri ca nis, te lujere.

Dar trebuiesc să scoboare, să străbată o pădure, ca
să urce din nou spre t, ancuri. Căprioara contenes, te fuga;
păs, es, te încet, prevăzătoare. Trece din poiană în poiană,
intră apoi sub bolt, i de frunze, pe urmă prin hrube adânci
de verdeat, ă, până ce pătrunde în inima întunecată, ca un
iad, a pădurii.

S, i-au mers mult as, a, până ce au dat în sfârs, it de luminis, .
Iedul, bucuros, o ia înainte, sărind. Dar în aceeas, i clipă
căprioara se opres, te, ca de-o presimt, ire, adulmecând. În
fat, a ei, de supt o cetină, ochii lupului străluceau lacomi.
Un salt, s, i iedul ar fi fost sfâs, iat. Atunci căprioara dă un
zbieret adânc, sfâs, ietor, cum nu mai scosese încă, s, i, dintr-
un salt, cade în mijlocul luminis, ului. Lupul, văzând prada
mai mare, uită iedul s, i se repede la ea...

Prăbus, ită în sânge, la pământ, sub colt, ii fiarei, căpri-
oara rămâne cu capul întors spre iedul ei. S, i numai când
acesta, înspăimântat, se topes, te în adâncul pădurii, căpri-
oara simte durerea, iar ochii i se tulbură de apa mort, ii.
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Voinicul!

L-a adus ciobanul de urechi, ca pe-un biet măgar ce era.
I-a pus o pocladă, pe pocladă — s, aua de lemn, s, i i-a strâns
chinga bine, căci aveau să meargă la târg. Apoi a-nceput
să-i grămădească pe spate: o sarică — a ciobanului; două
lăvicere — ale stăpânului; patru tivgi cu lapte, câte două
de fiecare parte, să se cumpănească; opt sedile cu brânză
— patru s, i patru; iar deasupra, mot, , cei doi băiet, i ai stă-
pânului, venit, i la stână din ajun, spate la spate, să nu-s, i
scoată ochii.

Dar pe când ciobanul, s, tergându-s, i sudoarea cu dosul
mâinii, de pe frunte, aducea poclada s-o puie pe sărmanul
dobitoc, un purice sări de pe mâna ciobanului pe spinarea
măgarului s, i-s, i făcu un locus, or sub o încret, itură a poclăzii,
tocmai cât îi trebuia să fie la largul lui. „O să stau la umbră”,
gândea puricele, iar ciobanul încărca mereu. Cât era de
mic puricele, ce loc prindea? Iar greutatea care îndoia
genunchii măgarului cum putea să-l apese?

S, i-au pornit la drum, s, i-au mers zi de vară prin ars, it, a
lui cuptor. Curgeau nădus, elile de pe cioban; băiet, ii stăpâ-
nului se muiaseră; iar măgarul de-abia păs, ea. Au trecut pe
unde au trecut s, i, spre seară, au ajuns la târg s, i-au poposit
în ograda stăpânului. Iar puricele, simt, ind c-au ajuns la



capăt, se strecură binis, or, binis, or, s, i hop! deodată, sare
sprinten s, i odihnit pe mâneca ciobanului.

Când dădu însă cu ochii de spinarea măgarului s, i văzu
ce clădărie stătuse deasupra lui, rămase încremenit: „Măi,
greutatea asta am duso eu în spate! Până acum n-am s, tiut
că-s as, a de voinic!” S, i privea cu mult, umire cum descărca
ciobanul pe măgar. Iar când omul dete toate lucrurile jos,
măgarul rămase cu urechile pleos, tite, cu genunchii îndoit, i.
Iar puricele zise, mâniat, în sine: „Uitat, i-vă ce mămăligă
de dobitoc! Eu nu-s nici cât urechea lui, s, i nu mă plâng de
cât am dus în spate, s, i el, fiindcă m-a purtat până aici, mai
să cadă în bot! Ia stai să-l înviorez put, in!” S, i as, a zicând,
sări drept pe botul măgarului, de-l pis, că până la sânge.

Măgarul tresări, dete dintr-un picior s, i vărsă o tivgă
cu lapte. Iar ciobanul îi as, ternu câteva bet, e, să se-nvet, e
minte de alt’ dată.
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Gâza

Calul suia din greu dealul. Nădus, ise. Mus, tile îl necăjeau,
iar zăbala îi ardea gura. Dădea mereu din cap, să-s, i lăr-
gească dârlogii, până ce călăret, ul îi lăsă cu totul slobozi.
Acum mergea cu capul în pământ, cu coama împrăs, tiată în
tot lungul gâtului, cu buza de jos spânzurând, cu mijlocul
frânt. De sus cădeau razele soarelui ce-i străbăteau prin
păr s, i-i bes, icau pielea. Dealul se urca rotunjit, ca un sân,
iar marginile lui se prăvăleau repezi, scufundate, acope-
rite de alunis, uri. Unde s, i unde, câte un stejar se ridica din
fundul prăpastiei, deodată, mânios parcă, dar vârful lui
rămânea mai jos de înălt, imea s, oselei albe, ca un drum de
moară, înecată de colb la cea mai mică adiere de vânt. Ca-
lul se opri câteva clipe, suflă puternic, apoi o smuncitură a
frâului îl sili iar să pornească. În sfârs, it, mai făcu cei cât, iva
pas, i de ajunse până în vârful dealului. Calul ridică put, in
capul. Drumul se întindea neted, coborând prin mijlo-
cul pădurii, care începea să arate mai deasă, mai bătrână.
Tocmai în fund, târgul sticlea în soare, crucea bisericii
străpungea seninul, în razele soarelui părea că pâlpâie s, i
dânsa ca o flacără. Un vântulet, răcoros îi înfăs, ura gâtul
s, i crupa ca într-o pânză udă. Îs, i încordă mus, chii s, i-o luă
în trap. Deodată, răsărită ca din pământ, o trăsură trasă



de doi cai mari, negri, zbură pe lângă dânsul. Calul de-
abia putu să prindă scânteierea t, intelor de argint în care
erau bătute hamurile. Trecerea celor doi telegari îi dădu s, i
mai mare putere. Apoi târgul se arătă din ce în ce, s, i calul,
care mai venise o dată, întrezări parcă grajdul mic unde îl
as, teptase, atuncea, ieslele cu fânul proaspăt. Era răcoare,
nu se găsea măcar o ferestruică prin care să străbată căl-
dura cât de cât. S, i-n fat, a lui i se păru că se ridică deodată,
în fund, o iesle mare-mare, în care un cal, doi, o sută mă-
nâncă stras, nic din iarba coaptă s, i că pentru dânsul e un
locus, or mic deoparte. O să încapă tocmai bine.

Lovitura unei vergi îl făcu să tresară. Până la târg nu
era mult. Vântul iar se curmase, pădurea pe margini stă-
tea încremenită, arsă. Cei din urmă copaci rămaseră în
urmă; la dreapta s, i la stânga, câmpul, acoperit mai tot de
lumânărică, se întindea departe, până la poalele munt, ilor
întunecat, i. O smuncitură a dârlogului din dreapta îl în-
demnă să ocolească fără întârziere, trecu s, ant, ul pe o podis, că
ce se îndoia sub greutatea lui; poticni, simt, i călăret, ul prăvălindu-
se până peste gât; o ploaie de lovituri îl făcu să-s, i ia seama
la mers. Câmpul parcă îl mai învioră. Târgul rămăsese
în urmă, la stânga: mergeau aiurea. Vedenia cu iesle se
s, terse, cele dintâi căsut, e acoperite cu stuh, ale satului, se
împrăs, tiau printre îngrăditurile de nuiele. Cât, iva purcei
fugiră, guit, ând, din drum; un câine se luă după el, lătrând
amarnic; o femeie se întorcea de la fântână cu o tivgă plină
cu apă pe umăr. La poarta t, arinei stătură. Stăpânul său se
coborî, deschise poarta, căci jitarul lipsea, nu mai încălecă,
îi aruncă dârlogii peste oblâncul s, eii, de-i încordă gâtul,
s, i porni pe jos. În mijlocul satului, lângă biserică, se opri.
Ajunsese la crâs, mă. Pe lavit, e, femei, mos, negi s, i cât, iva co-
pilandri stau cu pieptul peste masă, cu capul sprijinit de
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mână, cu ulcelele dinainte.
Stăpânul îl duse din dos, lângă un gard, s, i-i legă dârlo-

gii de un par.
Calul rămase singur. Întoarse capul după stăpânul

care plecase grăbit. Primprejur nici un fir de iarbă, de
fân, nimic; nici un jgheab cu apă. Dincolo de gard, o
mult, ime de poloboace pline cu hus, tile bors, ului vărsat din
ele. Din altă parte venea miros de ot, et. Spre crâs, mă se
auzeau glasurile celor ce beau. În cătina de alături vrăbiile
îl asurzeau.

Frânt de drum, înecat de colb, plecă în jos capul.
Deodată un zumzet us, or îi lovi auzul s, i, în aceeas, i

vreme, un fior îl furnică în tot trupul. O gâză mică, obo-
sită să mai zboare aiurea, îi nimeri într-o nare. Calul se
pregăti să sufle, s-o gonească, dar fără veste un miros de
câmp, de flori i se împrăs, tie până în suflet s, i-l răcori ca un
izvor. Gâza îs, i scuturase aripile pline de colbul de aur al
florilor prin care zburase. Calul o lăsă, o simt, i cum iese
s, i pornes, te, sprintenă, cu piciorus, ele mărunte, în susul
frunt, ii. Cu coada ochilor de-abia o zări, s, i strălucirea ei îi
aduse aminte de sclipirea t, intelor de argint de pe hamu-
rile celor doi fugari. Apoi o văzu cum o ia de-a curmezis, ul
pe lângă ochiul lui; o simt, i cum merge deasupra pleoapei,
înfiorându-l us, or, cum i se ridică pe gât, pe sub coamă,
cum se suie până sus, lângă ureche, s, i rămâne acolo, la
umbră...

Mult, umit, calul îs, i apropie gleznele s, i dormitează.
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Părăsită

Singură! În tot cuprinsul câmpului larg, dânsa nu se zărea
decât numai când vântul culca ierburile înalte, s, i ea rămâ-
nea în picioare, albă cum e laptele, cu coama împrăs, tiată
peste ochii orbi, cu coada lungă, încolăcită de-a lungul
picioarelor subt, iri. Venea dimineat, a în urma hergheliei
întregi, la pas, ascultând de departe clinchetul clopot, elului
de argint de la gâtul calului care, nu demult încă, se t, inuse
pe urmele ei. Pe rând, clopot, elul a trecut la tot, i mânjii ei,
cei mai frumos, i de prin t, inuturile acelea. Pe doi dintre
dâns, ii îi t, inea minte încă, pe ceilalt, i îi hrănise, îi alintase
cu botul ei catifelat, îi simt, ise lângă dânsa, dar nu-i văzuse
niciodată.

Într-o seară, după o ploaie groaznică, se îmbolnăvise;
scăpase cu viat, ă, dar îs, i pierduse vederea. Simt, ea căldura
soarelui, mirosea câmpul, dar lumina nu mai era nicăieri.
A fost groaznică cea dintâi noapte. Înăuntrul grajdului
se făcu deodată parcă s, i mai întuneric. Ieslea era în fat, ă,
odinioară o mai zărise, as, a ca prin sită, s, i peste o clipă se
s, terse dinaintea ei. Deasupra capului era fereastra; ridică
ochii s, i stete as, a până când glasurile oamenilor, ciripitul
rândunelelor, ces, i aveau cuibul chiar deasupra, lipit de-o
grindă, îi vesti dimineat, a. Dar fereastra tot nu se lumina.



S, i-ntunecată a rămas de-atunci! Acuma se deprinsese. De
trei-patru ani parcă au uitat-o tot, i. Pleacă singură din
grajd s, i se întoarce singură. Ceilalt, i cai, îndată ce ajung în
câmp, o iau razna, se împrăs, tie repede. Dânsa pas, te put, in,
apoi rămâne cu urechile ciulite, cu ochii în gol, ca s, i cum
ar as, tepta pe cineva. La amiază vine la apă; îs, i s, tie locul
la jgheab; pe lângă ea nu se simte nici un cal. Tot, i ceilalt, i
beau mai încolo. Arareori seara, îs, i aduc aminte de dânsa.
Atunci aude glasul călăret, ului, care gones, te caii, cum o
strigă prelung: „Martaaa!” Ea întoarce capul s, i o ia înapoi.
Vine la pas, sleită de puteri, printre tulpinile înalte de lu-
mânărică ce o ating us, or, ca s, i când ar alinta-o. S, i parcă în-
treg câmpul s-a obis, nuit cu dânsa, o cunoas, te s, i-i e dragă;
cum merge încet, fluturi mici, albas, tri, atras, i de albeat, a
părului, se t, in după dânsa, se as, ază pe crupa lucioasă, se
ridică iarăs, i, alungându-se unii pe alt, ii, s, i o întovărăs, esc
până departe. Vine s, i se duce mereu pe acelas, i drum. S-a
deprins: o ia mai întâi de-a curmezis, ul câmpului, apoi
de-a lungul unei prăpastii grozav de adânci, în care, dacă
ar putea să se uite, ar cădea amet, ită poate. Merge drept pe
marginea povârnis, ului, înfăs, urată în mirosul cimbrului
ce cres, te tocmai pe fund. Păzitorii hergheliei au privit la
început lucrul acesta mirat, i, apoi au lăsat-o, doar a luneca
odată, să scape de dânsa... Dar ea pune piciorul încreză-
toare, merge cu gâtul întins, cu nările umflate, să simtă
mai tare mirosul ierbii sălbatice, care parcă o înviorează.
Apoi străbate satul; câinii nu o latră, copiii nu o fugăresc,
nimeni nu se apropie de dânsa. În grajd, un grajd părăsit
în care numai ea stă, într-o încăpere singură, îs, i găses, te
întotdeauna fânul. Iarna e ca într-o pivnit, ă; s, i noaptea,
când viscolul geme la ferestre ca un urias, rănit, ea se culcă
jos între paiele moi, s, i, nelinis, tită, as, teaptă să audă a doua
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zi glasul unui om...
În dimineat, a aceasta o luă încet-încet din grajd. Se

simt, ea slabă; când intră în câmp, în nemărginirea îne-
cată de flori dese, aerul parcă era mai greu; se înăbus, ea,
vroi să pască, smulse câteva fire de iarbă s, i se as, eză, ca
niciodată, jos. Întinse botul, adulmecă, o greutate parcă
o apăsa deasupra cres, tetului, apoi soarele începu să ardă
din ce în ce mai puternic. Semint, ele florilor miroseau ca s, i
cum ar fi fost prăjite, s, i iarba se încălzi sub dânsa ca într-
un culcus, . S, i deodată, vântul începu să sufle, cu suspine
adânci, venite cine s, tie din care codri, cu vâjâituri puter-
nice, care culcau tulpinile s, i le încurcau într-o ret, ea. Un
tunet de-abia se auzi; pe deasupra, păsările alergau gră-
bite, scot, ând t, ipăte de spaimă. De departe, dinspre munt, i,
venea ropotul ploii. Se sculă în picioare, îngrijată, când
cele dintâi picături căzură plescăind pe trupul ei. În câteva
clipe ploaia o înecă, nu putea să răsufle, din coamă apa se
scurgea ca dintr-un izvor. O apucă un tremur. Un tropot
înăbus, it îi izbi auzul: herghelia se întorcea în fugă; s, i prin
vuietul ploii un glas răsună prelung: „Martaaa!” s, i a doua
oară: „Martaaa!” Apoi nu mai auzi nimic. Atunci, dibuind,
înfricos, ată, sub potopul ce se revărsa de sus, luă drumul
înapoi, păs, ind ca printr-o băltoacă în care picioarele i se
afundau s, i ajunse la marginea prăpastiei. Ploaia cădea cu
furie, aproape nu mai putea merge; se opri deasupra des-
chizăturii adânci, în fundul căreia s, uvoiul gâlgâia înfuriat.
S, i, fără de veste, i se păru că se mis, că sub ea pământul; nici
n-avu vreme să se înfricos, eze, malul se desprinse mai în-
tâi domol, răsturnând-o pe-o coastă, apoi se surpă dintr-o
dată, repede, la vale, rostogolind-o până în adânc, oprind-
o tocmai pe un dâmb dedesubtul căruia fierbea pârâul. S, i
vântul, care sufla printre malurile prapastiei, curgând s, i
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dânsul ca o apă, aplecă mănunchiurile înalte ale cimbrului
sălbatic peste trupul ei zdrobit.
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Calul

S-a trezit în câmpiile întinse, acoperite de ierburile dese,
culcate de vânturi, ale Ungariei. În mijlocul lor s-a t, inut
câtăva vreme de mama lui, o iapă oarbă ce sta răzlet, ită de
ceilalt, i cai, dintre care cei mai frumos, i fuseseră mânjii ei.
Apoi, când a simt, it fiorul sălbatic ce i se revărsase în sânge,
în largul pustietăt, ilor acestea a deprins cele dintâi goane, s, -
acolo s, i-a ridicat capul, a lărgit nările s, i, cutremurându-s, i
coama încâlcită de spini, răspunse la chemări necunos-
cute, trimit, ând depărtărilor cel dintâi nechezat puternic
ce-i ies, ise din piept.

Dar când se învăt, ase cu viat, a asta slobodă, se pomeni
odată prins din fugă, înfrânat cu de-a sila de către cineva
care se aruncă, dintr-o săritură, călăre pe el. Atunci a
înt, eles că cineva îl amenint, ă, că cineva vrea să-i t, ărmurească
libertatea, s-a strâns ghem, apoi s-a destins repede s, i a por-
nit ca o săgeată. Mânca pământul sub copitele lui, simt, ea
că i se aprinde ceva înăuntru, că ochii îi ard s, i că limba îl
frige; trupul îi era numai o apă, gura — numai o spumă
de sânge. Iar în fuga nebună, ierburile îl biciuiau s, i i se
încolăceau ca s, erpii de picioare. De la o vreme se simt, i
sleit de puteri s, i se opri. Un nechezat parcă îl chemă dinco-
trova; dar când văzu că dus, manul e tot pe spatele lui, că-i



smunces, te frâul tot as, a de crunt, puse capul în piept s, i,
învins, se întoarse încet, purtându-s, i stăpânul. Apoi plecă
pe drumuri lungi, prin locuri străine s, i depărtate.

L-au necăjit îndelung până să-l învet, e cu viat, a înfrâ-
nată de zăbală s, i pinten. Când s-a dezmeticit bine-bine,
era de mult deprins cu s, aua s, i s, tia chiar ceasul de dimineat, ă
la care pornea înspre câmp ca să-s, i poarte călăret, ul, prin
fat, a regimentului, în văzul sutelor de cai ce stăteau nemis, cat, i
la strigătul goarnei, ca s, i oamenii de pe ei. S, i nu mai putea
de mult, umire când, după alergările prin vânt s, i ploaie, se
întorcea în grajdul în care îl as, tepta nutret, ul.

După cât, iva ani porni la un drum mai greu. Mergeau
ferit, i, ocolind mereu, oprindu-se la bubuitul tunului; stă-
teau zile s, i nopt, i în ploaie s, i glod, sub cerul încărcat de
norii des, i ce atârnau până lângă pământ. Într-o zi, în ca-
pul călăret, ilor cu săbiile scoase, se simt, i mânat la moarte
într-un vârtej înspăimântător. În fat, ă le răsări deodată
un alt vârtej, s, i se loviră într-un vălmăs, ag de glasuri, de
vaiete, de împus, cături.

I se păru că nu mai e scăpare, se avântă, sări peste
trupuri de oameni s, i cai, s, i, în goana nebună, îs, i duse
călăret, ul departe, despărt, indu-l de ai lui. Un zid de săbii
se înălt, ă deodată împrejurul lui s, i-l opri. Atunci se ridică
în două picioare, se întoarse s, i se aruncă orbis, înapoi.

Simt, ea că pe urmele lui veneau alt, ii, simt, ea zbuciumă-
rile celui de pe el, dar nici unul nu-l ajunse. Târziu, când
se opri la un adăpost, în crupă îl ardea o usturime grozavă.
O tăietură de sabie îl crestase adânc. Mâinile stăpânului
îi spălară rana us, or, o legară s, i-l mângâiară îndelung pe
coamă.

Trecu s, i războiul. Întors acasă, îs, i luă locul în grajd,
mult, umit de linis, tea dimprejurul lui, de lumina ce i se
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revărsa pe ferestruia din fat, ă, de fânul mirositor ce-l smul-
gea de deasupra capului. Dimineat, a mergea la câmp, ca
de obicei; serile, arareori. În grajd vara era răcoare; iarna
— cald. S, i vremea trecea...

Vremea trecea! anii se scurgeau repede unul după
altul. Ehe! cine s, tie când fusese războiul! Dar odată cu anii
s-au scurs s, i puterea s, i avântul lui. Îmbătrânise, picioarele
îi tremurau după o cale mai lungă; gâtul nu mai sta as, a
de încordat, ochiul nu mai căta departe. Odată poticni s, i
se rostogoli jos, cu călăret, cu tot. S-a ridicat repede, dar
de atunci îl lua mai rar la câmp s, i-l purta numai la pas. În
urmă, nu-l mai lua deloc.

Venea diminet, ile la el, îl mângâia, dându-i fiori ce-i
fugeau pe sub piele, apoi poruncea soldatului să-l plimbe
prin ogradă. Parcă nici lui nu-i venea să iasă din grajd;
îi plăcea să mănânce încet, cu ochii închis, i, peste care
razele soarelui cădeau ca o ploaie caldă din susul ferestruii
înguste.

Într-o zi us, a grajdului se deschise larg, s, i doi soldat, i
aduseseră un cal tânăr, înspumat. Însus, i generalul arătă
unde să-l puie la iesle; el, bătrânul, avea să fie mutat mai
încolo, în colt, , iar noul-venit îi lua locul, în fat, a ferestruii.
Bătrânului parcă îi veni din nou vlaga tineret, ii, ridică în
sus capul, se uită la stăpânul lui, apoi rămase cu ochii
pironit, i pe acel care-l înlocuia. Iar când se duseră cu tot, ii,
se închise us, a; s, i când venitul ridică botul să smulgă din
brat, ul de fân, din care dânsul mâncase mai înainte, el se
smunci, rupse frâul s, i, repezindu-se către celălalt, îl mus, că
de gât. Îi despărt, iră repede, iar el luă, pentru întâias, i dată,
de la soldat, două lovituri de vargă. A două zi, dimineat, ă
tare, generalul veni, porunci să se puie, în fat, a lui, s, aua
pe calul celălalt, încălecă s, i porni. Bătrânul întoarse capul
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s, i-i urmări cu ochii până departe.
În fiecare zi, cei doi cai se măsurau cu privirea, s, i câ-

teodată bătrânul, reînsuflet, it, se smuncea să se arunce. În
urmă primea loviturile de vergi s, i se punea să mestece,
linis, tit, nutret, ul, ca s, i cum nu s-ar fi întâmplat nimic.

Într-o seară, după multă vreme, calul cel tânăr întinse
capul, cu ochi cercetători, către bătrânul lui tovarăs, . Acesta
a stat o clipă, ca s, i cum ar fi vrut să se hotărască, apoi,
simt, ind ca niciodată mirosul cela de câmp care-i amintea
de herghelia lui, de caii lângă care nu fusese atâta vreme,
întinse s, i dânsul gâtul s, i boturile lor se atinseră. Au stat
câtva as, a, apoi bătrânul se încordă, rupse belciugul s, i,
rămânând slobod, veni încet, se alipi de celălalt s, i înce-
pură să mănânce linis, tit, i unul lângă altul. Din seara aceea
nu-i mai legară.

Se deprinseră împreună; aproape nu se mai puteau
despărt, i. Când cel tânăr ies, ea îns, euat, bătrânul necheza
înăbus, it, nu-s, i găsea astâmpăr s, i pleca încet-încet prin
ogradă, după el, până îl aduceau soldat, ii în grajd. Acolo
as, tepta să se întoarcă tovarăs, ul, ca să mănânce. Iar serile,
când obosea să mai mestece, îs, i rezema botul de gâtul celui
tânăr s, i dormita.

Într-o zi bătrânul nu se mai putu t, ine pe picioare.
Ochii i se împăienjeniră deodată, genunchii îi tremurau s, i
buzele scăpară jos mâna de fân ce smulsese atuncea. Voi
să se rezeme de tovarăs, ul său s, i nu izbuti. Încet, încet, bă-
trânul simt, i cum se întunecă ferestruia spre care căta, i se
muiară încheieturile s, i trupul îi alunecă jos. Întâi se t, inu
sprijinit în cele două picioare de dinainte, apoi îl părăsiră
s, i acestea, se rostogoli pe-o parte, horcăi de câteva ori s, i
rămase întins, zbătându-se încet... Iar calul cel tânăr îs, i
apropie botul de trupul aproape nemis, cat, stătu câtăva
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vreme cu ochii pironit, i, apoi tresări, întoarse capul spre
us, ă s, i necheză prelung.

93





Tovarăs, ii

E încă întuneric. Pământul e jilav de rouă s, i brazdele,
răsturnate, în ajun, de către fierul plugului, miroase a
proaspăt. În văzduh, o rat, ă sălbatică zboară, furis, ându-
se, măcăind speriată, ca alungată de glont, . Pe o grămadă
de coceni, plugarul, rămas peste noapte în câmp, doarme
învelit cu nis, te saci; s, i mai încolo, boulenii treji, Duman s, i
Joian, stau cumint, i, cu gâturile întinse, as, teptând jugul.
Dar departe, în sat, încep să cânte cocos, ii, căci zorile prind
să mijească. Lumina se cerne din ce în ce mai deasă, s, i-
n vreme ce cununa cerului se luminează, pe pământ se
deslus, esc toate: satul; încolo, pe coastă, ca urnită din loc,
pădurea; în fund, dealurile gemene unul după altul, ca pe
o scară.

S, i-n cea dintâi clipă de revărsare a luminii, grija, care
t, ârâie în urechea plugarului ca un greier, îl scoală. Omul
aruncă sacii la o parte, sare în picioare, îs, i freacă ochii
cu dosul mâinii stângi s, i cu dreapta îs, i îndreaptă s, alele.
Apoi pornes, te spre boi. I-a înjugat... Slabi, de li se văd
coastele ca nis, te arcuri sub piele, boii îs, i încoardă mus, chii,
îs, i potrivesc bine cerbicea în jug s, i pornesc, împlântându-
s, i picioarele ca nis, te t, ărus, i de ot, el. S, i cum merg as, a, aud
din urmă fâs, âitul cut, itului cum intră în pământ ca într-



un miez de pâine, iar, uneori, glasul plugarului, cum îi
îndeamnă s, i-i îndreaptă părintes, te:

— Cea, Duman, tată!
Ei îl ascultă ca nis, te copii; s, i, mereu, dâra neagră a

brazdei se deapână de la un capăt la altul al lanului ca pe
un mosor.

Se luminează încet, încet, în pas cu boulenii parcă.
E linis, te. Un stol de grauri se lasă, piezis, , în apropiere.
Razele soarelui îs, i scutură, tremurând, praful de aur în
aer. S, i boii simt, după cum e purtat plugul de coarne, că
puterile stăpânului au mai slăbit:

— Hăis, Joian, tată!
Iar la glasul lui, răspunde, ca din nis, te dumbrăvi înflo-

rite în adâncuri, ciripitul gâdilitor al ciocârliei...
E cald. Pământul parcă fumegă. Grumazul lui Duman

prinde să lucească de sudoare; jugul îl frige. S, i din urmă
glasul mai mâniat al stăpânului îl zores, te:

— Hai, Dumane, hai!
Boii nu trag nici mai tare, nici mai încet; căci cunosc

ei cuvântul nerăbdător s, i necăjit al stăpânului. Păs, esc
linis, tit, i, înt, elept, es, te, s, i în ochii lor cumint, i s, i negri parcă
se răsfrânge s, i mai tare fat, a neagră a pământului scormo-
nit de plug...

S-a încălzit de tot. Soarele frige. Duman parcă îs, i
simte picioarele tremurând, mai cu seamă dreptul dina-
inte, în copita căruia i-a intrat un piron mai acum câtăva
vreme. Îi e sete. Dar din urmă glasul aspru acum al stă-
pânului nu-i dă răgaz. Bouleanul e deprins, mai as, teaptă
încă ceva; s, i nu întârzie mult: o vargă i se as, terne pe spate,
lăsând o dungă peste pielea udă. Omul t, ipă:

— Sireace, sireace! Mânca-te-ar lupchii!
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O albină, rătăcită, se t, ine mortis, de plugar s, i el o alungă,
înfuriat, cu mâna. Un graur s-a desprins de stol s, i s-a lăsat
pe spatele lui Joian, care-l poartă, îngăduitor, ca pe-un pri-
eten. Iar înaintea plugului, ca un vornicel ce arată calea,
un cocostârc păs, es, te agale, privind când cu un ochi, când
cu altul spre pământ, înfigându-s, i uneori ciocul.

— O-ahoo!
Soarele s-a înfipt în cres, tetul cerului s, i de acolo dogores, te

văzduhul. T, arina e încropită, ca s, i cum ar fi turnat cineva
pe deasupra apă fiartă.

Boulenii răsuflă din greu. Împrejurul gâtului simt, ca
o zgardă de fier, urma jugului scos. Plugarul le-a dat o
mână de coceni, din care ei abia aleg câte unul. Un pri-
chindel de copil i-a adus s, i omului de mâncare: o bucată
de mămăligă cu ceapă. Dar decât mâncarea, odihna parcă
e mai priincioasă. Omul face un sac mototol s, i-l pune sub
cap.

Boulenii nu mai mănâncă; prichindelul le-a adus o oală
cu apă, în care nici nu le intră bine botul. Apoi rămân as, a,
cu puterile sleite, sub ars, it, a soarelui. Graurii, cocostârcul
au zburat. Au rămas ei singuri în câmp.

În dreptul lui Duman doarme plugarul, cu fat, a arsă,
bătut de razele fierbint, i ale soarelui, ale căror împunsături
îi scot broboane de sudoare. Duman se uită la dânsul, s, i de
la dânsul îs, i poartă privirea la umbra ce o aruncă el singur
pe pământ, la umbra care parcă se topise din el, de i se
as, ternuse, moale ca o ceat, ă, la picioare.

S, i parcă înt, elege, parcă simte, parcă în mintea lui se
face deodată o lumină omenească: pornes, te cu pas, i grei, se
apropie de stăpân, până când îl înveles, te în umbra trupului
lui trudit, ca într-o pânză răcoroasă. Apoi, cu ochii închis, i,
bouleanul rămâne în soare, încremenit, cu genunchiul
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piciorului drept îndoit, gata să urnească iarăs, i plugul pe
brazdă.
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Trandafirul

La o margine de drum înflori un trandafir. S, i a fost o mi-
nune, căci floarea trandafirului era as, a de gingas, ă, as, a de
albă, că parcă de la ea se inviorase dimineat, a ceea de primă-
vară. S, -avea crengile lucii, rumene ca mărgeanul, frunzele
verzi ca smaragdul. Iar mirosul florii se împrăs, tia îndată
peste întreg cuprinsul câmpiei; fluturii cădeau adormit, i,
celelalte flori se plecară în fat, a adevăratei stăpâne, pe când
păsările veneau din depărtări adânci, atrase de mireasma,
vrăjită, să vadă s, i ele tulpina măiastră care îs, i desfăcea
frumuset, ea pentru întâia oară pe pământ. S, i parcă s, i lui
Dumnezeu îi părea acuma rău că pusese într-o floare as, a
de minunate însus, iri, — daruri pe care nu le împărt, ise
nici în rai. — Lucrul acesta îl s, optise o ciocârlie care, la
răsăritul soarelui, ducea totdeauna lui Dumnezeu câte
o sământ, ă din fiecare floare ce cres, tea pe pământ, să o
păstreze, Preasfântul, pentru răsad.

Până la amiază trandafirul se acoperi întreg cu flori.
Drumet, ii treceau s, i rămâneau locului, puneau mâinile la
ochi, răsfirau nările să înghită mireasma nemaisimt, ită
până atunci, apoi, cu priviri lacome, rupeau câte o floare;
iar dacă aveau câte ceva în mână, aruncau să t, ină floarea
mai bine. În locul ei răsărea îndată alt bobocel s, i, cât ai



clipi, se desfăcea. S, i alt, i drumet, i treceau, s, i nu era unul să
nu rupă câte o floare.

După câteva zile trandafirul se mâhni: el se-mpodobea
s, i oamenii îl despuiau. „Uite, îs, i zicea, spinul de lângă
mine. Ce nalt e, ce chipes, , s, i nimeni nu-l atinge; s, i pe
mine mă dezbracă tot, i de frumuset, ile mele.” Un stiglet, ,
care tocmai atunci se as, eză pe o creangă, îl deslus, i: „Cum
să se atingă cineva de spin, când tot e îmbrăcat de ghimpi!”
Atunci trandafirul se uită s, i văzu că-ntr-adevăr spinul avea
ghimpi.

S, i nu mai pregetă: se rugă îndată lui Dumnezeu să-l
acopere s, i pe dânsul de ghimpi, ca să-i păzească floarea.
„Vezi, îs, i zise Atotstăpânitorul, era dat ca pe pământ să
nu rămâie ceea ce numai în rai trebuia să dăinuiască.” S, i,
bucuros, îndată a făcut semn s, i tulpina lucie s-a acoperit
de ghimpi. Dar trecătorii tot se opreau; s, i mai nu era
unul care să nu se repeadă, lacom, la floarea minunată.
Deosebirea stătea numai în aceea că fiecare lăsa s, i câte o
bobit, ă de sânge în vârful vreunui ghimpe. Iar din ghimpe
sângele a pătruns, încetul cu încetul, în pământ, s-a ridicat
până în bluza, s, i-ntr-o dimineat, ă floarea trandafirului se
desfăcu ros, ie, aprinsă, ca sângele. Spinul stătea ursuz
alături. Iar de la o vreme se trezi s, i-n dânsul pizma că
prea nu-l bagă nimeni în seamă. „Uite cum se închină tot, i
trandafirului, s, i mie nimeni.” S, i se rugă de Dumnezeu
să-i schimbe s, i lui floarea, să i-o facă ros, ie, bătătoare la
ochi ca a trandafirului. Atunci Dumnezeu s, i-a zis: „Ves, nic
o să se ia pe pământ un lucru drept altul; căci numai eu
pot s, ti că ce am menit odată, as, a dăinuies, te; oricum s-ar
schimba fat, a, soarta rămâne aceeas, i!” A făcut Dumnezeu
un semn, s, i floarea spinului se făcu ros, ie ca focul...

S, i-au trecut mereu drumet, ii, s, i-au rupt întruna florile
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trandafirului, s, i nu s-au uitat la spin.
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Frunza

S-a desfăcut din mugur, într-o dimineat, ă caldă a începu-
tului de primăvară. Cea dintâi rază de soare s-a împletit
pe dânsa ca o sârmă de aur, făcând-o să tremure de ferici-
rea unei asemenea atingeri. Ziua întâi i s-a părut scurtă,
s, i apropierea nopt, ii o mâhni. Lumina se stinse, răcoarea
o făcu să se zgribulească, să se vâre între celelalte s, i să
as, tepte, at, ipind, până a doua zi, venirea soarelui.

Cu ce revărsare de strălucire se ridică stăpânitorul
lumii până sus, pe cer! Raza se coborî din nou, s, i toată
ziua, încălzită, frunza se scăldă în albastrul văzduhului.

În scurtă vreme se desfăcu mare, verde, mai frumoasă
ca toate, mai sus decât celelalte, tocmai în vârf. De dea-
supra îi cădea lumina, dedesubt se ridica, până la ea, mi-
reasma crinilor albi, singuratici, cu potirul plin de colbul
aurului mirositor.

Un ciripit străin o miră. S, i cea dintâi rândunică, ve-
nită de departe, tăia albastrul ca o săgeată, înconjură co-
pacul de câteva ori cu strigăte de bucurie, apoi se as, eză pe
streas, ina casei, cântând mereu...

Dar într-o dimineat, ă raza de soare nu mai veni. Cerul
rămase acoperit de nori. Cea dintâi picătură de ploaie o
izbi rece, greoaie. Câteva zile a plouat. Nici rândunele nu



se mai vedeau. Dar mirosul crinilor, seara, se împrăs, tia
puternic, umed: o amet, ea.

După zilele acestea, lipsite de scânteiere, soarele răsări
într-o dimineat, ă înfocat, vărsând parcă flăcări, încălzind
totul în câteva clipe. Raza o fripse. În după-amiaza zilei
acesteia, o păsărică cu pene verzi s, i galbene, un scatiu,
veni, moles, it de căldură, de se furis, ă sub dânsa, la umbră,
la adăpost. S, i frunza se bucură, acoperi cum putu mai
bine păsărica; iar aceasta ciripi, întâi înăbus, ită, din gus, ă,
apoi mai prelung, mai dulce, cum nu auzise frunza cântec.

S, i în fiecare zi pasărea venea să se ascundă de căldura
cotropitoare, în fiecare zi frunza o ferea, s, i seara cântecul
se împrăs, tia vesel.

Cât n-ar fi dat acuma frunza pe o picătură de ploaie!
Dar norii fugeau gonit, i de vânturile din înălt, imi; cerul
de sticlă, înflăcărat, uscase totul. Crinii nu mai miro-
seau; când s, i când, rozeta, care îs, i scutura semint, a coaptă,
împrăs, tia mireasma ei în zorii unora din diminet, i. Prea
multă lumină, prea multă căldură.

Nopt, ile senine, cu crai nou, cerul spuzit de stele o fer-
mecau. Ar fi vrut să fie ves, nic noapte...

Pasărea venea mereu, câteodată s, i noaptea rămânea
acolo, at, ipind, cu căpus, orul sub aripă.

S, i trecu mult până ce, odată, vântul de toamnă începu
să bată. Zilele erau mai răcoroase, nopt, ile mai reci; cerul
arareori curat. Puternic sufla vântul tomnatic! Apusurile
erau ca sângele s, i parcă înros, eau s, i pământul. Frunza
îs, i simt, i puterile slăbite; cu greu putea să t, ie piept vântu-
lui, care o clătina în toate părt, ile; câteva tovarăs, e, smulse,
fluturară prin aer, apoi fuseseră duse departe.

Pasărea îi venea mai rar, nu mai cânta, s, i asta o mâh-
nea cumplit.
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Frunza tânjea, se îngălbenea; celelalte, de pe acelas, i
copac, parcă se îngălbeniseră s, i mai repede. Începuseră
să cadă. Frunza auzea mereu, de acolo, din vârf, fos, netul
cobitor al tovarăs, elor ce o părăseau, strecurându-se us, or,
ca o s, oaptă, ca o rugăciune, as, ternându-se jos, într-un
lăvicer, pe deasupra căruia vântul alerga grăbit.

De dimineat, ă până seara, s, i noaptea, frunzele cădeau
întruna. Unele mai repezi, altele mai domoale, legănându-
se în aer ca o aripă de fluture, aninându-se de ramuri ca
cerând ajutor; numai într-un târziu, dându-se învinse,
cădeau, îngropându-se între celelalte.

Într-o dimineat, ă se sperie. În tot copacul rămăsese
numai ea! Ramurile goale se loveau unele de altele, tre-
murând ca de frig. Deasupra, cerul cu nori greoi ca de
bumbac; în largul lui, stoluri întregi de păsări plecau în
s, ir; atunci băgă de seamă că s, i cuiburile rândunelelor ră-
măseseră goale.

Un fior o străbătu s, i se gândi la pasărea care nu o vă-
zuse de câteva zile. În clipele acestea, când parcă se cutre-
mura la gândul că poate s, i dânsa va trebui să se desprindă,
să moară, ca s, i celelalte, vederea prietenei pe care o adă-
postise atâta i-ar fi fost de ajutor.

S, i pasărea parcă auzi chemarea tovarăs, ei de altădată;
veni, dar se opri put, in, pe o altă ramură, ca s, i când n-ar fi
cunoscut locul obis, nuit în care cântase; apoi îs, i luă zborul
s, i, în trecerea grăbită, fără să întoarcă măcar capul, lovi
cu vârful aripii frunza care, de-abia mai t, inându-se, căzu
la rândul ei.

S, i lăvicerul de jos nu se mai îngros, ă, din ce fusese, cu
această, cea din urmă, moartă.
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O rază

S-a desprins raza din ghemul ei de aur şi a rătăcit prin se-
nin. Şi-n întâia zi, tremurătoare, căută pe ce să se oprească.

Într-o poiană din mijlocul unei păduri găsi urma copi-
tei unui cerb plină ochi de apa ploilor. Vroi să se strecoare
în unda rece, dar în clipa aceea, un biet lup, slab de i se ve-
deau coastele, dădu buzna dintr-un desiş, se repezi, sorbi
apa, tulbură ce mai rămase, apoi se prăbuşi în cealaltă
margine a pădurii, după o căprioară care tocmai trecea.

Raza călători mai departe.
Munţi, dealuri, văi: ai ce cutreiera în lume când te-ai

aşternut la drum.
Pe-un câmp, o grămadă de oameni prăfuiţi, osteniţi,

aduşi de şale, merg delaolaltă. Pe umeri de-abia îşi duc
puştile cu spăngile ascuţite. Raza îi urmăreşte; ar vrea să
se înfăşoare ca o sârmă de aur împrejurul spăngii călăto-
rului celui mai obosit, rămas în urmă. Dar, deodată, un
sunet de goarnă răzbate până în adâncuri. Călătorii se
opresc, îşi îndreaptă trupurile, privesc, iscoditori şi crunţi,
înainte, scot puştile, şi-ntr-o clipă, dimpotriva lor alţi oa-
meni se arată. O sclipire: duşmanii se aruncă unii spre
alţii, puştile răzbubuie, spăngile se-nroşesc în piepturi.
Călătorul obosit din urmă, însetat adineoare poate ca şi



lupul din pădure, acum e şi el o fiară. Pe luciul de oţel al
puştii lui se prelinge sângele.

Înfiorată, raza călătoreşte mai departe. Când vrei să
rătăceşti, ai unde. Aşa, raza ajunge deasupra unui târg.

Într-o casă mare, bogată, într-un salon, o mulţime de
femei şi de bărbaţi sorb ceaiul aromat. Râs, vorbă; şi-un
vals molatic se desprinde de pe clapele pianului, sub dege-
tele subţiri şi albe ale cântăreţei. Ce mâini frumoase! Iar la
degetul cel mic, o piatră preţioasă, un diamant, parcă atră-
gea raza: din înalt, ea se coboară, şi-n clipa ceea degetul
fetei părea că fulgeră de focuri. Uimită, mândră, cântă-
reaţa se opreşte, frânge cântecul şi se uită cu îngâmfare
împrejur:

— Uitaţi-vă la diamantul meu, zice celor din odaie.
Dar raza se furişează, şi ochii tuturor privesc răută-

cioşi.
Mai departe. Un colţ curat, senin şi liniştit nu e pe

lumea aceasta?
Într-un alt târg, într-o mahala sărăcăcioasă, la o co-

libă. Fereastra mică e deschisă; lângă fereastră, mama,
cu faţa suptă de neodihnă, îşi leagănă copilaşul bolnav pe
genunchi. Micuţul stă cu ochişorii verzi deschişi, pieptul
mai nu i se ridică, buzele albe mai nu se pot mişca. Se
gândeşte mama: câte necazuri, câte nădejdi, şi acum! Şi
cum gândea astfel, o lacrimă, curată ca un mărgăritar, îi
izvorăşte din ochi, mamei, şi i se anină de geană. Şi-atunci
raza pribeagă se topi în lacrimă şi o polei.

Iar copilaşul, care de mult nu se mai înviorase, o zări;
întinse mânuşiţa spre obrazul mamei şi zâmbi us, or.
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Santinela

Seara se lăsă devreme, umedă s, i rece. Norii, atârnat, i ca
nis, te perdele de cer, îs, i târau capetele pe pământ, împrăs, tiindu-
se din când în când într-o bură de ploaie măruntă s, i deasă
ce înghimpa ca peria. Mirosul înecăcios, pipărat, al prafu-
lui de pus, că se amesteca peste tot cu cel acru al sângelui
frământat, în t, arina cleioasă, de picioarele oamenilor s, i
ale cailor. Apa ce cădea de sus spăla câmpia, strângând
prin vâlcele ochiuri adânci în care cercetas, ii se afundau
pană la glezne. Pe ici-colo, facle fumegânde îs, i aruncau lu-
mina tristă împrejurul soldat, ilor cari ridicau pe rănit, i. S, i
peste tot orice zgomot de viat, ă se stinsese; tot furnicarul
de oameni ce cu putin mai-nainte se zvârcolise în spas-
mele furiei nebunes, ti părea că fusese înghit, it de pământul
căscat deodată supt picioarele lor. Puterile se sleiseră, ini-
mile băteau înăbus, ite, brat, ele căzuseră frânte! S, i-n fat, ă,
Grivit, a se s, tersese în întunericul de nepătruns. Dar oame-
nii vegheau. Se putea ca turcii să încerce un atac în urma
izbânzilor avute, după cum s, i dâns, ii se temeau ca românii
să nu năvălească din nou în zorii zilei. Rănit, ii fură ridicat, i,
faclele se stinseră, iar prin întunerecul ce apăsa câmpia s, i
supt ploaia ce cădea tot mai repede, santinelele începură
să străbată câmpul ostenite, de-abia târându-s, i picioarele



spre dus, manul din fată.
Din avanposturile regimentului 14 dorobant, i se pregă-

tea să pornească în patrulă sergentul Nastea, cu soldat, ii
Ion a Vădanii, Pricop Gheorghe s, i Cardas, Vasile.

Ies, iseră singuri, când locotenentul întrebă cari dintre
dâns, ii aveau puterea să mai umble, în urma ostenelilor
îndurate. Strâns, i la un loc, în s, ant, ul plin cu apă, îs, i pre-
găteau munit, ia. Sergentul se sculă anevoie, se duse la un
soldat care adormise cu capul pe ranit, ă s, i-l trezi us, or:

— Bre, a Măndoaiei!. Scoală.
La lumina felinarului din mâna sergentului, soldatul

se ridică buimac, căută să-s, i îndrepte s, ălile.
— Dă-mi cartus, iera ta. . . pe-a mea am pierdut-o. . .

Soldatul parcă nu înt, elegea.
— Ce-i, domn’ sergent?. . . Care?. . . Ce-o fi?
— Mă duc în patrulă.
— Aha!
Îs, i căută centironul s, i-l întinse sergentului, apoi căzu

înapoi pe ranit, ă ca o piatră. Nastea luă cartus, iera s, i se
întoarse.

— Mă băiet, i, camarazii dorm ca bolovanii. . . tare-s
truditi. . .

A Măndoaiei nici nu s, tia ce vorbes, te.
Cardas, îs, i s, tergea baioneta; apoi, într-un târziu:
— îs s, i ei oameni, domn’ sergent!
— Mai bine-i de ceilalt, i! adaogă a Vădanii.
— De cari?
— Ia, de cei care s-o dus pe ceia lume!
— Mă, băiete, t, i-o veni rându, n-ai tu teamă. Pricop

prevesti:
— Poate că-n noaptea asta chiar!
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Tăcură. Răsufletul oamenilor ce dormeau începu să se
audă mai deslus, it; câte un suspin adânc scăpa uneori, ca
un geamăt al vântului. S, i deodată, pe deasupra, un s, uier
subt, ire îi făcu să ridice capetele. Sergentul s, opti:

— Parc-o bâzâit un glont, .
— Da, un glont, .
— Cine dracu să-l fi trimis? întrebă ia Vădanii. Pricop

se gândi put, in:
— Vreo santinelă. . . Cine s, tie ce i s-o fi năzărit.
— Apoi întrebă pe sergent:
— N-ar fi bine să plecăm?
— încă nu-i miezul nopt, ii: atunci ne-o poruncit domn’

locotenent să purcedem.
Un soldat trecu încet, ca o umbră.
— Cine-i de planton?
— îi Vanghele, domn’ sergent, zise Pricop. Iacă, vezi?

S-o vârât ca dracu în toate s, -o scăpat fără o zgârâitură. Eu
l-am văzut cu ochii mei cum a străpuns pe turcu cel tânăr,
care sărise asupra domnului locotenent. . .

Cardas, nu-l lăsă să isprăvească:
— Rău o făcut, măi Pricop.
— De ce?
— Că-l lovise altu mai-nainte s, i rămăsese fără armă.

Vezi? El l-o tăiet cum tai un pui de găină. Cela numai
o-nchis ochii s, i-o as, teptat să-i împlânte baineta. . . Cama-
rade, s, -acela-i om.

— Ce, tu i-ai ales? întrebă Nastea.
— Nu, domn’ sergent, am dat s, i eu, nu-i vorbă, da vezi

că pe cel făr’ de armă nu l-as, fi omorât. De ce? Că-i păcat.
Tăcu put, in, apoi urmă:
— Că vezi s, i dâns, ii îs ca s, i noi. Ne dus, mănim tot, i la
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un loc, da fiecare-n parte ce avem? Eu cu Vanghele am
mai multe de descâlcit decât cu cei pe cari i-am ucis. Că
se cheamă că cu ista-s dintr-un sat. Da cu cela? Nu l-am
văzut de când sunt. Nici acuma nu s, tiu fat, a celor pe cari i-
am omorât. . . Vai de capul lor!. . . Trebuie să ne batem, nu
zic, să ne batem cu tot, ii, da cu unu-n parte să n-ai nimic. . .
Eu când ucid pe unu nu zic: „L-am ucis pe ista”, eu spun:
„unu mai put, in”; c-o fi acela sau altu, totuna-i. . . Cel care
n-avea arma ce putea să mai facă?

Soldat, ii tăcură iar. Sergentul Nastea îs, i petrecu cartus, iera
pe centiron, îs, i încarcă arma s, i porunci:

— Haidem!
Dar Pricop nu se-nvoi cu părerea camaradului:
— Ce spui tu! Mă, turcii dacă nu-t, i poate face alta, te

mus, că de picior, ca s, i cânele. . . As, a făcea s, i acela dacă nu-l
omora Vanghele!

— Atunci turcu ar fi fost vinovat, nu Vanghele, răs-
punse Cardas, .

S, i porniră.
Sergentul trebuia să străbată linia avanposturilor, apoi,

împrăs, tiindu-s, i pe cei trei oameni în santinele, să stră-
pungă, cercetând cât or putea mai-nainte, spre Grivit, a.
După ce merseră câtăva vreme, umăr la umăr, sergentul
se opri deodată:

— Parcă s-a auzit ceva.
Soldat, ii ascultară t, inându-s, i răsuflarea. De departe se

auzea s, uietul vântului trecând prin nis, te tufăris, . A Vădanii
răspunse, s, optit:

— O hi fost la avanposturile noastre, domnule sergent!
Pricop încredint, a s, i el:
— Da, la avanposturi, în urmă.
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Atunci sergentul Nastea hotărî:
— De-acu, băiet, i, ne-mprăs, tiem. Tu, Pricop, o iei la

dreapta; a Vădanii, drept în fat, ă; Cardas, , la stânga. Eu o
să merg după a Vădanii.

Apoi, după ce se gândi:
— Nu trebuie să ne-mprăs, tiem prea mult. Eu o să

dau t, ignale cu fluierul, ca să nu ne răs, chirăm prea tare. . .
Înainte, mars, !

Soldat, ii îs, i făcură cruce s, i porniră. . .
Ploaia se întet, ea din ce în ce. Întunericul era de nepă-

truns. Aerul încărcat te înădus, ea. Santinelele se despărt, iră
s, i-n s, uietul apei ce cădea de sus, vuietul pas, ilor se stinse.
Cardas, se opri o clipă, ascultă; din urmă se auzi un t, ignal
us, or, repet, it de două-trei ori. Soldatul îs, i s, opti:

— Domn’ sergent Nastea.
S, i porni mai departe. Picioarele îi lunecau, simt, i că

scoboară într-o vâlcea; se opri din nou. Nu mai auzi t, ignalul.
Ploaia se repezi deodată ca un bici, s, fichiuindu-i fat, a. Apa
îi străbătu repede mantaua s, i-i îngreuie ranit, a.

Cum mergea, îs, i aminti deodată că pe locurile acelea
mai călcase s, i dimineat, ă. Lupta i se desfăs, ura parcă înain-
tea ochilor: reduta, plutoanele alergând, ofit, erii avântându-
s, i săbiile, apoi căzând deodată ca fulgerat, i. . . S, i repede îs, i
aminti că sublocotenentul Cristodorescu fusese omorât: s, i
Vulpe, cornistul, s, i căprarul Bujănit, ă, s, i sergentul Toma —
ba nu, pe sergentul Toma îl rănise numai s, i-l duseseră
în urmă, la ambulant, ă. Iar el scăpase neatins; doar o
înt, epătură de baionetă, care mai nici nu-i străbătuse pos-
tavul tunicei. Poate că ot, elul pătrundea mai adânc dacă,
în clipa când i-a văzut fulgerarea, un pat de armă n-ar fi
culcat pe turc la pământ. Cine să-i fi venit în ajutor? Poate
Stoilă, că lupta alături. Stoilă? Nu.
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Stoilă căzuse de mult, împus, cat în picior. Atunci cine?
S, i din toate chipurile care s, i le amintea niciunul nu-i răsă-
rea lămurit; la urmă se amestecaseră companiile, sergent, ii

Îndemnau soldat, ii din alte sect, ii, s, i într-un târziu, îi
adunaseră un maior pe care nu-l mai văzuse s, i care le
striga întretăiat, ca s, i cum se îneca: „După mi-ne, băiet, i,
după mi-ne, băiet, i”. As, a i-a adus prin rovinele semănate
de mort, i, înapoi. . .

Deodată îs, i dete seama că, furat de gânduri, înaintase
prea repede.

Amintirile i se s, terseră, capul i se învălmăs, i, îl apucă
parcă amet, elile, se întoarse în loc, nes, tiind încotro s-o ieie;
pe urmă merse la întâmplare. Parcă-l cuprinsese frica.
Ascultă put, in. Nimic. Atunci, cu glasul stins, strigă de
câteva ori:

— Domn’ sergent! Domn’ sergent Nastea!
Nu primi nici un răspuns. Teama că se rătăcise îi

înghet, ă sângele în vine. Plecase de mult; trebuie să fi
ajuns departe, poate chiar în fat, a Grivit, ei. O toană de
vânt îl înfăs, ură într-o pânză de apă, luându-i răsufletul
s, i de sus se porni deodată ca un potop. Nu era chip să
rămâie acolo, mai cu seamă că i se părea că scoboară într-
o văgăună. Se uită în toate părt, ile să găsească un adăpost.
Freamătul frunzelor unui copac îi lovi spre dreapta auzul.
Atunci se îndreptă într-acolo. Grăbi, buimac, pasul, dar
cînd ajunse, se opri deodată, dând piept prin întuneric
cu un om. Soldatul se dezmetici îndată s, i puse degetul
repede pe trăgaci, dar celălalt aruncă un cuvânt domol, un
cuvânt străin, pe care Cardas, nu-l cunos, tea, dar pe care
sufletul lui îl înt, elese. Necunoscutul parcă spusese:

— Lasă!
Cardas, lăsă trăgaciul, apoi se uită la tovarăs, ul care se
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lipise de trunchiul copacului să se adăpostească s, i el de
ploaie. Când ochiul i se deprinse mai bine, deslus, i chipul
s, i trupul omului de lângă el. Era un soldat turc, o santi-
nelă rătăcită ca s, i dânsul, trimisă să iscodească dus, manul.
Cardas, se rezemă de copac, cu pus, ca lângă el, s, i se gândi:
cine s, tie câte oboseli, câte necazuri îi sleise s, i lui puterile,
de nu mai dorea acum decât să se odihnească; umărul lui
ajungea pe al străinului s, i-l simt, ea cum tremura; îl pipăi:
turcu era îmbrăcat numai în venghercă, fără manta. S, i
lui Cardas, i se făcu milă; ca s, i când i-ar fi cunoscut limba,
dorobant, ul îl apucă de brat, s, i t, inându-i haina între degete,
îl întrebă:

— De ce n-ai luat mantaua, bre?
Păgânul dădu din mână, în gol, s, i parcă i-ar răspunse

cu glasul lui stins:
— Lasă!
Un gând trecu prin mintea lui Cardas, : „Dacă vine

cumva s, i domn’ sergent cu ceilalt, i? Pricop îl taie pe bietul
turc bucăt, ele.” S, i i se muie inima. „De ce, săracu? Cine
s, tie de unde l-au adus pe meleagurile astea? Cine s, tie pe
cât, i hrănea dânsul acolo, într-un sat, într-o cocioabă hren-
tuită?. . . Îs, i făcea s, i el datoria ca oricare soldat. Iacă, se
cheamă că au stat alături, că s-au încălzit umăr la umăr,
fără să-s, i cunoască fat, a bine, întâlnindu-se acum pentru
întâias, i dată, s, i poate că valurile viet, ei n-o să-i mai aducă
niciodată fat, ă-n fat, ă. Ori o scăpa amândoi să se ducă acasă,
ori unul dintre ei s-o întinde într-o bună zi făr’ de suflet,
cu pus, ca lângă el, pe câmpul de luptă: că glont, u n-alege. . . ”

S, i cum gândea astfel, deodată, din pieptul turcului
scăpă un oftat sfâs, ietor, atât de adânc, încât lui Cardas, i
se păru că suspinase el. Întoarse capul; turcul, încovoiat,
adormise în picioare, trudit, frânt de osteneală. Cardas,
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îi simt, ea mâna caldă s, i atât de slabă că-l împungea osul
umărului prin manta. Deodată parcă îi veni până la ureche
un t, ignal. Tresări, scutură pe turc s, i-i strigă:

— Camarade, camarade!
Acesta se trezi zăpăcit, se uită la Cardas, , îl bătu pe

umăr s, i bolborosi câteva cuvinte. Apoi ridicându-s, i pus, ca
cu greu, se pierdu în noapte. . .

Ploaia se mai domolise. Cardas, o luă înapoi; peste
câteva clipe auzi deslus, it t, ignalul s, i în curând ajunse la
sergentul Nastea ce-l as, tepta cu cei doi soldat, i.

— Bine, măi, credeam că te-o fi mâncat turcii. . . Ce-ai
văzut?

Cardas, se opri scurt.
— Nimic, bună pace, să trăit, i domn’ sergent!
S, i patrula porni înapoi, în ploaie, spre avanposturi.
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Prizonierul

Turcii fugiseră din Smârdan s, i îs, i găsiseră scăparea spre
Vidin, lăsând în drumul lor rămăs, it, ele goanei înfricos, ate:
tunuri, pus, ti, munit, ii — toate îngrămădite la un loc, unele
peste altele; s, i hrană, bucăt, i de pâne înghet, ată, sau pesmet, i
tari ca fierul. Din spatele Smârdanului, pană departe,
îngustându-se din ce în ce ca o panglică, se trăgăna dru-
mul bătut de pas, ii fugarilor. Fulgii nu putuseră acoperi
toate urmele lor; călăras, ii cari patrulau prin împrejurimi
goneau de pe hoiturile cailor căzut, i stolurile de corbi ce
zburau croncănind, se roteau prin aer, iar când patrulele
se s, tergeau în depărtare, se lăsau iarăs, i, puzderii, s, i se
alungau unii pe alt, ii de la stârvurile cari îi îndestulau.

Turcii fugiseră înfrânt, i, după o luptă crâncenă; dar
oboseala atâtor zile de încordare dădură pe mult, i dintre ei
prins, i în mânile dorobant, ilor; unii se as, ezaseră jos, cu ca-
pul plecat, cu brat, ele încrucis, ate, s, i as, a îs, i as, teptau soarta
de care erau încredint, at, i că, dacă le era scris, nu puteau
să scape. Ai nos, tri îi prinseseră. A doua zi după luptă,
pornise spre Dunăre câteva pâlcuri de prizonieri, s, i astăzi
avea să se ducă cel din urmă, vreo cincizeci de pedestras, i,
între care se aflau s, i cât, iva ofit, eri. Ca s, i ceilalt, i prins, i, tre-
buiau să facă drumul pe jos, până la Dunăre, supt paza



călăras, ilor. De cu seară, sergentul-major Mănciuc primise
toate poruncile în privint, a aceasta. Trebuia să ieie zece
călăras, i s, i doi gradat, i, pe sergentul Ghenciu s, i brigadirul
Păilă, s, i, în zorii zilei, să pornească. Până noaptea târ-
ziu, soldat, ii s, i prizonierii se pregătiră, luară fiecare hrana
trebuitoare — pâne s, i brânză — s, i când s, e crăpa de ziuă,
călăras, ii erau pe cai, iar turcii, câte patru, în coloana de
mars, , între ei. S, i porniră. În ajun contenise din nins, dar
peste put, in începuse din nou, s, i fulgii mari se cerneau,
înfoiet, i, în dimineat, a sură s, i înghet, ată. Prizonierii se îm-
brăcaseră care cum putuseră. Unii din ei aveau mantale,
dar cei mai mult, i erau numai în vengherca lor albastră,
scurtă s, i zdrent, uită; cu fesul îndesat pană după urechi,
mergeau încovoiat, i s, i slabi, cu manile vârâte în buzunarele
s, alvarilor, de-abia scot, ând cizmele — legate cu sfoară, să
nu le cadă talpa — din troianele prin care pârtiile fuseseră
din nou astupate. În frunte mergeau cei trei ofit, eri: doi
căpitani de-ai lor s, i un sublocotenent; cei dintâi îmbrăcat, i
în mantăli lungi, iar acest din urmă, numai în tunica pe
care se mai deslus, eau urmele galoanelor de fir. La plecare,
un soldat, un cerchez, îi dăduse mantaua lui, dar el nu
o primise, s, i, vânăt de frig s, i slab, de i se vedeau oasele
obrazului cum îi străpungeau pielea, înainta cu greu, cu
ochii tulburi, s, i parcă urmărind ceva în depărtare.

Smârdanul se pierdea în urmă; s, i-n curând albul ne-
pătat al câmpului obosi vederile. Oamenii îs, i duceau une-
ori manile la ochi s, i îi freca, vrând parcă să le ieie ceat, a
ce-i învăluise. Cât, iva mergeau buimaci, ca amet, it, i, iar
în capul coloanei, calul negru al sergentului-major Măn-
ciuc tăia vânjos valurile de omăt, cu capul în piept, cu
mus, chii picioarelor întins, i ca nis, te coarde. Din când în
când, sergentul-major se întorcea, îs, i punea calul pe flanc,
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s, i lăsa să-i treacă pe dinainte convoiul. Atunci îs, i încrunta
fruntea s, i striga apăsat, la câte vreunul:

— Mă Stavere, o s-adormi pe cal; atunci ce-o să facă
cel de pe jos, ha?

Pe urmă dădea pinteni s, i îs, i lua locul în fruntea coloa-
nei, cu capul în piept, s, i el, ca s, i calul, legănându-se când
la dreapta, când la stânga.

Stras, nic om era sergentul-major Mănciuc. Întreg re-
gimentul îi ducea frica, s, i chiar ofit, erii îi vorbeau lui mai
altfel. Scurt, îndesat, cu capul mare s, i ochii verzi, numai
c-o mustat, ă — că pe una i-o luase, dimpreună cu un ca-
păt de buză, zvârlitura unui cal — îs, i s, uiera cuvintele mai
mult decât s, i le spunea. Doi dint, i îi rămăseseră goi, s, i
totdeauna părea că rânjes, te.

Viteaz s, i vânjos ca un taur, se repezise odată într-un
pâlc de cerchezi, fără să-s, i scoată sabia, s, i, împlântându-s, i
mânile în gâtul celui dintăi, îl smulsese de pe cal s, i se întor-
sese cu dânsul târâs, , în mijlocul escadronului înmărmurit.

Multe însărcinări avusese sergentul-major Mănciuc,
dar de nici una nu fusese mai mândru ca de aceasta din
urmă. Celelalte convoiuri plecaseră comandate numai
de ofit, eri, lângă cari îl puneau s, i pe el acuma. Fără o pu-
tere de judecată mai largă, el s, tia una: era soldat, s, i-n
război dus, manul nu trebuie crutat. Năpârcii trebuie să-i
zdrobes, ti capul. Dacă el ar fi fost în focul oricărui din cei
ce-l urmau cu capetele plecate în jugul înfrângerii, s, i-ar
fi primit soarta fără să crâcnească. De când plecase, la un
lucru se gândea — s, i nu-i putea da de rost: la ce ducea în
t, ară tot, i prizonierii ăs, tia? La ce i-ar fi hrănit statul? La
ce, ajuns, i cu bine — dacă vor ajunge. . . s, i la gândul acesta
mustat, a îi tremura s, i fruntea i se încret, ea — i-ar fi trimis

Înapoi în tara lor. Nu, asta n-o înt, elegea. Să-i fi dat
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pe mâna lui — la rând’, în front, alinierea, un pluton cu
carabinele încărcate în fat, a lor: „foc!!” s, i gata. . .

As, a gândea sergentul-major Mănciuc, când i se păru
că-i miroase a t, igară. Întoarse capul, s, i, printre călăras, ii ce
mergeau în frunte, văzu pe unul dintre cei trei ofit, eri turci,
pe unul bărbos, fumând. Mănciuc întoarse calul, înfipse
cu ciudă pintenii, s, i, despicând rândul, smulse t, igara s, i o
aruncă:

— Nu e voie. Auzi?. . . Nu-nt, elegi ce-t, i spui?. . . Ei, să
s, tii că nu e voie.

Căpitanul se uită cu ochii mari la el, cu un zâmbet de
dispret, s, i mânie, de care buza de jos îi tremura us, or.

Mănciuc se ridică în scări, s, i, cuprinzând cu ochii, pe
deasupra convoiului, pe călăras, i:

— Dacă mai fumează unul. . . apoi!. . .
N-avea nevoie să sfârs, ească. Călăras, ii îl cunos, teau.

Sergentul-major Mănciuc nici comenzile nu s, i le sfârs, ea;
cu toate astea escadronul se învârtea ca o vâjiitoare.

Dar drumul se îngreuia, ninsoarea se îndesea din ce
în ce mai tare s, i un vânt aspru începu să sufle dinspre
Dunăre, purtând troienile dintr-un loc într-altul, ca pe
nis, te valuri.

Caii suflau din greu, iar oamenii, înt, epenit, i cot la cot,
păs, eau încet, trăgându-s, i sufletul, ca s, i când se înăbus, eau.
Sprijinindu-se fiecare pe celalt, se apucau pe după mijloc,
unii de alt, ii, se aplecau ca s, i când ar fi tras la plug s, i îs, i
regulau mersul, încordându-se cu tot, ii deodată.

După două ceasuri, sergentul-major Mănciuc opri con-
voiul. Atunci, cu ochii iscoditori privi peste capetele tu-
turor, s, i-i numără; erau tot, i. Se t, inuseră bine. Dar pe
fet, ele unora ninsoarea înghet, ase, s, i din ochii rătăcit, i, din
răsuflarea grăbită a piepturilor, se vedea bine că la a doua
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postată erau să cadă.
Prizonierii se as, ezară jos în zăpadă; unii îs, i suflau în

mâni să s, i le încălzească. Sublocotenentul, învinet, it de
frig, părea că nu mai simte nimic, că nu vede. Împrejurul
gâtului, pe fes s, i pe umeri, ninsoarea se strânsese într-un
strat gros, ca o blană albă, care poate îi t, inea cald. Căpita-
nul bărbos îi vorbea; îl îmbărbăta. El nu răspundea nimic,
ca s, i cum n-ar fi auzit cuvintele tovarăs, ului. Căprarul Păilă
se uita la el, s, i-n sufletul lui de om milos parcă se făcu un
gol. Îi părea rău de tineret, ea, de s, tiint, a copilandrului care
ajunsese ofit, er s, i care avea să cadă acuma, departe de tot, i
ai lui, de tot, i care-l iubeau. Păilă se luptase, nu dăduse
înapoi niciodată, că era soldat doar, dar as, a era firea lui: îi
era milă s, i de-un câne. Ofit, erul turc îs, i scoase fără să vreie
mâna, vânătă de frig, s, i o duse la gură; atunci brigadie-
rul desfăcu coburii, se uită spre Mănciuc, s, i, cum acesta
privea într-o parte, se plecă s, i-i dete sublocotenentului
perechea de mănus, i ce o avea mai mult la el. Ofit, erul le
luă, deschise ochii mari, apoi zâmbi s, i dădu din cap. Puse
mănus, ile s, i rămase iarăs, i nemis, cat.

Sergentul-major strigă:
— Ei, S, tiucă! Ia calul în trap s, i vezi, ce se zăres, te colo

— ce-o fi pata ceia neagră?
Călăras, ul porni, soldat, ii s, i prizonierii îl urmăriră cu

privirea, îl văzură cum descăleca, cum ridică apoi ceva din
omăt s, i se întoarce:

— Să trăit, i, domnule sergent-major, iacă, o scurteică
ferfenit, ită s, i un fes.

Mănciuc scoase sabia, le luă în vârf s, i arătându-le:
— Ehe! Ista-i unul dintre cei pornit, i de ieri.
Prizonierii înt, eleseră: era unul de-ai lor, căzut în ajun,

sfâs, iat de lupi; s, i un fior le trecu prin trup. Sublocotenen-
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tul ridică ochii s, i parcă privirile îi rămaseră atârnate de
bucăt, ica de haină zdrentuită în dint, ii fiarelor.

De sus, din înalt, se auzi un vaier, ca o tânguire, s, i
vârtejuri de corbi împânziră zarea. Tot, i priviră spre cer.
Unii dintre prizonieri se gândiră poate la spăimântătorul
sfârs, it, acolo, în largul câmpului, când de-abia căzut es, ti
ciuruit, găurit, de ciocurile hrăpăret, e ale păsărilor, mai
îndărătnice s, i mai lacome decât lupii, ale păsărilor care
se hrănesc din trupurile oamenilor s, i a cailor căzut, i în
războaie, care-s, i mânjesc aripele de sânge ca să ducă apoi,
în adâncul senin al cerului, semnul vrajbei s, i nimicniciei
de pe pământ.

Mănciuc ridică în sus capul s, i s, opti printre dint, i:
— Ne vin musafiri.
Apoi dădu porunca de plecare. Dar prins, ii se sculară

anevoie, s, i doi dintre ei rămaseră jos, strâns, i cu bărbia
la genunchi, cu mânele înt, epenite, ca s, i cum înghet, aseră
acolo. Călăras, ii le strigă să se scoale, cât, iva prizonieri îi
ridicară s, i îi luară pe mâni. Convoiul porni, încet, trăgănat,
lungindu-se din ce în ce, din pricina mersului tot mai
îngreuiat al oamenilor.

După câtăva vreme un s, ir se opri; unul dintre cei doi
prins, i, pe cari îi luaseră ceilalt, i să-i poarte, îs, i dăduse su-
fletul. Supt de boală, sleit de osteneală, îs, i găsise sfârs, itul.
Tovarăs, ii îl lăsară jos, vroiră să-l acopere cu zăpadă, dar
sergentul-major băgase de seamă s, i răcni:

— înainte!
Trupul celui dintăi căzut rămase în urmă ca o pată.

Nimeni nu mai întoarse capul să se uite înapoi, dar un va-
iet surd, un învălmăs, ag prelung în aer arăta deslus, it ce se
întâmpla acolo. Stolurile de corbi coborau spre pământ. . .

Căzuseră s, apte prizonieri, dintre care doi fuseseră
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părăsit, i suflând încă. Brat, ele tovarăs, ilor erau prea înt, epenite
să-i poată ajuta, adăpost nu se găsea, s, i seara cădea mohorâtă,
cet, oasă. Călăras, ilor le înghet, ase s, i lor picioarele în cizme,
lăsaseră dârlogii pe gâtul cailor s, i-s, i băteau palmele una
de alta. Numai Mănciuc mergea tot în frunte, calul lui
lua tot cel dintăi troienile în piept, cu mus, chii picioarelor
încordat, i ca nis, te otgoane.

Sublocotenentul turc pierdea puterile din ce în ce; că-
pitanii îl luară între dâns, ii, îl purtau aproape; dar el îs, i
dete în curând seama că i-ar fi peste putint, ă să meargă
pană la sfârs, it. Încetul cu încetul rămase în urmă, în rân-
dul al doilea, apoi se perindă prin toate celelalte rânduri,
s, i când cei din urmă patru prizonieri, la cot cu care mer-
gea, vroiră să-i deie ajutor, dânsul nu primi, îndărătnic,
hotărât parcă în slăbiciunea lui. Brigadierul Păilă se uita
la el, îl văzu că se clatină; bucuros i-ar fi dat calul o parte
din drum, pană se va mai întrema! Dar cunos, tea bine pe
sergentul-major Mănciuc: ar fi fost în stare să-l împus, te.
Se plecă numai, atinse umărul ofit, erului s, i-i arătă în zare:

— Colo. . . nu mai este mult.
Sublocotenentul înt, elese, din mis, carea călăras, ului, ce-

i spunea, îs, i întinse într-un zâmbet buzele înghet, ate s, i
dădu trist din cap.

Cu lăsarea serii, crivăt, ul părea că se întet, es, te, s, i din
depărtări veneau vaiete neînt, elese, din păduri, pe care le
frământa vântul, sau din adâncuri de văi, în care urlau
fiarele.

O jale mare cuprinse pe Păilă. Se întorcea acasă după
atâta vreme de lipsă, scăpase de la moarte, s, i cu toate
aceste parcă ceva i se rupsese în piept; nu putea să înt, eleagă,
în sufletul lui de cres, tin, cum avea să lase să se prăpădească
în pustietăt, ile astea pe ofit, erul tânăr care, ca s, i dânsul, se
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luptase. S, i cum gândea astfel, deodată parcă se făcu un
gol lângă dânsul; întoarse capul s, i văzu că sublocotenentul
lunecase în omăt s, i rămăsese acolo, nemis, cat.

Opri calul, dar în clipa aceea glasul sergentului-major
răsună aspru:

— Mai repede!. . . Brigadier, ne apucă noaptea. . .
S, i porni. În fat, a ochilor însă i se pusese o pânză prin

care nu putea privi s, i între gene îi răsăriră două lacrimi.
Nu-l s, tia pe copilandrul cela, nu-l mai întâlnise nici-

odată, s, i totus, i i se părea că-l iubes, te ca pe un camarad,
ca pe un tovarăs, de arme. . . Îl văzuse bine cum căzuse s, i
cum rămăsese nemis, cat. . . Poate că murise. . . Ar fi fost
mai bine — scăpa. . . Dar dacă trăia încă? Ce spaimă, ce
grozăvie să rămâi în mijlocul câmpului, să vezi cum zbor
spre tine corbii.

. . . S, i-ai tăi, ai tăi, acasă, te as, teaptă!. . . Da, mai bine ar
fi fost să fi murit. Gândul acesta îl necăjea, i se înfipse în
minte. Deodată strânse dârlogii s, i calul se opri. Convoiul
mergea înainte, s, i când se depărta, Păilă se întoarse s, i
porni în galop. Prin lumina cenus, ie a serei, zări trupul
ofit, erului sprijinit într-o mână.

Prizonierul rămăsese as, a, împietrit, uitându-se cu
ochii mari deschis, i, t, intuind parcă o privelis, te de groază.
Brigadierul descălecă, se plecă s, i-l luă în brat, e. Vroi să-l
ridice în picioare, dar genunchii ofit, erului se muie, s, i tru-
pul lunecă în jos, ca s, i cum s-ar fi topit. Călăras, ul privi
împrejur. . . nimic s, i nimeni. Nu-l putea lua, iar inima nu-l
lăsa să-l părăsească. Atunci un gând îi străbătu prin minte.
Duse mâna la centiron, la spate, s, i scoase revolverul, apoi
îl întinse prizonierului. Acesta înt, elese, prin ochi îi trecu
o licărire de bucurie, s, i de-abia luă arma cu amândouă
mânile. Călăras, ul se sculă s, i întoarse capul, ferindu-se să
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vadă ceva groaznic; s, i, după câteva clipe, cât trebuiră dege-
telor înt, epenite ale ofit, erului să apese pe trăgaci, se auzi
o detunătură pe care crivăt, ul o fură repede, s, i o pierdu în
depărtare.

Călăras, ul privi: sublocotenentul îs, i descărcase revol-
verul în inimă, s, i rămăsese întins, încremenit în cea din
urmă zvâcnire a trupului cuprins de moarte. Brigadierul
se plecă, se uită îndelung la fat, a care aproape nu se mai pu-
tea deslus, i de umbrele serii. Tremurând, ridică revolverul,
îl vârî în toc, apoi acoperi trupul cu omăt. Îs, i mai aruncă
ochii o dată; nu se vedea nici o urmă; supt giulgiul alb al
câmpului parcă nu se întâmplase nimic. Călăras, ul îs, i simt, i
sufletul împăcat acum; era linis, tit. Încalecă s, i peste put, in
ajunse convoiul. Lipsa nu i se băgase de seamă. De sus
cădeau fulgii într-una, fos, nind, ca un s, opot; s, i-n frunte
calul vânjos al sergentului-major Mănciuc tăia, pieptis, ,
troienile. Iar oamenii mergeau cu capetele plecate. . . S, i
noaptea cădea.
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Într-o noapte de mai





Om milostiv

— Ei, acu i-acu, neică! zise el.
Iar nas, u-său îi răspunsese fără înconjur:
— Ascultă-mă ce-ti spun eu: nu fi papă-lapte; du-te la

conul Mitică Limbă-dulce, că altminteri mergi la pus, cărie
cu mânile în buzunar. . . Du-te la el; t, i-o face el ce t, i-o face,
s, i-i scăpa. Dă, îi avocat mare, îi om cu trecere, s, i-i d-ai
nos, tri, din popor.

S, i iată-l acum pe Ghit, ă Pas, alău mergând la deputatul
s, i avocatul Mitică Limbă-dulce, care are casa în strada
Justit, iei nr. 5, s, i care primes, te între s, ase s, i s, apte seara,
chiar dumineca s, i sărbătorile.

Dimineat, a fusese o zi frumoasă — soare s, i cald, adevă-
rată zi de început de primăvară: e pe la mijlocul lui martie.
Ghit, ă Pas, alău s, i-a făcut ghetele, s, i-a scos pestelca de piele
de căprioară, a închis sticla cu mastică de Hio, din care nu-
mai dumnealui turna la mus, terii, s, i-a înfăs, urat gâtul cu o
legătură ros, ie, a luat pardesiul, pălăria cea tare s, i a plecat.
Dar iată, când nici nu se as, tepta — că de atâtea gânduri n-
avusese vreme să se mai uite spre cer — se trezi, pe drum,
că începe să bureze. Dracul s-o ia de ploaie! Poftim! Asta îi
trebuia?. . . I se strica lustrul la ghete s, i i se muia pălăria. . .
Pană la avocat mai era doar o bucată bună. De-abia e în



strada Mitridate s, i pană în acea a Justit, iei mai avea de
străbătut două: a lui Gambetta s, i-a lui Popa Prescură. . .
Iut, i pasul. Ploaia se-ntet, ea s, i, după câteva clipe, auzea cu
groază cum îi lipăiau picioarele în apa strânsă repede, prin
adânciturile lăsate de tăbliile sfărâmate ale trotuarului.

A ajuns. O casă la stradă, cu o poartă mare de fier.
Înainte de a intra în curte, Pas, alău se opri privind în toate
părt, ile dacă nu-i văzut, apoi ridică repede picioarele pe
rând, le s, terse cu cele două colt, uri ale pardesiului, s, i încet-
încet sui scările, gâfâind, ca s, i când ar fi călcat postii. Bătu
mai întăi în geam; dar în sala luminată strălucitor, nu
răsări nimeni. Atunci îs, i aduse aminte de sonerie; se uită,
caută. O găsi, e la-ndămână, în stânga, lângă us, orul us, ii,
dedesuptul unei tăblit, e, pe care, lui Pas, alău, i se păru că
scrie „curaj”!

S, i, într-adevăr, ridică mâna, de-abia atinse bumburu-
zul alb

s, i-s, i trase degetul, ca s, i când s-ar fi fript.
Us, a dinăuntru, de la sală, se deschise, apoi cheia se-

nvârti s, i-n broasca us, ii cesteilalte, s, i un fecior în livrea se
plecă put, in, ca s, i când i-ar fi fost frică să nu i se umezească
frizura de aerul jilav de afară:

— Poftit, i, domnule!
Pas, alău nici nu apucă să păs, ească bine pragul, s, i fe-

ciorul îl s, i descheia la palton, în aceeas, i vreme în care îi
s, i smulgea pălăria din cap; apoi, întorcându-l în loc, pe
călcâie, ca pe-o păpus, ă, îl dezbrăcă, lăsându-l în redingotă.

Pe urmă feciorul se înclină mai adânc:
— Mă rog, poftit, i!
Il luă de mijloc, îl trecu printr-un antreu lustruit as, a de

tare, că lunecă de două ori pe spate, apoi îl aruncă într-un
salon. Pas, alău rămase buimac, în mijlocul odăii îmbră-
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cată toată în albastru, cu oglinzi mari, drepte, de sus până
jos, cu două policandre atârnate de tavan — o lumină orbi-
toare. În oglinda din fat, ă omul se văzu bine, des, i la-nceput
nu-i venea să creadă că e el. Pentru întăias, i dată se privea
întreg, bine s, i amănunt, it. Niciodată nu se văzuse atât de
subt, ire, că parcă redingota măslinie — el o crezuse neagră
cum e cărbunele — îi t, inea oasele strânse la un loc, să nu
se risipească pe jos. S, i nasul lung i se scobora as, a de adus
înăuntru de vârf spre gură, ca un cles, te ce-ar fi vrut să-i
smulgă ceva — cuvintele care acum simt, ea el bine că n-o
să-i vie pe limbă. Ochii s, ters, i: cărunt, zgribulit. . . Tare-
mbătrânise!. . . I se părea că-i la un vrăjitor. Atâta sclipire,
de sus de pe peret, i, de jos, îi făcea rău, îl amet, ea. Pas, alău
se uită prinprejur; chiar lângă el era un jâlt, ; îndoi încet
genunchii s, i se lăsă us, or pe marginea scaunului. Deodată,
în trei oglinzi, alt, i trei oameni se lăsară odată cu dânsul,
ca nis, te umbre ce-i urmăreau mis, cările. Pas, alău răsuflă
adânc. . . Cine-l pusese să vie la un avocat as, a de mare!
Parcă-i încolt, ise în minte un gând: s-o s, teargă frumus, el.
Dar us, a se deschise din nou, s, i un alt fecior — ăsta îmbră-
cat în negru — răsări în prag.

— Dumneavoastră vroit, i să vorbit, i cu domnul avocat?
Pas, alău se gândi că doar la asta venise; înghit, i mai

mult decât răspunse:
— Hâhî!
—Atunci, poftim dincoace!
S, i omul iar îl luă de spate, îl duse binis, or pe covorul

moale, pe care Pas, alău, din prevedere, se ferea să nu mai
lunece ca-n sală: s, i pe o altă us, ă, intră într-o altă odaie:

— As, teptat, i!
Rămase iarăs, i buimac, în mijlocul salonului mare, îm-

brăcat în mobilă ros, ie, cu tricheluri în păret, i s, i cu oglinzi
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rotunde, atârnate plecat, sus, încât odaia se arăta în ele
prăvălită, gata-gata să se răstoarne. S, i lui Pas, alău din
nou îi veni să creadă că visează. Iar se as, eză pe margi-
nea unui jâlt, . După câteva clipe se linis, ti s, i răsuflă mai
us, urat. Gândurile i se mai limpeziră, s, i atunci îi trecu prin
minte vorbele lui nas, u-său: „T, i-o face el ce ti-o face s, i te-o
scoate din încurcătură. . . că-i s, i el. . . de-ai nos, tri. . . din
popor!” As, a e, i-o face conul Mitică Limbă-dulce ceva. . .
E deputat. . . L-a votat doar de trei ori, el, Ghit, ă Pas, alău,
crâs, m.. .

. . .Un scărt, âit, s, i de unde nici visa, se deschise o altă
us, ă ca ruptă din părete, s, i feciorul îl întrebă, de două ori,
până să primească răspunsul:

— Numele dumneavoastră?. . . Numele dumneavoas-
tră?. . .

— Ghi. . . Ghit, ă, Pa. . . Pas, alău!
Feciorul întoarse capul s, i aruncă vorbele ca dintr-o

goarnă, dincolo în odaie:
— Domnul Ghit, ă Pas, alău!. . .
Pe urmă se întoarse de-l chemă:
Poftit, i, mă rog. . .
Merse ca tras de-o sfoară, intră în a treia odaie; numai

scaune, canapelut, e: ros, ii, galbene, s, i oglinzi, s, i. . .
— As, teptat, i put, in. . .
Omul rămase o clipă locului, s, i cum îs, i trecea mâna

peste ochi, să ieie de pe dâns, ii ca o perdea ce-l împiedica
să vadă, un brat, îl împinse din nou. Iar feciorul. Trecu
deodată în altă încăpere, statura feciorului se s, terse s, i-n
fat, a lui Pas, alău răsări, ca din pământ, un om scurt, burtos,
chel ca-n palmă, încât capul lui se părea că-i un alt glob de
lampă supt care ardea o lumină la fel cu cea din mijlocul
odăii, de sus, ce arunca rotogoale, clătinându-se; s, i supt
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globul acesta, două scântei ascutite: ochii conului Mitică
Limbă-dulce, chiar domnul deputat s, i avocat.

Pas, alău îl cunos, tea, îl auzise vorbind, s, i totus, i i se
părea acuma că nu-l văzuse în viata lui. Vroi să se închine,
să zică: „sărut mâna!”, dar nu putu măcar crâcni.

Avocatul îl apăsă de umăr:
— Stai, suflete.
S, i, fiindcă Pas, alău tăcea mereu, conu Mitică începu

să-l
Întrebe dulceag:
— Es, ti din coloarea noastră?
— Hâhî, săr’t mâna. . .
— Bine, tare-tare bine. . . Es, ti. . . es, ti. . . negustor? Cu

ce te ocupi?
Pas, alău înghit, i, mai luă suflet.
— Cârciumar. . . coane Mitică.
— Aha!. . . cârciumar. Iată, domnule, un negot, , un

negot, fain! Cu cârciumăritul faci bani, s, tii, berechet, colea.
S, i avocatul încovoie palmele una peste alta, făcându-le

scoică, cântărind în aer, ca s, i când ar fi t, inut o pungă grea.
Crâs, marul începu să se simtă mai la largul lui. . .
— Săr’t mâna. . . nu prea, acum nu prea. . . al’dată. . .

că s, i oamenii au mai calicit. . .
Dar conu Mitică îi lua repede vorba din gură:
— Oris, icum, suflete, oris, icum, tot câs, tigat, i bine. . .

Unde ti-i cârciuma?
— In Plopii cu sot, , la colt, în fat, a Hengherigiului. . .

cum o iei la barieră. . . La dreapta, când mergi încolo. . .
la stânga. . .

— Când vii încoace. . . Bun loc. . . S, i. . .
Avocatul îs, i scoase batista s, i-o trecu pe fat, ă, răspân-
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dind un miros de „Ideal”, parfumul dumisale, apoi, as, a,
într-o doară:

— Trebuie să-t, i iasă zece mii de lei ca popa. . . cinci
sute pe lună. . . Ehei. . . bună treabă!. . .

Dar, fiindcă Pas, alău se pregătea să-i răspundă, conul
Mitică nu-i dete vreme să înceapă, se lovi cu amândouă
palmele peste genunchi, se plecă put, in înainte, s, i, grăbit:

— Ei, chestiunea, chestiunea noastră!
Omul nu pricepu:
— Ce e? Ce daraveră ai? îl mai întrebă avocatul.
Crâs, marul se as, eză pe scaun, căută să-s, i amintească

cele dintăi trei cuvinte cu care începea să-s, i povestească,
de-o săptămână, întâmplarea la tot, i, cuvinte de cari cele-
lalte se t, ineau lant, , s, i începu:

—.. .N-ai să crezi!. . . Nici să mă gândesc, as, a să am
parte de ceva pe lume, nici să mă gândesc, nici dumitale
prin gând să-t, i treacă, mă rog, că fusese ceva pregătit de
mai nainte. Eu n-am cu nimeni nimica. . . Un sfrijit ca
mine să-l doboare, da s, tii, dintr-o lovitură. Vine în cârci-
umă s, i cere un chil. „Bine, ît, i dau, da banii, ici, pe tejghea.”
Că ves, nic mă băuse s, i bani, canci!. . . Plătes, te un chil. . . Da
venise trăsnit de-aiurea; că cine nu-l s, tie pe Mitu

Becheru din Zlătari? Să dai, s, i să fugi! Asta pe la
două după douăsprezece, ziua. Bea chilul — să-i dau altul!
„Bine, altul; da banii pe tejghea.” Nu, că el nu dă banii.
„Măi — zic — banii, altfel nu-t, i dau.” „Ba să-mi dai, că-t, i
stric tot. . . ” S, i nici n-apuc bine să-i prind vorba, s, i pleosc ia
două sticle de borvit, de pe tejghea s, i le lăt, es, te pe dus, umea.
S, i dă să se ducă. Pe mine mă t, ineau bani. . . Dumnezeu s, tie
cum.. . Mi se ridică sângele la cap, pun mâna pe stinghia
cu care proptesc us, a, s, i-o arunc, să-l ologesc. . . Dracu s, tie
cum am aruncat. Mi se suise sângele la crier. . . ÎI pocnesc
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în cap, drept în ceafă, s, i pac! se-ntinde Becheru meu la
pământ. Sânge năvală; du-l la spital. . . Vin oamenii, sect, ia,
hai la polit, ie. . . Mai dă-i unuia un leu, celuia doi, scăpa-
sem. Da Zăludu, Toma Zăludu, celui de i-am luat vinul cel
ros, de sub nas, acu un an, a-nvăt, at pe nevasta lui Becheru
de necaz. . . pârlitu. . . s, i m-a dat în judecată. . . S, -acu. . .
Răsuflarea cârciumarului se curmă. . .

— S, -acu vii să te apăr.
Avocatul mai stă put, in pe gânduri, apoi:
— Greu. . . oricum, o palmă-două, mergea să-i fi dat.

Dar capul? Ha?. . . Capul, cea mai fragedă parte a trupului
s, i cea mai pret, ioasă. . . Ce facem?. . . Ce facem cu capul?. . .
Greu, suflete, neică. . . am uitat cum ît, i zice.

— Pas, alău, Ghit, ă Pas. . .
— Greu, neică Pas, alău. . .
Avocatul îs, i dădu mâna peste frunte, ca s, i când s, i-ar fi

ridicat părul, se frecă pe fat, ă, apoi repede:
— Ei, dar pentru dumneata. . . că es, ti din coloarea mea,

oi face totul.
Apoi s, i mai repede, as, a din treacăt numai, as, ezând

nis, te hârtii:
— Scoate cei cinci sute de lei ce spuses, i că mi-i dai,

vii poimâine, mergem împreună, să vedem când e terme-
nul. . .

Pas, alău îngălbeni. Când spusese el de cinci sute de
lei? Nu-s, i aducea aminte. Se zăpăci, se sculă în picioare s, i
bâigui:

— Săr’t mâna. . . vorba-i că n-am.. . decât. . . optzeci
de lei, coane Mitică. . .

Avocatul încret, i fruntea.
— Ei, frate. . . parcă zises, i. . . S, tii. . . vroisem, pentru
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dumneata. . . Altfel eu nici nu fac afaceri de astea. . . mici.
Eu nu iau decât de la o mie în sus. . . Unde am vreme,
domnule Pas, alău?. . . Unde am vreme să mă ocup de toate
bagatelurile?. . .

Pentru astfel de sume nici n-am deschise rubrice în
registru. . .

Să-ti arăt.
Avocatul întinse mâna, prinse bumburuzul clopot, elului

de pe birou, îl învârti, s, i târâitul prelung aduse pe un tânăr
ros, cat

— secretarul domnului avocat.
— Adu registrul de afaceri! îi porunci.
Secretarul se făcu nevăzut s, i peste o clipă veni cu o

condică mare, legată în piele verde, cu marginile aurite, o
lăsă pe birou s, i se duse. Avocatul o deschise, întoarse cea
dintăi foaie, de mătase, care fos, ni ca o rochie, apoi răsfoi
repede, se opri s, i arătă cu degetul:

— Uite, azi spre pildă. . . uite, domnule Pas, alău. . . mă
rog. . . 19 martie. . . S, tii citi. . .

S, i începu să silabisească:
— Pro-ce-sul. . . domnului. . . numele nu te prives, te —

trecem mai departe; as, a: ce-re-re de punere supt interdict, ie. . .
Uite ici.„ la coloana asta: Onorariu: 4.000 de lei — 2.000
încasat, i. Astălalt. . . domnul. . . Hm-hm-hm-hm.. . În-ves-
ti-rea cu formula executorie. . . 2.500 lei încasat, i. . . Mai
departe: Frat, ii. . . pentru ies, irea din indiviziune, 5.000 de
lei. . . domnule Pas, alău. . . În-ca-sat, i. . .

Apoi închise condica s, i se întoarse către cârciumar:
— Ei, unde să te vâr pe dumneata cu patacele dumi-

tale? Unde? Pentru numele lui Dumnezeu, unde?. . .
S, i începu a se tângui:
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— Ce să fac! Ce să fac!. . .
Dar pesemne că o idee fericită îi străbătu mintea. Se

lumină la fată:
— S, tii ce?. . .
Avocatul sună iar. Secretarul sosi:
— Cât ai zis că ai, suflete, întrebă conul Mitică Limbă-

dulce pe crâs, mar.
— Optzeci de lei!
Conu Mitică porunci mai întâi secretarului:
— Domnule secretar, ia ăs, tia optzeci de lei de la dum-

nealui. . . pentru cheltuieli de cancelarie. Apoi, cu hotă-
rârea omului care s, tie să-s, i calce pe inimă, bătu pe Pas, alău
prietenes, te pe umăr:

— Te apăr degeaba!
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Furnica

În mahalaua Tătăras, ilor tot, i îl cunos, teau pe Ion Cuhulea.
Născut s, i crescut acolo, trăind cincizeci de ani în s, ir numai
pe locul acela, nici nu putea fi altfel. Copiii, de la vârsta de
s, apte ani, când prindeau să învet, e carte, pe lângă s, coală,
mai s, tiau unde-i biserica s, i casa lui Cuhulea; iar biserica
era mai greu de nimerit decât căsut, a mos, neagului. Dintr-
un bordeias, prizărit, locuint, a Cuhules, tilor la-nceput, as-
tăzi mos, neagul clădise, din munca lui, patru odăit, e, cu
peret, ii îmbrăcat, i pe dinafară într-o perdea de iederă care
flutura la cea mai mică bătaie a vântului, ca un fald de
steag. S, i cum era pe un vârf de dâmb, din orice parte a
Tătăras, ilor puteai privi drept în ograda lui Cuhulea.

La început Cuhulea a fost paracliser un s, ir întreg de
ani, apoi, la bătrânet, e, s-a lăsat, s, i acum stătea să se odih-
nească. Om scurt, ciolănos, purta mustăt, ile rase s, i, cum
era spân, mai nu i se cunos, teau nici sprâncenele. Nu-
mai ochii albas, tri s, i totdeauna speriat, i împrăs, tiau ceva
neobis, nuit peste fat, a lui. Era morocănos, rar intra în vorbă
cu cineva, s, i atunci două-trei vorbe de schimba, atâta, în
portit, ă, apoi repede se trăgea, ca ariciul, în ograda lui. De
câte ori treceai pe la dânsul, îl vedeai, printre parmaclâc,
stând pe vârful picioarelor, privind vreo floare din grădină,



sau la vreo găină ce scurma. Asta era patima lui Cuhulea:
să privească, să se uite cu de-amănuntul s, i îndelung la
câte ceva patima omului care trăies, te singur s, i are răgaz
să vadă s, i să gândească.

Stătea ceasuri întregi în fat, a unui trandafir sau a unei
garoafe. S, tia fiecare floare când s-a desfăcut din boboc
s, i aproape vedea crescând orice tulpină din grădina lui.
Urmărea cu ochii lui rotunzi toate vietăt, ile din ogradă:
s, tia că găina Bogheta nu se oua la un loc cu celelalte, căci
o pândea Sura, o nadoleancă pestrit, ă la pene, s, i o ciupea
de creastă până i-o însângera, de aceea o lăsa să se ouă
lângă gard, într-o tufă de brusturi, iar iarna, în pod, după
horn. Cunos, tea pricina dus, măniei dintre câinele lui s, i cel
al vecinului. Nu era frunză care să cadă, nu era creangă
care să se usuce, fără ca mos, neagul să nu se întrebe s, i să
nu cerceteze cum s, i ce fel se întâmplase lucrul.

S, i din pricina asta îi s, tiau cu tot, i de frică. Mai cu seamă
de la întâmplarea cu banii lui Almas, u. Acestuia i se furase
nis, te parale, tot ce strânsese s, i el o viat, ă întreagă, vreo
două-trei sute de lei. S-a plâns bietul om la tot, i, s, i atâta
era de amărât, c-a venit s, i la Cuhulea să-i spuie. Cuhulea
l-a ascultat, s, i pe urmă i-a vorbit as, a, ca din senin:

— S, tii că pe Arghir l-am văzut cumpărând ieri o găină?
Almas, ul rămase cu gura căscată: ce-i vorbea el, s, i ce-i

răspundea mos, neagul? Dar acesta adăugă:
— S, i de ziua lui a făcut chef stras, nic.
Cum Almas, u stătea tot ca picat din cer, Cuhulea dădu

mai de-a dreptul:
— Dă, când mănânci o viat, ă-ntreagă bors, cu s, tir, s, i

sai deodată la ciorbă de găină... Apoi se lepădă: Dă, eu nu
zic... Numai t, i-am spus, că omul, dacă are ochi, trebuie să
vadă.

142



Păgubas, ul a-nt, eles, a cercetat s, i a găsit ce mai rămă-
sese din bani la Arghir.

Într-o vară, cum bătrânul urmărea cu privirea o gân-
ganie ies, ită la lumină, ca să vadă la rădăcina cărei flori
s, i-o fi având cuibul s, i să i-l stârpească, îl strigă la zăplaz
un băietan, unul Ilie Trăsnea, scriitoras, la percept, ie:

— Mos, Cuhulea, mos, Cuhulea!
Mos, neagul nu se mis, că, dar, la urma urmei, după ce

dete de locul gânganiei, întoarse capul s, i întrebă:
— Ce-i?
— Apoi... Dă! t, i-as, vorbi ceva.
— Zi!
— Vin-aici!
— Ei! că multe-t, i mai trebuie!
S, i bătrânul coborî încetis, or până lângă băietan.
— Ce-i?
— Mos, Cuhulea, t, i-as, spune ceva, da... Să nu te superi.
— Da zi odată, băiete.
— Uite ce-i: pe Smaranda, pe vară-mea, iar a alungat-o

bărbatusău. A bătut-o s, i-a gonit-o din casă. Sfătuies, te-l
s, i dumneata, mos, Cuhulea, poate-o primi-o, c-a bătut-o
degeaba.

Cum vorbeau as, a, numai iată s, i femeia, Smaranda. S, i,
cum auzise cele câteva cuvinte din gură, îs, i duse pestelca
la ochi s, i începu să spuie, printre sughit, uri de plâns:

— Degeaba; că nici moartă nu-i mai intru în casă.
După ce-s, i s, terse ochii, ca să dea loc celuilalt rând de la-
crimi, urmă: Mai bine m-oi vârî slugă undeva, să-mi câs, tig
o bucată de pâine, s-o pot mânca fără bătăi... Iacă, te-oi
sluji pe dumneata, mos, Cuhulea. Zău te-oi sluji, numai pe
mâncare.
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Mos, neagul tresări, măsură femeia din cap până-n pi-
cioare, îi privi rochia s, i i se păru curată; polcut, a parcă nu-i
era prinsă în ace, ca la cele lenes, e, era încheiată în nasturi;
în picioare, pantofi.

Repede, ca într-o sclipire, îi trecu pe dinainte bătrânu-
lui toată viat, a lui de singuratic.

Trebuia să se gândească.
— Uite ce e, zise, în sfârs, it, vino mâine pe la mine,

s, i-om vedea, om vedea...
Băietanul s, i femeia plecară, iar bătrânul se duse în

casă, luă un cut, it s, i se întoarse în grădină, să sape la tul-
pina rozetei unde se dusese chiftirit, a. Cum săpa, nerăbdă-
tor să dea mai repede de jiganie, deodată îs, i aduse aminte
de femeie. S, i, cum dezgropa t, ărâna, as, a îs, i dezgropa în
minte trecutul lui, viat, a lui singuratică, petrecută aici, în-
tre cât, iva peret, i. Da, era bătrân, se simt, ea mai slab, i-ar fi
prins bine tovărăs, ia unei fiint, e; s, i, totus, i, când se gândea
să mai amestece încă pe cineva în treburile s, i în mersul
traiului zilnic, parcă se cutremura. De când era pe pământ,
îs, i ducea rostul singur; de ce s-ar lenevi tocmai la sfârs, it?
Dar lacrimile femeii îi muiau inima...

Dădu de cuibul chiftirit, ei, într-o împletitură ca de câlt, i,
tocmai la rădăcina florii. Din cuib ies, iră repede două gân-
gănii, pe care Cuhulea le rostogoli cu limba cut, itului în
pahar. S, i se gândi: dacă s, i urâciunile astea trăiesc împre-
ună s, i se pot înt, elege, adică de ce n-ar încerca s, i el, că-i om
cu judecata întreagă, putând apropia ce-i bine, înlătura
ce-i rău. Apoi se uită în pahar. Să le omoare? Se cutre-
mură de scârbă. Străbătu ograda, deschise portit, a din
fund s, i, ies, ind pe locul pustiu de din dosul casei, se duse
pe marginea râpei s, i aruncă gângăniile în fundul ei.

— As, a!
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Apoi mai meremetisi un perete, închise păsările mai
dereme s, i, fiindcă simt, i un junghi în dreapta, se culcă cum
înserase. Peste noapte îi fu cam rău. Avea fierbint, eală. Se
sculă, bâjbâi pe întuneric, să caute o lămâie, să-s, i facă
limonadă. Vorbea singur:

— Dacă ar fi cineva să mă îngrijească, nu m-as, năcăji
as, a.

Pentru întâias, i dată îi venise gândul acesta. De când
s, tia că ar putea să aibă un ajutor, parcă îi mai slăbise hotă-
rârea de până acum în viat, ă.

A doua zi dimineat, ă, când veni femeia, o întrebă:
— Da bărbatu-tău ce-o să zică?
— Ce să zică?
— Îl ai cu cununie?
— Nu.
— Apoi atunci rămâi, să fii femeie la locul tău, să-t, i

vezi de treabă, s, i-o să fie bine.
Într-o lună de zile, Smaranda se deprinsese s, i cu casa,

s, i cu păsările, s, i cu florile cu toate obiceiurile stăpânu-său.
Cum s, tia put, ină carte, îi t, inea socoteală de cheltuielile zil-
nice; iar drept răsplată purtării acesteia, Cuhulea o punea
cu el la masă.

Se deprinseseră as, a de bine unul cu altul că toate tre-
burile erau pe mâna femeii, iar mos, neagul îs, i vedea numai
de florile lui.

Într-o seară, cam după vreo opt luni, cum stăteau în
cerdac, bătrânul îi vorbi rar, as, ezat:

— Ascultă, Smarando! Tu es, ti femeie harnică s, i bună.
Mi-ai îngrijit casa, s, i pe mine, s, i m-ai mult, umit totdeauna.
Ca s, i mine, n-ai pe nimeni în lume. Eu îs bătrân, mâine-
poimâine mă duc. Cui rămâne tot ce-am agonisit?
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Femeia privea drept înaintea ei; parcă înt, elegea ce
avea să urmeze în vorba bătrânului.

— Cui rămân toate astea? T, i le-as, lăsa t, ie... da vezi, ca
să fie în regulă toate, ar trebui să-mi fii nevastă, s, i sunt
bătrân... iar lumea îs, i bate joc de oameni... Ai vrea?

Femeia răspunse scurt, cuvântul pregătit mai dina-
inte:

— Da.
Spusese vorba asta ca oricare alta, o vorbă care t, i-ar fi

adus un pahar cu vin când t, i-e sete de apă, o frunză când ai
vrea o floare, s, i totus, i o vorbă care, oris, icum, mult, umes, te,
cel put, in, dacă nu poate da fericirea.

Când auziră tătărăs, enii că se însoară Cuhulea, mult, i
au râs, alt, ii au dat din umeri nu era treaba lor , iar unii
i-au dat s, i dreptate. Nunta s-a s, i făcut într-o duminică,
acasă, numai cu popa, cât, iva oameni s, i vărul Smarandei.
S, i a trecut s, i asta; lucrurile au intrat iar în vadul lor.

Nimic nu se schimbă în casa lui Cuhulea; atâta doar
că în locul odăii de culcare a Smarandei se făcu un fel de
sufragerie. Protivnic obiceiului de până acum, la masă
venea de două-trei ori pe săptămână vărul femeii. Cum
toată gospodăria era în mâinile Smarandei, bătrânul se
plimba de colo până colo, uitându-se cu de-amănuntul,
cum avea obiceiul, la toate. Smaranda parcă mai întine-
rise, s, i schimbarea aceasta nu scăpase ochiului bărbatului
ei. Într-o lună se înviorase. Cuhulea simt, ea o bucurie
ascunsă, de care nu-s, i dădea bine seama; era mult, umit
că putuse să mis, te ceva în sufletul amărât, odinioară, al
femeii.

Într-o seară, era prin august, Cuhulea întârziase la vie,
un petic de vie ce avea la deal, nu tocmai departe; băietanul,
vărul Smarandei, rămăsese să mănânce cu dânsa. S, i cum
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da să se ducă, se sculă în picioare s, i se apropie de nevasta
lui Cuhulea:

— Zi, tot nu vrei?
— Nu.
Flăcăul o apucă de umeri s, i o întoarse bine spre el:
— Uită-te la mine. Nu?
— Nu.
— Ei, asta-i!
S, i se aplecă repede s, i sărută femeia apăsat pe buze.
Femeia nu s-a ferit; văru-său s-a dus, iar dânsa a rămas

cu capul în mâini, ca amet, ită. De mult se împotrivea pati-
mii acesteia, dar vedea bine că se sfârs, ise, trebuia să cadă,
tocmai acum, când îs, i legase viat, a în fat, a lui Dumnezeu
de un altul.

Pe drum, băietanul se întâlni cu bătrânul. Ca s, i cum s-
ar fi s, tiut vinovat fat, ă de el, îl ocoli. Cuhulea băgă de seamă.
De altfel, mai demult parcă purtarea tânărului ăstuia nu-i
cam plăcea. Când intră în odaie, găsi pe Smaranda tot as, a,
cu fat, a în palme.

Se duse repede lângă ea, o mângâie:
— Ce ai, Smarando, ce ai?
Se uită drept în ochii ei s, i o văzu plânsă. Îi spuse deo-

dată:
— Ascultă, t, i-a adus vreo veste rea. Să s, tii, să nu-l mai

văd pe aicea. Să nu-l mai văd. Nu-mi place purtarea lui!
Femeia tresări, se ridică repede, îs, i dădu părul în sus,

pe frunte, s, i schimbând vorba:
— Ce mai e pe la vie, mos, ule?
Tot mos, ule îi zicea lui Cuhulea.
Bătrânul, căruia de mult încă nu-i mai plăcea să-i zică

astfel, se hotărî să-i spuie, dar se opri îndată, rus, inat.
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Iarna trecu repede; primăvara se pregătea să aducă
iarăs, i mos, ului bucuria florilor.

Lucrurile nu suferiseră altă schimbare decât că Ilie
Trăsnea venea acum mai rar, că-i spusese Smaranda. Iar
în urmă bătrânul i-o tăiase de tot:

— Ia ascultă, omule, casă n-ai? N-ai s, i tu ce munci?
Băietanul scrâs, ni din dint, i, se duse în odaie, chipu-

rile să-s, i ieie o legătură, se uită pe fereastră, să vadă nu
cumva Cuhulea vine după el, s, i, zărindu-l tot acolo, plecat
deasupra unui strat cu flori, vorbi repezit Smarandei:

— De-acu nu mai pot veni pe aici. S, i o luă în brat, e.
Apoi, cu glasul stins: Vino tu pe la mine.

Femeia se zbătea; zise:
— Nu pot.
— Să vii!
Femeia tăcu, s, i băiatul ies, i pe poartă ca o furtună...
Odată, stăteau afară, în fat, a casei, pe o bancă; Cuhulea

îs, i aduse aminte:
— Smarandă! n-am pus fărmătura de pâine furnicii

mele.
S, i plecă în casă. De o săptămână în s, ir, o furnică ve-

nea pe masa albă de lemn să-s, i caute hrana. Întâi s, i-ntâi,
când o văzu fugind cu piciorus, ele ei mărunte pe lemnul
geluit curat, Cuhulea, temându-se că au năvălit furnicile
în dulcet, i, se repezi la dulap.

Acolo nu văzu vici una, s, i cum se întorcea s-o prindă
s-o zvârle afară, băgă de seamă că furnica umflase o făr-
mătură de coajă s, i o ducea grăbită spre ascunzătoarea ei.
Mos, neagul o lăsă atunci s, i o privi până se făcu nevăzută,
cu coajă cu tot, sub fat, a mesei. A doua zi o văzu din nou,
căutând iute, mis, cându-s, i cele trei bucăt, i ale trupului ei,
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ca trei mărgele îns, irate; dar fiindcă masa era s, tearsă, Cu-
hulea îi zvârli el o bucăt, ică de miez. Furnica o luă s, i se duse.
A treia zi chemă s, i pe Smaranda să vadă lucrul acesta s, i,
de o săptămână în s, ir, în fiecare zi, dimineat, a s, i seara,
hrănea gângania. Astă-seară o uitase.

Când se întoarse din nou în cerdac, Cuhulea zâmbea
mult, umit; zise:

— Mă as, tepta!
— I-ai dat?
Bătrânul se plecă, s, i-n taină:
— Ghici ce?
— Ce?
— Cozonac, cozonac.
S, i prinseră să râdă!
Peste două zile venea Pas, tele. Era cald s, i-o seară linis, tită.

Departe tare, dealurile viorii păreau că se topeau în aer,
s, i-ncetul cu-ncetul nu se mai zăriră. Se lăsa noaptea. Zar-
zării înfloriseră, s, i mirosul florilor lor, mirosul rozetelor
s, i-al zarnacadelelor se împrăs, tia adormitor. Femeia se
gândea cu mult, umire la viat, a ei tihnită, alăturea de omul
acesta bătrân, care se purtase până acum cu dânsa ca un
tată. S, i totus, i parcă-i venea să plângă. De ce? În pieptul ei
simt, ea as, a ca un val care se ridica repede de la inimă spre
gât, spre sufletul ei, s, i o chinuia parcă, o înăbus, ea. S, i cum
îs, i apăsa pieptul fără de voie cu mâna, lacrimile îi izvorâră
din ochi s, i începu să plângă cu sughit, uri.

Bătrânul se repezi spre dânsa. Îi luă capul în mâini, îl
alintă ca pe al unui copil, o legănă, cuprins de mâhnire:

— Ce ai? Ce t, i-e, Smarando? T, i-e rău? Es, ti bolnavă
cumva?

Femeia răspunse printre suspine:
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— Nimic, nu-i nimic. Nu s, tiu de ce m-am înecat, deo-
dată.

Apoi au rămas tăcut, i...
Smaranda tânjea. Bătrânul nu-s, i vedea capul. Nu s, tia

ce are femeia. Aduse un doctor, acesta se uită zâmbitor la
amândoi s, i-i încredint, ă că nu-i nimic:

— Boalele astea îs, i găsesc leacul.
Cuhulea cumpăni vorbele aceste; apoi, în mintea lui,

deprinsă să apropie s, i să cântărească toate, parcă se făcu
lumină. Puse în legătură îndepărtarea lui Ilie cu tânjirea
femeii. Oare nu se iubeau? S, i-ntâias, i dată îs, i dete seama
că-n sufletul lui era ceva mai mult decât iubirea unui tată.
O iubea. Lui Cuhulea îi era parcă rus, ine să se gândească la
asta, îs, i bănuia singur, aduna atâtea dovezi potrivnice ca
să-s, i scoată din minte credint, a asta, s, i totus, i sufletul ies, ea
biruitor. O ciudă grozavă îl cuprinse împotriva slăbiciunii
lui s, i-mpotriva lui Ilie.

În seara aceea se plimbă mult, singur, prin ogradă,
până îl strigă nevasta:

— Mos, ule, e răcoare. Intră înăuntru!
Într-o zi Smaranda se dusese după nis, te târguieli s, i

nu se întoarse decât seara, târziu. Bătrânul o as, teptase
neastâmpărat, în poartă, s, i cum o văzu:

— Unde-ai fost?
— În târg.
— De-atuncea? De la prânz? Hm!
S, i din clipa aceea bătrânul o urmări aproape pas cu

pas.
Într-o duminică erau amândoi în grădină, Cuhulea cu

florile lui, Smaranda la parmaclâc. Cum curăt, a o rozetă
de câteva frunze uscate, mos, ului i se păru că nevastă-sa
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vorbes, te cu cineva. Întoarse capul era Ilie; băietanul, vesel,
îl strigă:

— Ce faci, mos, Cuhulea?
Iar femeia se depărtă repede s, i o luă spre casă. Bătrâ-

nul mormăi:
— Bine!
Apoi întoarse spatele. Dar lăsă stratul cu flori s, i veni

s, i el în odaie. Când intră, i se păru că femeia, care nu
se as, teptase să-l vadă, făcuse o mis, care de mirare. Zăpă-
cită, Smaranda încremeni la capătul mesei unde o găsise.
Bătrânul o întrebă:

— Ce făceai?
Femeia rămase o clipă fără să răspundă, apoi, aruncându-

s, i ochii pe masă:
— Uite, mă uitam că a ies, it iar furnica.
Bătrânul crezu; începu să privească s, i el. Furnica sta

în mijlocul mesei, căutând parcă fărmătura obis, nuită.
Smaranda ies, i să-s, i vadă de treburi, iar bătrânul rupse

o bucăt, ică de miez s, i-l aruncă. Apoi se uită cu mare băgare
de seamă. Furnica apucă fărmătura s, i începu să o tragă, ca
pe celelalte, spre capătul mesei. Atunci, absorbit în urmă-
rirea ei, căută să vadă unde o să se ducă. Furnica se coborî,
us, oară. Cuhulea se lăsă pe vârful picioarelor să se uite, s, i
deodată ochii i se opriră pe un petic de hârtie strecurat
între fat, a de lemn s, i stinghia ce lega picioarele mesei. Bă-
trânul uită furnica, trase hârtia mototolită, vârâtă repede,
la întâmplare, în ascunzătoarea ei, îs, i luă ochelarii s, i se
duse lângă fereastră să citească:

Te-am as, teptat iar joi. De ce n-ai venit? Pândes, te
mos, neagul când s-o duce la vie. Ori t, i s-a făcut milă de el?

Scrisoarea era de la Ilie, îi cunos, tea scrisul. Bătrânul
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începu să tremure, apoi căzu, moale, pe scaun. Vrasăzică,
nu se îns, elase. Se iubeau. Atuncea, când a întârziat, dânsa
la Ilie fusese. S, i acum a fost de ajuns numai o clipă ca să-i
s, i strecoare bilet, elul. O ură grozavă îl cuprinse împotriva
omului aceluia care-i adusese femeia aceasta în casă s, i
care acuma îi sfărâma viat, a. Cine-l pusese să o ieie, să o
culeagă de pe drumuri?

Smaranda intră. Când văzu pe mos, neag stând pe
scaun, la capătul mesei, se uită îngrijată.

Cuhulea începu, înecându-se parcă:
— Smarandă, o să mă duc la vie.
Femeia se prinse, întrebă grăbită:
— Când, mos, ule?
Bătrânul se sculă, cu ochii rătăcit, i.
— Astăzi, ca să te pot, i duce mai degrabă la Ilie.
Femeia încremeni. Dar furia cuprinse pe bătrân. Se

repezi la nevastă-sa s, i o apucă de mâini, strângându-i-le:
— Astăzi, astăzi, acuma, ca să te duci la Ilie. Auzi?...

Ai ascuns hârtia, dar am gâsit-o. Mi-a scoc-o Dumnezeu
înainte... Hai, du-te la Ilie al tău.

Smaranda căzu în genunchi.
— Mos, ule!
Dar bătrânul o lovi, răcnea ca scos din mint, i:
— Să te duci din casa mea. Să te duci! S, i începu s-o

îmbrâncească: Acum, în clipa asta chiar.
Femeia se prăvăli pe podele, bătrânul o împinse dez-

nădăjduit spre us, ă:
— Afară, afară! Ticăloaso!
Când se dezmetici bine, se trezi singur. Smaranda

se dusese. Cuhulea rătăci prin toate odăile, căutând. Îi
venea să meargă să o aducă, s-o ierte. S, i iarăs, i se înfrâna.
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O rus, ine îl cuprinse: ce va zice lumea? Apoi deznădejdea
îl doborî.

Seara se lăsă rece. Se culcă îmbrăcat. Adormi repede
s, i avu vise grozave. Părea că după un drum lung s, i greu,
ostenit, se as, ezase la poalele unui munte. Un munte ne-
gru, fără fir de iarbă, fără un copac. S, i cum privea spre
înălt, imea întunecată de pământ, deodată aceasta începu
să se clatine, să se mis, te. Fiecare bulgăre de t, ărână prin-
dea viat, ă, mis, uia în grămada înaltă până la cer. S, i, ca
prin farmec, milioanele de fire de t, ărână se revărsară,
împrăs, tiindu-se potop împrejur, acoperindu-l, înăbus, indu-
l s, i pe dânsul cu desăvârs, ire. Apărându-se, căutând să
scape, de-abia atuncea băgă de seamă că toate acele erau
furnici. Se trezi îngrozit.

Se odihni put, in pe marginea patului. Apoi se duse
de deschise fereastra. Aerul rece al nopt, ii îl dezmetici;
întreaga întâmplare i se desfăs, ura în minte. S, i gândul i
se opri cu îndărătnicie la furnica aceea care-l pusese pe
urma nelegiuirii femeii lui.

O ură nebunească îl prinse împotriva gânganiei care
fusese trimisă, ca un duh rău, să-i tulbure linis, tea. Se sculă
s, i se duse lângă masă.

Dimineat, a îs, i vărsa lumina prin ochiurile geamurilor.
Bătrânul as, tepta cu ochii mari, ca-n preajma unui dus, man.
S, i deodată, în raza de soare ce se as, ternea pe masă, colo, în
capăt, zări furnica alergând us, oară, să-s, i caute fărmătura.

Bătrânul se sculă în picioare, ridică palma s, i, când
gângania se opri, iscoditoare, în mijlocul mesei, Cuhulea
îs, i repezi mâna cu atâta putere, că se clătină sticlăria pe
polit, ă. Sub lovitura grozavă, furnica se făcu una cu lem-
nul. Apoi, rătăcit, Cuhulea umblă printre nis, te lăzi, găsi o
frânghie s, i trecu în cămară.
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...Tocmai spre seară, Smaranda veni să-i cadă în ge-
nunchi, dar din prag băgă de seamă că în us, a cămării se
vedeau picioarele bătrânului, până la genunchi, atârnând
în aer. S, i, îngrozită, se repezi în ogradă:

— Sărit, i, că s-a spânzurat mos, ul!
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Primăvara!

Avusesem un somn zbuciumat, plin de vise urâte s, i neînt, elese.
Dimineat, a eram în starea ceea de amort, ire, când nici nu
dormi, nici nu es, ti treaz, când printre pleoapele întredes-
chise zăres, ti lucrurile ce te înconjoară într-o lumină stră-
ină, ce le dă altă înfăt, is, are, arătându-le ca dintr-o altă
lume. Cum stam astfel, întins pe spate, cu mânile supt
cap, m-am hotărât să mă scol, m-am ridicat în sus, apoi că-
zui iarăs, i pe pernă. S, i începui să mă gândesc la plictiseala
aceloras, i fapte luate de la capăt în fiecare zi: plictiseala
scotocirii unui guler prin toate colt, urile dulapului lăsat în
neorânduială; plictiseala căutării unui pieptene sau a unei
batiste; plictiseala aceleias, i păreri de rău că fereastra nu
ti-i put, in mai spre stânga sau mai spre dreapta, ca să pot, i
vedea toată ulit, a până departe, s, i nu numai colt, ul întune-
cat al trotuarului îngust; în sfârs, it îmi trecu prin minte
toată plictiseala viet, ii de om singuratic, fără familie, fără
prieteni, fără iubită. S, i când, în urmă, îmi strânsei toate
puterile să mă azvârl din pat, închisei ochii întocmai cum
as, fi făcut dacă ar fi trebuit să intru într-un loc de groază.
M-am dus de-a dreptul la fereastră de am ridicat perdeaua.
Din dosul geamurilor se revărsă deodată o lumină stră-
lucitoare ce mă orbi. Cum nu mă as, teptam, am ridicat



mânile la ochi, am stat put, in as, a, s, i mi-am s, ters lacrimile
ce-mi dase. Apoi, un imbold neas, teptat îmi aruncă brat, ele
înainte, s, i, într-o clipă, deschisei fereastra. Razele soarelui
pătrunseră repezi, calde, ca o alintare us, oară peste fat, a
mea.

După vremea ploioasă, îmbibată de umezeala glodului
as, ternut pe jos, aceasta era cea dintăi zi cu soare, zi caldă
s, i curată de primăvară. Strigai cu bucuria unui copil: —
Primăvara!

Venise primăvara! M-am plecat peste fereastră să mă
scald în aerul proaspăt. M-am uitat îndelung în fat, a mea.
Oras, ul părea nesfârs, it. Toate acoperis, urile sticleau; dea-
supra lor, deasupra cos, urilor pierdute aproape în lumina
vie, nici o

s, uvit, ă de fum nu mai ies, ea în această dimineat, ă când
toate ferestrele erau deschise ca s, i a mea. Cerul era atât
de sus, încât întăias, i dată mi se părea s, i mie, că al treilea
cat, unde sărăcia mă suise, era as, a aproape de pământ!
De pe ulit, i, din toate colt, urile, se ridica suflul acela de
viat, ă: glasurile care se strâng într-unui singur, glas adânc
s, i prelung, ce răsună ca un cântec de fericire. Deasupra
mea două rândunele ciripeau.

Repede m-am spălat, m-am îmbrăcat s, i, după ce sfârs, ii,
am vrut să-mi iau paltonul. M-am uitat la dânsul. Părea
atât de ros! L-am aruncat întocmai ca pe o haină de chin,
mi-am trântit pălăria pe cap, s, i am ies, it cântând. La capă-
tul scărilor m-am aruncat în goană pe trepte s, i le-am sco-
borât câte două-două. În ogradă, am dat bună-dimineat, a
cu tot, i. Mi se pare că am salutat s, i pe un domn străin care
nu locuia cu noi. Dar mi-a răspuns râzând. Am luat-o
la dreapta, pe ulit, a ce scoboară către marginea oras, ului,
nes, tiind încotro s-apuc. Apoi mi-am adus aminte de gră-
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dină.
M-am suit într-un tramvai, în fat, ă, ca să merg într-

acolo.
— A venit primăvara! îmi spuse vizitiul, s, i pocni fericit

din biciul supt încolăcirea căruia calul se înfiora s, i întinse
hamul mai tare.

Veni s, i conductorul, dar mai înainte să mă întrebe
până unde merg, îmi spuse cu o scânteie de bucurie în
ochi:

— Primăvara!
— Da, primăvara, i-am răspuns.
S, i i-am dat banul. În dreptul grădinei am sărit din

tramvai, m-am ferit de o trăsură ce era să mă calce s, i am
apucat în brat, e o bătrână, pe care, în graba mea, era să o
dau jos. Văzând-o că zâmbes, te i-am zis:

— A venit primăvara, cucoană!
— Da, da, mi-a răspuns dânsa s, i plecă mai departe

râzând încet, întretăiat, ca s, i cum ar fi tus, it.
Eu am luat-o pe supt aleile de copaci, înalt, i s, i gros, i,

ai grădinei. O mireasmă neobis, nuită plutea în aer, o mi-
reasmă care se ridica de deasupra pajis, tilor înverzite, care
se împrăs, tia din tufele toporas, ilor ascuns, i în iarbă, din
mugurii răsărit, i într-o noapte, pe crengile pline de sevă; o
mireasmă care se înălt, a din pământul umed, care izvora
din cer s, i luneca, odată cu razele soarelui, până jos la noi.

Departe strălucea lacul. Am luat-o spre el.
În grădina singuratecă nu văzusem pe nimeni încă.

Deodată răsări înaintea mea trupul subt, ire, mlădios ca o
creangă, al unei femei. Era îmbrăcată într-o rochie us, oară,
cenus, ie, s, i-n cap purta o pălărie din care nu vedeam decât
pana neagră ce ascundea părul. Am tresărit de un fior
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neînt, eles s, i am grăbit pasul. Nu s, tiam cine era, s, i totus, i
trupul acesta înalt, us, or, ce părea că nici nu atinge pămân-
tul, ci lunecă întocmai ca o s, uvit, ă de fum purtată de vânt,
îl cunos, team. Cu cât mă apropiam, credint, a aceasta mi se
înrădăcina în minte.

Femeia ajunsese înaintea mea pe marginea lacului,
lângă căsut, a barcagiului, se as, eză pe o bancă, îs, i sprijini
cotul de spetează, îs, i puse mâna supt bărbie s, i rămase as, a,
privind lacul.

Câteva lebede tăiau us, or, în cret, i ce de-abia se vedeau,
pânza lucie a apei. S, i supt crengile înmugurite ale sălciei,
ce se pleca parcă într-adins să atingă pălăria necunoscutei,
femeia aceea mi se păru că venise pentru mine, că venise
să mă as, tepte. S, i am înaintat spre dânsa. Barcagiul îmi
ies, i înainte:

— Vroit, i să facet, i o plimbare pe lac?
Am răspuns fără să vreau:
— Da.
Barcagiul se uită la mine, apoi la necunoscuta către

care nu privisem încă, să-i văd fat, a, s, i întrebă:
— O barcă pentru un loc sau două?
Am tresărit, am întors capul s, i-n ochii mari, albas, tri,

prea umbrit, i parcă în dimineat, a aceasta strălucitoare, mi
s-a părut că văd o învoire.

— Pentru două, am s, optit.
Barcagiul se coborî, sări într-o barcă, înfipse lopata în

apă, s, i se alipi de mal.
— Poftit, i, ne zise.
Eu m-am apropiat de necunoscută, mi-am scos pălăria,

m-am înclinat s, i i-am întins mâna:
— Dacă vroit, i!. . .
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Necunoscuta se rădică s, i-mi dete mâna. Am luat-o
aproape în brat, e, să o sprijin, când puse piciorul în barca
ce se clătina. Apoi am intrat s, i eu, am prins lopet, ile, s, i,
avântându-mă, m-am depărtat de mal. Barca tăia apa, lu-
necând ca împinsă de vântul us, or ce resfira, peste fruntea
senină, părul bălai al femeii. O aveam în fat, ă. O privii.
Din chipul alb răsăreau ochii mari, rotunzi s, i albas, tri, ce
parcă nu te mai lăsau să prives, ti altceva. De supt pălăria
cu pană mare, neagră, fata ei avea ceva neobis, nuit de fer-
mecător. Ea se uită o clipă la mine, apoi îs, i plecă privirile
spre luciul apei. Simt, ii o tulburare adâncă în suflet. Cu cât
o priveam mai mult, cu atât îmi părea că femeia aceasta
îmi era cunoscută: în sufletul meu găseam parcă urme
dintr-o iubire depărtată. Unde s-o fi văzut? Vâsleam rar,
luntrea luneca us, or. În dimineat, a aceasta părea că nu tră-
iam decât noi doi s, i lebedele ce înotau linis, tite, ca s, i cum
ne-ar fi urmat. Necunoscuta lăsă mâna dincolo de margi-
nea bărcii, de-s, i muie degetele în apă. Vroiam să vorbesc,
pe buze îmi veneau cuvintele s, i parcă îmi era frică măcar
să s, optesc. Odată mi s-a părut că s, i dânsa vroia să spuie
ceva. Fat, a însă i se linis, ti, rămase nepătrunsă, umbrită de
genele arcuite s, i mari. Dar, cum treceam pe supt un pod
care ne aruncă pentru put, in în umbră, m-am silit să pot
întreba:

— Mi se pare că te cunosc.
Dânsa mă privi, zâmbi s, i-mi răspunse cu glasul încet:
— Nu cred.
— Ceva îmi spune că noi ne-am mai văzut.
Ochii mari s, i albas, tri mă priviră încă o dată prelung,

ca s, i cum ar fi vrut să se încredint, eze s, i ei de ceva. Apoi
genele se lăsară în jos s, i necunoscuta mă întrebă s, optind:

— Ai fost prin Ias, i?
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— Nu.
— E întăias, i dată în viat, a mea când părăsesc las, ul. Ieri

am sosit aici, îmi răspunse ea.
Privind-o, mă gândeam: fără de îndoială, nu o mai

văzusem. Era numai o părere a mea că ne întâlnisem, cân-
dva. S, i totus, i dânsa nu-mi era străină, cum nu-mi era
străină primăvara aceasta ce renăs, tea de-abia acum, des, i
semăna atâta cu toate celelalte din viat, a mea. Căci nu mu-
gurii s, i toporas, ii aces, tia mă învăluiseră în mireasma lor
altădată, s, i totus, i erau aceias, i, cum acelas, i mi se părea
cerul din care se revărsa, astăzi, ploaia de raze. La ce bun
oare as, fi căutat de unde vine, cine-i s, i cum a ajuns fe-
meia aceasta lângă mine? Dânsa sosea odată cu mireasma
florilor, odată cu lumina, odată cu primăvara. Era suflul
primăverii care-aducea toate, care reînnoia viat, a, iubirea,
fericirea.

Îmi încordai brat, ul, barca se avântă înainte ca o să-
geată. S, i-n aplecarea trupului, ca să scot lopet, ile din apă,
buzele mele atinseră pe ale ei.

Venise primăvara!
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Bolnavii

Ioan Bughea, ciobanul, venea nepăsător, cu sarica pe umeri,
cu ghioaga în mâna dreaptă, iar în stânga c-o sidilă în care
aducea un cas, pentru cumătru-său, popa Eftimie.

Bughea se cobora arareori din munte, s, -atunci sta o zi
încheiată în sat, de se mai lua cu oamenii.

În dreptul primăriei se opri. În ogradă se adunaseră
o mult, ime de oameni: mos, negi, femei cu copii în brat, e,
flăcăi; stăteau pâlcuri-pâlcuri s, i vorbeau. Vreo cât, iva se
as, ezară pe lavit, e.

Bughea îs, i rupse din drum s, i veni dintr-o întinsoare
între băietani.

— Da ce v-at, i adunat, mă, că doar nu-s acum sort, ii? le
zise el.

Unul dintre flăcăi îi dădu, în glumă, un pumn în umăr
s, i-i răspunse:

— Trece doftorul, Bugheo, prin plasă.
Ciobanul rămase o clipă locului, mirat, apoi începu să

râdă. Tot, i întoarseră capetele spre el. Atunci el îi întrebă:
— Bine, mă, s, i dacă trece doftoru, îi ies, it, i înainte ca la

împăratul?
— Eu am venit cu mămuca, spuse un flăcău.



— Eu mi-am adus pe soru-mea, spuse un altul, că se
topes, te as, a, din picioare, ca ceara.

Ciobanul începu iar:
— Ghine, da mătus, a Casandra nu-i în sat? Adică voi

credet, i că doftorul vostru e mai ceva ca dânsa?
— S, tie, s, tie, bădit, ă, îi răspunse o fată care sta mai la o

parte, s, tie, că pe tătut, a el l-o vindecat.
— Tacă-t, i gura, fa! Nu s, tie nimica. Dacă t, i-o fi scris să

mori, apoi mori cu zece ca el. Fa, tătâne-tău s-o îndreptat
c-o avut zile. S, tii tu? Apoi iaca as, a! O avut zile.

Bughea îs, i împinse căciula pe ceafă, puse sidila pe-o
lavit, ă, se as, eză s, i el jos s, i se uită împrejurul lui, căci se
strânseseră cu tot, ii.

El o t, inea pe-a lui:
— Da pe a Ruxandii de ce nu l-o vindecat?
Un mos, neag bunduc, cu două tufe mari de păr alb

ies, ite de sub căciulă, deasupra urechilor, se vârî printre
oameni până lângă cioban, îs, i puse mâinile subsuoară,
apoi se amestecă s, i dânsul în vorbă:

— Da; de ce nu l-o îndreptat?
— Păi nici el nu-i Dumnezeu, zise o femeie ce t, inea

un copilas, cu ochiul umflat.
Bughea parcă se înfurie:
— Nu l-o îndreptat, că merge în bobote: când e omul

voinic, se răt, oies, te, că s, tie el că firea lui îl scapă; când e
slab, ia-l de unde nu-i, nici nu vine să vadă măcar pe cel ce
trage de moarte. Că doar mi t, i-l cunosc eu! Apoi întoarse
capul către o bătrână, strânsă mototol în pragul us, ii, s, i o
întrebă: Ce ai, mătus, ă Vasâlcă?

Bătrâna deschise ochii, parcă îs, i aminti de ceva, se
luă cu mâinile de cap s, i începu să s, i-l poarte într-o parte
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s, i-ntr-alta:
— Capul, mai băiete, capul mă omoară. Apoi dădu dru-

mul povestei, pe care-o spunea la tot, i ce-o întrebau: S, i, să
vezi, mă t, ine de la Sân Petru. M-o apucat as, a deodată, m-o
fulgerat prin ochi, s, i de-atunci întruna mă taie înăuntru...
Gemu de câteva ori s, i adăugă: Am venit să-mi deie ceva
doftorul, c-o fi s, tiind el ce am.

Ciobanul lovi cu mâna în vânt, ca s, i cum s-ar fi apărat
de-o muscă, se gândi put, in, zâmbi, s, -apoi se-ntoarse către
flăcăi:

— Când vine doftorul?
— Apoi trebuie să pice acuma.
Bughea se sculă în picioare, îs, i scoase pieptul în afară

s, i le spuse:
— Măi, mă vedet, i voi pe mine? Sunt eu om voinic, ori

nu? ... Hai, cine s-o lupta cu mine s, i m-o doborî, îi dau
cas, ul.

Flăcăii tăcură.
— Ei, urmă el, dacă m-oi preface bolnav, eu zic că

doftorul mă crede.
— Îra! făcu unul.
— Ghine! Iaca, eu las cas, ul ici, s, i-al tău să fie, măi

fârtate, dacă n-o zice doftorul că-s bolnav.
Nici nu isprăvi bine vorba, s, i din depărtare se auziră

clopot, eii unei trăsuri.
— Vine, vine, spuseră cât, iva.
Peste put, in se opri trăsura. Dintr-însa sări jos un om

scurt, plinut, , cu mustăt, ile rase, cu gura ies, ită, ca un bot,
înainte; de-a lungul urechilor cu favorit, i încărunt, it, i s, i
scurt, i. Purta pălărie neagră, înaltă, redingotă lungă, s, i
în mână ducea o lădit, ă, pe care-o t, inea de-un mâner. Um-
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bla iute-iute, cu pas, i mărunt, i, se întorcea la dreapta s, i la
stânga, parcă îl apucase amet, elile, s, i întreba pe tot, i: Unde-
i primarele, unde-i primarele? până ce intră în primărie.

Ciobanul se sculă în picioare s, i spuse:
— Parcă-i un momit, oi.
Flăcăii râseră.
Peste câteva clipe notarul ies, i în us, ă de strigă:
— Să vie bolnavii încoace!
Din pâlcuri se rupse o mult, ime, ca să se ducă. Bughea

se sculă s, i el; cât, iva flăcăi intrară cu dânsul înăuntru, iar
alt, ii rămaseră în sală, la us, ă.

Femeile se îns, irară lângă peretele din stânga, bărbat, ii
lângă cel din dreapta; în mijloc, la o masă, doctorul, pri-
marul s, i notarul.

Notarul îi chemă pe rând, mai întâi pe femeile cu copii.
Doctorul le vorbea repede; de-abia îi prindeau cuvin-

tele:
— Unde-l doare, unde, unde?
Când îi arăta, împreuna palmele:
— Aha! bine, bine!
Apoi se pleca, se răsucea, punea urechea la pieptul s, i

la spatele copilului, s, i toată vremea cât asculta, t, inea ochii
închis, i; iar când ridica în sus capul, îi deschidea, clipea
des, ca s, i când i-ar fi intrat într-îns, ii colb.

După ce sfârs, ea, se repezea la lădit, ă, scotea câte un
praf, îl învălea în hârtie de t, igară s, i i-l băga bolnavului, cu
de-a sila, pe gât.

— Înghite, înghite, năucule! Dă-i apă, as, a, dă-i apă!
Câteodată se spărgea hârtia s, i amăreala se împrăs, tia

în gura copilului, care începea să urle, de nu se mai auzea
nici în cer, nici pe pământ.
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Ciobanul se uita întins la doctor.
Când sfârs, i cu copiii, căută, în odaia de alături, câ-

teva femei; după ce plecară acestea, veni rândul bărbat, ilor;
apoi, când sfârs, i s, i cu aces, tia, se ridică, la urmă, s, i cioba-
nul, să vie. Păs, ea bleg, cu capul în jos. Lângă us, ă flăcăii se
îmbrânceau unii pe alt, ii.

Doctorul se uită; îs, i răsturnă capul pe spate, ca să poată
vedea fat, a lui Bughea. Se minună:

— Mare namilă de om! spuse primarului. Apoi se
întoarse către cioban: Da tu ce ai?

Bughea îs, i muie glasul, rătăci mâna peste trup, voi
parcă să arate la cap, apoi îs, i luă de seamă, duse mâna în
partea dreaptă, în des, ert:

— Mă doare stras, nic ici, tare mă doare, domnule doftor.
De-aghe merg.

Doctorul se dete mai înapoi, să-l poată privi bine, apoi
clipi s, i-i spuse:

— Se poate, se poate. Nu mă uit eu că es, ti cât un
munte.

Pe urmă îl pipăi pe sub cămas, ă; îl întinse pe-o bancă,
îl ciocăni s, i-i zise:

— Te taie as, a din când în când. Ori parcă te împunge.
Ha?

Bughea îngăimă:
— Da, as, a, chiar as, a, domnule doftor.
— Es, ti bolnav de mai, băiete, de mai. Dar pentru asta

n-am doctorii cu mine. Trebuie să-t, i iei de la târg. Ai cu
ce? Să-t, i dau o însemnare.

— Dat, i-mi, că eu s, i mâini mă răped până la Cheatra.
Doctorul luă un creion s, i începu să scrie, ca s, i cum ar

fi împuns hârtia. Flăcăii râdeau înfundat. Bughea se plecă
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peste umărul doctorului s, i după ce acesta sfârs, i de scris,
ce-i veni să facă din gură as, a, ca atunci când vrei să sparii
un copil:

Chhâu!! Doctorul tresări s, i-l întrebă:
— Ce ai, ce te-a apucat?
Bughea luă repede însemnarea de pe masă, iar flăcăii

începură să râdă cu hohot. Primarul t, ipă la ei.
Dar doctorul se înfuriase:
— Ia stat, i, de ce râdet, i, de ce râdet, i, nepriceput, ilor?
Atunci unul mai mehenghi răspunse:
— Dă, râdem s, i noi, c-am pus un rămăs, ag cu ist de l-at, i

căutat. Că el ne-o spus că n-are nimica s, i c-o să vă-ns, ele.
Doctorul se repezi la lădit, ă, o închise, t, ipă ca ies, it din

mint, i:
— Plecat, i, nepriceput, ilor, năucilor!
S, i ies, i afară.
Biata babă, cea cu capul, care adormise s, i se trezise

tocmai acuma, se luă după el:
— Fă-t, i pomană, domnule doftor... mă omoară capul...

m-o luat as, a, dintr-o dată... Parcă m-o fulgerat.
Dar doctorul se sui în trăsură s, i plecă.
Baba rămase văicărindu-se în gura mare. Atunci Bu-

ghea o luă de mână s, i-i zise râzând, făcând din ochi la
ceilalt, i:

— Nu te mai boci, mătus, ă, că-t, i dau t, idula care mi-o
făcut-o mie, să-t, i iei doftorii s, i să te ungi.

Bătrâna se însenină.
— Taci, dragul mătus, ii!
— Iaca zău. Da trebuie să te duci la Cheatra, la spit, ărie,

să o faci.
— Mă duc, mă duc. Dumnezeu să-t, i lungească zilele!

166



S, i bătrâna luă hârtia, o strânse în patru, o vârî în sân
s, i se duse mult, umită. Flăcăii rămaseră râzând. Primarul
se învârtea printre oameni, făgăduind să facă cercetare,
să le arate el celor cu pricina, care supăraseră pe doctor.

În urmă Bughea îs, i luă sidila, dădu flăcăilor ziua bună
s, i plecă, foarte vesel, la cumătrul său, popa Eftimie. Când
ajunse, îi sărută mâna, îi dădu cas, ul s, i-i povesti, de-a fir-a-
părul, toată întâmplarea.

Sfârs, i râzând:
— Cică mă taie, mă împunge prin mai. S, i eu n-am fost

bolnav de zilele mele. Cum o să mă împungă?
Popii nu-i prea plăcuse purtarea finului, numai da din

cap; după ce mântui ciobanul, îi zise:
— Oris, icum, taică, acela-i om cu carte; dacă t, i-o zis că

ai ceva, ăi fi având, mai s, tii?
— Taci, sfint, ia-ta, că eu, cum t, i-am spus, n-am fost

bolnav de zilele mele.
Popa iar clătină din cap.
— Dă, îi om cu carte, îi om cu învăt, ătură, taică.
Bughea rămase pe gânduri; mai stete put, in, apoi, vă-

zând că părintelui nu-i prea plăcuse gluma lui, plecă. O
luă prin sat. Se întâlni cu primarul.

— Să s, tii că t, i-o coc eu, măi Bugheo, îi zise acesta.
— Păi bine, domnule premare, cum o să mă înjunghie

în mai, că eu rup ghioaga asta în două.
— Ai să vezi tu, ascultă ce-t, i spun eu!
S, i primarul, rotofei, cu pălăria de pâslă pe ceafă, se

depărtă încet, călcând ca din pod în bocâncele cu talpa
groasă de-un deget.

Pe cioban îl opreau tot, i:
— Îl jucas, i, Bugheo!
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Flăcăul parcă simt, ea nevoie să spuie la tot, i că el rupe
ghioaga în două, că nu putea să-l împungă în mai as, a, din
senin.

— Cum să mă-mpungă, mă?!
S, i râdea cu hohot, în gâlgâiri scurte, de răsuna ulit, a.
Către seară ies, i din sat s, i luă drumul spre stână.
Când ajunse, oile erau în strungă, ceilalt, i ciobani stă-

teau pe scăunas, ele spătariului s, i mulgeau. Bughea îs, i
azvârli căciula pe ceafă s, i strigă: Cu ghine!, apoi se as, eză s, i
dânsul în rând cu ceilalt, i, luă o cupă s, i bău, însetat, laptele
dintr-însa.

Apoi întoarse capul:
— Mă, în Stejărel o fost azi doftoru.
Ciobanii mulgeau înainte.
— Auzit, i voi, o fost doftorul în Stejărel... Da t, i l-am

jucat eu!
Ciobanii lăsară din muls. Bughea urmă:
— Că venise oamenii la dânsul ca la biserică. S, i eu

le-am zis: Mă, doftoru nu s, tie nimica... El s, i pe mine m-o
găsi bolnav... S, i-am pus rămăs, ag că m-o găsi.

Apoi Bughea povesti toată întâmplarea s, i încheie:
— Să-l fi văzut cum mă sucea, cum mă bocănea, s, i da

mereu: Că mă împunge, că mă taie prin mai.
Ceilalt, i se puseră pe râs. Dar baciul le făcu semn.
— Hai, că-nnoptăm.
Oile intrau pe rând prin deschizăturile spătariului.

Laptele cădea în cupele din gălet, i, sărind în stropi albi
s, i mărunt, i, ca s, i cum fierbea.

Ciobanii gâfâiau, ostenit, i.
Deasupra muntelui, deasupra brazilor negri, luna îs, i

închega turta ei de ceară. De undeva, departe, răsuna un
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bucium. Bughea zise:
— He-he, ist de buciumă îi Ungureanu, îi Joji de pe

Onofrei.
Se sculă, se scutură să-s, i alunge gândurile care parcă-l

cuprinseseră, se duse la aripa oilor, într-o colibă, unde
dormea dânsul, luă buciumul s, i suflă prelung. Sunetul
se împrăs, tie departe, departe, furis, ându-se din munte în
munte.

Dar cum sufla as, a, deodată i se păru lui Bughea că-l
taie prin des, ert, în dreapta. Lăsă repede buciumul s, i se
apucă de mijloc:

— Măi, al dracului!
Apoi veni în stână. Ceilalt, i strecurau laptele în budăie.
Bughea nu-s, i putea t, ine vorba în gură:
— At, i auzit, cică-s bolnav de mai!
Tovarăs, ii lui iar râseră.
S, i fiindcă-n ziua asta era slobod, se duse într-un colt,

să stea, dar parcă simt, i din nou o împunsătură, în acelas, i
loc; se frecă s, i, printre dint, i, îi scăpă iar mirarea:

— Măi, al dracului!
Stete ce stete, apoi se duse în coliba lui s, i se culcă.

Adormi repede, dar visă urât. Se făcea că se întâlnise în
munte cu o dihanie uricioasă, un fel de maimut, ă cu un-
ghii lungi s, i ascut, ite. Cum îl zări, se s, i repezi la dânsul;
dar el o cuprinse în brat, e, o strânse voinices, te, ferindu-s, i
chica, se rostogoliră pe iarbă, s, i la urmă o dovedi. Dar cum
se zvârcoleau jos, dihania îi înfipse unghiile în des, ert, în
dreapta. Se sculă asudat, trăgându-s, i sufletul, ca s, i cum s-
ar fi luptat într-adevăr. Îl durea stras, nic în partea dreaptă.
Bughea se ridică în picioare, se frecă la ochi, apoi de data
aceasta spuse tare, înfuriat:
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— Măi, al dracului!
S, i ies, i din colibă. Luna parcă încremenise drept în

cres, tetul stânii. Dinăuntru se auzea răsufletul oilor. Cio-
banul se coborî în vale, se duse la s, ipot să bea apă; izvorul
curgea repezit; în bătaia lunii, parcă era de lapte. Răceala
apei îl mai dezmetici. Dar durerea o simt, ea acum deslus, it:
parcă-l împungea un ac. Se întoarse s, i se culcă iar.

Durerea îl t, inu s, i a doua s, i a trea zi. Îl t, inea întruna.
Ciobanii, cărora la urma urmei le spuse, îl râdeau:
— T, i-o intrat în cap ca la muieri. Ai slăbit, prostule. Ai

vrut să-t, i bat, i joc de doftor, s, i te-o mâncat dânsul fript.
Baciul bătrân îl bătu pe spate:
— Odată s, i-odată tot trebuia să t, i se împlinească: prea

credeai s, i tu lumea proastă.
Bughea îs, i aducea acuma aminte mereu de cuvintele

popii Eftimie: Ăi fi având ceva dacă t, i-o spus... Acela-i
om cu carte. Pe zi ce trecea, slăbea mai tare; se silea să
t, ie într-însul tot ce-i fulgera prin minte, să nu mai spuie
nimănui nimic. De multe ori vroia să se ia cu altceva, râdea,
dar când credea că a scăpat, deodată acul îl împungea;
atunci se înfuria, îi venea să se azvârle cu capul în jos într-
o prăpastie.

Ca să se întoarcă în sat, nici nu se gândise. Cum avea să
dea ochi cu flăcăii? Dar într-o bună zi, răzbit, lăsă rus, inea
la o parte s, i se coborî din munte.

Când îl văzură flăcăii, aproape nu-l mai cunoscură.
Unii se uitară îngrijat, i la dânsul, alt, ii râdeau pe ascuns,
căci tot le era frică.

Bughea vorbea cu capul plecat:
— Dă, pesemne că tot eram eu bolnav. O fost într-un

ceas rău gluma.
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Primarul, când auzi, veni într-un răsuflet să-l vadă.
— Ei, Bugheo, văzus, i pe dracul?
Ciobanul tăcu. De-abia trecuse o lună s, i jumătate de

la întâmplarea lui. Primarului i se făcu oarecum milă:
— Vino mâine, că trece iar domnul doftor pe-aici. Ca

să-l împăcăm, am fost de patru ori la dânsul, la res, edint, ie.
Că alergau biet, ii oameni până acolo, la el, din pricina ta.

Bughea se duse la popă, să mâie noaptea; acesta îl
boscorodi:

— Vezi, băiete, cu Dumnezeu s, i cu învăt, ătura, care
tot dânsul ne-o dă, să nu te pui. Iacă ce-ai păt, it. Stai s, i te
odihnes, te, s, i mâine dimineat, ă, la doftor, taică! Să te rogi
cu lăcrimile în ochi, să-t, i dea ceva, să te puie pe picioare,
cum ai fost.

A doua zi dimineat, ă, când ajunse la primărie, doctorul
s, i venise, căutase aproape pe tot, i, mai avea vreo doi-trei.

Flăcăii se strânseră să vadă pe Bughea, care rămase
put, in în sală până ce se isprăvi cu ceilalt, i, apoi intră s, i
dânsul, smerit.

Primarul vorbi încet ceva doctorului la ureche; acesta
se uită la flăcău, clipi, îs, i apropie palmele bucuros, apoi
zise:

— As, a! Ei, tot te prefaci, fârtate? Ia întinde-te ici.
Ciobanul se întinse pe bancă, doctorul îi ridică, peste

cap, cămas, a, îl ciocăni, îl căută îndelung, apoi înălt, ă capul.
— Te-ai uns cu doctoria ce t, i-am dat?
Bughea de-abia îngăimă:
— Nu, sărut mâna.
Doctorul făcu o mis, care, ca s, i când ar fi vrut să-i dea o

palmă, strâmbă din nas, îl mai ciocăni, mai sus, mai jos,
apoi se întoarse către primar:
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— Vezi-l? Atunci o fi fost bolnav, dacă i-am spus; dar
acum n-are nimic, nimic; îi teafăr.

Flăcăii se uitară cu gura căscată unii la alt, ii.
Bughea începu să se vaite.
— Mă împunge, as, a, ca o sulă... Nici nu pot dormi.
Doctorul îl ciocăni în frunte:
— T, i-a intrat în cap, t, i-a intrat în cap! Ce aveai atuncea

nu mai ai acuma; să mănânci bine s, i să nu te gândes, ti la
boală, năucule!

Bughea parcă se mai însenină o clipă, apoi iar începu
să se vaicăre.

Doctorul, furios, clipi repede, luă un praf de chinină,
îl vărsă întrun pahar cu put, ină apă s, i i-l întinse.

— Na, bea asta, să nu te duci as, a... cu mâna goală.
Ciobanul bău s, i se ot, ărî ca de moarte:
— Nu mai sunt eu om de-acum! zise el.
Doctorul închise cutia, mai vorbi, răstit, cu primarul,

s, i porni. Dar când vroi să iasă din odaie, deodată se repezi
pe us, ă o babă cu o găină subsuoară baba ceea cu durere
de cap. Cum îl văzu pe doctor, îi întinse găina s, i-i aruncă
repede un potop de mult, umiri:

— Dumnezeu să-t, i deie sănătate, suflet, ele, să trăias, ti
o sută de ani, să nu mai îmbătrânes, ti dintr-atâta, că mi-ai
scăpat zilele.

Doctorul se opri, îs, i zbârci fat, a iară nemult, umit, se
uită la ea s, i, după ce se gândi put, in, îi zise:

— Da, da, îmi aduc aminte de tine, dar... Eram supărat
s, i nu t, i-am dat nimic.

Pe chipul babei trecu o lumină de zâmbet, apoi urmă
repede:

— Nu mi-ai dat, dar tot din t, idula dumitale se cheamă
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că m-am vindecat, că mi-o dat-o ciobanul ista, de-am făcut
alifie la Cheatra. S, i cum m-am uns la tâmple, cu mâna mi-
o luat durerea. Iaca as, a, cu mâna...

Doctorul nu-i dete vreme să isprăvească, se strâmbă
grozav, o îmbrânci la o parte s, i ies, i strigând cât îl t, inea
gura:

— Aista-i un sat de năuci, domnule, un sat de năuci!
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Punga

Când se treziră, în zorii zilei, amândoi, la han, s, i după
ce plătiră un franc s, i douăzeci pentru că dormiseră acolo,
femeia Safta, nevasta lui Neculai Lăptuc, se căută prin
buzunarele fustei. După ce s, i le întoarse pe dos, căzu dintr-
unul cinci parale. Atâta; nu mai aveau nimic. Veniseră
cu o zi înainte, vânduseră două perechi de gâs, te, s, i în
loc să se întoarcă acasă, în Popriceni, ici, o palmă de loc,
rămăseseră în târg să beie la han.

Femeia se uită la cel de cinci parale, îl întoarse pe fat, ă,
pe dos, apoi îl arătă lui bărbatu-său:

— Merge?
Neculai Lăptuc îl învârti s, i el, îl puse în zare, să se uite

de departe, ca s, i când ar fi vrut să-l vadă dacă-i străveziu,
apoi îs, i trecu degetul pe sub nas s, i răspunse:

— Pe dracu!
Femeia i-l smunci, răstindu-se la el:
— Tu l-ai luat, prostule!
— Ba tu!
— As, a să trăies, ti!... Haidem!
S, i porniră.
Afară începuse iar să fulguie. Nevasta îs, i trase bine



barizul peste urechi; era o femeie înaltă, ciolănoasă, largă
în spate; s, i cum vântul îi flutura fustele, i se vedeau pulpele
subt, iri în ciorapii albi de lână, băt, oase, ca nis, te catalige,
de care se părea că adevăratele ei picioare se legau mai sus.
Mergea cu pas, i mari, cam s, ontâs, , ca s, i cum vroia mereu
să cârmească.

Bărbatul, un prichindel, cu pieptul lipit de spate parcă,
se t, inea pe urma ei, gâfâind; în cap avea o pălărie grozav
de mare, cu un fund cât un ceaun, care parcă-l apăsase
pe om în jos, de-i intrase picioarele în pântece. Mai mult
sărea, ca un purice, decât mergea; da din mâini s, i se uita
spre partea în care nevastă-sa se t, inea put, in pe o coastă,
ca s, i când îi era frică să nu se întoarcă să-l înhat, e.

Aproape de barieră, femeia se opri dintr-o dată:
— S-o luăm pin grădina poblice; sărim gardul s, i tăiem

drumul de-a dreptul; ce s-o mai înconjurăm!
— Mă aburci? întreabă sfios t, ăranul.
S, i femeia îi răspunse:
— Te-oi aburca, stârchitură!
Deschiseră, încet, portit, a s, i intrară în grădina publică.
Ninsoarea cădea înceată, fâs, âind, printre ramurile

copacilor, s, i se as, eza us, oară, ca un puf.
T, ăranii o luară pe aleea cea mare, apoi făcură la stânga.

Femeia mergea drept înainte, când bărbatu-său îi strigă
din urmă:

— Fa, Safto, să cotim, că ajungem tocmai bine la capul
dealului, s, i-i drumul mai neted pe ici.

T, ăranca stete put, in pe gânduri, apoi pesemne că-s, i
făcu s, i dânsa aceeas, i socoteală, că o luă repede la dreapta:
ea înainte, bărbatu-său în urmă. Făcură cât, iva pas, i, s, i
Neculai Lăptuc, cum se uita în pământ ca s, i când număra
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urmele neveste-sii, mai că era să se izbească de dânsa, as, a
de scurt se oprise aceasta: drept în fat, a lor, un gardist sta
plecat s, i se uita deasupra unei bănci, pe care un om părea
că doarme. Gardistul întoarse capul, îi zări s, i-i chemă:

— Ia venit, i aici!
Cei doi t, ărani se apropiară sfios, i: dacă le-a fi ghicit

gândul că voiau să sară zăplazul?
Gardistul spuse bucuros:
— Bine c-at, i venit, ia stat, i colea până m-oi întoarce eu,

să nu deie vrun câine. Mă duc să dau de veste, ici, la polit, ie;
într-o jumătate de ceas sunt înapoi... C-acuma l-am găsit
s, i eu!

S, i arătă spre cel ce părea că doarme pe bancă. Apoi
gardistul o luă la fugă.

Femeia se apropie să se uite; bărbatul nu-s, i dăduse
încă bine seama ce era; stătea mai la o parte.

Femeia se mai uită put, in, pe urmă întoarse capul spre
bărbatu-său:

— Iacă, tontule, dacă m-am luat după tine! Stăi acum
s, i păzes, te mortul.

Lăptuc veni s, i dânsul mai aproape, uitându-se la nevastă-
sa, gata să primească vreo cât, iva pumni, pe dreptul; se
gândea el că altă dată îi luase s, i degeaba. Dar femeia îl
lăsă în pace s, i căta întins la mort, vrând să s, tie, ca toate
femeile, ce s, i cum. Apoi spuse, ca s, i cum s, i-ar fi vorbit
singură:

— S-o omorât; uite chistolul ici, lângă dânsul. S, i iar
îs, i luă de seamă: D-apoi ce sunt eu să-l păzesc?! Haidem!

Dar bărbatu-său nu vroi; răspunse cam cu jumătate
de gură:

— Dacă ne-o spus gvardistul să stăm, trebuie să stăm.
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Femeia îi aruncă o privire furioasă, s, i-n urmă se plecă
să privească iar la cel de pe bancă. De mort nu îi era ei frică
la câte priveghiuri nu stătuse dânsa, pe cât, i nu îngropase!
Ehei! că mai mult din asta trăia. Dar revolverul o umplea
de groază, s, i parcă s, i bărbatu-său, care nu pusese în viat, a
lui mâna pe pus, că la oaste nu-l luase s, i dânsul simt, i un
fior prin s, ira spinării, as, a ca un bulgăras, de gheat, ă ce-i
luneca pe piele, când se uită la t, eava lucioasă.

Împus, catul rămăsese pe o coastă; din mâna dreaptă,
zgârcită, revolverul căzuse pe bancă. Mâna stângă nu i se
vedea de sub palton. Era bine îmbrăcat; căciula de astra-
han atrase îndată privirea t, ăranului:

— Halal căciulă!
Femeia nu răspunse: dânsa nu găsea ce căuta.
— Unde s-o pocnit oare? Nu se vede nici un chic de

sânge, parcă doarme. Vezi-l? Nici un chic de sânge.
Dânsa îs, i aduse aminte că văzuse odată pe notar cum

trăgea cu chistolul; o săptămână de zile nu-i ies, ise atuncea
din minte bucăt, elele cele cu care pot, i omorî chiar vita; s, i
începu din nou să vorbească lui bărbatu-său:

— S, i doar plumbul îi mare, trebuie să-l fi potrocolit rău.
Ai văzut cele cu care dădea notaru? ...Doamne iartă-mă...
erau câtu-i ghinda.

S, i în minte parcă i se înt, epeni gândul acesta: să vadă
unde se lovise. Cu ochii la revolver, să nu cumva să-l atingă,
luă mortul binis, or de umăr s, i-l întoarse. Atunci trupul
t, eapăn se rostogoli repede pe spate. Pulpana paltonului
se desfăcu peste marginea băncii, s, i pe partea stângă a
surtucului se văzu pata de sânge cum se lăt, ise peste tot.

Când se rostogoli mortul, t, ăranii rămaseră o clipă
împietrit, i de frică, cu ochii la revolver, dar arma nu se
mis, case din loc. Atunci femeia se linis, ti s, i spuse:
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— În inimă s, i-o tras!
Bărbatul îi bănui:
— De ce l-ai întors, fa? Ce-o să zică gvardistul?
Dar în aceeas, i vreme se auzi parcă un fâs, âit, un vuiet

ciudat, parcă se mis, case ceva lângă mort s, i căzu apoi în
stratul subt, ire de omăt de pe jos.

T, ăranii priviră s, i rămaseră încremenit, i. Din buzuna-
rul mortului lunecase o pungă de piele, neagră, o pungă
umflată, doldora.

După ce le trecu mirarea, ei uitară de mort; Lăptuc se
făcu put, in mai mititel, lăsându-se pe vine, femeia se lăsă
s, i ea, ca s, i când se coborâse de pe catalige, s, i cu ochii mari,
t, inându-s, i răsuflarea, se uitară la pungă.

Cum stăteau as, a, grămădit, i, t, ăranul ridică ochii s, i în-
tâlni pe ai nevestei. O lumină de înt, elegere sticli în privirea
lor; de când erau împreună nu se înt, eleseseră as, a dintr-o
dată, fără nici un cuvânt, ca acum; apoi, îndată, ca s, i cum
s-ar fi ferit unul de altul, s, i de mort, femeia întoarse capul
s, i se uită spre cel împus, cat, t, ăranul privi spre copaci, ca să
nu-i vadă nici pe unul, nici pe celălalt, întinse mâna, luă
punga s, i o vârî repede în carâmbul cizmei. Apoi se sculară
dintr-o dată amândoi, ca pe teluri, femeia parcă mai lungă
decât era, s, i priviră îngrijat, i în toate părt, ile; bărbatul dete
cu piciorul peste urma mică, pătrată, ce lăsase punga în
omăt, iar nevasta ridică pulpana paltonului la loc s, i în-
toarse mortul pe-o coastă, cum fusese. T, ăranul iar privi
spre partea de unde avea să vie gardistul s, i, nevăzând pe
nimeni, vârî mâna în carâmb s, i îndesă, mai în jos, punga,
căci îi apăsa pulpa.

Dar parcă îi apucă frica să mai steie singuri, cu mortul,
în tăcerea aceea. T, ăranul începu să vorbească:

— Halal căciulă... s, i ce straie!
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S, i-atunci simt, i ceva cald s, i tare lângă picior, s, i parcă
ar fi vrut să zică: S, i ce pungă!

Dar adăugă altceva:
— S, i el se omoară! Ca s, i băiatul lui Dumitrache Strâmbu;

da să zici că celuia i s-o slobozit pus, ca singură-n chept!
Vorbele însă nu-i mai veneau: n-avea ce mai spune. Iar

îi cuprinse o grijă mare, se traseră amândoi deoparte, unul
lângă altul. Lăptuc, înădus, it, ca după cine s, tie ce drum.
Femeia se gândea... Dacă i-o da în cap gardistului să-i
caute? Dacă dânsul umblase mai dinainte prin buzunarele
împus, catului s, i s, tia ce are, s, i-i lua acuma din scurt?

— Ha? făcu speriat Lăptuc, ca s, i când îl întrebase ceva
nevastă-sa.

Femeia nu-i răspunse, întoarse capul în toate părt, ile,
apoi se duse s, i mai bătători cu mâna omătul.

De-abia se ridică, s, i auzi un tropot. Venea gardistul, în
fugă, cum se dusese. T, ăranii se-nfiorară, dar gardistul le
vorbi bucuros, ca s, i adinioare, când îi rugase să păzească
mortul:

— Ei, brava vouă! Mult, umesc! De-acu rămân eu cu
dânsul; că aista-i domnul Bucur Colt, escu, profesor la gim-
naz. Dragostea trebuie să-l fi dat gata, săracul!

Dâns, ii mai stătură o clipă locului; nu le venea să creadă
că puteau pleca; apoi, ca s, i când i-ar fi s, fichiuit cineva de
la spate, ziseră:

— S-auzim de ghine!
S, i-o luară repede la picior.
Când ajunseră în fundul grădinii, Lăptuc se căt, ără pe

gard, nevastăsa îl apucă de mijloc, apoi de tălpile cizmelor,
s, i-l aruncă dincolo; în urmă dânsa parcă păs, i gardul, s, i o
luară gâfâind, la deal, printre spini, uitându-se din când

180



în când în urmă.
Fulgii se as, terneau molcomi, cernut, i de sus. Pe ume-

rii femeii ninsoarea se strânsese în două grămăjoare, iar
pălăria bărbatului se făcuse albă. T, ăranii mergeau mereu,
fără să simtă că-s obosit, i. Deodată se ridică în fat, a lor cum-
păna unei fântâni, singuratică în tot cuprinsul câmpului.
Când ajunseră în dreptul ei, se opriră. Erau departe de
târg, încă o postată, s, i-ajungeau satul. S, i, cum se opriră,
parcă li se tăiaseră picioarele. Se as, ezară pe ghizdele, unul
de o parte, celălalt de alta, s, i răsuflară us, urat, i.

T, ăranul zise:
— Vezi, fa, dacă n-o luai pe unde t, i-am zis eu, ît, i mer-

gea în săc.
Femeia nu-i răspunse.
Apoi se ridicară deodată, ca s, i cum s, i-amintiră de ceva,

s, i o porniră din nou, put, in mai încet: ea înainte, el în
urmă. Femeia simt, ea o bucurie caldă, care i se împrăs, tia
în tot trupul, s, i gândea... O pungă cu bani, pe vremea asta,
când nici tu para, nici tu lemne, nici tu mălai, nimic n-
aveau! Dacă n-o luau ei, ar fi luat-o gardistul. Ce, cu banii
Năstăsoaii, căreia îi t, inuse lumânarea, nu se întâmplase
tot astfel? Ea-i lăsase, s, i notarul îi păpase. D-apoi zău!
Doar nu mai era proastă... S, i cum gândea as, a, parcă i
se s, terse deodată amintirea întregii întâmplări: nu mai
vedea nici banca, nici mortul; i se părea că banii aces, tia i
se cuveneau, ba, mai mult, că erau ai ei. Atunci îs, i aminti
s, i de bărbatu-său s, i-i fu ciudă că de pe urma lui oarecum
se căpătuise cu parale. Apoi se uită înapoi, ca s, i cum îi era
frică să nu-l piardă. Bărbatul venea în urmă, bălăbănind
din mâini; s, i femeia se linis, ti.

Lăptuc gândea s, i el, simt, ea ceva cald într-însul, ceva
care-l necăjea, s, i-i plăcea că-l necăjes, te; fără să vreie, în-
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cepu să râdă singur, înfundat, dete drumul unui hohot
s, i îs, i s, terse, mult, umit, nasul cu degetul. Femeia întoarse
capul iar, se priviră unul pe altul s, i, ca s, i-atunci când se-
nt, eleseseră în fat, a pungii, îs, i ghiciră s, i acum, dintr-o dată,
gândul, pentru a doua oară într-atâta amar de vreme. S, i-
ncepură să râdă împreună; râdeau amândoi, de-o bucurie
ascuncă, mare, care le gâdila sufletele...

Când zăriră s, uvit, ele de fum pe hornurile bordeielor
din Popriceni, începură să păs, ească mai repede. Se gră-
beau pe măsură ce se apropiau, se grăbeau, nerăbdători.
Ulit, a satului era pustie; cât, iva băiet, i, într-o hudicioară,
se băteau cu omăt; încolo nimeni. A doua, a treia casă
după biserică era a lor. Lăptuc deschise poarta, iar femeia
trase cu coada ochiului spre vecin: la A Dumitroaiei nu
era nimeni prin ogradă cu atât mai bine. Apoi se suiră pe
prispă, iar se uitară în toate părt, ile, femeia întinse mâna,
de luă, din stuhul stres, inei, din locul s, tiut, cheia us, ii o
punea acolo ca să n-o mai piardă, cum păt, ise în vreo două
rânduri; apoi tropăiră, să se scuture de ninsoare, s, i Lăptuc
întoarse cu amândouă mâinile cheia în broasca stricată.
Intrară. Din tindă trecură într-o odaie sărăcăcioasă, cu
un pat de scânduri, acoperit de un lăvicer, o masă joasă,
azvârlită într-un colt, , o ladă fără capac s, i un jilt, cu telurile
scoase, căpătat demult de la un boier.

Dintru-ntâi se opriră în mijlocul odăii; apoi femeia îs, i
aduse aminte, se întoarse repede s, i zăvorî us, a tindei. Pe
urmă veni iar în odaie, îs, i smulse barizul, luă o pernă s, i se
repezi de înfundă ochiul de geam, lat cât palma. Bărbatul
îs, i scutură pălăria, apoi rămaseră o clipă as, a, unul în fat, a
celuilalt.

Femeia îi spuse, gâfâind:
— Dă-mi punga, s-o des, ărt.
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T, ăranul clipi repede din ochi:
— T, i-oi da-o; stăi, că mi-s înghet, ate degetele.
— Dar femeia se apropie cu mâna întinsă s, i se răsti:
— Dă-mi punga!
T, ăranul iar clipi din ochi, apoi parcă se prot, ăpi în pi-

cioare. Adică de ce s-o des, arte dânsa? Ce, nu tot el făcuse
s-o găsească? S, i pentru întâias, i dată simt, i că îndrăznes, te
ceva în fat, a femeii lui. Banii care-i ardeau pulpa parcă îi
trimiteau, de-acolo, o înviorare în tot trupul. La ce i-ar
da-o? Răspunse dârz:

— Eu am luat-o de jos, eu am s-o caut.
La rândul ei femeia îl privi s, i i se părea că niciodată

nu-l urâse mai mult. Se repezi ca sărită din mint, i:
— Scoate-o din cizmă!
Apoi îi dete un pumn s, i întinse mâna spre picior.
Omul, care-i suferise de atâta amar de vreme pumnii

s, i palmele, ca un câine, simt, i în sufletul lui o furie grozavă
s, i, cum femeia se plecase să-i prindă piciorul, el o cuprinse
cu brat, ele pe după mijloc s, i, cu pieptul strâns de brat, ele ei,
vroi s-o răstoarne, s-o calce în picioare. Dar femeia se zvâr-
coli o clipă. Îl ridică în cârcă s, i se scutură de dânsul, cum
fac dulăii când sar pe dâns, ii javrele, s, i iar căută să-i prindă
cizma. Atunci bărbatul se văzu o clipă învins, se plecă,
vârî repede mâna în carâmb s, i scoase punga, t, inând-o cu
degetele încles, tate. Femeia îi apucă pumnul în mâinile
ei osoase s, i, călcându-se cu picioarele, gâfâind, cu ochii
holbat, i, strângeau punga, prin pielea căreia li se părea că
simt zimt, ii banilor, de aur poate. Lui Lăptuc îi slăbeau
degetele sub ghearele nevestei s, i, cu o încordare deznădăj-
duită, îs, i trase mâna, se făcu mititel, îs, i alipi brat, ele ghem
la piept, izbi în pântecele femeii cu capul s, i o dete de-a tă-
vălucul pe pat. Atunci dânsa, nebună de furie, îs, i desfăcu
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mâinile ca două aripi de vultan s, i începu să lovească pe
bărbatu-său peste fat, ă s, i-n cap. Acesta simt, i că nu mai
încăpea împotrivire, amet, ise, de-abia îngăimă:

— T, i-o dau... T, i-o dau, fa fumeie!
Atunci nevastă-sa se opri; el îi întinse punga, ea o luă,

pe urmă se as, ezară amândoi pe marginea patului, gâfâind,
mirat, i: femeia, de îndrăzneala bărbatu-său, el, de puterea
lui. Vrasăzică, putea să o înfrunte! S, i întoarseră amândoi
capetele, se uitară unul la altul, parcă nu se cunoscuseră
niciodată.

Femeia se trase în fundul patului, întinse mâinile, vroi
să deschidă punga, dar deodată răsunară câteva lovituri
în us, ă s, i-un glas:

— Taică Lăptuc!
Femeia se zăpăci, se culcă repede pe pat s, i puse punga

sub dânsa, nes, tiind unde să o ascundă în pripă; zise bărbatu-
său:

— Spune-i că mor de durere de s, ăle... Ne-o chema la
dezghiocat păpus, oii.

Lăptuc ies, i în tindă, trase zăvorul, s, i femeia ascultă
din casă.

— Săr mâna, părinte.
— Bine v-am găsit, taică. Haide s, i mi-i ajuta să vâr o

balercă de vin în beci.
T, ăranul tăcu put, in, parcă să-s, i aducă aminte de ce-i

spusese nevastă-sa. Apoi răspunse:
— Oi veni, sfint, ia-ta, da mai târzior, că moare nevasta

de s, ăle.
— As, a, bine, taică; te-as, tept.
S, i preotul plecă.
Lăptuc trase iar zăvorul, veni, desfăcu put, in perna,
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să vadă de-a ies, it preotul din ogradă, pe urmă se cocot, ă
s, i dânsul pe pat. Femeia se ridicase, bătători bine lăvice-
rul, apoi, uitându-se amândoi cu ochii holbat, i la pungă s, i
t, inându-s, i răsuflarea, femeia o deschise s, i-o răsturnă deo-
dată. Atunci se auzi un sunet sec, s, i pe lăvicer se împrăs, tiară
patru cartus, e de revolver.

T, ăranii făcură numai atât: Hîîî!, ca s, i cum îs, i mus, caseră
limba, s, i rămaseră împietrit, i, galbeni ca moartea, uitându-
se cu ochi rătăcit, i la cele patru cartus, e, cu vârfurile ros, ii,
ca muiate în sânge.

Vrasăzică, pentru bucăt, elele acestea alergaseră, se bă-
tuseră, gata să se sugrume! Pe aceste le purtase el în cizmă,
pe aceste le strânseseră în pumni, fără să s, tie că dintr-o
clipă într-alta dânsele îi puteau sfărma. Se jucaseră cu
moartea, s, i ei credeau că t, in în mâinile lor o avere! S, i
deodată amintirea mortului le trecu prin trup ca un fior.

După clipa aceasta de mirare, li se coborî în suflet o
deznădejde fără de margini. As, a le era scris, pesemne, să
trăiască s, i de acum înainte calici. Amândoi simt, eau un
gol as, a de mare în sufletul lor, că parcă le scosese cineva
inimile din ei.

Dar, repede, un alt gând, un gând tot atât de grozav
pentru dâns, ii, li se t, intui în minte: ce aveau să facă acum
cu cartus, ele? S, i nu îndrăzneau să se mis, te, să întindă
mâna, ca nu cumva bucăt, elele să ieie foc, să-i omoare dintr-
o dată.

Într-un târziu, t, ăranul ridică în sus capul s, i întâlni
privirea femeii; apoi o întrebă, printr-un singur sunet,
care-i arăta toată spaima s, i care de-abia îi ies, i din fundul
gurii:

— Ha?
Femeia înt, elese. Dar s, i dânsa se gândea la acelas, i lu-
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cru, s, i încă nus, i putea da seama, lămurit, ce puteau să
facă. Iarăs, i rămaseră, tăcut, i, buimăcit, i. Apoi parcă le mai
veni sufletul la loc. Femeia judecă: le izbiseră ei atâta s, i
nu luaseră foc, n-or lua ele tocmai acuma, când trebuia să
le arunce. Bărbatul iar ridică în sus capul, s, i iar făcu din
fundul gurii:

— Ha?
Atunci femeia îngăimă:
— Dacă le-om da peste gard, la A Dumitroaiei, în spinăris, u

cela?
T, ăranul nu răspunse. Femeia se răzgândi:
— Nu, că le-or găsi plodurile. S, i-or lua foc lângă casa

noastră.
Lăptuc se mai învioră, îs, i trecu încet degetul pe sub

nas s, i-s, i dădu părerea:
— Mai ghine în fântână!
— Tontule! să se lovească de chietre?
S, i iarăs, i se uitară la ele, s, i iară le trecu un fior prin

spate. Atunci nevasta se înfurie:
— Fă ce s, tii, stârchitură, că tu le-ai găsit!
Lăptuc simt, i că atâta vreme cât or fi bucăt, elele celea

între dâns, ii, e la adăpost; rânji parcă:
— Fă tu ce s, tii, zăludo, că tu ai deschis punga!
Dar amândoi înt, eleseră că trebuiau să scape de ele cu

orice pret, . O lăsară mai domol. Femeia făcu un plan:
— Iaca ce-i: mergem s, i le dăm în Râpa-T, urluiesei.

Punga o zvârlim în vatră, s, i când om face focul, arde.
Pe urmă, ca să dea suflet bărbatu-său, întinse mâna s, i,

cu două degete, ca s, i cum îi era teamă să nu se frigă, luă
un cartus, .

— Iaca, ie-le as, a.
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T, ăranul se uită, dădu din cap s, i întrebă cu glasul pe
jumătate:

— S, i cum să le ducem?
Femeia se gândi s, i-i răspunse:
— Pune-le binis, or, pe câte unul, în chimir, s, i-om merge.
T, ăranul le luă us, or, le puse pe câte unul în chimir, cu

vârful în jos, apoi se sculă încet, ca s, i cum avea în sân
ouă. Femeia aruncă punga în cenus, ă, în vatră, apoi ies, iră,
încuiară s, i puseră cheia la locul ei, în stres, ină.

Dar cum treceau prin fat, a bisericii, le ies, i înainte, bu-
curos, popa:

— Ei, bine că venis, i, taică! Haidem să coborâm polo-
bocelul.

Lăptuc uitase de popă, ca de moarte: se-ngălbeni. Dar
n-avea ce face; ce era să spuie? Se scărpină în cap s, i porni
cu femeia după preot. În fat, a beciului, unde era balerca,
femeia îs, i suflecă mânecile să ajute s, i ea, dar preotul o
goni:

— Ia lasă, lasă pe bărbat, că n-o fi el as, a de bicisnic
cum îl crezi.

S, i apucă de-un capăt, iar t, ăranul se-nt, epeni în picioare,
se-ndoi ca un arc, doar nu s-o atinge cu chimirul de balercă.
Simt, ea că bucăt, elele mici de plumb îl ard. S, i-n vreme ce
se opintea, îl necăjea un gând rău, ce-i intrase în creier
ca un cui: din clipă în clipă as, tepta parcă să-l sfărâme în
mii de bucăt, i. Când ajunse în gârliciul beciului, se rezemă
de perete, gata să les, ine. Nădus, elile îi curgeau potop de
sub pălăria mare, care-i strângea capul ca un cerc de fier.
Preotul luă o ulcică de pe o policioară, bătută în peretele
de lut, o puse la canea, apoi îi dădu să beie:

— Dă-o peste cap!... As, a!
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Vinul parcă îi mai dete putere.
Când se văzu iar pe drum, în urma nevestei, Lăptuc

îs, i scoase pălăria; mergea cu capul gol, s, i din când în când
îs, i s, tergea sudoarea cu dosul mâinii, apoi o azvârlea jos.

Pe marginea prăpastiei se opriră.
Femeia îl sfătui:
— Zvârle câte unul.
T, ăranul se uită în râpă, o văzu plină de bolovani s, i

se-nfricos, ă:
— Bun cap mai ai! Da dacă s-or lovi de chetri?
Atunci femeia gândi ce se gândi, se plecă, îs, i ridică o

fustă, apoi alta, s, i rupse din poalele cămăs, ii, de jur împre-
jur, o fâs, ie lungă; pe aceasta o destrămă cu dint, ii, în patru
bucăt, i, s, i se răsti:

— Hai, scoate unul!
T, ăranul vârî două degete în chimir s, i trase încet-încetis, or

un cartus, .
Femeia îi întinse o bucăt, ică din pânza ruptă:
— Na, învăles, te-l s, i-l azvârle.
Lăptuc înfăs, ură us, or cartus, ul s, i-i dete drumul. Apoi

stătu o clipă, ca s, i când ar fi as, teptat detunetul. Când
văzu că nu se întâmplă nimic, prinse inimă s, i scoase pe al
doilea.

După ce le aruncă pe toate, t, ăranul răsuflă us, urat s, i
căzu, sleit de oboseală, pe un bolovan mare, ce era parcă
într-adins pus acolo pentru el. Nevasta lui se as, eză de
cealaltă parte s, i rămaseră tăcut, i, spate la spate.

Acuma erau iar ei; femeia simt, ea că nu mai are nici o
nădejde în suflet, ca s, i mai înainte; bărbatul înt, elese că i se
dusese puterea de adineoare, când se luptase cu nevasta
lui. Din pulpă nu i se mai ridica înviorarea caldă; s, i când
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auzi glasul femeii, tresări. Îl ocăra:
— Iacă, t, i-ai văzut scofala cu ochii, stârchitură?... Hai,

pornes, te!
S, i porniră...
Dar în capul lui Lăptuc încolt, i iar un gând... un gând

care-l muncea de cum se sculase de pe bolovan. S, i, cu toată
frica de nevastă-sa, strigă:

— Fa, Safto!
Femeia se întoarse.
— Fa, eu cred că-n pungă tot bani o fost, da i-o schim-

bat în plunghi Necuratul.
Atunci, cum bărbatu-său sta drept în fat, a ei, cu capul

pe spate, femeia se plecă put, in s, i-l stupi drept între ochi.
S, i porniră: ea înainte, el în urmă, cum făceau de două-

zeci de ani în s, ir.
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Bătrânii (1905)





Bătrânii

Cucoana Casuca a pornit la o rubedenie, tocmai la Hâr-
lău, luând s, i pe fiica dumisale, Anghelina, fată frumoasă,
cu fat, a plină de voios, ia celor 17 ani de copilărie; boierul
Toader Raclis, , sot, ul coanei Casuca, a rămas singur, cuc,
în toată casa. Să-i treacă de urât, stă toată ziua, s, i chiar
mănâncă, dimpreună cu boierul Gavrilă, căruia s, i lui îi ple-
case feciorul s, i sot, ia la mos, ie, chemat, i de trebi s, i muncă.

S, i iată-i pe amândoi, fat, ă în fat, ă, la masa din sufrage-
ria încăpătoare, pe a căreia feres, ti deschise străbate, în
s, opot dulce, freamătul livezii.

Singuraticii au mâncat. Pe fat, a albă de olandă, pe care
florile t, esute strălucesc ca fulgii de omăt pe o pojghit, ă
de gheat, ă, resturile mâncării stau în farfurii de port, elan
stropit cu flori albastre. Dinaintea boierului Toader se
ridică o grămăjoară de fărmături. Dânsul, când vorbes, te
la masă, sfarmă pâinea s, i o adună la un loc; obiceiul acesta
e bucuria păsărilor din ogradă.

La începutul căsniciei, cucoana Casuca, îndată ce ve-
dea că degetele cuconului Toader încep să frământe mie-
zul, îi apuca mâna s, i i-o t, inea strânsă ca într-un cles, te.
Într-o zi îi veni o idee s, i boierului:

— Da lasă-mă, Casuco, în pace; tu nu vezi că fac făr-



mături pentru hulubi?
Pentru hulubi! Patima cucoanei Casuca!
De-atunci, cucoana Casuca îi trece, pe furis, , s, i miezul

de la pâinea ei, ba s, i pe acel al Anghelinei. Boierul, fără
să-s, i deie seama, îl preface în bucăt, ele mici...

— Mi-i grozav de urât, Gavrilă; noroc de tine, zău as, a,
noroc de tine; altfel ar cădea pe mine hardughia asta.

Boierul Toader, după ce spuse aceste cuvinte, îs, i roti
ochii împrejurul odăii albe, mari s, i nalte, în fundul căreia
dulapul de nuc, săpat cu minunat mes, tes, ug de către un
bunic al nevestei sale, se deslus, es, te ca o catapeteazmă.
Atâta mobilă e în odaie: dulapul s, i masa cu scaunele. Pe
peret, i nimic-nimic, numai pe cel din răsărit, icoana Maicii
Domnului îmbrăcată în argint, cu cunună de aur. În odaia
în care sunt icoanele nu încap poze, as, a spuse boierul Toa-
der fetei dumisale, Anghelina, când acesteia, într-o bună
dimineat, ă, îi venise gustul să spânzure deasupra us, ii o
vedere cu marea, corăbii s, i nis, te munt, i sinilii în fund.

De când mănâncă împreună cu boierul Toader, prie-
ten din copilărie, conul Gavrilă s-a făcut mai vorbăret, . Dă,
sunt multe de spus: ba amintiri de pe vremea învăt, ăturii,
s, trengării, mai despre chipul fetei jupânului Enache Stupu,
plăpumarul din strada Veche, mort, he! acum de mult, i
ani! astăzi îs, i amintise cum, odată, venind de la dascălul
Spiridon, unde învăt, au pe bucoavnă, i-au tăiat, bietului
plăpumar, funia pe care întinsese câteva fet, e de plapumă,
nou-nout, e, s, i vorbeau, râzând, de stras, nica bătaie ce le-o
dase la amândoi aga Raclis, , tatăl boierului Toader.

Acum se potolise din vorbă. Boierului Gavrilă îi e put, in
cam somn; acasă, nu vorbes, te mult, s, i-i mai totdeauna cu
ochii pe jumătate închis, i, gata de somn.

Boierul Toader toarnă încă un păhărut, de vin de Cot-
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nari, conul Gavrilă îl zăres, te s, i răsare la vorbă, as, a ca din
senin:

— Toadere, eu parcă am fost la nunta ta?
Boierul Toader ridică în sus capul, prinse cu ochii ve-

riga de alamă a sertarului de la dulap s, i, după ce o t, inti
câteva clipe, îs, i aduse bine aminte:

— Păi cum să nu fi fost? Tu te-nsurases, i de-a doua
oară, cu vreun an înainte.

— Cu un an?
— Da cât, i crezi? Când ai venit la nunta mea, nevastă-

ta avea, de două luni, pe băiatul care t, i-o murit... Ai venit
de-a dreptul de la mos, ie.

Acesta era lucru s, tiut: pe când boierul Gavrilă trecea
drept om uituc, de amintirea boierului Raclis, se slujeau
tot, i acei care vroiau să învieze lucruri moarte de ani de zile.
Boierului Toader îi e de ajuns o clipă de gândire să-t, i spuie
ce fel de dulcet, i s, i cu ce lingurit, e le luase în casa cutărui,
în cutare zi s, i la cutare împrejurare.

— Iacă, îmi aduc aminte, ca acum, urmă dânsul: ai
venit de la mos, ie, nevastă-ta cu copilul, căci îl alăpta. Erai
cu dros, ca ta cea frumoasă, cu o pereche de cai roibi s, i cu
hamurile cele ruses, ti, pe care mi le-ai vândut mai târziu
mie s, i pe care le am încă.

Boierul Gavrilă sorbi put, in vin, apoi se minună grozav.
— Ce spui, Toadere! Le ai încă?
— Ei, asta-i!... Aveai de vizitiu pe t, iganul, pe Balmus, ;

nu-t, i aduci aminte că mi-a furat, chiar în noaptea ceea, un
curcan s, i că s-a îmbătat de-a stat trei zile ne-ntors?

— As, a-i, omule; grozavă t, inere de minte mai ai tu!...
zici că pe Balmus, ?

— Doar nu pe tată-său! Lasă-mă să-t, i istorisesc. Am
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jucat toată noaptea; coana Tarsit, a, postelniceasa, a les, inat
în brat, ele iuncherului...

Us, a odăii se deschise încet s, i mama Sultana vesti că le
dusese cafeaua în cerdac. Conul Gavrilă se sculă. Boierul
Toader îs, i luă ciubucul din odaia dumisale s, i ies, i în cer-
dacul de din dosul casei lor. Cerdacul da în livada în care
coborau nis, te scări de piatră, pe care se prinsese mus, chi
verde. Crengile vis, inilor înflorit, i îs, i întindeau ramurile
până pe sub streas, ină. Conul Gavrilă se as, eză tacticos în
jilt, , privind cu mare mult, umire florile albe s, i mirositoare.

— As, a-i s, i la mine la t, ară, măi Toadere.
Boierul Toader nu-s, i găsea chibritelnit, a.
— Ei, dacă nu e Anghelina, degeaba, nimic nu e la locul

lui.
S, i oftă s, i căzu pe gânduri.
Boierul Gavrilă îs, i aduse s, i dânsul aminte de feciorul

dumisale; oftă s, i dânsul.
— Dacă nu e Anghelina, ît, i spun eu, nimic nu e la locul

lui, începu iar după un timp boierul Toader.
Găsi un chibrit s, i aprinse ciubucul, se as, eză în jilt,

s, i dădu drumul unui rotocol de fum care se împrăs, tie,
aninându-se de crengile vis, inului, ca o pânză de păianjen.

Apoi, amintirea Anghelinei nu-i mai dădu pace deloc.
— Iacă, de mică copilă as, a a fost. Fiecare fir de at, ă i-a

plăcut să-l vadă la locul lui. Unde să fi văzut la dânsa, ca
la alt, i copii, rochit, ele rupte. Ferit-a sfântul! As, a a fost de
copilă s, i as, a-i s, i acum, când, cu ajutorul lui Dumnezeu, dă,
e s, i ea fată mare, dragă Doamne.

S, i iar trase din ciubuc.
— Fată mare, măi Gavrile, ce crezi tu! Iacă, trebuie să

mă gândesc la măritis, ul ei.
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O bucurie copilărească îi cuprinse sufletul la acest
gând; râsul îi izvorî voios, din fundul inimii.

Boierul Gavrilă începu s, i el să râdă.
— Când mă gândesc, Toadere, că am t, inut-o în brat, e,

la botez! Să n-o mai cunosc deunăzi, omule, să n-o mai
cunosc. Învoalată ca o nalbă, soro, zău as, a!

Sorbi din cafea s, i urmă:
— Ce crezi, Toadere, copiii îs fericirea noastră. Dacă

n-ar fi Manole al meu, vai de zilele mele! As, a, dacă îl am pe
dânsul, am s, i nădejdea cu mine. Băiat cuminte ca o fată,
harnic, frumos, sănătos!

— De frumos, frumos băiat, samănă, cap leit cu biata
mâne-sa, Dumnezeu s-o ierte.

— La ochi samănă cu mine.
— Ei, asta-i!...
— Zău as, a! S, i-i înt, elept ca un om bătrân. La dânsul

totul e cuvântul meu...
Crengile copacilor se apropiară în bătaia vântului, scu-

turând o ninsoare us, oară, mirositoare, deasupra ierbii
de-abia încolt, ită, strălucitoare, s, i subt, ire ca acul. În fund,
un crâmpei de cer se arăta, printre copaci, ca o cădere de
apă limpede.

Boierul Toader se mâhni.
— Ce t, i-i bun! Cui s-o dai! Pe mâna cui să-t, i dai copila

când nu vezi un om împrejurul tău, un om de simt, , de
inimă. As, a, să o arunci în brat, ele oricărui vântură-t, ară,
foarte mult, umesc. Las-o să trăiască lângă mă-sa s, i lângă
mine, că-i fată cuminte.

Boierul Gavrilă dădu dreptate prietenului său:
— Nici băiet, i, nici fete, nu mai găses, ti astăzi. Ia îs

pline Curt, ile de despărt, enii. T, i-i lehamite! De aceea nu
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mi-am însurat nici eu băiatul.
Boierii tăcură; cu privirile pierdute, departe, îs, i urmau

firul gândurilor.
Deodată boierului Toader îi scăpă gândul de pe buze:
— Bun băiat.
Fără să-s, i deie seama, conul Gavrilă îi răspunse ca prin

vis:
— Bună fată, Toadere.
— Apoi, ceva neînt, eles le întoarse capetele, se priviră

s, i se pricepură.
— Bun băiat, Gavrilă.
— Eu întotdeauna am t, inut la Anghelina, ca la fata

mea, îi răspunse prietenul.
Vorba slobodă a boierului Toader îs, i luă vânt:
— Pros, ti am fost, măi omule.
— Cam pros, ti, n-am ce zice, Toadere.
Boierii se sculară s, i, pe deasupra mesei mici, rotunde,

se sărutară frăt, es, te.
Boierul Toader bătu în geam s, i strigă:
— Sultano, adu două pahare cu vin ros, !
Când mama Sultana veni cu paharele, boierul Toader

dădu unul conului Gavrilă, unul îl luă dânsul, s, i vorbi cu
glasul coborât:

— Să ne trăiască, frate Gavrilă. Să ne trăiască, în cin-
stea care am trăit s, i noi, s, i să deie Dumnezeu să fie s, i ei
fericit, i de copiii lor cum am fost noi de dâns, ii.

Ciocniră paharele, dar nu le putură bea as, a degrabă,
căci lacrimile le umplură ochii s, i paharele le tremurau în
mână.

Vântul scutură mai tare crengile înflorite. În paharul
boierului Gavrilă căzu o floare, dânsul îl ridică în sus s, i-l

198



dete peste cap cu floare cu tot.
— As, a te vreau, Gavrile.
Boierul Toader dădu s, i dânsul paharul de dus, că.
— Ei, s, i plângi, babo? Plângi? îi strigă mamei Sultana

care se prăpădea de plâns la spatele lui. Hait! să vă deie
vin cât ît, i vrea s, i să faci o plăcintă cu brânză, pentru tot, i,
s, i să râdet, i, babo, auzitu-m-ai? Să râdet, i, că vi se mărită
stăpâna.

S, i de atâta voinicie bătrânii iar începură să plângă. Se
luară de brat, , coborâră scările s, i se afundară sub aleile
umbroase, în livada care-i primea gătită ca de nuntă.
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Sineturile conului Gheorghies,

În odaia mică, bine încălzită de focul care pâlpâie în soba
cu stâlpi zugrăvit, i, vălmăs, agul furtunii dinafară răzbate,
uneori, în chiuituri puternice, prin hogeag. Crengile desfrun-
zite ale copacilor de lângă ferestre bat cu neastâmpăr în
geamuri. Perdeaua de creton portocaliu tresaltă, când
mai tare, când mai încet, după cum vântul pătrunde, mai
blând sau mai furios, pe crăpătura de sus, dintre cercevele,
uitată, se vede, neastupată, de către cucoana Ruxanda
Hras, cu, sot, ia conului Gheorghies, Hras, cu, proprietarul
acestei case mici, vesele s, i curate.

Din jilt, ul de lângă sobă, coana Ruxanda nu-s, i poate da
cu mintea cum de-a putut lăsa, neastupată, crăpătura de
la fereastră: sare repede, cotrobăies, te prin nis, te saltare,
scoate o bucată de vată, ia un cut, it s, i se suie, sprintenă, pe
prichiciul ferestrei. Cu limba cut, itului îndeasă bine vata
în crăpătura dintre cercevele s, i as, teaptă să vadă de se mai
mis, că perdeaua. Dar vântul nu mai are pe unde pătrunde.

— Iar te-ai cucuiet pe ferestre, omule, ai să cazi, nu
altceva.

Conul Gheorghies, dă la o parte, de pe brat, e, bisac-
teaua cu sineturi, se coboară, cam greoi, de pe divanul în
colt, ul căruia se cuibărise, s, i aleargă să-s, i t, ie sot, ia. Până să



ajungă, coana Ruxanda se s, i coborâse.
— Bre, bre, bre! amarnică mai es, ti, omule.
Conul Gheorghies, se apropie de fereastră s, i se uită

afară. O zvâcnitură puternică lovi crengile de geamuri.
Boierul se dădu fără voie înapoi s, i s, opti:

— Parcă se sfârs, es, te lumea, nu altceva; iar o să-mi deie
gardul grădinii la pământ.

Coana Ruxanda se aseză în jilt, . Conul Gheorghies, îs, i
trase mai bine pe umeri cat, aveica, pe care coana Ruxanda
nu o mai purta niciodată, se cuibări la loc, în colt, ul diva-
nului, îs, i as, eză s, ireturile ochelarilor pe după urechi s, i luă
iarăs, i pe brat, e bisacteaua cu sineturi.

Conul Gheorghies, Hras, cu e un om mărunt, el, din fun-
dul divanului mai nu se zăres, te; poartă ochelari, când îs, i
cites, te sineturile, altceva nu cites, te dumnealui; e albit cu
totul; numai pe tâmpla dreaptă, o s, uvit, ă de păr stăruie să
rămâie tot neagră. Conul Gheorghies, îs, i s, terge de dânsa
pana, când scrie.

Altminteri, as, a mărunt, el cum e conul Gheorghies, Hras, cu,
în capul dumisale de multe ori s-au ivit planuri urias, e. Pe
vremuri avusese bani, nu glumă; avea avere de i se dusese
vestea dincolo de Prut, de unde veniseră odată nis, te hot, i,
să-i omoare ziua-n amiaza mare.

Dar pentru planurile s, i bunătatea conului Gheorghies, ,
îi mai trebuiau bani pe atât, i pe cât avea. Căci ce nu pier-
duse cu lucrările de pe mos, ie: poduri de fier peste iazuri;
insule de stânci cu fois, oare pe ele; havuzuri cu pes, tis, ori
ros, ii din străinătate; cascade, s, i câte alunecus, uri toate,
apoi conul Gheorghies, împrumutase, pe sineturi, în dreapta
s, i-n stânga, căruia cum îi cerea. Omul trebuie să facă bine,
dacă vrea să trăiască între oameni! spunea dumnealui.

S, i a făcut bine, cât a putut, conul Gheorghies, . Unii s, i-
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au măritat fetele cu banii dumnealui; alt, ii au călătorit, s, i-
au cumpărat case s, i pământuri s, i s, i-au îngropat răposat, ii
tot pe punga conului Gheorghies, ; ba alt, ii au jucat cărt, i
s, i au pierdut din banii dumisale. S, i numai iată că-ntr-o
dimineat, ă, conul Gheorghies, băgă de seamă că oamenii
nu-i mai dau nimic înapoi!

S, i mos, iile conului Gheorghies, lunecară, una câte una,
în mâna celor ce le cumpărau pe nimic, fiindcă trebuia să
plătească s, i pentru acei pe care îi garantase tot dumnealui,
căci dă: cinstea e cinste s, i e mare lucru.

Mai rămăsese acum cu căsut, a asta, cu o vie pe dealul
Nicoarei, s, i mai avea două mii de galbeni, luat, i în păstrare,
sub chip de împrumut, de către boierul Mihalcea, om cu
vază, cu avut, de la care, de câte ori îi cerea înapoi, în loc
de bani căpăta câte o stras, nică ocară:

— Ce, vrei să-i dai s, i pe aces, tia? Vrei să ajungi muritor
de foame, măi Gheorghies, ? Nu vezi tu că banul nu-t, i stă
în mână nici cât ai clipi din ochi? Lasă-i aici, asigurat, i în
mos, ia mea; cine s, tie ce vremuri or mai veni! Nu-i rus, ine
oare, ca noi, ce bruma de boieri am mai rămas în Moldova
asta, să ajungem să calicim de la slugile noastre?

Conul Gheorghies, pleca amărât.
Acum, în vremile din urmă, îs, i mai astâmpărase închi-

puirea, trăia tihnit, ascultând mai mult de coana Ruxanda;
dar tot îl munceau, câteodată, planuri mari s, i tare încâlcite
din pricina celor două mii de galbeni.

Uneori, ca astă-seară spre pildă, îs, i scotea bisacteaua
cu sineturi din scrin, le citea cu glas tare coanei Ruxan-
dei, care le învăt, ase pe dinafară, ocăra cât t, inea sinetul în
mână, pe cel care nu-i plătise, iar când le punea la loc, în
scrin, era împăcat cu tot, i.

Furtuna nu mai înceta; conul Gheorghies, arunca din
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când în când priviri spre geamuri. Apoi se înfundă mai
bine în colt, ul divanului, îs, i potrivi ochelarii, duse un sinet
în dreptul ochilor, t, inându-l departe, s, i citi:

Sinet. Am primit opt sute galbeni buni, din mâna dum-
nealui conul Gheor-ghi-es, Hra-s, cu, pe timp de un an de
zile...

— Ei, poftim! Un an de zile! I-am dat banii în o-mie-
opt-sute-s, aptezeci-s, i-patru, azi suntem în o-mie-opt-sute-
s, apte-zeci-s, i-nouă s, i încă nu i-am luat. Asta înseamnă un
an. S, i dacă ar fi murit, dar trăiesc doar, s, i trăies, te într-un
târg cu mine...

— Trăies, te, răspunde coana Ruxanda, da vorba-i că
n-are de unde să t, i-i deie.

Conul Gheorghies, se uită put, in nedumerit la coana Ru-
xanda, strânse sinetul în patru s, i-l trecu în partea dreaptă,
în rândul celor citite; luă un altul, îl desfăcu, îl ridică în
dreptul ochilor s, i vru să înceapă a citi:

— Bine, n-are, n-are, îs, i luă iar de seamă, dar de ce nu
vine măcar să-mi spuie că n-are, s, i atâta tot?

— Ce să-t, i mai spuie, dacă s, tii.
Conul Gheorghies, rămase pe gânduri; n-avu ce să mai

zică. Om cu greutăt, i, cu copii, sărac; adică la ce i-ar mai
da banii înapoi, lui, care are cu ce trăi: nici tu căt, el, nici tu
purcel, el singur s, i cu nevastă-sa.

Ridică celalt sinet s, i începu:
Sinet. Am primit cinci-sute de galbeni, de la conul

Ghe-or-ghi-es, Hras, cu...
Conul Gheorghies, aruncă sinetul, îs, i scoase ochelarii

s, i se răsti la coana Ruxanda:
— Aista-i al dumitale. Dumneata m-ai făcut să-i dau

Chirulesei bani, când s, tiam, de pe atunci, că nu mai are
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nimic. Acu as, a-i c-a murit? Ia-i, dacă ai de unde.
Sinetul acesta era singurul la care se amestecase s, i

coana Ruxanda, s, i conul Gheorghies, nu trece peste dânsul,
Doamne feres, te.

Coana Ruxanda se prefăcu că a adormit cu capul pe
speteaza jilt, ului.

— Ai adormit!... Amarnică mai es, ti!... Cică doarme
dumneaei!

Conul Gheorghies, prinse să surâdă. Îs, i puse iarăs, i
ochelarii s, i citi tot as, a, unul după altul, toate sineturile,
silabisindu-s, i numele scris în fiecare din ele, simt, ind mare
mult, umire la auzul celor două cuvinte care-l arătau pe
dumnealui atât de darnic!

La fundul bisactelei, conul Gheorghies, t, inea sinetul
asigurător, pe care voitorul de bine, boierul Mihalcea, i-l
dăduse să-l aibă la mână.

Îl citi la rând, de mai multe ori, cu glasul înecat de
mult, umire. Îl strânse binis, or, îl puse la fund, as, eză ce-
lelalte sineturi deasupra s, i închise bisacteaua. Căzu pe
gânduri. Planurile îl năvăliseră iarăs, i în minte:

...Dacă ar vinde via! Cu ce ar mai lua pe dânsa s, i cu
aces, ti două mii de galbeni ce n-ar face!... Sau mai bine,
nu, n-ar vinde via, dar s, i-ar clădi nis, te case încăpătoare,
boieres, ti, să se vadă tocmai din târg, colo pe deal, sticlind
în soare. Ar aduce o vit, ă străină s, i vreo două vaci de S, vit, era.
Ar vinde casa din târg s, i ar trăi acolo, ca un pustnic... Hm!
dar iarna; iarna-i grea la t, ară; oris, icum, nu e glumă să faci,
pe viscol, un ceas cu trăsura până în oras, ... S, i-ar face s, i
o trăsură... Doi cai frumos, i... un vizitiu bun... Vorba-i că
boierul Mihalcea se vede că i-a înt, eles gândul s, i nu-i dă
banii... Ce-i de făcut?... Zău as, a, parcă tot ar mai ajuta pe
coana Zamfirit, a; cum a ajuns s, i dânsa, din ce era! Biata
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femeie, ar da numai cu cincizeci de galbeni locul ce i-a mai
rămas din toată zestrea. S, i ce loc!... Dumnealui i-ar da
două sute de galbeni. I-ar mai rămânea s, i ei!... Ce case ar
putea zidi pe locul acela! Da; asta-i mai nimerit ca toate: o
pereche de case pe locul coanei Zamfirit, a.

Conul Gheorghies, se ridică foarte mult, umit s, i se duse
lângă coana Ruxanda. Dar coana Ruxanda adormise acum
de-a binelea.

O clătină us, or de umăr:
— Ruxando, Ruxando.
Dumneaei deschise ochii pe jumătate.
— Ce zici, Ruxando, de locul coanei Zamfirit, a? Cu ba-

nii luat, i de la Mihalcea am putea face nis, te case frumoase
s, i trainice.

Coana Ruxanda se vede că nu înt, elese ce-i spusese,
închise ochii s, i adormi iar.

Conul Gheorghies, , văzând că nu-i mai răspunde, luă
bisacteaua de pe divan, o închise în scrin, îs, i scoase oche-
larii punându-i la locul lor, pe masă, s, i se înfundă iar în
colt, ul divanului.

Bun loc, tare bun loc... Bune case ar fi... mai s, opti
conul Gheorghies, s, i rămase as, a, cu privirile pierdute...

Ochii i se închiseră cu încetul s, i adormi cu gândul la
casele cele noi, cărora, în mintea dumnealui, le s, i as, ezase
temelia.
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Nadis, anca

Boier bogat, bun la inimă s, i cu slăbiciunile lui ca fiecare
om. As, a, printre alte slăbiciuni mai mici, avea una mare,
foarte mare: t, inea, ca la ochii din cap, la Bălanul dumisale,
un cal bătrân care de-abia mai ducea acum nadis, anca în
care se încerca să steie chipes, , cu brat, ele întinse pe hăt, uri,
cu biciul în mâna dreaptă, boierul Gavril conul Gavrilas, .
Pentru că iubea atât de grozav Bălanul, t, inea tot pe atâta
la nadis, ancă; nu se putea gândi la cal fără să nu-s, i amin-
tească s, i de tovarăs, a lui de călătorie.

Pe Bălan îl avea de mult; să-l fi cumpărat acum două-
zeci de ani, un mânzoc pe atunci. L-a mai t, inut un an s, i,
cum împlinea trei ani s, i jumătate, i-a cumpărat, pe măsura
lui, din iarmaroc de la Frumoasa, o nadis, ancă nouă-nout, ă,
pe toate părt, ile cu flori asemănătoare cu cele de pe lăzile
de Bras, ov, de care casa boierului era plină, ca pe atunci.

Un an întreg s, i-a plimbat boierul sot, ia, pe coana Ca-
suca, linis, teasc-o Dumnezeu, în nadis, anca trasă de călut, ul
sprinten, învârstat de nis, te hamuri ruses, ti cu alămuri s, i
canafuri.

După acest an fericit, coana Casuca muri. Boierul,
amărât ca vai de lume, nu-s, i mai găsea astâmpăr. De la o
vreme află leacul: înhăma Bălanul la nadis, ancă s, i purce-



dea pe mos, ii, de la una la alta, s, inapoi. As, a s-au t, inut ani
după ani; s, i vremea trecea, nadis, anca se hodorogea, conul
Gavrilas, s, i Bălanul îmbătrâneau Bălanul mai repede, cum
e felul calului.

Bălanul îmbătrânise mai tare, dar s, i boierul, pe zi ce
mergea, se făcea tot mai morocănos. Fata dumisale, vă-
duvă, se mutase la t, ară, doar l-o mai urni din mohorala
ce-i întuneca zilele. T, i-ai găsit! Numai Bălanul îl făcea să
zâmbească.

Dimineat, a, când ies, ea în cerdac, striga cam pe nas,
dar destul de tare:

— Bălaaane, măăă; vin la tata!
Dintru-ntâi Bălanul se it, ea numai, ca s, i cum ar fi făcut

mofturi; apoi o lua la fugă până lângă cerdac. Aici se suia
cu picioarele de dinainte două-trei scări, apoi îs, i întindea
gâtul. Boierul zâmbea de mult, umire, îl lua de urechi, îl
scutura prietenes, te, pe urmă scotea din buzunar bucăt, ica
de zahăr s, i i-o întindea.

Acum, în urmă, bătrânet, ea t, inea pe bietul Bălan în pas;
de-abia mai ridica o scară de-s, i întindea, greoi, gâtul după
bucăt, ica de zahăr. Numai ochii umezi, calzi s, i nespus de
duios, i, umbrit, i de genele lungi s, i albe, priveau tot atât de
nevinovat, i într-acei ai stăpânului.

Conul Gavrilas, însă tot se plimba pe mos, ie; dar t, inea
calul la pas. Arareori, când venea o poftă Bălanului, smun-
cea nadis, anca într-un trap trăgănat, molatic.

Când avea să plece, boierul poruncea să i se tragă
nadis, anca la scară. Argatul o aducea, aducea s, i hamu-
rile de le as, eza jos lângă cerdac, iar Bălanul, cum auzea
zgomotul rot, ilor, ies, ea singurel din grajd, venea domol,
se vâra între hlube s, i as, tepta până ce ies, ea boierul, de-i
găsea pe amândoi, tovarăs, ii nedespărt, it, i. Conul Gavrilas,
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săruta întâi Bălanul pe bot, apoi îi as, eza hamurile. După
ce gătea, se suia s, i pornea, în vuietul grozav al nadis, ancei,
pe pietrele curt, ii.

Care om din împrejurimi nu cunos, tea nadis, anca bo-
ierului Gavrilas, ! Mă rog, mai rar lucru ca nadis, anca du-
misale! Douăzeci de ani, cât o hurducase pe pietris, urile
s, oselelor, o sfărâmase toată. Dar boierul nu făcea reparat, ii;
dumnealui avea t, iganul dumisale, fierar, care s, tia destul
de bine să-i peticească nadis, anca cu zbant, uri de fier.

Întâi, se-nt, elege, s-au sfărâmat părt, ile de lemn: obe-
zile, spit, ele, hlubele. Venea argatul boierul n-avea vizitiu,
căci mâna singur să-i spuie că s-a frânt, bunăoară, o obadă;
boierul îi poruncea:

— Du-te la t, igan s, i spune-i să-i puie un zbant, .
S, i azi un zbant, , mâine un altul, ajunsese nadis, anca să

nu mai aibă nici o bucăt, ică de lemn într-însa. Toată era
cârpită cu fier s, i tinichea. Când pornea la drum, s, i mai
cu seamă când vroia Bălanul să-s, i mai încerce puterile,
hodorogea nadis, anca de t, i se părea că plouă cu grindină
pe acoperământuri de tablă.

Pe mos, ie, hodorogeala aceasta era un semn. Când o
auzeau muncitorii s, i o auzeau de departe , îndată sporeau
la muncă:

— I-auzi mă, vine Sfântul Ilie!
Vechilii încălecau s, i dădeau raite; oamenii mis, cau mai

repede brat, ele; s, i câmpul întreg mis, una, ca de furnici, într-
atâta hărnicie.

Pe boierul Gavrilă nici capul nu-l durea; hodorogeala
crescând treptat cu numărul zbant, urilor, dumnealui, ca s, i
Bălanul, se deprinsese cu dânsa s, i nici n-o auzea măcar...

Dar într-o zi argatul veni s, i-i spuse că Bălanul nu vrea
să mănânce. Boierul s-a speriat, s-a coborât repede s, i s-a
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dus în grajd. Calul ridică încet capul, închise ochii s, i-s, i
sprijini botul pe umărul stăpânului său.

— Ce-i, măi Bălane? Ce ai tu? Ce ai, băiete?
Bălanul deschise ochii, se uită, ca s, i când ar fi vrut să

spuie ceva, apoi îi închise iarăs, i.
Boierul trimise repede după un t, igan care s, tia să ia

sânge, apoi alergă să spuie s, i fetei dumisale despre boala
Bălanului. Când se întoarseră amândoi în grajd, îl găsiră
culcat jos. Se apropiară de dânsul. Nu mai mis, ca; peste
ochii, pe jumătate închis, i, genele se mis, cau us, or, suflate
de vântul ce se strecura pe us, ă. Boierul se repezi lângă cal
s, i-l apucă un plâns amarnic.

Îngropară calul în grădină, iar nadis, anca o închise în
s, ură, cu porunca să nu se mai atingă nimeni de dânsa...

Trecuse vreo jumătate de an de la moartea Bălanului.
Boierul Gavrilas, rămăsese mai posomorât, mai întunecat
decât fusese. Stătea toată ziua închis în casă; pe câmp nu
se mai ducea, nu-s, i căuta de nici un interes; căzuse într-
un fel de toropeală din care în zadar se încerca fata lui
să-l scoată. Dânsa alerga de la un capăt la altul al mos, iei,
punea trebile la cale s, i îngrijea de avere, care altmintrelea
sar fi părăduit.

Într-o zi, spre seară, boierul ies, i în cerdac, porunci să-i
aducă un jilt, s, i se as, eză să steie. De mult nu privise curtea,
care parcă i se părea mai mare, mai schimbată. S, i, stând
as, a, amintirea începu să i se redes, tepte: îi răsări Bălanul,
cu ochii lui cei blânzi s, i negri, nadis, anca, hamurile; avu
chiar părerea că trebuie să pornească pe mos, ie. Un suspin
îi ridică pieptul, apoi îl cuprinse un dor mare. Se sculă, se
coborî în ogradă s, i o luă încet spre s, ură. O găsi deschisă
s, i intră. S, ura goală.

— Nadis, anca!
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Atât putu să spună boierul s, i se rezemă de us, orul us, ii.
Tocmai atunci i se păru că aude un sunet cunoscut.

Se întoarse. Pe poartă intra, în trapul unui cal voinic, o
nadis, ancă nouă, vopsită cu galben. Din nadis, ancă sări
coana Elencu. Când dădu cu ochii de tatăl ei, rămase îm-
pietrită.

Boierului i se sui sângele la cap s, i întrebă răstit:
— Unde-i nadis, anca?
Coana Elencu îs, i t, inti privirile în pământ. Conul Gavrilas,

înt, elesese totul: fata dumisale dresese nadis, anca fără să-i
ceară voie. Nu mai spuse nici un cuvânt, se sui în casă s, i
se închise în odaia lui.

O săptămână nu vorbi cu nimeni.
Coana Elencu, amărâtă până în adâncul sufletului că-l

necăjise atât de tare, se hotărî, s, i, duminică, înainte de
a se spovădui, călcă fricoasă pragul odăii în care tatăl ei
stătea pe gânduri, lângă masă. Când îl văzu, se aruncă în
genunchi s, i-l rugă plângând:

— Iartă-mă, tată. Aveam nevoie s, i n-am vrut să chel-
tuiesc prea mult... Nu s, tiam că o să te mâhnesc.

Boierul tresări, îi dete mâna să i-o sărute s, i-i spuse:
— Tu s, tiai doar că o t, ineam as, a, în amintirea lui Bălan!
Iar când, după această dojană, care însemna iertarea,

boierul se aplecă să o sărute pe cap, coana Elencu simt, i
cum două lacrimi fierbint, i i se strecurau prin păr.
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Boierul Iorgu Buhtea

Boierul Iorgu Buhtea s, i Toader Buhtea, nepotul lui, înfăt, is, au
cea mai aleasă spit, ă a boierimii moldovenes, ti.

Neamul Buhtes, tilor, nu prea numeros, coborâtor mai
mult în partea bărbătească, fusese alcătuit din oameni
istet, i la minte s, i tari la trup; unii dintre dâns, ii încheiaseră
cu bine suta de ani. Mihai Buhtea, tatăl boierului Iorgu,
murise în vârstă de o sută cinci ani.

Pe un molitvenic, rămas din mos, i strămos, i în nea-
mul Buhtes, tilor, boierul Iorgu găsi însemnat, de mâna
părintelui său, postelnicul Mihai, următoarele: Azi în 23
dechemvrie, în anul de la Hristos 1821, am trecut patru ani
peste sută. În decembrie 1822 postelnicul muri.

Boierul Iorgu îs, i amintea bine chipul măret, , încunu-
nat de părul alb ca omătul, al părintelui său.

Tot pe molitvenicul acesta, postelnicul se încercase
să-s, i facă spit, a neamului.

Cel mai vechi, un Gheorghe Buhtea, căzuse bănuia pos-
telnicul în lupta de la Valea Albă, purtată de S, tefan-Vodă
împotriva turcilor: cam de la acea luptă, spunea însem-
narea, numele lui Gheorghe Buhtea nu se mai pomines, te,
numai doar al frăt, âne-său Radul. Acesta, Radul, avu s, i
dânsul un băiat s, i o fată, Ruxanda, cel mai vechi nume



femeiesc în neamul lor. Spit, a cuprindea numai trei nume
de femei: pe al Ruxandei; al uneia Safta, strănepoata Ru-
xandei, fata unui Toader Buhtea (Grozovanul, pentru că
pârjolise nis, te tătari ce-i călcaseră mos, ia însemnase pos-
telnicul), s, i pe al Marghioalei, mătus, a postelnicului Mihai.

Boierul Iorgu apucase dar nu mai t, inea minte pe cea
din urmă femeie din neamul lui: pe Savasta, o soră mai
mică a postelnicului. Aceasta murise de holeră, chiar în
casele unde locuia acum boierul. În spit, a din molitvenic
Savasta nu era trecută.

Dintre tot, i Buhtes, tii, numai Gavril, fratele boierului,
muri în floarea vârstei; călăret, vestit, jocul soartei făcu
să fie omorât tocmai de un cal. Târât, cu piciorul prins
în scară, peste câmpuri până în grajdurile curt, ii, îs, i dete
sufletul în brat, ele celor ce-l ridicară să-i dea ajutor. Gavril
Buhtea muri la patruzeci s, i trei de ani, lăsând un băiat, pe
Toader, în vârstă de treisprezece ani.

La moartea fratelui său, boierul s, tiu să-s, i ascundă ne-
mărginita durere ce simt, ea. Îs, i chemă nepotul din colt, ul
unde încremenise de spaimă s, i-l duse lângă sicriu. Când
ridică pânza de pe capul sfărâmat al mortului, copilul iz-
bucni în plâns; dar boierul îi luă mâna de la ochi:

— Băiete, să s, tii că nefericirile, ca s, i fericirile, de la
Dumnezeu vin s, i trebuiesc privite făt, is, . Să fii bărbat cum
a fost tată-tău s, i să-i port, i numele cu cinste. Eu am să fiu
lângă tine ca să te povăt, uiesc... Sărută-i mâna.

Copilul lipi buzele de mâna rece a tatălui său s, i îs, i s, imt, i
sufletul mai puternic...

Boierul îs, i puse toată înt, elepciunea la îndrumarea te-
meinică a nepotului. Cu atât mai mult se silise să ajungă
acest scop, cu cât vedea că tinerii ce răsăreau pe urmele
bătrânilor nu mai erau destoinici să ducă înainte trăinicia
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neamului.
Chibzuise mult până se hotărî să-s, i trimită nepotul în

străinătate. Îl momise dintru-ntâi în toate felurile, ca să-i
cântărească firea: Din încercări sufletul iese mai tare sau
se nimices, te, zicea dânsul. Când văzu că băiatul rămâne
neînduplecat des, ertăciunilor lumes, ti, că era strâns legat
de pământul ce cuprindea t, ărâna tuturor alor lui, îl trimise
la Paris.

În cei patru ani, cât rămăsese băiatul printre străini,
îl călcase de patru ori; îl găsise mereu acelas, i: suflet curat,
judecată dreaptă s, i temeinică. După patru ani, Toader
Buhtea se întorcea în t, ară doctor în drept. Boierului îi
fusese dat să-s, i vadă visul cu ochii.

La întoarcere, Toader Buhtea se odihni o iarnă în-
treagă. În primăvară, boierul îl luă alături de dânsul în
viat, a încordată, dar sănătoasă s, i roditoare, a plugarilor.

Mai târziu, după ce-l deslus, i bine asupra noului trai ce
avea să ducă de acum încolo, boierul îl plimbă pe la toate
mos, iile s, i-l întrebă:

— Pe care t, i-o alegi, băiete, să-i port, i singur de grijă?
— Pe toate, tată, e timpul să te odihnes, ti s, i dumneata.
— Hait! fie, dacă vrei tu.
S, i boierul deschise brat, ele să strângă la piept pe acela

în care îs, i simt, ea tresărind neamul cu atâta putere.
Ce-l mai nelinis, tea pe boier era însurătoarea nepotu-

lui. Degeaba, oricât căuta, nu mai întâlnea chipurile cele
pline s, i sănătoase, fet, ele cu privirea limpede ale fetelor
harnice s, i gospodine foc, de altădată. Ce Dumnezeu, gân-
dea dânsul, să se sfârs, ească oare neamul moldovencelor
cu cele de pe urmă jupânit, e ce mai trăiau ici-colo câte
una? Putea îngădui dânsul ca urmas, ul său să amestece
sângele Buhtes, tilor tare ca vinul cel vechi cu cel apos al
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domnis, oarelor strânse s, i înzorzonate de astăzi? Dar mai
bine i se stinge neamul pentru ves, nicie decât ar fi lăsat
una ca asta!

Boierul Iorgu credea în adevăr că-i era dat să nu vadă
cununia nepotului său.

Într-o zi, ducându-se, pentru nis, te afaceri, la boierul
Furtună, îi răsări în prag chipul rumen s, i vioi al unei fete.

Cum nu se as, tepta s-o vadă, rămase pe loc privind la
dânsa.

— Fata mea! boierule, strigă mult, umit Furtună, care
ies, i întru întâmpinarea deosebitului musafir.

— Să-t, i trăiască, frate. D-apoi nu s, tiam că ai as, a bujor
de fată!

— Fetele cresc cât nici nu prinzi de veste, boierule.
Boierul Buhtea avusese de ce se mira, căci boierul Furt-

ună, om amarnic s, i neînduplecat în faptele lui, nu-s, i sco-
sese fata în vileag.

Mai anii trecut, i, coana Măndit, a, sot, ia boierului Furt-
ună, ba chiar fata, avusese plecare pentru băiatul unui
om bogat, dar fără să fie de neam; boierul le surghiunise
atunci la t, ară. Acolo gândurile mamei se limpeziră, obra-
zul copilei înflori mai frumos, iar mintea li se statornici la
amândouă. Gospodăriseră la t, ară trei ani de zile, s, i iarnă
s, i vară, iar anul acesta boierul Furtună socoti cu cale să le
aducă înapoi în târg.

Pesemne că întoarcerea fusese într-un ceas bun.
Când să plece, boierul Iorgu chemă pe fată s, i o sărută

pe frunte:
— Sunt tare mult, umit, draga tatii, că mi-a fost dat să

mai văd o fată ca cele de demult!
Nunta s-a pus repede la cale.
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Într-o seară frumoasă de iunie, lume după lume se
cobora spre biserica Domnească, unde avea să fie cununia
nepotului boierului Buhtea cu fata boierului Furtună.

A fost o nuntă cum nu se mai văzuse. Târgul se rume-
nise ca într-o noapte din poves, ti, în lumina masalalelor ce
ardeau de la casa boierului Iorgu până la us, a bisericii.

Cursese toată boierimea din Moldova să ieie parte la o
sărbătoare ce le mai amintea vremurile de altădată.

Luminat de fericire, boierul Iorgu Buhtea stătea în fat, a
altarului cu privirile t, intite spre icoana Maicii Domnului.
S, i niciodată, nimănui nu-i păruse mai frumos s, i mai falnic
bătrânul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rar om să fi fost mai cu vază în cuprinsul Moldovei ca
boierul Iorgu Buhtea Boierul, cum i se zicea pe scurt.

În casa boierului se puseseră multe afaceri însemnate
la cale, căci numai el s, tia să deie sfatul hotărâtor, el găsea
cuvântul de împăcare pentru cei ce nu se înt, elegeau.

Câte nu descurcase dânsul! S, i, s, opteau unii, câte nu
încurcase atunci când nu putea împiedica altmintrelea o
pornire fără căpătâi. Să s, tit, i, zicea el, de câte ori am legat
pe doi, am dezlegat pe douăzeci!

Pentru mult, i se suise dânsul în trăsură s, i pornise cu
jalba în prot, ap la Vodă.

— Bine, mă Iorgule, îi spuse odată Vodă-Cuza, mult, i
mai ai de luat sub ocrotirea ta?

— Măria ta, deie Dumnezeu să am cât mai mult, i, răs-
punse apăsat boierul.

— Ai dreptate; s, tiu că-t, i pui cuvântul numai pentru
cei cu sufletul ales... S, i-s put, ini, boierule, put, ini! adăugă
Vodă cu amărăciune, uitându-se la cei de primprejur.

Să fi auzit că ai nesocotit povat, a unui bătrân!... Îndată
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ît, i trimitea trăsura s, i te poftea până la dumnealui. Când te
chema, s, tiai ce te as, teaptă, dar n-aveai încotro, te duceai.
Boierul ît, i ies, ea în scară, te ducea în odaia de primire, ît, i
da dulcet, i s, i cafea, apoi te lua la depănat. Nu scăpai decât
atunci când ît, i ghicea din ochi că te întorsese pe calea
adevărului. Avea un mare dar: ît, i citea în privire, cum ar fi
citit într-o carte. Odată, tot as, a, povăt, uia pe un tânăr; i-a
vorbit boierul cât i-a vorbit, apoi, după ce s-a uitat drept
în ochii lui, s-a sculat de pe scaun s, i a deschis us, a:

— Paraschivo! mai adă dulcet, i s, i cafea, cuconas, ului.
— Ît, i mult, umesc, boierule, am luat o dată, răspunse

stingherit tânărul.
— Dumneata crezi că nu te-am înt, eles? răspunse boie-

rul. Pe când ît, i vorbeam, te gândeai că tot mai bune mi-s
dulcet, ile decât spusele.

Îl ghicise. Tânărul mai luă dulcet, i, cafea, apoi fu silit să
vorbească cu boierul, două ceasuri întregi, despre prăsila
porcilor.

Altă dată, venind mai mult, i ocârmuitori ai târgului
să-i ceară sfatul într-o afacere bănească, boierul le făcu so-
coteala rotundă, arătând cât, i bani puteau economisi fără
să s, tirbească nimic din ce-s, i puseseră dâns, ii în gând. Tot, i
rămăseseră foarte mult, umit, i; numai mult, umirea unuia
nu prea era din inimă. Dar ochiul cel ager al boierului băgă
de seamă: Ce e drept, mia dumitale de lei n-am pus-o la
socoteală.

Ocârmuitorul, care se gândea tocmai la miis, oara ce-i
alunecase din palmă, nici nu crâcni, dar se înros, i până-n
albul ochilor.

În clipe de acestea, cuvântul lui tăia ca sabia.
Vânător vestit, un sfert de viat, ă o petrecuse prin munt, i;

îndrăznet, s, i ochitor ghibaci cum era, îs, i atrăsese pe soco-
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teala viet, ii lui de vânător povestiri de necrezut. Când le
auzea, Buhtea se mira grozav:

— Măi, măi, măi! amarnică-i lumea.
Odată, întorcându-se de la Ias, i, se întâlni într-un han

c-un alt drumet, , care sosise de cu noapte. Din una-n alta,
străinul, căruia nu-i mai tăcuse gura, aduse vorba s, i despre
Vodă-Cuza:

— Îndrăznet, om, spunea dânsul. Ia închipuie-t, i dum-
neata ce am aflat de la un om care a văzut minunea cu
ochii lui. Cică Vodă s, i cu Buhtea Boierul vrând să arate,
zilele trecute, cât de buni chitaci sunt, s, i-au pus câte un
măr pe cap, apoi au tras cu pistoalele amândoi deodată s, i
au luat merele cu gloant, ele fără să-s, i atingă măcar un fir
de păr.

Boierul, plictisit, răspunse:
— Vezi că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Astăzi

au vrut să facă tot astfel, dar au păt, it-o. Buhtea a murit
lovit drept în frunte, iar Vodă e pe moarte. Eu vin de la
Curte, i-am văzut pe amândoi.

Străinul rămase întâi cu gura căscată, apoi se repezi
din han, încălecă s, i porni ca o furtună înapoi la Ias, i. Până
seara vestea s-a răspândit în toate părt, ile, iar Vodă a râs
cu lacrimi de gluma boierului.

Acum, des, i în plină putere, boierul nu mai vâna. Ba,
avântul de altădată i se prefăcuse într-o net, ărmurită milă.
De câte ori nu se gândea cu părere de rău la jertfele ce le
făcuse gustul său de vânător!

Dar ce pusese boierul mai presus de orice în viat, ă, fu-
sese cinstea: Cinstea e ca sângele; dacă-t, i lipses, te, mori.
Astfel de învăt, ăminte dăduse dânsul nepotului său. Celui
care nu-s, i t, inea cuvântul, nu-i mai întindea mâna. Dânsul
nu făgăduise niciodată ce era cât de cât de put, in îndoielnic,
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iar când spunea că o să-t, i facă un lucru, era ca s, i făcut.
Până mai deunăzi glasul lui încă nu găsise împotrivire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astăzi vremurile se schimbaseră. O prăpastie din ce

în ce mai mare se deschidea între apucăturile tinerimii
emancipate, dragă Doamne, s, i povet, ele domoale, dar pline
de bun simt, , ale bătrânilor.

Sfătuitorii de altădată începuseră a fi părăsit, i.
Sfaturile bătrânilor nu mai plăceau; erau ca albinele

care puteau da miere, dar s, i acul lor usturător.
Ocârmuitorii noi căutau a s, terge până s, i urmele mun-

cii cinstite a bătrânilor; neîndrăznind să-i atace făt, is, , îi
loveau în străduint, ele lor de ani întregi. Boierii ajunse-
seră să nu-s, i mai cunoască târgurile unde se născuseră,
copilăriseră s, i îmbătrâniseră.

Cutare boier cheltuise din averea lui să lărgească o
ulit, ă; tinerii, venit, i după dânsul, o strâmbau pentru este-
tica Urbei; alt bătrân, crescut în frica lui Dumnezeu, zidise
o biserică s, i-o înzestrase cu icoane de aur, policandre de
argint, cu aier t, esut, în fir s, i mărgăritare, de către trei rân-
duri de jupânit, e din neamul lui; tinerii o lăsau să se macine
în ruină, până când, venindu-le bine la socoteală, o dărâ-
mau pentru că împiedica vederea unui teatru, bunăoară,
ce aveau să clădească dâns, ii; pe locul unde fusese altădată
altarul de lemn săpat cu mes, tes, ug s, i credint, ă, t, inea câtăva
vreme o cruce neîngrădită s, i pângărită de tot, i.

Boierii se priveau cu lacrimile-n ochi: Neam nemernic,
boierule, neam nemernic!

Însă ceea ce mâhnea de moarte pe bătrâni era rătăcirea
celor doitrei copii de-ai lor în s, leahta filfizonilor.

Cum, prin ce schimbare sufletească, aces, ti oameni
sânge din sângele lor, carne din carnea lor putuseră rupe
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cu trecutul s, i luneca în mijlocul celor de care nu erau legat, i
prin nimic, nu puteau să înt, eleagă bătrânii.

Cres, terea, răcnea Furtună, cres, terea! De ce nu s-a ales
as, a băiatul lui Pană, al lui Trufanda? Pentru că au fost
strunit, i la vreme; pentru că părint, ii n-au desfăcut băierile
pungii, t, âncilor fără de minte. Cei care au făcut-o, vor da
seamă lui Dumnezeu.

Boierii cu inima slabă, care lăsaseră averea pe mâna
copiilor, îl ascultau s, i se gândeau că târziu mai poate da
omul de urma gres, elii în care a trăit...

În mijlocul acestor hărt, uieli nici unul nu părea mai
linis, tit ca boierul Iorgu Buhtea.

Vedea el bine că lucrurile nu se mai puteau schimba,
dar îi era deajuns că cel put, in sângele lui rămăsese curat,
ca al strămos, ilor ce luptaseră sub S, tefan Vodă, pentru
mântuirea pământului în care aveau să doarmă somnul
de veci.

Dar linis, tea plină de dispret, a boierului înfuriase gro-
zav pe tineri; aces, tia doreau să vie cât mai degrabă împre-
jurarea care i-ar putea izbi de stânca ce le sta în cale; s, tiau
bine că boierii nu făceau un pas fără sfatul lui Buhtea, cel
mai înt, elept dintre ei.

În adevăr, boierul, de o bucată de vreme, nu se mai
amesteca în hărt, uielile zilnice un dezgust ascuns îi încerca
sufletul s, i-i întorcea ochii de la ele , dar sfătuia pe tot, i
ceilalt, i cum să le ducă la sfârs, it...

Clipele acestea erau grele pentru dânsul; doar cei doi
copii ai nepotului său, băiatul s, i fata, îi înseninau viat, a.

De aceea, când Toader Buhtea, dezgustat, ca s, i boierul,
de cele ce se întâmplau, hotărî să se mute cu totul la t, ară,
boierului îi păru bine:

— Mută-te, Toadere; o să merg s, i eu cu tine.
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*
Împrejurarea dorită de tineri sosi mai degrabă de cum

se as, teptau dâns, ii.
În dimineat, a zilei în care boierul Iorgu s, i Toader Bu-

htea trebuiau să plece la t, ară, muri pe neas, teptate conul
Gheorghies, Pară; prin moartea lui se deschidea un loc în
sfatul t, ării.

Boierii nu puteau rămâne la o parte fără să încerce mă-
car a înlocui pe boierul Pară cu unul dintre dâns, ii; ba era
o datorie chiar, să lupte când nici o minte luminată nu se
afla printre cei trimis, i să îngrijească de nevoile t, inutului.

Într-o asemenea împrejurare, cuvântul lui Buhtea era
de mare nevoie; merseră cu tot, ii la dânsul s, i-l rugară să
mai râmâie câteva zile. La urma urmei, boierul se îndu-
plecă să mai steie până după alegeri. Toader Buhtea plecă
la t, ară numai cu nevasta s, i copiii.

Aveau dreptate boierii să se îngrijească de urmările
mort, ii lui Pară. Tineretul, bucuros că scăpa de un boier ca
Pară, găsiră prilejul binevenit să înlăture piatra ce le sta
pe inimă.

Gazetele târgului începură a tăvăli în mocirla ocărilor
amintirea seninului bătrân de până mai deunăzi; prin el
tineretul căuta să deschidă ochii tuturor asupra pecingi-
nii sociale asupra boierimii care oprea mersul înainte al
t, inutului. Tinerimea, dânsa-i mântuirea, sfătuiau foit, ele
împărt, ite degeaba prin toate ungherele.

În această vreme Buhtea îndemna pe boieri să tragă
la sort, i care anume dintre dâns, ii aveau să înlocuiască pe
Gheorghe Pară. Căzu boierul Neagu, om bătrân, cinstit
s, i cu minte, dar nefericit din pricina feciorului său care-
i făcuse viat, ă amară, cheltuindu-i fără nici o socoteală
averea.
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Tinerii, cum auziră, hotărâră să aleagă cu orice pret, pe
Gheorghe Neagu, feciorul bătrânului. Prin aceasta erau
încredint, at, i că vor semăna dezbinarea între boieri.

Gheorghe Neagu era unul dintre put, inii care trecuseră
de la boieri în rândul tineretului. Alergară la dânsul.

Tânărul Neagu nu se gândise niciodată la o as, a cin-
ste; acum, dacă întâmplarea i-o aducea, adică la ce n-ar fi
primit? Om fără nici un căpătâi, nu degeaba îs, i petrecuse
mai tot timpul prin străinătate, de unde se întorsese cu o
diplomă cumpărată; în viat, a lui strecurată până acum mai
mult prin cafenele, roasă prin duele s, i aventuri, de ce n-ar
fi încercat s, i această faptă de un soi cu totul nou pentru
dânsul?! Primi fără nici o s, ovăire.

La dreptul vorbind, nici prietenii lui nu se as, teptaseră
ca Neagu să primească atât de repede.

Seara, Gheorghe Neagu duse singur vestea tatălui său:
— S, tii, bătrânule, că suntem vrăjmas, i?
Bătrânul nu-i răspunse; s, tia el de mult aceasta: erau

vrăjmas, i de la avere, de la apucături, gândire, de la tot.
— Mi-au pus candidatura ca guvernamental.
Într-adevăr, la asta nu se as, teptase tată-său. Nu-i ve-

nea să creadă că băiatul lui o să ajungă până acolo să-i
poarte dus, mănia pe fat, ă. Lucrul însă era as, a; conul Miha-
lache se încredint, ă că băiatul său nu glumea.

Bătrânul se tulbură grozav, se sculă de la masă, po-
runci să-i vină trăsura s, i porni la boierul Furtună, să-i
ceară sfatul.

Câtă vreme boierul Neagu povesti întâmplarea, boie-
rul Furtună de-abia se putu t, ine pe scaun de neastâmpăr:

— Ei, s, i nu l-ai croit? Halal să-t, i fie, Mihalache!
Bătrânul începu să plângă:
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— E prea târziu, prea târziu, îngâna dânsul. La ce mi-a
folosit cinstea dintr-o viat, ă-ntreagă? Mi-a cheltuit tot ce
aveam; deunăzi, dacă nu era Boierul, să-mi deie o mie de
galbeni, mi-as, fi pierdut s, i mos, ia.

— Coane Mihalache, strigă Furtună, coane Mihalache,
du-te acasă, sfătuies, te-l să se lepede de nesocotint, a lui s, i,
dacă n-o vrea, ia-t, i băt, ul, croies, te-i vreo două s, i dă-l pe us, ă
afară ca pe un netrebnic. Calcă-t, i pe inimă s, i nu fi muiere,
că te calcă el pe urmă.

Bietul bătrân plecă mai amărât de cum venise. Seara,
când îi vorbi băiatului, acesta începu să râdă cu hohot;
atunci bătrânul îs, i găsi puterea să-i spuie toate, verde, în
fat, ă, să-l facă netrebnic:

— Mi-ai făcut numele de râs, mi-ai mâncat zilele; să
lipses, ti din fat, a mea, netrebnicule.

Băiatul se sculă furios, se apropie de tată-său s, i-i dădu
cu tifla:

— Na, hodorogule!
Bătrânul crezu dintru-ntâi că se prăbus, es, te jos, apoi

tot sângele îi năvăli la cap, se repezi de luă bastonul din
colt, s, i începu a da în fecioru-său. Acesta, zăpăcit de repre-
ziciunea loviturilor, abia îs, i nimeri pălăria s, i fugi afară.

Boierul Neagu, istovit de puteri, căzu, plângând, pe
divan.

A doua zi se duse din nou la boierul Furtună, îi istorisi
cum îndeplinise fără voie sfatul ce-i dase s, i se rugă cu
lacrimile în ochi să-l lase pe dânsul la o parte.

Furtună îi făgădui că va stărui pe lângă Boierul, căruia
conul Mihalache nu îndrăznea să i se arate.

În fat, a acestei noi s, i neauzite întâmplări, care punea
în gurile tuturor numele unuia dintre cei mai cunoscut, i
boieri, Buhtea hotărî nu numai să lase la o parte pe boierul

224



Neagu, dar să nu mai puie pe nimeni în locul lui la alegeri;
să rămâie filfizonii de capul lor s, i t, inutul de izbelis, te.

— Vor vedea dumnealor cât pret, uiesc hodorogii, zise
el.

Tinerilor le păru grozav de rău când aflară că boierii
rămâneau de o parte, de bună voia lor.

Fusese un prilej nimerit să le deie lovitura din urmă!
— Nu vedet, i voi că li-i frică? t, ipa Gheorghe Neagu.
— Da, da, au înt, eles singuri cât le pret, uies, te pielea de

evghenis, ti, strigau ceilalt, i...
Gheorghe Neagu se alese deputat.
Ca să deie mai mare însemnătate învingerii, tinerii

închipuiră o sărbătorire cum nu se mai făcuse până atunci
în târg. Seara adunară măhălălile, le împărt, iră masalale s, i,
c-un taraf de lăutari în frunte, porniră acasă la Gheorghe
Neagu.

Acolo, luminile stinse.
Lumea începu să strige:
— Trăiască deputatul Gheorghe Neagu!
Strigătele străbătură până în odaia boierului Neagu,

care era bolnav în pat; când le auzi, bătrânul căzu cu fat, a
în perne, plângând.

Cineva aduse vestea că sărbătoritul e la cafenea. Mult, imea
se întoarse. În fat, a cafenelei, uralele răsunau ca nis, te poc-
nete de pistoale.

Deputatul fu ridicat pe brat, e s, i silit să vorbească.
Ca om politic ce era acum, Gheorghe Neagu rupse

făt, is, cu trecutul, blestemă bătrânii, arătând cum, pentru
fericirea neamului, călca s, i iubirea datorită părintelui său
s, i sfârs, i strigând la rându-i, cât îl t, inea glasul: Trăiască
tinerimea învingătoare!
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Strigătele detunară din nou, iar taraful începu să cânte
Des, teaptăte, române.

În vreme ce alegătorilor li se răsplătea prin băutură,
cât, iva pierdevară porniră cu masalalele prin mahalaua
boierească.

— Ce-o fi, Măndit, o, întrebă boierul Furtună, care nu
se pricepea de unde veneau strigătele s, i lumina cea mare.

— O fi vreun foc, Vasile.
Boierul Furtună ies, i în cerdac. Mult, imea ajunsese toc-

mai la poarta lui:
Trăiască deputatul Gheorghe Neagu, deputatul tineri-

mii!
— A! asta-i, lingăilor? Grigore, dezleagă zăvozii s, i

asmut, ă-i la poartă, strigă boierul Furtună.
Cei cinci zăvozi se repeziră ca nis, te lei spre poartă;

masalagiii o luară la sănătoasa, dar la capătul celalt boie-
rului Trufanda îi venise se vede acelas, i gând: din ograda
lui se năpustiră alt, i zăvozi, s, i-ntr-o clipă se adunară tot, i
câinii de prin curt, ile boieres, ti. Părtas, ii tineretului arun-
cară masalalele s, i pălăriile, ca să fie mai sprinteni, apoi o
zbughiră printr-o hudicioară, unde abia putură scăpa de
furia câinilor.

Alegerea avusese loc sâmbătă; duminică, boierii, ca de
obicei, veniră îndată după prânz, să mai steie de vorbă,
la cafeneaua din mijlocul târgului Cafeneaua boierească,
unde se băuse cu o seară mai nainte, dar în care, nu de
multă vreme, începuseră să intre s, i cei mai as, a, mai de
mâna a doua, cum s-ar zice. Boierii îs, i păstraseră în cafe-
nea colt, ul dumnealor, cu covor as, ternut pe jos, cu divan
lângă perete s, i cu mese de marmură în fat, a lui.

Proprietarul, Ghit, ă Evghenistul, cum îi zicea lumea,
nu te-ar fi lăsat, odată cu capul, să te as, ezi în colt, ul boie-
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resc.
— Nu te amesteca unde nu-t, i fierbe oala, zicea râzând

celui ce se încerca să calce obiceiul.
De mult ce primise s, i slujise pe boieri ajunsese să se

creadă s, i el oarecum de neam; cu mare greu se hotărî să
deschidă us, ile s, i altora, mai mititei. În cele din urmă, i se
făcură atâtea neajunsuri din pricina aceasta, încât alergă
într-una din zile cu lacrimile în ochi la boierul Buhtea:

— Ce e de făcut, Măria ta, că nu mă mai lasă tineretul
ista să trăiesc.

— Dă, măi Ghit, ă, alte vremuri, alt, i oameni! Primes, te-i
s, i tu; ce-ai să faci? Păstrează-ne nouă locul din stânga s, i
dă drumul la oricine, căci mâini-poimâini, când ne-om că-
răbăni de pe lumea asta, copiii tăi cu dâns, ii au să rămâie...

Pe ziua de azi, Ghit, ă avea fat, a întunecată de tot; primi
pe boieri oftând, uitându-se cu ură în colt, ul din dreapta,
unde filfizonii, gătit, i ca de nuntă, se adunau unul câte
unul.

Gheorghe Neagu se lăsase as, teptat; în cele din urmă,
sosi s, i dânsul; fu primit cu mare veselie.

Boierii sfătuiau domol, sorbindu-s, i în tihnă cafelele;
nici nu ascultau glumele ce veneau înspre dâns, ii ca o ploaie
de săget, i. Noroc că boierul Furtună plecase de dimineat, ă
la o vie; dacă ar fi fost aici, poate că lucrurile n-ar fi rămas
as, a: cum e dumnealui furios, le-ar fi dat îndată peste nas.

Peste câtva timp se coborî din trăsură s, i boierul Buh-
tea; când zări pe Neagu, întoarse capul s, i se duse întins la
masa boierilor, de se as, eză cu spatele la dânsul.

La intrarea lui, tineretul coborî glasul.
— Ce dracu bre, parcă ne-ar fi frică de dânsul; ce-at, i

amut, it as, a?
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— S, tii una, Neagule? Eu găsesc că ar fi vremea să dai
grozavului istuia peste nas, s, opti un altul.

Gheorghe Neagu se îngâmfă, porunci s, ampanie s, i
turnă prin pahare.

— Să bem, băiet, i, în sănătatea celor de acum.
Costache Negură, nas, ul lui Gheorghe Neagu, dete cu

jale din cap:
— El bea vinuri scumpe s, i bietul tată-său abia o duce

de azi pe mâine.
Neagu mai porunci s, ampanie; sângele tinerilor prinse

a clocoti, glasurile se ridicară din nou.
— Ar fi bine să ies, im de aici, au început să se obrăzni-

cească, spuse Boierul.
Când să plece boierii, Neagu băgă de seamă s, i se grăbi

să vorbească:
— Avet, i dreptate voi: obiceiurile învechite trebuiesc

călcate în picioare ca s, i interesele personale. Ruginit, ii, cu
orice pret, , înlăturat, i.

Boierii îngălbeniră de mânie.
Buhtea se întoarse către Costache Negură s, i zise linis, tit,

dar cu glasul tare:
— Să-i spui lui Mihalache, din partea mea, că rău a

făcut că nu s, i-a urecheat la vreme mucosul.
Apoi ies, i, cu capul sus, din cafenea, urmat de ceilalt, i...
Tinerii amut, iră: tocmai după ce se duseseră boierii,

îs, i veniră în fire de cele auzite. Neagu începu să strige în
gura mare că-i va arăta el cine-i mucosul. Tinerii îi t, ineau
hangul; după părerea tuturor, duelul era de neînlăturat:
Auzi dumneata, să se insulte un deputat, reprezentantul
păturii culte, alesul tinerilor oamenii de viitor ai t, ării!

— Cu ce s-a simt, it insultat? strigă unul. Neagu nu
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i-a spus-o personal. Dacă s, i-a luat-o asupra dumisale, în-
seamnă că se cunoas, te singur mai bine de cum îl s, tim
noi.

— S-au dus vremurile dumisale; astăzi nu ne mai spe-
rie cu bătrânet, ea.

— Bătrân-nebătrân, cum s, tie să arunce vorbele, tre-
buie să s, tie să-s, i deie socoteală de ele, strigă Neagu.

Fires, te, după ce se domoliră put, in, se puse la cale du-
elul. Aleseră pe doi mai vorbăret, i, să se ducă la boier ca
martori ai lui Neagu; acesta, cu ifosul lui, hotărî condit, iile:
aveau să se bată cu pistoalele: trei focuri, unul la 30 s, i două
la 25 de pas, i; rănile us, oare să nu se t, ină în seamă.

Unul se apropie de Neagu:
— Dar tu s, tii că pe vremuri boierul a fost un trăgător

vestit.
— O fi fost pe timpul lui Moruz, răspunse Neagu; azi

nu-l vezi că tremură ca o gelatină?
Tot, i râseră de spiritul lui Neagu.
S, -apoi nu era doar întâiul duel al lui Neagu; prin străi-

nătate avusese cu ghiotura; rănise în toate. La lucruri de
acest fel era un norocos de frunte. Luară înt, elegere ca,
într-un ceas, să se întâlnească la unul din ei, să chibzu-
iască răspunsul boierului, care se putea prea bine să nu
primească; apoi se împrăs, tiară.

Dintre tot, i, cel mai încredint, at că boierul Buhtea, cu
toată bătrânet, ea lui, o să primească duelul, era Gheorghe
Neagu. Dânsul se gândea cu bucurie la faima care avea
să-l acopere după acest duel, chiar dacă numai ar fi rănit
pe boier. Ce vorbă! Era cea mai frumoasă întâmplare
ce-i venea în viat, ă, mai frumoasă chiar decât deputăt, ia.
S, -apoi se ducea mai încrezător ca totdeauna în norocul
lui; ce spusese mai adineaore, că boierul o fi fost trăgător
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vestit pe timpul lui Moruz, o spusese, nu din glumă, cum
o luaseră ceilalt, i, ci încredint, at că e as, a; pe când ochiul lui
era tot atât de ager ca acum doi-trei ani în urmă...

Boierul îs, i citea gazeta, când cei doi martori sunară
clopot, elul. Buhtea le ies, i înainte, de-i primi. În fat, a lui,
ifosul obis, nuit al celor doi tineri pieri; începură foarte
încurcat, i:

— Vă rugăm să ne iertat, i... O afacere... O afacere de
onoare ne aduce... Suntem foarte mâhnit, i...

Boierul zâmbi.
— Înt, eleg mâhnirea dumneavoastră, s, i e păcat, căci

suntet, i tineri; în schimb, o să vă trimit pe doi bătrâni mai
veseli.

Tot timpul cât vorbi, îi t, inu în picioare, în sală.
Martorii hotărâră locul de întâlnire cu boierii, apoi mai

îngânară două-trei cuvinte s, i-o s, terseră foarte bucuros, i că
scăpau de cei doi ochi ce le sfredeliseră într-o clipă toate
gândurile. Când se văzură în trăsură, răsuflară din greu:

— Uf! afurisit boier! Parcă l-ar fi chemat la chef; ce
Dumnezeu, nici n-a tresărit. Cum i s-o fi părut lui Neagu
că tremură? Îi cât un brad, omule!

La vestea că boierul primise să se bată, Neagu s, i cu
prietenul lui săriră în sus de bucurie.

— E vorba că ne-a t, inut toată vremea în sală ca pe nis, te
câini.

Tinerii se înfuriară:
— Să nu-l crut, i, Neagule, t, ipa care mai de care.
— Nu vă fie frică, le răspunse dânsul, vă curăt, eu pă-

durea de toate uscăturile, în scurtă vreme.
*
Buhtea trimise trăsura la conul Sandu Dragos, , cu o
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scrisoare prin care-l ruga să vie numaidecât împreună cu
boierul Anghel Iuras, cu.

Într-un sfert de ceas, cei doi boieri suiau scările: co-
nul Sandu Dragos, , scurt s, i gros; conul Anghel Iuras, cu, de
aceeas, i statură, dar mai slab. Până în susul scărilor, conul
Sandu se făcuse numai o apă de nădus, eală.

— Ne-ai adus pe sus, boierule, ce prăpăd o fi? Bietului
Sandu i-a ies, it sufletul suind în fugă scările.

— Bine-at, i făcut că v-at, i grăbit, le spuse boierul, căci
iată cum stă lucrul.

Ajuns, i în odaie, boierul le povesti în câteva cuvinte ce
era s, i de ce-i chemase.

Conului Anghel îi trecu veselia, iar conul Sandu ră-
mase cu mâna în buzunarul unde-s, i căuta batista, să se
s, teargă pe frunte.

— Boierule, începu conul Anghel, să-mi îngădui să-t, i
vorbesc câteva cuvinte; eu cred că ar fi să te cobori prea jos
primind să te bat, i cu un om ca Gheorghe Neagu, pe care
l-ai miluit de atâtea ori s, i care, în schimb, te bârfes, te s, i pe
dumneata ca s, i pe noi tot, i.

Conul Sandu prinsese la suflet:
— S, i eu cred tot as, a, boierule, zise dânsul.
— Eu nu socotesc astfel, dragii mei, s, i voi trebuie să

facet, i ce vă rog eu, răspunse boierul. Gheorghe Neagu o fi
el un om de nimic, dar astăzi are un loc în sfatul t, ării; locul
acesta l-am t, inut s, i eu, s, i tu, Sandule, s, i bietul Pară până
mai deunăzi; dacă nu cinstim omul, să-i cinstim locul care-
l are el. S, -apoi, boierilor, mâine-poimâine ne ducem; mai
avem acolo cât, iva ani de viat, ă, nu vreau ca tocmai la sfârs, it
să lăsăm o amintire jignitoare, să se vorbească pe urma
noastră ca pe urma unui neam de iepuri. Lumea te judecă
după ce aude...; dar nu mă duc cu gândul să-l împus, c; uite,
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mi-i martor Dumnezeu.
Boierul se întoarse spre iconostas s, i-s, i făcu cruce.
— Tocmai asta mă nelinis, tes, te, boierule, răspunse

conul Anghel. S, tiam eu, fără să-mi spui, că nu te duci cu
gândul să-l omori, dar vezi că dânsul vine cu gândul să te
ucidă. Boierule, omul acesta n-are suflet. N-o să te crut, e,
Doamne feres, te. Bagă de seamă că nu crut, ă nici pe cel
care i-a dat viat, a.

— Nu, coane Anghele, nu-l crede atât de fără suflet.
Neagu face asta de fală.

— Boierule, o face ca să te omoare. Dar deoarece dum-
neata crezi că trebuie să te bat, i, înseamnă că ai judecat
bine. Iartă-mă că mi-am dat s, i eu părerile, sufletul unui
prieten se moaie us, or. Ne ducem.

— Să primit, i orice condit, ii v-or pune s, i să potrivit, i ca
mâine să ne batem cât mai de dimineat, ă.

Boierii îs, i luară ziua bună; Buhtea ies, i după ei în cer-
dac. Pe scara de jos, conul Sandu se întoarse:

— Te găsim mai târziu acasă, să-t, i aducem răspunsul?
Nu-i nevoie să vă trudit, i, dragii mei; mâine, la s, ase

dimineat, ă, vă as, tept să luam împreună cafeaua; îmi vet, i
spune atunci cum at, i hotărât.

După ce plecară, Buhtea se plimbă put, in prin cerdac;
gândurile îl t, inură câteva clipe legat de întâmplarea de
după prânz, apoi linis, tea i se coborî în suflet. Nu era omul
care să se lase pradă închipuirilor ce pun, atât de us, or,
stăpânire pe mint, ile oamenilor slabi.

Boierul se coborî în grădină s, i-o luă printre teii ale
căror ramuri se împreunau deasupra, cufundând aleea în
întuneric; departe, la capătul celalt, apusul se zărea put, in,
ca lumina unei candele ce clipoces, te într-un altar. Boierul
se opri, privi într-acolo, apoi păs, i us, or pe nisipul moale.
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Îi lipseau copiii nepotului, ce-l întovărăs, eau totdea-
una în plimbările prin grădină. Amintirea lor îl făcu să
zâmbească de mult, umire.

La capătul aleii grădina se prăvălea în vale; dincolo de
umbra copacilor lumina izbucni ca o flacără.

Boierul puse mâna streas, ină deasupra ochilor s, i ră-
mase multă vreme cu privirile pierdute, până departe, în
adâncul zării, unde bulgărele de aur se topise, înecând
cerul s, i pământul.

Degrabă seara avea să se lase us, oară, ca aripa unei
păsări ce vine de departe.

Târziu, boierul se întoarse în cerdac, unde îl as, tepta
masa. După ce gustă din mâncare, porunci de-i aduse un
jilt, , se as, eză într-însul s, i-s, i apinse o t, igară.

*
Vestea că Buhtea se va bate în duel străbătu ca fulgerul

tot târgul. Nimeni nu se as, teptase să ajungă lucrurile până
aici. La urma urmei, îs, i ziceau cei mai mult, i, ce mai vor
băiet, ii aces, tia? Îs, i aleseseră pe unul dintre ei, batjocori-
seră, pe toate potecile, pe tot, i cei dinaintea lor, s, i-acum,
când ajunseseră să le spuie bătrânilor în fat, ă cele ce scri-
seseră prin gazete, să provoace la duel pe cel care-i pusese
la locul lor? Pe cine! Pe boierul Iorgu Buhtea, omul căruia
nu era nimeni în t, inut să nu-i datorească recunos, tint, ă!

În câteva ceasuri, tot târgul trecuse de partea boierului
Buhtea. Boierii îs, i chemară băiet, ii s, i, sub jurământ de
afurisenie, le luară cuvântul că nici nu se vor uita la cei din
s, leahta lui Neagu, care-s, i necinsteau neamul.

Boierul Furtună află tocmai seara, târziu, când se în-
toarse de la vie, vestea duelului.

Coana Măndit, a nu se pricepea cum să i-o spuie:
— S, tii, Vasile, că Gheorghe Neagu v-a făcut ruginit, i
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în cafenea?
Boierul se făcu foc:
— Măndit, o, astfel de lucruri să nu-mi spui mie. Eu nu

vreau să s, tiu ce se vorbes, te în dosul meu.
— Da vezi că cuscrul l-a făcut mucos.
— Ei s, i? foarte bine i-a făcut.
— Mâine se bat cu pistoalele, Vasile dragă.
Boierul sări în sus:
— Ce spui?
Conul Vasile se repezi, îs, i luă bastonul cel gros s, i o

porni pe us, ă, curat ca o furtună.
Se duse întâi la boierul Iorgu: acesta se culcase. Atunci

o luă înapoi spre boierul Trufanda. Îl zări în cerdac:
— E adevărat, Alecule, că Boierul se bate mâine cu

nemernicul acela?
— Adevărat, Vasile.
— As, a? atunci să-i arăt eu deputatului duel moldove-

nesc.
S, i se repezi îanoi spre cafenea.
Sângeros s, i neiertător, boierul Furtună nu putuse în

viat, a lui să se stăpânească.
Vestea aceasta îl tulburase ca niciodată.
Intră în cafenea, se opri lângă us, ă s, i strigă lui Ghit, ă

de se cutremurară geamurile:
— Mă rog, aici îi deputatul? aici îi nemernicul cela?

Să-l învăt, eu cum se bate la duel.
Tot, i încremeniseră. Neagu, spre norocul lui, lipsea;

altfel, ar fi făcut cunos, tint, ă cu mâna de fier a boierului
Furtună. Cât, iva filfizoni se strecurară, care pe unde pu-
tură.

— Să-i spui, Ghit, ă, că de mine nu scapă nici în bortă
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de s, arpe. As, a să-i spui, mă rog dumitale.
Apoi se întoarse către cei de primprejur:
— La asta at, i ajuns, să vă poarte copiii de nas! De

dâns, ii s-avet, i parte!
Boierul Furtună izbi us, a s, i ies, i. Cum ajunse acasă,

începu să se plimbe prin odaie. Nu putu dormi toată noap-
tea. În zorii zilei, dădu poruncă să înhame caii s, i porni la
boierul Iorgu.

Trăsura boierului Furtună intră după trăsura în care
veneau boierii Iuras, cu s, i Dragos, .

Buhtea le ies, i întru întâmpinare.
— Ce vânt, Vasile, îl întrebă, râzând, pe boierul Furt-

ună.
— Acelas, i care i-a suflat s, i pe dumnealor, răspunse el,

arătând spre ceilalt, i doi.
Apoi, fără să se mai oprească:
— Nu zic, boierule, bine ai făcut că ai primit să te bat, i,

să nu creadă dumnealor că nu mai putem de frică, dar
oricum, de eram ieri ziua aici, îl lipseam eu pe filfizon
oricum de cinstea de a se bate cu dumneata în duel. Îi
dădeam o învăt, ătură care să facă cel put, in cât jumătate
din cele ce n-a s, tiut tată-său să-i deie.

Furtună spuse toate acestea repede, fără să răsufle; i
se suise sângele în obraz.

— Linis, tes, te-te, Vasile, o să treacă s, i asta.
— Ei! boierule, oricum de repede or trece, pe urma

acestor fapte rămâne mult!
Intrară în casă. Feciorul îi pofti în sufragerie, unde-i

as, tepta cafeaua cu lapte. Se as, ezară linis, tit, i în jurul mesei.
Dragos, apucă pe boierul Furtună de brat, :

— Închipuies, te-t, i, Vasile, boierul crede că Neagu face
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lucrul acesta numai de fudulie, în vreme ce dânsul t, ipa
aseară pe toate potecile că o să-i arate el.

Boierului Furtună i se ridică iar sângele în obraz, se
apropie de boierul Buhtea s, i vorbi, privindu-l drept în ochi:

— As, a! Iartă-mă, boierule, dacă t, i-oi spune o vorbă
mare. Uite, jur pe Toader s, i pe copiii lui, dacă te vei duce să
te bat, i cu gânduri de acestea; să-l culci la pământ, boierule.
De-abia îi scăpa t, inutul s, i pe tată-său de dânsul.

Buhtea îs, i duse mâna pe frunte s, i rămase câteva clipe
gânditor.

— Dă, în adevăr, mare vorbă ai spus, Vasile; ce vrei,
mie tot nu-mi vine să cred că-i atât de câinos la suflet...
Dar mai s, tii! adăugă gânditor boierul.

— Să ne mult, umim, Vasile, că vor să ne împus, te făt, is,
s, i nu ne omoară pe la spate, noaptea, într-un colt, de ulit, ă,
zise Iuras, cu.

Câtes, ipatru tăcură s, i sorbiră cafeaua.
După ce sfârs, iră, boierul Dragos, le spuse condit, iile

s, i locul. Aveau să se bată la opt ceasuri, în pădurea de la
Cotul Luncii, într-o poiană de lângă iaz.

Boierul Furtună se ridică de la masă s, i începu să se
plimbe furios:

— S, i mai crezi că nu vrea să te omoare când ît, i pune
astfel de condit, ii! Filfizonul, ori că e nebun, ori o fi crezând
că nu mai es, ti în stare să t, ii pistolul. Din două una.

Buhtea se ridică s, i-s, i luă pălăria.
— Să ne grăbim, o să fim tocmai bine acolo.
Boierii ies, iră în sală. Buhtea rămase în urmă; se duse

în fat, a iconostasului, îs, i făcu de trei ori cruce, apoi ies, i
linis, tit după ceilalt, i. În prag, s, opti lui Furtună:

— Dacă s-o întâmpla ceva, să chemi pe Toader.
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Furtună se gândi put, in:
— Boierule, merg s, i eu.
— Nu se poate.
— Merg s, i rămân în trăsură, de-o parte.
Peste câteva clipe cele două trăsuri ies, iră una după

alta pe rohatca târgului.
*
O dimineat, ă înecată în lumină. Cerul curat s, i ca suflat

cu aur în bătaia soarelui se înălt, ase parcă mai sus, doar
va încăpea între dânsul s, i pământ mai multă frumuset, e.
Dealurile se îns, irau unele după altele, acoperite de roada
crudă, verde ca buraticul; până la ele, câmpuri întregi de
romanit, ă se as, terneau albe, ca nis, te pânze; deasupra lor,
lumânărelele îs, i ridicau vârfurile bătute cu fluturi ce pâl-
pâiau repede din aripi, ca nis, te flăcări gata să se stingă.
Drumul mergea printre valurile de iarbă care, în fat, ă trăsu-
rilor, păreau că se dau la o parte, apoi, la spate, se împreu-
nau iarăs, i. Deasupra, ciocârliile se ridicau sus-sus, bătând
din aripi, ciripind prelung s, i dulce. Departe, încolo, iazul:
oglindă pe fat, a căreia razele soarelui se sfărâmau într-o
pulbere scânteietoare. Din marginea iazului se ridica pă-
durea; copacii parcă răsăreau din apă, împrăs, tiindu-se ca
sub o vrajă, pe s, esul din preajmă.

— Ce dimineat, ă frumoasă, boierule! zise Dragos, .
Buhtea nu-l auzi. Frumuset, ea aceasta îl răpise. Nici

un gând nu-i cutreiera mintea, niciodată nu se simt, ise
mai fericit, căci niciodată firea nu i se păruse mai ade-
menitoare. Cât de departe era de cele ce trebuiau să se
întâmple! Boierului Buhtea i se părea la început că merge
la mos, ie, încolo, după dealurile acelea, unde Toader cu ne-
vasta s, i copiii îl as, teptau. Apoi s, i gândul acesta i se as, eză
tihnit la fundul mint, ii, s, i privirile i le răpiră câmpul cu
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lanurile s, i zarea aurită.
În schimb, boierul Furtună privea toate acestea cu

nis, te ochi din care t, âs, nea mânia, ca apa dintr-un izvor
proaspăt. Nemernicia omenească îl înfuria până la nebu-
nie.

Se gândea dacă n-ar fi mai bine să oprească trăsura, să
as, tepte pe ceilalt, i, căci credea că le luase înainte, să umfle
deputatul pe sus s, i, într-o grabă de cai, să-i facă o baie în
iaz, ca să-l vindece de fierbint, eală.

La boierul Furtună hotărârile, oricare ar fi fost ele, nu
sufereau întârziere; opri trăsura s, i întrebă pe nis, te t, ărani
ce treceau înspre târg:

— At, i mai întâlnit vreo trăsură înaintea voastră?
— Sărutăm mâna, coane Vasile, una cu vro patru-cinci

cuconas, i, pe la Cotul-Luncii, intra în pădure.
Furtună mormăi supărat s, i dădu poruncă vizitiului să

mâie înainte.
După câtăva vreme trăsurile intrau în pădure. Buhtea

cu cei doi martori ai săi se coborâră s, i o luară încet spre
locul de întâlnire. Mai la o parte era trăsura lui Neagu.

Când ajunseră în poiană, martorii se salutară. Neagu
parcă nici nu-i văzuse; îs, i aprinse o t, igară s, i se plimba
cu mâna în buzunar. La vederea lui, boierul îs, i aminti
mai bine pentru ce venea aici s, i simt, i un dezgust ce, fără
îndoială, i se arăta pe fat, ă deoarece tinerii, luându-l drept
un semn de frică, se duseră numaidecât de s, optiră ceva
lui Neagu, care râse cu poftă.

Lipsea numai domnul Frant, . Peste câteva clipe însă,
huruitul năbus, it al unor roate aducea vestea că doctorul
venea s, i el. Bietul om sări de departe din trăsură s, i alergă
către boier, rugându-l să-l ierte de întârziere. Era galben
la fat, ă, căci până acum nu mai luase parte la nici un duel;

238



pentru dânsul, aceste fapte erau adevărate nebunii; n-avea
ce se face acum, căci era doctorul de casă al boierului.

Adunându-se câtes, ipatru martorii, aleseră partea cea
mai largă a poienii; unul dintre martorii lui Neagu s, i bo-
ierul Iuras, cu măsurară pe rând treizeci de pas, i. Boierul
se as, eză linis, tit într-un capăt, în celălalt Neagu, zâmbind
ironic.

Traseră la sort, i pistoalele s, i căzură ale lui Neagu; Dragos,
le încărcă în fat, a tuturor, apoi citi cu glas tare condit, iile.
Nici unii, nici alt, ii nu se gândeau să mijlocească împăca-
rea; din partea boierului, acest pas ar fi fost o slăbiciune
de care Neagu s, i-ar fi bătut joc.

Totul fiind gata, martorii se dădură în lături; doctorul
Frant, îngălbeni, tinerilor parcă li se mai stinsese încre-
derea; Neagu, cu privirea batjocoritoare, as, tepta. Numai
Buhtea, linis, tit, se uita departe.

Iuras, cu le strigă:
— Fit, i gata!
Apoi, după ce numără de trei ori, porunci scurt s, i apă-

sat:
— Foc!
Detunăturile răsunară deodată; pădurea clocoti ca

într-o clipă de vijelie.
Boierul Buhtea t, inuse pistolul în sus, glont, ul trecu

prin frunzis, ul copacului din fat, ă; câteva frunze rupte flu-
turară prin aer.

Fiecare rămase la locul lui.
Neagu, care se încredint, ase că boierului în adevăr îi

tremura mâna, părea grozav de mirat că s, i dânsul trăsese
rău. Nu înt, elegea cum de nu lovise pe boier.

În această vreme, Iuras, cu se pregătea să măsoare cei
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cinci pas, i ce trebuiau scăzut, i la al doilea foc, când domnul
Frant, le strigă că boierul e rănit.

Tot, i priviră mirat, i; însus, i boierul nu înt, elegea cum
de nu simt, ise nici o durere. Domnul Frant, veni s, i-i ri-
dică mâna; o s, uvit, ă de sânge i se cobora de sub mânecă
printre degete. Doctorul îi ajută să-s, i scoată redingota s, i-i
ridică us, or mâneca, udată de sânge, a cămăs, ii. Glont, ul îi
scrijelise put, in brat, ul.

Doctorul lui Neagu se uită.
— O simplă zgârietură, zise el.
Dar domnul Frant, era pentru încetarea duelului.
— Dumneata es, ti aici numai ca doctor, îi zise unul

dintre tineri.
Boierul se uită la Iuras, cu; acesta îl înt, elese.
— La loc, strigă dânsul.
Boierul îs, i puse redingota; se măsurară câte doi pas, i

s, i jumătate de la fiecare luptător, apoi, după ce aces, tia îs, i
luară locurile, Dragos, încărcă din nou pistoalele.

Buhtea privi pe Neagu; ochii acestuia sticleau. Boierul
înt, elese că al doilea glont, al lui Neagu avea să vie mai drept
ca cel dintâi, îs, i aduse aminte de cuvintele lui Furtună,
tresări s, i-s, i incruntă sprâncenele.

Glasul lui Iuras, cu se auzi iarăs, i, scurt s, i apăsat:
— Foc!
Pădurea clocoti din nou. Mâna boierului căzu în jos,

scăpând pistolul; glont, ul îl lovise de astă dată în brat, . Neagu
rămase put, in cu pistolul ridicat, apoi îl scăpă, aruncă o pri-
vire spre boier, se clătină s, i căzu în genunchi, rostogolindu-
se pe o coastă. Sângele îl năbus, i pe gură, horcăi de câteva
ori s, i rămase nemis, cat.

Doctorii alergară; domnul Frant, , tremurând, se plecă
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peste rănit, apoi, după câteva clipe abia, îngână:
— Este mort.
Filfizonii împietriseră în loc, galbeni ca moartea. Pe

boierul Buhtea îl apucă un tremur us, or, ochii i se umeziră
s, i un s, ir de lacrimi îi lunecă pe obraz.

— Haide, boierule.
Furtună, îngrijat, sărise din trăsură la cel dintâi foc s, i

ajunsese pe locul de luptă în clipa când Neagu cădea lovit
drept în inimă; acum apucase pe boier de mână, să-l ducă
spre trăsură: parcă s, i lui i se muiase sufletul. Dar când îi
văzu mâneca udă de sânge, se înfurie.

— Iată pe cine ai fi crut, at.
Sprijinit de către Furtună, boierul plecă, de-abia mer-

gând, din poiană...
Când se coborî din trăsură acasă s, i vroi să intre înă-

untru, boierul Buhtea căzu în fat, a us, ii, ca lovit de trăsnet.
Furtună s, i cu slugile îl ridicară s, i-l duseră pe un pat, îl
desfăcură la piept s, i-l stropiră cu apă, dar boierul nu dădea
nici un semn de viat, ă; tremurătura us, oară, ce-i mis, case
fat, a la început, se stinsese, s, i acum părea că moartea îs, i
pusese stăpânire peste întreg trupul.

După câteva clipe, veni s, i domnul Frant, ; Furtună îl
duse pe sus lângă boier. Doctorul se as, eză pe pat s, i căută
bolnavul cu mare băgare de seamă. Când ridică în sus
capul, ochii boierului Furtună păreau că vor să-i smulgă
răspunsul: întâmplarea ce avusese loc zdrobise sufletul
boierului Buhtea; mâhnit peste măsură, avusese o năvălire
de sânge la creier; de scăpat, doar o minune cerească dacă
s, i-ar fi trimis puterea. Inima cea de piatră a boierului
Furtună se topi de astă dată ca un bulgăre de ceară într-o
grămadă de jăratic, s, i începu să plângă ca un copil.

Un vătaf încălecă s, i porni la mos, ie, să cheme pe Toa-
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der.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tot, i doctorii din târg vegheară pe rând patul bolna-

vului. În trei zile, Toader ajunsese ca o umbră; boierii
uitaseră de toate, nici nu mâncau, nici nu dormeau, stă-
teau toată ziua lângă doctori, as, teptând vreo veste mai
îmbucurătoare: dar aces, tia dădeau deznădăjduit, i din cap.

Boala boierului mâhni întreg t, inutul; dacă moartea
lui Neagu era privită ca o răsplată, apropiatul sfârs, it al
boierului era ca o nefericire pentru tot, i. Acum de-abia
începeau a simt, i lipsa sufletului ales cum nu mai era altul.

În dimineat, a zilei a cincea, boierul Iorgu Buhtea se
stinse fără nici o tresărire. Când se răspândi vestea mort, ii
lui, norodul năvăli în curte... Fiecare trecu prin odaia în-
cărcată cu flori, în mijlocul cărora boierul stătea în sicriu,
cu fat, a linis, tită ca într-un somn cutreierat de vise senine.
Tot, i îi sărutau mâna; de o parte, boierii plângeau cu sus-
pine, căci cu boierul Buhtea li se ducea s, i lor o parte din
suflet.

În ziua de îngropare, când boierii se pregăteau să co-
boare sicriul în patas, că, o trăsură îs, i făcea loc printre miile
de oameni ce se strânseseră din întreg t, inutul. S, i nimănui
nu-i venea să creadă că într-însa venea, îmbătrânit ca de
o sută de ani, boierul Mihalache Neagu.

Cât, iva îl ajutară să suie scările, iar boierul Furtună,
când îl zări, se înduios, ă s, i-i ies, i în cale. Boierii se dădură
la o parte, iar bătrânul Neagu se ridică, tremurând, pe
catafalc, s, i căzu deasupra sicriului, în hohote de plâns:

— Iartă-mă, boierule, căci m-ai pedepsit de două ori,
de două ori!
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Cea dintâi durere (1907)





Cea dintâi durere

Am crescut pe ulit, a boierească a Ias, ului, pe Podul-Verde,
cum i se zicea odată, în fat, a grădinii lui Mihai-vodă Sturza
s, i-n coasta pădurii Copoului. Am crescut pe ulit, a din ca-
pătul căreia privirea pătrundea până departe, spre s, esul
întins, în fundul căruia Cetăt, uia se ridica deodată, ca
înălt, ată de nis, te brat, e urias, e, mândre că pot scălda în
razele soarelui un asemenea giuvaier. Am mai apucat încă
pe cei de pe urmă boieri, îmbrăcat, i totdeauna în haină nea-
gră, cu pălării înalte, rătăcind pe sub aleile de tei, cu ochii
pierdut, i în urmărirea unui vis ce nu se poate îndeplini.
Îmi aduc aminte cum ascultam, toată ziua, trâmbit, ele, al
căror glas războinic făcea să răsune cazărmile ce ne încon-
jurau casa. Toată lumea militărească era tăbăruită lângă
noi, la deal. Nu o dată am rămas uimit, în poartă, când
regimentul de linie pornea la paradă, cu tamburul-major
în frunte, un t, igan cât un munte, purtând în cap o căci-
ulă de urs, cât o banit, ă de mare, haine numai aur, s, i-n
mână un buzdugan pe care îl azvârlea în aer de se rotea
de două ori, apoi îl prindea în palmă s, i-l t, inea o clipă sus,
până ce clocotea glasul de tunet al tobei celei mari. Din
poarta ogrăzii duceam mâna la pălărie, să salut milităres, te
pe tata, care mergea călare în fruntea batalionului. Tata,



parcă-l văd, se uita de sus, pleca sabia spre gâtul calului,
ca să-mi răspundă, iar eu mă credeam un soldat stras, nic.

Multe am văzut în ulit, a aceasta, în multe întâmplări
am fost s, i eu amestecat, s, i multe lucruri de pe acea vreme
sunt închise în sufletul meu. De unele nu-mi aduc aminte,
îs ascunse bine colea, s, i cine s, tie dacă vreodată farmecul
sau durerea lor vor răsări iarăs, i în mintea mea, cum răsar,
în unele nopt, i, dârele luminoase ale fărâmiturilor de stele.
Cine s, tie! Dar unele din aceste întâmplări mi-au rămas
săpate în amintire cu o atât de mare putere, încât oricând
le pot vedea, le pot povesti, cum as, putea spune cea dintâi
rugăciune pe care mama m-a învăt, at s-o îns, ir: cu mâinile
împreunate s, i-n genunchi, în fat, a icoanei de deasupra
pătis, orului meu...

De multe ori m-am gândit la cea dintâi durere ce-am
simt, it-o în inima mea de copil. O pot povesti as, a cum as,
fi văzut-o aseară, cu înt, elegerea mea de acum, cu ochii s, i
inima mea de atuncea.

...Poate să fi avut vreo cinci-s, ase ani. Într-o seară mă
jucam în grădinut, a din fat, ă. Cum făceam grămezi de ni-
sip, deodată clocoti strigătul grabnic s, i deznădăjduit al
trâmbit, ei de foc. S, i într-o clipă năvăli, în goana nebună
a cailor, s, irul întreg de care cu soldat, i, ale căror căs, ti gal-
bene tăiară repede o dungă luminoasă în înseratul zilei.
Apoi a fost un învălmăs, ag de trăsuri, de călăret, i, de ofit, eri,
de soldat, i alergând mai mult, i, sub comanda cuiva, sau
singuri, în gâfâiala fugii. Se opreau unii pe alt, ii, se între-
bau, sau îs, i strigau vorbe de-abia spuse, apoi se aruncau în
aceeas, i goană grozavă. Un soldat sosi cu un plic; după câ-
teva clipe am văzut s, i pe tata, cu chipul îngrijat, trecând pe
lângă mine fără să mă vadă. Mă rezemasem de parmaclâc,
în colt, ul grădinut, ei, s, i priveam cu plăcere la neobis, nuita
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mis, care a ulit, ei.
Peste put, in veni în fugă slujnica noastră, mătus, a Sma-

randa. Am văzut-o ies, ind până în mijlocul străzii, t, ipând
speriată: Vai de mine, arde târgul! Atunci m-am strecu-
rat printre două jaluzele desprinse, s, i bătrâna s-a trezit
cu mine lângă dânsa. M-am uitat s, i eu: în fund, cerul
se rumenise, unde de fum negru se ridicau în văzduh s, i,
uneori, câte un smoc de scântei scăpăra ca nis, te mărgele
împrăs, tiate. Ne-am întors lângă poartă. Un călăret, trecu
în goană; nu mult după aceea, alte pâlcuri de soldat, i se
perindară, ca nis, te vedenii. Seara se as, ezase us, oară; odată
cu răcoarea ei, veni un miros acru s, i înecăcios; rumene-
ala cuprinse tot cerul, iar vârfurile copacilor din grădina
lui vodă se auriră; mis, cate de vânt, păreau nis, te flăcări
ce ardeau legănându-se. Peste tot se întinsese o lumină
dulce, de vis. Mătus, a Smaranda întrebă pe un trecător:
Mă rog dumitale, ce arde? Acesta îi răspunse din trea-
căt: Ulit, a Mare. Bătrâna îs, i rosti numele, cum obis, nuia să
facă la orice întâmplare ce-i redes, tepta mila sau mâhnirea:
Smărăndit, ă, Smărăndit, ă! S, i iar se făcu tăcere. Numai de
departe venea vuietul năbus, it al unui zbucium. Mă cu-
prinsese o frică neînt, eleasă. Deodată, gândul mi se opri la
mama, care plecase în târg. Dar mama? întrebai îngrijat.
Bâtrâna mă trase mai lângă dânsa s, i-mi răspunse: O să
vie, conas, ule, n-ai mata teamă.

Nu s, tiu cât vom fi stat în această as, teptare încordată.
Mama nu mai venea, nici tata, care pornise pe urmă. Deo-
dată răsunară nis, te pas, i trăgănat, i. Privirăm în lungul
ulit, ei. În curând puturăm deslus, i pe cei ce veneau: erau
doi soldat, i care duceau o năsălie. În dreptul port, ii dâns, ii se
opriră: de sub pătura ce acoperea năsălia ies, ea un horcăit
răgus, it, care se stingea cu totul o clipă, apoi izbucnea din
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nou. Am auzit bine s, i mi-a rămas săpat în adâncul mint, ii
fiecare cuvânt din convorbirea celor doi soldat, i. Cel dintâi
se întoarse s, i spuse, cu glas plin de spaimă: Moare, măi.
Da, moare, îi răspunse celalt. Întâiul urmă: Să-l punem ici,
în dosul port, ii, să-s, i deie sufletul în linis, te. Să-l punem.
Când zăriră pe mătus, a Smaranda, o trimiseră repede: Fă-
t, i pomană s, i adu o lumânare.

Bătrâna se zăpăci, alergă numaidecât, s, i pe mine mă
lăsă singurel lângă stâlpul port, ii. Soldat, ii nici nu mă vă-
zură poate. As, ezară năsălia în ogradă, chiar lângă parma-
clâcul grădinut, ei, s, i unul dintre ei ridică pătura. Lumina
felinarului din fat, ă se întindea până acolo. Horcăitul se
auzi deslus, it, aerul serii parcă-i dase putere; cel ce sta în-
tins, un pompier, înghit, ea în gâlgâiri adânci, parcă ar fi
băut, însetat, apă. O grijă de ceva ce nu înt, elegeam mă
făcuse s, i mai mititel s, i mă t, intuise locului. Pieptul pom-
pierului se ridica des, ca nis, te foi. Scoate-i casca, spuse
unul dintre soldat, i. Celalt îi luă binis, or casca.

Atunci se petrecu ceva groaznic. Pompierul scoase
un strigăt de durere, un strigăt as, a de adânc, că mi s-a
părut că ies, ise din fundul unei hrube, de sub picioarele
mele. Apoi, cu cea din urmă putere, vroi să se scoale, se
prăvăli pe o coastă s, i se răsturnă jos, trântind pe soldatul
ce se plecase peste dânsul. Casca se rostogoli până lângă
mine. Rănitul rămase pe pământ, zbătându-se, iar fat, a i
se acoperi ca de un văl negru, ce se întindea cu încetul s, i
pe jos: îi izvora sângele din cap.

Toate acestea s-au petrecut cât ai clipi. Nici n-am avut
vreme să mă înspăimânt. Aproape în aceeas, i vreme pu-
tusem auzi, la spate, glasul mamei: Ce-i aici? Apoi acel al
tatei, întrebând pe soldat, i: Ce e, ce facet, i? Când mama se
apropie s, i înt, elese ce se petrecea, s, i când, întorcându-se,
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mă zări pe mine, se azvârli, cu un t, ipăt, să mă ieie în brat, e:
Pentru numele lui Dumnezeu, ce caut, i tu aici? Mă ridică,
apoi îmi întoarse capul cu mâna s, i mi-l sprijini de umărul
ei.

În această vreme veni s, i mătus, a Smaranda. Am auzit
scrâs, netul chibritului ce aprindea lumânarea, am auzit
cele câteva cuvinte, întretăiate, ale soldatului ce poves-
tea tatei: Un zid dărâmat... da, peste dânsul... scos de
sub dărâmăturile unei bolt, i... Apoi o clipă de linis, te, s, i pe
urmă un suspin, un suspin lung, de us, urare, ca al unui om
care se as, ază să se odihnească după un drum lung. Simt, ii
tremurul mamei. Tata o luă de brat, : Hai, ce stai s, i tu;
hai, dragă. În urmă, glasul bătrânei tânguia: Smărăndit, ă,
Smărăndit, ă!

În noaptea aceea n-am putut dormi. Într-un răstimp
mi se păru că lumina candelei se înalt, ă, se subt, iază s, i se
toarce mereu din caierul luminat al paharului, apoi se
întinde de se strânge ghem împrejurul unei căs, ti mari ce
spânzura deasupra patului meu. Am t, ipat, a alergat mama
lângă mine, s, i toată noaptea mi-am simt, it mâna într-a ei.

A doua zi m-am jucat, ca de obicei. Tot ce privisem cu
o seară mai înainte se s, tersese ca un vis. La întâmplarea
din seara trecută nu mai gândeam, cum nu mai gândeam
la zgâriiturile care mă usturaseră numai în clipa când mi
le făcusem.

Dar a treia zi, rânduri-rânduri, soldat, i treceau în pas
domol, cu tot, i ofit, erii lor, cu drapelul s, i cu goarnele ce
sunau, duios, o rugăciune. E o paradă, îmi spuse mama,
care mă t, inea în brat, e, o paradă, s, tii, ca atunci când a venit
generalul. Eu n-am crezut; căci de la fereastră am văzut
sicriul purtat pe un tun, iar deasupra sicriului, casca. S, i
atunci, din nou mi-a răsărit în minte seara aceea.
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Din nou am văzut pompierul întins jos, vărsându-s, i
chinul în suspinul adânc ce mi se păruse că ies, ise de sub
pământ. Mi-am dat seama că acum îl duceau undeva, de-
parte, că-l luau de lângă tot, i ai lui, săracul! S, i-am avut acea
presimt, ire nedeslus, ită a despărt, irii ce cândva nu se poate
înlătura, presimt, ire care se nas, te odată cu noi. Nu price-
pusem tot, dar înt, elesesem destul. S, i, ca s, i când cineva ar
fi vrut să mă despartă s, i pe mine de mama, am cuprins-o
de gât cu amândouă mâinile s, i-am plâns, zguduitor, cea
dintâi durere a mea.
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Ucigas, ul

Ies, eam de pe sala întunecoasă s, i umedă a tribunalului.
Eram cu un avocat, un vechi prieten al meu. Cum străbă-
team cu greutate prin împestrit, ătura de oameni pe care
patimile s, i ura îi poate aduna la un loc, trecu repede, prin
fat, a noastră, un condamnat, urmat de santinelă. Condam-
natul, un domn foarte bine îmbrăcat, t, inea batista la ochi
s, i plângea cu sughit, uri.

Prietenul mi-l arătă s, i-mi zise:
— Uite-l, a dat foc, pentru ca apoi să fie despăgubit,

a lăsat pe drumuri nu s, tiu câte familii, s, i acuma, când se
duce pe un an la pus, cărie, plânge ca o muiere. S, i adăugă
cu dezgust: Urât, i îmi sunt oamenii ăs, tia...

— Dragul meu, urmă el când ies, irăm afară în ulit, ă,
cât am fost procuror, am avut de cercetat multe fapte. S, i
m-am încredint, at că las, ii cei mai mult, i sunt printre noi.
Dumnezeu să mă ierte dacă-t, i spun că, din cât, i oameni
cunosc eu, nu se vor găs, i zece care să-s, i ia asupra-s, i răs-
punderea faptei îndeplinite. Ca să-t, i dau o pildă de cum
s, tiu cei mici, cei umilit, i, să-s, i primească soarta, să-t, i po-
vestesc o întâmplare.

Am luat-o încet, pe sub copacii umbros, i ce mărgineau
ulit, a. Prietenul începu:



Eram pe atunci procuror la Ias, i. Se făcuse un omor la
drumul mare, s, i-a trebuit să plec repede cu trăsura. Am
sfârs, it cercetarea us, or; când am ajuns, jandarmii s, i puse-
seră mâna pe s, atra printre t, iganii căreia se găsea s, i cel ce
omorâse proprietarul. T, iganul era dintre acei care ucid ca
s, i cum ar bea un pahar de rachiu, sau ar mânca o găină
de furat. În mintea lui nu trăia deosebirea dintre un fapt
s, i altul. O bestie. Ăs, tia nu pot intra în rândul oamenilor...
Mă întorceam spre Ias, i, când, într-un sat, în dreptul pri-
măriei, îmi ies, i notarul cu jandarmul înainte s, i-mi spuse
că, atunci chiar, se făptuise o rănire cu toporul.

Eram foarte grăbit, dar a trebuit să merg. Ne-am în-
dreptat cu tot, ii într-acolo.

Ograda era plină de oameni. Jandarmul i-a dat la o
parte s, i am intrat în casă. Rănitul era un om în vârsta
mijlocie. Primise o muche de topor în cap, la ceafă, dar
nu murise. Nu putea scoate însă nici o vorbă. Nici nu
se gândiseră măcar să-l ducă la spital. Am poruncit să-
l trimită în trăsura mea s, i-am întrebat de cel ce lovise.
Era vecinul, un mos, neag. Am trecut alături. Într-o odaie
joasă, pe pat, lângă un străjer, sta dânsul. Într-un colt, ,
în picioare, un om voinic fecioru-său; iar lângă cuptor,
bătrâna nevastă-sa. Când am intrat, mos, neagul s-a sculat
în picioare. M-am as, ezat pe un scaun, l-am chemat lângă
mine s, i l-am întrebat:

— Dumneata ai lovit cu toporul pe Criste Dămian?
Mos, neagul răspunse dârz:
— Eu.
— De ce?
Bătrânul îs, i trecu mâna peste gură, îs, i potrivi mijlocul

în chimir, se uită pe sub gene la mine, apoi vorbi:
— I-am dat cu barda, pentru că, după ce mi-a înjun-
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ghiat purcelul, s-a t, inut s, i t, antos, s, i mi-a tras o palmă. Mi-a
înjunghiat un purcel, purcelul de două luni, s, i l-am prins,
că l-am văzut cum îl pârlea disde-dimineat, ă. S, i aista-i al
doilea purcel care mi-l mănâncă, mânca-lar... Doamne
iartă-mă...

— Ei, îi zic eu, s, i pentru un purcel să omori omul?
Mos, neagul dădu cu mâna, să n-am grijă:
— Nu mai moare el, că doar nu l-am lovit să moară.

L-a bătut tot satul odată, s, i n-a murit, că-i soi rău. Soiul
rău nu moare.

— S, i cum l-ai lovit?
Mos, neagul stătu put, in pe gânduri:
— Păi cum... Ia, as, a, bine...
— Nu: As, a, bine! Spune-mi: cum?
— Păi... m-am dus în ograda lui s, i i-am zis: Măi, da

purceii mei îs de făcut pomană pentru sufletul bunică-tei?
De ce mi-i înjunghii, măi, c-o să te ieu de beregată. El
atunci, cum era cu barda în mâna dreaptă, a trecut-o în
stânga s, i mi-a trântit o palmă zdravănă. Eu i-am smuncit
barda s, i i-am făcut o dată vânt. S, i Dămian numai ce-a
căzut moale la pământ... Eu, când am văzut as, a, s, i cum
eram singur, că nu mai era nimeni cu noi, am strigat la
fecioru-meu, să vie, să-mi ajute să ridicăm pe Dămian de
jos, că t, ipa s, i gemea de durere. Pe urmă au venit s, i oame-
nii de ne-au găsit pe amândoi, pe mine s, i pe feciorumeu,
acolo... Iaca as, a...

În clipa aceasta se deschise us, a, intră un jandarm s, i-
mi aduse vestea:

— Să trăit, i, domnule procuror, până la spital rănitul a
murit.

La vorbele acestea, mos, neagul tresări us, or, dar rămase
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locului. În tăcerea care se făcu, glasul bătrânei se auzi
de lângă cuptor: Dumnezeu să-l ierte. Apoi prinse să bo-
cească. Mos, neagul încercă să-s, i facă cruce, dar se opri
repede, spuse numai s, i el: Dumnezeu să-l ierte.

Atunci din colt, ul odăii ies, i la lumină feciorul bătrânu-
lui. Veni, se alătură de tată-său, îl dădu cu umărul mai
încolo s, i zise:

— De-acu, lasă! Apoi se întoarse către mine: De-acu
pot să spun: eu l-am omorât. Că tătuca nu credea să moară
Dămian, as, a, dintr-o lovitură, s, i-mi spusese, acolo, pe loc,
să-l las pe dânsul să facă cele câteva luni de gros, că el tot
îi bătrân s, i eu muncesc mai din greu acasă, s, i ajut mai
mult mămucăi. S, i eu am lăsat să fie as, a, că Dămian n-a
văzut cine l-a lovit, că eram numai eu cu tătuca, s, i când i-a
dat tătucăi o palmă, s-a s, i întors să fugă, s, i eu, cum eram
cu barda în mână, că cioplisem un par să-l înfig într-o
spărtură de gard, am văzut ros, u s, i l-am lovit pe la spate. S, i
dacă a murit, Dumnezeu să-l ierte. Da eu tot nu puteam
să trăiesc să s, tiu pe tătuca în gros pentru mine, că m-ar fi
muncit gândul.

Bătrâna bocea mai tare. Mos, neagul îs, i s, terse frun-
tea de sudoarea ce-i picura pe fat, ă. Ceilalt, i rămăseseră
încremenit, i...

L-am arestat. Mai înainte de a-l ridica, mi-a cerut voie
să se ducă într-un colt, . Acolo s, i-a scos cizmele cu cret, i,
de s, i-a pus o pereche ruptă de opinci. S, i-a lăsat cojocelul
cel bun de pe dânsul s, i a luat un mundir vechi. A sărutat
pe rând mâna bătrânilor, s, i-am dat să plecăm. La us, ă se
opri, de chemă pe tată-său. Apoi se căută în sân, scoase
o basma, o desfăcu s, i luă dintr-însa o hârtie galbenă. O
întinse mos, neagului s, i-i spuse:

— Iată hârtia de plata ghirului; că te-o pune să-l mai
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dai o dată.
Apoi plecă fără să privească înapoi.
M-am plimbat încă mult cu prietenul meu, dar n-am

mai vorbit nici unul. Ne cercetam sufletele.
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Tată

— Te miri de ce mă găses, ti mâhnit? mă întrebă prietenul
meu, în ochii căruia căutam cercetător.

Iar după câtăva vreme adăugă:
— Mi-au plecat tot, i copiii la t, ară. Am rămas eu cu

nevasta.
După ce spuse acestea, căzu pe gânduri. M-am uitat

din nou în ochii mari, adânci, umezit, i de stropul lacrimii
sfărâmat în repedele clipit al genei. N-am mai spus nici
o vorbă. Mă gândeam la omul acesta potolit, mult, umit în
mijlocul alor lui, lângă nevasta pe care o iubea mai pre-
sus de orice, alături de copiii fără de care nu putea trăi.
Ce rar se găsesc oamenii aces, tia s, i cât n-am da să schim-
băm, măcar pentru un an din traiul lor, întreaga noastră
viat, ă răvăs, ită, viat, ă cu zilele spulberate de către furtuna
dorint, elor s, i plăcerilor neizbutite. Mă uitam cum a doua
lacrimă răsărea iarăs, i ca un bob de mărgăritar, în scoica
de sidef a ochiului. Prietenul îmi vorbi:

— Tu, care es, ti singur, dragul meu, nu vei înt, elege
mâhnirea mea. Ai venit acum la mine, peste câtăva vreme
te vei întoarce iarăs, i între cei patru peret, i ai odăit, ei tale
linis, tite, între lucrus, oarele puse s, i rămase la locul lor de
zile, de săptămâni întregi. Nici o schimbare nu vei găs, i



aceias, i salcâmi de la fereastră, aceleas, i strigăte pe ulit, ă, la
acelas, i ceas, aproape aceleas, i scrisori săptămânale, s, i, rar,
aceias, i prieteni care, fie vorba între noi, nu prea sunt legat, i
sufletes, te cu viat, a ta de cunoscător al multor lucruri... Tu
es, ti singur, es, ti deprins cu lâncezeala aceasta, care pentru
mine e ucigătoare. În casa noastră trebuie să tresalte viat, a,
s-o simt, im. Uită-te împrejur: pentru că sunt la birou, să
luăm de pildă cut, itul acesta de os; ieri, nu mai departe, nu
l-am găsit la locul lui; l-am căutat un ceas, îmi trebuia să
tai o carte, s, i de-abia l-am aflat, s, tii unde? colo, sub vraful
cela de cărt, i. Îl ascunsese Sandi. S, i de câte ori am nevoie,
de atâtea ori îl caut. Mă necăjesc, nu-i vorbă, dar cu câtă
bucurie t, in cut, itul în mână când s, tiu că s-a jucat Sandi
cu dânsul. Clopot, elul cela de lângă mâna ta lasăl, lasă-l
acolo, a căpătat el s, i alte trântituri, nu ca aceea ce poate să
i-o dai fără voia ta clopot, elul acesta mă trezes, te întotdea-
una după prânz, când de-abia at, ipesc după munca grea
a diminet, ii. Dar cum mânus, it, a lui Sandi e departe, azi,
vezi tu, clopot, elul parcă nici nu mai e, iar eu, pentru că
s, tiam că nu o să fiu trezit, nici nu m-am culcat. Să văd
câte ceasuri sunt: sunt patru s, i jumătate. Peste câteva
clipe ar trebui să sosească Puiu de la s, coală. Parcă-l aud:
trântes, te portit, a, îs, i aruncă tas, ca pe biblioteca din sală,
apoi se repede ca o furtună să mă sărute. S, i nu-mi loves, te
auzul dupăitul, pe scări, al lui Vasilică, dupăit de ursis, or
plin de viat, ă; îmi lipses, te arătarea, as, a, din senin, a Miei,
cu pălăria ferfenit, ită, la o parte, crezându-se tare cochetă,
cu întreg buclucul de hârtii s, i poze subt, ioară, cu zâmbe-
tul cela strâns, ca într-un degetar de argint, în gropit, a de
la colt, ul gurii. Vezi tu, acestea îmi lipsesc... Apoi se uită
într-un colt, : Uite, Mia s, i-a uitat tot buclucul despre care
t, i-am vorbit. S, i cât l-a cules, s, i l-a as, ezat, s, i l-a bătăturit! O
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să i-l trimit chiar azi. Strânsura asta de hârtii e cea dintâi
gospodărie a ei, gospodărie care o să pregătească pe cea
de mâine, cea temeinică, la casa ei de femeie harnică s, i
cinstită... Dacă ar da Dumnezeu să o văd as, a!... Dar sunt
bolnav... Cam slăbit.

La gândul unei as, a de mari fericiri, nelinis, tea de acum
se schimbase pentru dânsul într-o boală grozavă, de care
n-ar fi putut scăpa. Am căutat să-l linis, tesc.

Deodată îs, i aminti ceva.
— Hai, îmi zise, să-t, i arăt un lucru.
În odaia de alături, într-un sertar încuiat, păstrase tot

felul de amintiri ce se legau de viat, a celor patru copilas, i ai
lui. Mărturii de botez, cordelut, e, jucării. De sub un vraf
de hârtiut, e scoase un caiet.

— Uite caietul lui Puiu, caietul din clasa a doua pri-
mară (acum a trecut în liceu, îmi adăugă cu mândrie, ca
s, i când n-as, fi s, tiut despre aceasta). Vezi ce bine scria de
pe atunci? Dar bagă de seamă. Uită-te cum a sris cuvântul
Tablă, s, i prives, te, ici, mai departe, cum a scris Tată. Cu
câtă răbdare s, i iscusint, ă e as, ternut T de la tată. Prives, te
bine cu câtă mlădiere, alintare copilărească e trăgănată
coada literei în jos, ca brat, ul lui când mă apucă de după
gât să mă sărute. De multe ori, în astfel de lucruri mici,
neluate în seamă, se ghices, te tot sufletul unui copil.

Prietenul închise caietul, se mai uită încă o dată, peste
tot, în sertarul din care se împrăs, tia nu s, tiu ce mireasmă
umedă, pătrunzătoare ca mirosul florilor de tei, apoi îl
închise, puse cheia în buzunar s, i ne întoarserăm amândoi
în birou.

În astfel de clipe cineva trebuie lăsat singur singur
cu gândurile lui. Astfel de înduios, ări au ceva din poezia
plimbărilor ascunse în serile pline de mirosul crinilor ce
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tânjesc, singuratici s, i mândri, pe tulpinile lor înalte. O pri-
vire, o vorbă care niciodată nu poate fi la locul ei împrăs, tie
tot farmecul acestei suferint, e curate s, i rare. M-am sculat
să plec, dar prietenul, împotriva as, teptării mele, îmi puse
mâna pe umăr s, i mă opri:

— Ce rău îmi pare că tu, cu sufletul tău duios, n-ai
putut încă simt, i iubirea de părinte. În legătură cu asta,
urmă el, o să-t, i povestesc ceva. Sunt de atunci vreo s, apte
ani. Puiu avea trei ani. Să stăm.

Ne as, ezarăm iarăs, i pe scaune, la locurile ce le avusese-
răm înainte; prietenul meu îs, i sprijini câteva clipe fruntea
în palmă, apoi lăsă să-i cadă mâna s, i începu:

...Plecasem într-o lungă călătorie, numai eu cu copi-
lul, cu Puiu. Sunt răstimpuri când, alături de un copil
sau nevastă, pornesc să rătăcesc în lume. Tu s, tii. E o pa-
timă. Cum as, fi călătorit s, i acuma, să fi putut! Pe drum,
între străini s, i locuri necunoscute, pacea te învăluie mai
us, or; privelis, tile frumoase munt, ii, apele, satele pierdute
în ceat, ă, departe în clinurile munt, ilor acoperit, i de păduri
întunecate ît, i us, urează inima, ît, i răcoresc sufletul ca aripa
unui vânt ce se strecoară între piept s, i faldul hainei care
te înăbus, ă. As, a sunt călătoriile. În anul acela am cutre-
ierat Italia. Două luni de zile am alergat de la un oras, la
altul, de la mare la uscat s, i iarăs, i la mare. Minunile de artă,
în muzee, sau prin mănăstirile ascunse, ca nis, te comori,
prin munt, i, toate mi-au furat din privire s, i din suflet. În
urma unei asemenea călătorii te simt, i obosit s, i dores, ti să
te întorci cât mai repede în căsut, a ta mică, cu lucruri de
toate zilele, cu o altfel de poezie, pe care sufletul o poate
cuprinde. De câte ori nu ai simt, it tu cât de mărginit t, i-i
sufletul, cât de put, in poate încăpea într-însul! As, a eram eu
atunci; s, i am fugit din Italia, am fugit pe coasta Dalmat, iei,
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într-un oras, vechi, pe zidurile căruia vremea s-a scurs, de
veacuri, ca apa pe o stâncă ce n-a putut-o clinti din loc. M-
am dus în Ragusa. N-ai fost? Să te duci îndată ce-i putea.
Trebuie să vezi zidurile acelea mucegăite, pe care petele de
rugină par nis, te ochi însângerat, i, s, i-n fat, a cărora parcă ai
vrea să pari mai mare decât ceea ce es, ti în strâmta ta haină
de om modern. Trebuie să calci pe treptele înguste, săpate
în munte de cine s, tie ce mâini, să treci pe sub port, ile în-
tunecate s, i umede de răcoare, să prives, ti din pervazul lor
marea întinsă, să prives, ti insula smălt, uită în verde s, i să
te las, i încins de fâs, ia vântului înecat în mirosul amar de
olendri, ca să înt, elegi tot farmecul neas, teptat al acestui
loc. Nicăieri n-am văzut marea mai albastră ca aici, ni-
căieri n-am simt, it, mai puternic, legătura sufletului meu
cu nemărginirea de apă ce tresaltă ves, nic, alături de tine,
întinzându-t, i brat, ele să te ia la sânul ei. Nu s, tiu de ce,
dar de când am văzut marea la Ragusa, nu mi-am putut
închipui altfel moartea decât ca un val albastru ridicându-
se domol, ca să-t, i cuprindă mijlocul s, i să te adoarmă...
Am stat o săptămână, s, i poate as, mai fi rămas, de nu mă
alunga, lângă ai mei, o întâmplare ce t, i-as, fi spus-o mai
repede dacă nu mă oprea amintirea acestui oras, .

...Într-o seară am luat pe Puiu s, i-am pornit spre port.
Mă dusesem să văd escadra engleză, care venise chiar în
dimineat, a aceea s, i ancorase în radă. E ceva neobis, nuit
privelis, tea unor vapoare mari cât nis, te cetăt, i, clătinate
mânios de valurile unei mări înfuriate cum era Adriatica
atuncea. Am privit câtva, dar pentru că furtuna se întă-
rea, cerul se acoperise deodată de nori gros, i s, i de lângă
cuirasate începuseră să se desprindă bărci ce aduceau pe
marinarii învoit, i în port, m-am întors înapoi. N-am apu-
cat să fac nici un sfert din cale, s, i o ploaie rece, o ploaie
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biciuitoare începu să cadă. Am intrat cu Puiu în cea din-
tâi cârciumă ce ne-a ies, it în cale. Se înnoptase, un băiat
aprinse lampa unsuroasă atârnată de mijlocul tavanului,
s, i am cerut o cafea. As, teptam să steie ploaia, dar ea se
întet, ea pe fiecare clipă, iar de departe veneau bubuiturile
înăbus, ite ale valurilor ce se spărgeau de t, ărmuri. Cum
isprăvisem de băut cafeaua s, i căutam să pătrund ceva pe
deschizătura înecată în umbră a ferestrei, deodată se des-
chide us, a s, i, într-un zarvăt grozav, intră, unul după altul,
vreo treizeci de marinari englezi. Mesele nu le-ar fi ajuns,
poate nici vinul, mă gândeam eu, când din mijlocul lor se
desface un fel de urias, bărbos, ros, la fat, ă, s, i se îndreaptă
către masa mea. Ce e dreptul, am simt, it un fior; repede,
ca o clipire, mi-au trecut prin cap toate amintirile grozave
despre aces, ti lupi ai mărilor. Vroii să mă ridic, să plec, dar,
în aceeas, i vreme, urias, ul se apropie, se plecă, luă pe Puiu
în brat, e s, i, în spaima mea, îl ridică cu furie de două ori
până în tavan. Apoi îl sărută apăsat pe amândoi obrajii,
îmi făcu semn să n-am frică s, i, în limba lui, pe care credea
că nu o înt, eleg, cu un glas cald ce tremura, începu a nu-
măra, lăsând mâna, odată cu fiecare număr, de sus până
aproape de dus, umea: Unul, doi, trei, patru, cinci. S, i arătă
că sunt ai lui. Avea cinci copii, departe, acasă. Se mai uită
încă o dată la Puiu, în ochi îi străluciră două lacrimi, s, i,
scot, ând un strigăt cu o adâncime de durere ce nu se poate
descrie, se aruncă spre us, ă s, i se făcu nevăzut.

În cârciumă se întinse tăcerea. Mă înăbus, i plânsul,
luai pe Puiu în brat, e s, i ies, ii afară. Ploua mereu. Marea
spumega în urlete, iar departe, în învălmăs, agul valurilor,
felinarele de pe catarge sclipeau ca nis, te ochi ce nu puteau
adormi de dor.

Am plecat de la prietenul meu cu sufletul strâns la gân-
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dul că, acasă, nu mă as, tepta nici un copil să-l pot săruta.
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Ochiul lui Turculet,

Prietenul mă dojeni:
— Pentru ce stai de o bucată de vreme atât de poso-

morât?
Nu mă simt, eam tocmai bine; i-am răspuns:
— Sunt cam bolnav.
— Mofturi! T, i-a intrat în cap, ca la babe, că es, ti bolnav,

s, i-o t, ii mort, is, . Prives, te frumuset, ea dimprejurul tău s, i-o
să vezi cum te însănătos, ezi. Es, ti doar poet!

Intram cu trăsura printre lanuri de rapit, ă; un vânt
us, or legăna floarea galbenă, aurită în revărsarea celor din-
tâi raze ale soarelui. Pe margini, în zări, pădurile rămâ-
neau în urmă, albăstrii, păreau că lunecă una după alta, pe
fat, a cerului, ca nis, te nori. Câte un ciocârlan se ridica deo-
dată, din fat, a calului, s, i zbura pe o parte, ciripind ascut, it.

Privelis, tea îmi întări put, in sufletul.
— Ei, s, i ce ai? mă întrebă batjocoritor prietenul.
— Mă cam doare capul.
Prietenul ridică put, in sprâncenele, zâmbi în colt, ul bu-

zelor s, i suspină prelung.
— Ei, dragul meu, zise dânsul, ce păcat că nu se poate

înlocui s, i capul, ca ochiul lui Gavrilă Turculet, !



Îi cunos, team de mult mes, tes, ugul de povestitor. În-
tâmplarea cu ochiul lui Turculet, trebuie să aibă hazul ei,
mi-am zis, s, i l-am rugat să mi-o spuie.

— Ce-o să-t, i povestesc, începu prietenul, s-a petrecut
acum vreo trei ani. Eram, ca s, i acum, doctor de plasă la
Urziceni, în apropiere de Bucures, ti. Am fost totdeauna
atras de capitală, ca fluturii de flacăra lumânării. Ît, i cam
pârles, ti din când în când aripile, nu-i vorbă, dar, când nu
pot, i zbura, Bucures, tiul ît, i dă mijlocul să te târâi, s, i tot e
bine. Eram, după cum t, i-am spus, doctor de plasă. Foarte
iubit de t, ărani, făceam s, i pe duhovnicul, în ciuda popii. Le
iertam păcatele pe-un cap, fără de parale, bineînt, eles. As, a,
nu m-am mirat deloc când, într-o bună dimineat, ă, m-am
pomenit cu Turculet, că vine să-mi vorbească. Dar întâi
să t, i-l descriu. Închipuie-t, i un băietan încă o dată mai
înalt s, i mai gros ca mine, bălan, cu nis, te buze cărnoase, cu
fat, a rotundă, ce, dimpreună cu părul cârliont, at, ies, ea de
sub pălăria mare, purtată pe ceafă, ca o floarea-soarelui.
T, inea totdeauna mâna dreaptă afundată în chimir, gata
să plătească. S, -avea un mers neobis, nuit: când călca, se
ferea parcă să nu desfunde pământul. După cum t, i-am
spus, numai ce-mi răsare namila asta de om înaintea mea,
în cerdac.

— Ce mai veste, Turculet, ? îl întreb.
— Bună, sărut mâna.
— Ce e?
— M-as, însura, coane...
Îmi spunea vorbele acestea ca s, i când as, fi putut să-l

opresc de la isprava ce-s, i pusese în gând.
— Bine, Turculet, ; s, i pe cine iei?
— Pe Zamfira.
— Lui Săftoiu?
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— Lui!
— Ehe! Halal de tine! am adăugat.
Fata era cea mai bogată de prin părt, ile acelea. Fată de

mocan cu câteva mii de oi, ce crezi!
Flăcăul se înfierbântase:
— Îmi dă s, i zestre mare. Îmi dă casele din deal, o vie,

două perechi de boi, o vacă s, i, pe deasupra, trei sute de oi.
Îmi dă zestre bună. Nu-i vorbă, urmă el mai afundându-s, i
mâna în chimir, parale am s, i eu, dar tot nu strică să ai mai
multe.

Până aici flăcăul îmi vorbise înfocat. Numai ce-l văd
însă că pune capul în pământ s, i începe mai domol:

— Mocanul, tat-său, mă vrea, că s, tie că-s om de treabă,
om cu stare. Fata parc-ar face nazuri. Că ea, ce-i drept,
are de toate. Că nu-i lipses, te nimic. De asta nu pot zice.

— Ei, s, i t, ie ce-t, i lipses, te?
Flăcăul nu-mi răspunse de-a dreptul.
— Ei nu-i lipses, te nimic, îi întreagă. Da eu, dă, s, tii,

sunt cam beteag.
S, i se scărpină în cap.
De-abia acum îl înt, elesei. Am uitat să-t, i spun ce era

mai însemnat: bietul Turculet, se împunsese c-un t, ăpoi
s, i pierduse un ochi, după ce stase o mult, ime de vreme în
spital. La drept vorbind, lucrul acesta nu prea strica unui
băietan atât de frumos ca dânsul. Dar pesemne fata era
năzuroasă.

— Bine, Turculet, , dacă nu te ia cum es, ti, nu te iubes, te,
mă.

— Ba m-o fi iubind dânsa, decât, dă, m-o fi vrând în-
treg.

— Ce e de făcut atunci? îl întreb eu.
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El îs, i luă aer în piept, semn că avea să povestească
ceva:

— Păi, de asta am venit s, i eu, coane Iorgule. Că aseară
stam, s, tii, la un pahar de vin cu Năstase Militaru, s, i, din
una-n alta, vine vorba s, i despre fată. S, i el numai ce-mi
zice: Tii! da prost es, ti, măi Gavrilă! De ce, mă? Păi fiindcă
ai parale s, i nici măcar un ochi nu pot, i să-t, i pui, mă! Eu
am rămas cu gura căscată; da el mi-a mai zis: Bine, mă,
boierul nostru are un ochi pus, s, i vede ca mine s, i ca tine.
Ce spui, bre?! Să n-ajung până mâine, mă, dacă mint! S, i
m-a trimis la mneatale, că zice că mneatale trebuie să s, tii
unde se pun ochii la oameni. Eu dau pentru lucrul ăsta
patru poli în cap, de face trebuint, ă.

Proprietarul, era adevărat, avea un ochi de sticlă.
La urma urmei, de ce nu s, i-ar fi pus s, i Turculet, al meu?
Tot aveam să mă duc a doua zi în oras, ; i-am spus:
— Bine, Turculet, băiete, să-t, i punem s, i ochiul, dacă

vrei tu. Mâine dis-de-dimineat, ă să fii la mine, să mergem.
A doua zi către prânz eram pe ulit, ele Bucures, tiului,

cu Turculet, după mine. Eu, cam stingherit, o luasem cu
cât, iva pas, i mai înainte.

Turculet, venea în urmă, cu pălăria lui cea mare cât o
roată de car, cu cizmele înalte, de iuft, în ale căror cret, uri
aducea aninate câteva paie tocmai din Urziceni.

Am ajuns s, i am intrat în prăvălie. Turculet, al meu s, i-a
scos pălăria, s-a plecat la us, ă să nu se lovească, a venit până
în mijlocul prăvăliei s, i, când a răsuflat o dată, a făcut vânt
la nis, te hârtii de pe un raft, trimit, ându-le să zboare până
jos.

Câteva cucoane ce erau înăuntru se făcură nevăzute.
M-am îndreptat către stăpân, un neamt, gros cu oche-

lari, pe care-l cunos, team, s, i i-am spus să-i puie băiatului
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un ochi.
Turculet, se apropie s, i adăugă sfătuitor:
— Da vezi mneatale, să se lovească bine cu ăst de-l am.
Neamt, ul zâmbi, îl luă prietenes, te de mijloc s, i-l duse

la fereastră, să-i vadă culoarea. Apoi căută în sertare, prin
cutii, s, i as, eză flăcăul pe un scaun. În scurt, treaba era
făcută. După ce sfârs, i, luă pe băietan de mână s, i-l duse în
fat, a oglinzii.

Turculet, rămase o clipă cu gura căscată, apoi fat, a i se
lumină de un zâmbet ce părea că-i izvorăs, te din ochi, din
gură, din fiecare părticică a obrazului, s, i izbucni deodată
într-un hohot scurt s, i puternic de râs. Pe urmă se lovi cu
mâna după ceafă s, i se întoarse către mine:

— E ochiul meu, s, i pace! S, i cum nu putea să-s, i curme
mirarea, adăugă, ca pentru dânsul: Halal!

Când a văzut că trebuia să plătească mai put, in decât
bănuia, nu-i venea să creadă. A stat câtăva vreme cu mâna
în chimir, să vadă, n-o să-i mai ceară ceva? Când a înt, eles
că lucrul e hotătât, spuse neamt, ului din toată inima:

— Mult, umim!
S, i am plecat.
La han, când să ne suim în trăsură, l-am întrebat:
— Ei, cum ît, i vine?
Turculet, se uită primprejur cu băgare de seamă, apoi

se apropie de mine s, i-mi spuse în mare taină:
— Îmi vine ghine, da parcă tot nu văd as, a de limpede!...
În sat vestea s-a împrăs, tiat ca fulgerul. Tot, i îl suceau

s, i-l învârteau. Seara s-a s, i pus la cale logodna cu fata mo-
canului.

A doua zi de dimineat, ă beam cafeaua. Deodată mă
pomenesc cu mama lui Turculet, . Vine să-mi mult, umească,
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mi-am zis. Bătrâna se opri în us, ă, îs, i puse mâna la bărbie,
plecă pe umăr capul s, i îmi spuse cu glasul amărât:

— Barem nu-l lăsas, i, coane Iorgule, să-s, i tragă băiatul
sort, ii. Acu o să ni-l ia la oaste, s, i ce mă fac eu?!... . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .

— T, i-e mai bine? mă întrebă, zâmbind, prietenul,
după ce sfârs, i.

I-am răspuns râzând încă:
— Mare doctor es, ti, coane Iorgule!
Mă vindecase!
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Vierul

După ce suirăm dealul, numai miris, ti, cu hotarele însem-
nate prin ruguri de mure, dădurăm de-o arătură proas-
pătă, îngrădită jur împrejur cu nuci tineri.

— În vale-i viea mos, neagului, îmi spuse prietenul. Ară-
tura trebue să fie a lui.

Poposirăm put, in. În fat, ă se prăvălea valea cu viea în-
gălbenită de răceala cam devremioară a toamnei. Ici colo
câte un nuc bătrân îs, i înrotea frunzis, ul bogat, deasupra
căruia cioarele cârâiau, gonindu-se una pe alta, dela nucile
rămase nescuturate. În fat, ă se ridica alt deal, acoperit s, i
el de vii; câteva case răzlet, ite luminau privelis, tea, oare-
cum tristă, a acestui frunzis, gata să moară supt cele dintăi
brume. Deasupra, nourii se strecurau unul după altul,
aruncau pete de umbră peste deal, apoi treceau dincolo
de zare; s, i-n răstimpul când soarele rămânea neîntunecat,
privelis, tea se desvelea mai zâmbitoare, ca s, i cum din vâr-
ful dealului s-ar fi tras de peste dânsa vălul ce o acoperise.

După ce ne odihnirăm, trecurăm arătura cu pământul
ei clisos, s, i o luarăm pe-o cărărus, ă îngustă, printre butucii
de vie. La o cotitură ne răsări înainte mos, neagul.

— Iaca s, i mos, Vasile, îmi spuse prietenul.
Mos, neagul înainta zâmbitor spre noi; când ajunse



lângă prietenul meu, se opri s, i-i întinse mâna:
— Mare t, i-i minunea Doamne! spuse dânsul. Da oare

ce-o fi dat peste gândul dumitale conas, ule, să t, i-l îndrepte
s, i spre locurile este?

Apoi se întoarse către mine:
— „Îl cunosc, eacă, de când era atâtica”, s, i-s, i scoborî

palma mai lângă pământ.
— Ei mos, ule, ce să fie, îi răspunse prietenul, ea am

venit să te vedem s, i noi, s, i să mai mâncăm vreun strugurel
de poamă.

Mos, neagul îmi făcu din ochi s, i zise râzând :
— Zi as, a! Poama sireaca te-a adus! Apoi că s, i poamă

ca a mea nu mai găses, ti pe ici! Nuu! nu mai găses, ti.
Mos, neagul întinse mâna s, i o roti arătând întreg crân-

gul, apoi spuse răstit:
— Haidem.
— Haidem mos, ule.
Mos, neagul o luă înainte. Trecurăm îndelung prin vie,

apoi intrarăm într-o livadă de perji s, i gutui; după cei din
urmă pomi răsări dintre tufele de lilieci, casa, mititică s, i
chipes, ă supt chica galbenă a acoperemântului de paie, —
ca o floare de romanit, ă.

Mos, neagul strigă scurt s, i apăsat:
— Babo!
Deodată începu să foiască de supt toate tufis, urile: gă-

ini mari, odolence; rat, e, de toate soiurile, legănându-se
pe picioarele lor scurte; gâs, te, cu penele cret, e ca zburlite
de vânt; s, i amanda cu toatele în ogradă. Pasă-mi-te es, ise
baba din casă s, i păserile o primeau.

— Ce să-i faci, eu cu viea s, i dânsa cu dihăniile ei, ne
spuse, pe deasupra umărului, mos, neagul mărunt, el, alb ca
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omătul s, i pe cap s, i-n barbă.
Prietenul se ascunsese după spatele mos, neagului.
— Babo, ît, i aduc un boier, s, i ghici mai pe cine ît, i aduc?

strigă mos, ul.
Baba zor nevoie să dea mos, neagul jos, să vadă. Mos, neagul

nu; se încordase s, i o t, inea locului.
— Ghici mai pe cine babo?... Stai nu te pripi... Moare

baba de neastâmpăr... Ei, haide, uite-l.
Babei nu-i venea să-s, i creadă dintr’untăi ochilor. Mai

apoi unde nu începu:
— Valeu! conul Tănăsică! Puiul mamii, lumina babii;

uite cum a crescut. Eu l-am t, inut în brat, e, păcătoasa de
mine, eu l-am ridicat în lume, eu!

S, i începe baba a-l săruta pe ochi, pe obraji, s, i-al nineri,
s, i a-l descânta.

— Ei, lasă-l babo, îi strigă mos, neagul. Lasă-l că l-ai
lehemetisit cu atâta dragoste, hai, repede: must s, i alb s, i
ros, , poamă, nuci, pastramă; hai, scoate de toate fetis, cana
mos, ului.

Baba se duse ca un titirez. Mos, neagul ne face cu ochiul:
— Sireaca de e fetis, cană!
Apoi contenes, te din râs s, i adaogă:
— Femeie slabă de minte!
S, i iar ne îmbie după dânsul.
O luarăm pe după lilieci, trecurăm în ogradă, s, i pe

urmă în casă: două odăit, e despărt, ite de o tindă în fun-
dul căreia se deschidea, ca o gură de balaur, cuptorul. Pe
prichiciul cuptorului, al ferestrelor, spânzurate de coar-
dele bagdadiei, numai gutui mari, galbene ca aurul cel
bun; unde s, i unde, printre gutui, câte un măr domnesc,
îs, i aprindea rumeneala. Prin colt, uri, înfipte între lăvicere
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s, i peret, i, s, i în fat, a icoanelor, mănunchiuri de sulfină. S, i o
mireazmă în casă de să te adoarmă nu alta!

— As, a ! Ia stat, i pe pat de vă odihnit, i.
— Da frumos îi la dumneata, în casă, mos, Vasile.
— Hm! it, i place? Păi dă, casă de cres, tin, făcu mos, neagul.

Ce vret, i, casă curată, cu icoane, cu lăvicere, cu....
Tocmai atunci intra s, i baba cu o strachină plină cu

poamă.
— Cu babă, urmă mos, neagul făcându-ne din ochiu.
Baba se supără foc:
— Ia tacă-t, i gura, că es, ti om bătrân doară.
— Bătrân, nu zic ba, da tot mai bătrână es, ti tu.
S, i iar ne făcu din ochiu, după obiceiul lui. Baba puse

strachina jos s, i se întoarse furioasă către mos, neag:
— Iaca, ce-mi auziră urechile. Păi tu ai apucat holera

cea mare, s, i mai ai obrazul să grăes, ti?
Mos, neagul se strica de râs. Când es, i baba iar ne spuse,

as, a ca să s, tim numai între noi:
— Femeie slabă de minte!
S, i dădu cu mâna, as, a, adică: („lăsat, i-o în plata Dom-

nului!”).
Baba fripse pastramă, aduse un ulcior cu must, as, eză

o măsut, ă joasă în mijlocul tindei s, i trei scăunas, e.
Noi cu mos, neagul ne as, ezarăm la masă ; baba nu vroi

nici în ruptul capului să se puie lângă noi; dânsa doria să
ne slujească cu ceea ce ne trebuia.

Am mâncat pastramă cu mămăligă, am băut must, căci
mos, neagul ne îndesea cu paharul de foc. Când ajunserăm
la poamă, mos, neagul îs, i suflecă mânecile ca pentru cine
s, tie ce ispravă mare, s, i ne alese el poama.

— Uite mâncat, i din strugurii is, tia. Îs tocmai de pe
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coastă; din ei am scos mustul ist ros, .
— Bun vin are să fie mos, ule.
— Bun, d’apoi struguri ca ais, tia unde mai găses, ti în

tot cuprinsul ista!
S, i-i citeam în ochi mos, neagului cât de rău îi părea că

nu-i afară, în largul lui, să-s, i rotească mâna s, i să ne arate
întreg crângul.

La sfârs, itul mesei mos, neagul făcu semn babei:
— Acuma!
Baba se duse s, i peste put, in se întoarse cu nis, te struguri

cu bobit, ele cât degetarul, galbene ca chihlimbarul; prin
pielit, a străvezie se vedea cum stă mursa, ca aurul topit.

Mos, neagul făcu ochii mici, luă un strugur, se uită la
el, în zare, s, i ne spuse :

— Da de asta ce-at, i zice?
– Minunată poamă mos, ule.
— T, ii! ce mai vorbă, asta-i poamă grecească... Poamă

de asta nu găses, ti în tot t, inutul. Numai eu mai am. Ia
gustat, i.

Am luat câte un strugure s, i-am mus, cat din bobit, i ca
dintr-un aluat rece, aromat s, i dulce, dulce cum îi mierea.

— Asta-i poamă grecească urmă mos, neagul.
Stătu put, in pe gânduri apoi spuse:
— Câtă bătae de cap am avut eu pentru poama asta!

Am avut s, i procest pentru dânsa, cu grecul.
— Cu care grec, mos, ule, întrebă prietenul.
— Cu Panaite; conul Gligori îl cunoas, te, să-l întrebi.

Comedie mare conas, ule, a fost o comedie la trebunal; pa-
naramă nu alta.

Mai bău un pahar de must s, i începu:
— Acu grecu ista, de unde pănă unde, se oplos, es, te în
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Crâng, or hi acu vre-o cincisprezece ani. Grecu, cu bani,
cumpără ici, peste deal, o vie s, i o prinde numai cu vit, ă
de asta. Noi cât, i eram pe-aici l-am primit bucuros, i; ce,
el nu era om? Ce socotit, i însă că de la o vreme, noi cei
vechi, rămăsesem, ce — unde-i vorbă — în urmă de tot cu
viis, oarele noastre. Tot, i cumpărătorii de poamă s, i de vin
la grecu. Că doar avea vit, ă de ast’străină ! Să calicim s, i
mai multe nu. As, a, mă socotesc eu, s, i mă duc odată la el
s, i-i spun: „Sărut mâna coane Panaite, uite ce te-as, i ruga:
noi am rămas tare în urmă cu viis, oarele noastre, dă-ne s, i
nouă câteva cârlige din vit, a cea străină, că ai destulă, să
putem prinde s, i noi un gologan doui.” Tii! când a auzit
grecu să mă omoare! «Să deie el vit, a, vit, a lui? poama lui?”
S, i m-a dat, scurt, afară. L-am tot as, teptat eu să-l scarmăn
put, intel, dar la urmă m-am gândit altmintreli. Ce-am
făcut, ce-am dres, că am pus mâna pe vre-o zece cârlige:
am plătit un drac de băetan, s, i pentru cinci gologani mi
le-o pus în palmă. As, a! Parcă-mi suflase duhul sfânt să fac
asta; peste un an dă o molimă în viea grecului s, i nu mai
rămâne cu nimică. Da peste vre-o s, ase ani (mos, neagul
se opri, mai bău un păhărel s, i urmă cu-n zâmbet s, iret),
peste vre-o s, ase ani, ici în spatele casei, Vasile Arvinte
avea numai poamă grecească. Sireacu Vasile Arvinte (s, i
iar se opri să deie de dus, că un păhărut, ). Grecul află s, i hai
la judecată. Hai! La trebunal lume de pe lume. Dă-i în
sus, dă-i în jos, grecu — nu, că i-am furat vit, a. Colo la
răspunsuri, baba, care s, tia, să se deie de gol — femee slabă
de minte — eu de colo hăt, îi iau înainte.

— Apoi domnule judecător ce mai la deal la vale, vit, a
asta eu am adus-o de prin străinătăt, i. Grecu de colo: —
„din care strainatăt, ile mă rogu” (mos, neagul îs, i prefăcu
vorba ca grecu) „din care strainatăt, ile?” Aici-i-aici! din
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care străinătăt, i? O cam sfeclisem să vă spun drept. Dar bie-
tul conul Gligori, tatăl dumisale, (făcu mos, neagul uitându-
se la mine) care mă apăra, pe loc o chites, te: — „d-le judecă-
tor vit, a e adusă dela At, ină de către un băcan grec, din oras, ”.
Procestul se amână ca să aducem pe grec. Am dat grecu-
lui patru galbeni, s, i ce crezi d-ta? Grec s, i Grec, cres, tin, —
Grecul jură că mi-o adus vit, a de la Atina! Ei ît, i place? Ptiu!
bătu-l-ar Dumnezeu de proclit, să jure mincinos pentru
patru galbeni! Auzit-at, i una ca asta?

— Păi dacă nu jura ce te făceai mos, Vasile ?
— De asta as, a-i, făcu mos, neagul. De atunci să nu mai

văd pe Greci în ochi!
Apoi făcu ochii mici, ridică iar un strugure pănă în

dreptul lor, s, i zise cu zâmbetul lui s, iret:
— Da ce să-t, i spun vit, a lor mi-i dragă.
S, i de-acolo ne-am pornit pe râs, s, i-am râs s, i vorbit

pănă spre seară. Când să plecăm mos, neagul hat, , dintr-un
cotlon, o scripcă hodorogită s, i-un arcus, sdrent, uit, s, i-am
suit potica în cântecul lui:

De-am ajunge păn’ la toamnă Lelit, ă Ioană, Să bem vin să
frig pastramă Lelit, ă loană!...

În deal ne-am oprit în dreptul unui stejar bătrân.
Mos, neagul lăsă scripca în jos s, i ne zise: Vedet, i-l? ste-

jarul ista l-am sămănat eu. Îmi era hotar la început. Poate
să aibă vre-o cincizeci de ani. Pe urmă mi-a trecut hotarul
la nucul cela, pe urmă la celălalt nuc, s, i acum mi-i tocmai,
hăt, la cei doi plopi. Toată valea pănă’acolo îi a mea.

Apoi iar ne strânse mâna s, i ne spuse:
— Să s, tit, i că vă as, tept la anul. Auzit-at, i? Cine s, tie,

poate că la anul oi trece s, i de cei doi plopi.
Ne uitarăm la mos, neag. Să fi avut peste optzeci de ani;
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sta drept, cu ochii tineri s, i strălucitori.
— O să venim atunci s, i la anul, mos, ule, răspunserăm

după ce-l privisem s, i ne încredint, asem că o să-l găsim s, i
atunci.

— S, i la anul, s, i peste doi ani tot aici-s. V-as, tept, zău
v-as, tept: cu casă, cu masă s, i vin vechiu.

Mai dădurăm mâna odată dar el nu se mult, umi.
— Ia stat, i fet, ilor, să vă sărute mos, neagul pe frunte.
Îs, i s, terse mustăt, ile s, i barba cu mâneca, s, i ne-a sărutat

pe rând.
Apoi se uită bine-bine în ochii nos, tri, s, i ne bătu cu

palma peste obraz.
Când să ne despărt, im hop s, i baba. Se repezi jăluindu-

se, la prietenul meu:
— Stai coane Tănăsică, stai, să te sărut s, i eu. Că cine

s, tie de te-oi mai vedea. Ca mâine mă fac oale s, i ulcele, că-s
bolnavă, s, i beteagă. Vai de capul meu!

Mos, neagul o dădu la o parte:
— Lasă fetis, cana tatei că nu mori tu cu una cu două.

Am eu t, idulă la mână, de la S-tul Petre, că o să trăes, ti cât
lumea. Haide puiule, că mai am eu să-mi măcin viat, a cu
tine. E! hei!

S, i cum o luă mai cu de-a sila, în jos, pe cărare, se în-
toarse s, i ne făcu, as, a, cu mâna, adică: „Lăsat, i-o în plata
Domnului, că-i femeie slabă de minte”.
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În ajunul anului nou

Conul Grigori s, i coana Ruxanda n-au copii; singurul copil
ce avusese, o fată la care t, inuse ca la ochii din cap, mu-
rise, s’a’mplinit anul. De la dânsa le rămăsese copilas, ul,
amintire vie pe urma odorului pierdut. Nepot, elul, era un
băet, el gingas, , cu ochii negri-negri s, i umezi ca s, i când ar
fi plâns într-una, s, i neobis, nuit de des, tept. Semăna cu
mama lui cum seamănă un ochi cu altul. De multe ori,
coana Ruxanda sta ceasuri întregi într-un colt, al odăiei,
s, i de acolo, îi urmărea toate mis, cările: în clipitul genelor,
în adusul capului, când se uita încotrova, în înseninarea
us, oară, ca o adiere, a fet, ei, în suspinele fugare pe care, as, a
din senin, această inimă plăpândă le avea, dânsa întreză-
rea viat, a copilului ce se odihnea acuma în pământ. Când
se îmbolnăves, te nepot, elul, bătrânii nu mai sunt pe lume:
tânjesc, nu mănâncă, nu dorm, nu vorbesc, — copilul s, i iar
copilul. Ce are? Ce-i lipses, te? Tot, i doctorii din târg, toate
jucăriile din dughene, toate îs împrejurul pătis, orului. Un
zâmbet a lui e ca o revărsare de lumină. Pentru râsul lui,
pentru ca să-i vadă gurit, a deschisă ca o floare, s, i-ar fi dat,
biet, ii, s, i viat, a...

E în ajunul anului nou. Bătrânii au umblat două zile
de-a rândul ca să cumpere jucării. Astă seară le-au as, ezat



pe toate în câte un colt, , ca să nu se vadă.
S-a înoptat, s, i, cu toate că au aprins lampa, perdelele

nu-s lăsate; pe luciul geamului se văd, afară, lunecând ful-
gii mari de ninsoare. Din când în când răsună clinchetele
zurgalăilor dela sănii, iar câteodată s, i pocnetul scurt, al
vreunui harapnic, — umblă urătorii. Conul Grigori stă pe
divan, lângă sobă, s, i t, ine nepot, elul pe genunchi; coana
Ruxanda, în picioare, îi prives, te pe amândoi.

Uitându-se zâmbitor, cu înt, eles, la sot, ia dumnisale,
bătrânul începe a povesti:

— Era odată, dragul tatei, un copilas, , un copilas, fru-
mos ca tine, s, i cuminte...

— Tot ca tine, adaogă coana Ruxanda, care nu răbda
să tacă.

— S, i cuminte cum nu era altul pe fat, a pământului de
atunci — acum es, ti tu dragul tatei. — De cumint, enia lui
se dusese vestea peste nouă mări s, i t, ări; ba ajunsese ves-
tea pană la casa anului celui vechiu s, i bătrân, care avea să
plece pe alte tărâmuri, cum pleacă cel de acuma. S, i ce s, i-o
fi zis anul cel gârbovit de zile: „as, a bătrân cum îs eu, am să
mă duc, cum oi putea, cum n’oi putea, să văd as, a minune
de copil”. S, i-a luat, bătrânul, traista, toiagul de fier, s, i a
purces la drum. S, i-a mers, s, i-a mers, mos, neagul, pănă. în
dimineat, a zilei când avea să-s, i ieie rămas bun dela pământ,
s, i numai, ce-a ajuns într’un târg. A luat ogradă de ogradă,
căutând, căci nu-l vedeau decât copiii, pe ceilalt, i îi împe-
deca puterea lui să-l zărească. Cari cum îl vedeau — pe
el: — unii îi săreau în spate, alt, ii îl trăgeau de suman, alt, ii
îi smunceau traista: „dă-mi s, i mie mos, ule, dă-mi s, i mie”.
Cum îs plodurile, obraznice. Bietul mos, neag începuse a
se căi: „Pe semne ceasul rău m’a’ndemnat, gândea dânsul,
să-mi las eu linis, tea, s, i să mă iau după o vorbă”. Ajun-
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sese pe la rohatcă, gata să iasă din tîrg, când, obosit, mai
cu seamă că începuse s, i a viscoli, se as, eză pe prispa celei
din urmă case, îs, i puse traista s, i toiagul lângă dânsul s, i-s, i
sprijini capul în palme. Numai iată că se deschide us, a,
s, i iese un copilas, , care-l prives, te cu milă s, i-i zice: „Vino
mos, ule în casă de te odihnes, te put, in”. Bătrânul se sculă,
intră înăuntru, s, i puse întradins traista cu jucării pe masă,
în lumină, doar ar străluci mai tare. Copilul parcă nici
nu le văzuse; i-a as, ezat mos, neagului un scăunas, , lângă
sobă, s, i i-a dat să mănânce o bucată de colac uns cu miere.
„Dar mama unde t, i-e?” îl întrebă. — „S’a dus pănă ’n târg”
răspunse copilul — „Să-t, i cumpere jucării?” adăogă isco-
ditor mos, neagul. — „Noi suntem săraci, mama n-are bani
pentru jucării; s-a dus pănă la o rudă”, răspunse tot as, a
de cuminte copilas, ul. Bătrânul a-nt, eles atunci că găsise
copilul despre cumint, enia căruia ajunsese vestea pănă la
el. Atunci i-a făcut cu mâna peste ochi, as, a, copilul a li-
pit genele s, i-a adormit îndată. S, i iată ce a visat... Părea
că plecase cu mos, ul care-l t, inea de mână, s, i cum ies, iau
din ogrăgioară, deodată se ridică un omăt cât casa; dar
mos, ul suflă odată s, i ca prin farmec se deschide o cărare
lungă, lungă, acoperită de iarbă verde, din care se ridica
miros dulce de toporas, i; iar pe demarginea cărărei tot felul
de copaci: smochini cu frunzele late, s, i roadele zăhărite
gata...

— Ai văzut tu vreodată smochine zăhărite? Ia arată-i
tu Ruxando.

Boerul clipi din ochi s, i coana Ruxanda aduse de pe
măsut, ă o cutie plină, plină.

— As, a, de acestea.
... Mai erau: curmali, portocali, cais, i... (coana Ru-

xanda le aducea pe măsură ce conul Grigori le numea;
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nepot, elului i se îmbujorase fat, a de bucurie). As, a, as, a, ca
aceste. S, i printre frunze ce păsări nu cântau? Sticlet, i, sca-
tii, măcălendri, canari, — de cei cari ai văzut la cucoana
Marghiolit, a, — s, i era un zarvăt s, i o fericire în copacii ceia
măi, măi, măi! Iar pe demargini ce crezi că era? Nu zău,
ce crezi? Flori? Nu. Ningea de prăpădea pământul. S, i as, a
mergând, numai ce într-un loc se sfârs, es, te calea verde, s, i
se ridică un munte de omăt. He-hei! gândea copilul. Când
colo tocmai aici îl s, i adusese. Căci unde nu începe a sufla
mos, neagul pe o parte s, i pe alta, s, i pe ce parte sufla, omătul
se spulbera s, i se dezvălea, una câte una, fet, ele unui palat
mândru, cu aurării la port, i, cu grădini împrejur, cu feres, ti
multe s, i cu scări de marmoră. S, i deodată, as, a din văzduh,
sare un pitic de bătrân, poate să fi avut o sută de ani s, i nu
era mai mare ca tine — cu o barbă lungă de mătura pe jos,
îmbrăcat într-o cat, aveică verde cusută cu fir, iar în mână
aducea cheia palatului. S, tii tu cine era? Nu? Hm! cred s, i
eu: era Statul-palmă-barbă-cot. Râzi, hai, de as, a nume?
Aista era un ghiuj glumet, s, i zurbagiu, cum e conul Năstase
al nostru.

Coana Ruxanda îndată ce auzise de mos, neag, se furis, ă
pănă într-un colt, , luă un mos, neag ce semăna aidoma cu
Statu-palmă s, i puse jucăria pe scaun. Când copilas, ul îl
văzu, sări de bucurie, apucâ pe conul Grigori de gât s, i-l
sărută.

— Dar pe mine? întrebă coana Ruxanda. S, i după ce o
sărută s, i pe dânsa. conul Grigori urmă:

... Anul cel bătrân s, i gârbov, luă cheia din mâna piticu-
lui, deschise port, ile aurite s, i intrară în palat. Ce n-a văzut
copilul? Toate bogăt, iile pământului, acolo erau. Mos, ul, îi
spuse: „Iată palatul acesta cu tot ce ai văzut în el, — e al
tău”. Dar copilul se mâhni s, i spuse bătrânului că n-avea
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ce face el cu as, a palat mare, cu atâtea bogăt, ii nenumărate,
s, i că mai bine i-ar fi părut, dacă palatul ar fi fost atât de
mic, să-l poată as, eza în căsut, a lui, să î-l poată vedea s, i
mama. Mos, neagului i-au plăcut mult vorbele acestea, au
es, it dinnăuntru, a făcut un semn s, i palatul s-a strâns miti-
tel ca o cutie strălucitoare. Apoi i l-a dat copilului: „Uite
ia-l, să-l duci acasă, s, i să s, tii, puiule, îi zise sărutându-l pe
frunte, să nu dores, ti bogăt, ii mari s, i strălucitoare, ci atâtea
cât pot, i tu stăpâni”. Apoi se făcu nevăzut. Copilul se trezi
obosit în pătis, orul lui; căci des, i i se păruse lui că dormise,
el făcuse într-adevăr drumul ce t, i-am spus, s, i mare i-a fost
mirarea când pe măsut, a de lângă pat, găsi palatul cel mic,
luminat, cu port, ile aurite, cu scările de marmoră, s, i cu
ferestre multe. Uite ca cel de dincolo.

Conul Grigori se întoarse spre cealaltă odaie, în care
coana Ruxanda se strecurase mai dinainte, s, i unde, în
mijlocul mesei, strălucea, ca o bucată de argint, un palat
cu ferestrele luminate, cu grădini încărcate cu flori, în
mijlocul cărora, apa unui avuz, juca strălucind ca un colb
de pietre scumpe. Nepot, elul se repezi într-acolo s, i se opri,
cu ochii strălucitori, în fat, a minunatei jucării.

— Vezi, îi zise conul Grigori, uite, dacă ai fost cuminte,
s, i t, ie t, i-a trimes anul cel bătrân un palat frumos ca s, i acela.

Nepot, elul stătu put, in pe gânduri, se întoarse, se uită
drept în ochii bătrânului s, i răspunse:

— Nu, mie nu mi l-a trimes anul cel bătrân.
— Ba el, puiul mamei, adăogă zâmbind coana Ru-

xanda.
— Nu, mie mi l-a trimes mămit, a, eu pe dânsa am visat-

o, răspunse din nou copilul.
Conul Grigori rămase mut, în ochi îi răsări deodată

două lacrămi mari, s, i-s, i lăsă capul în mâini. Coana Ru-
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xanda izbucni în plâns, s, i se aruncâ de luă copilas, ul în
brat, e:

— Da puiule dragă, mămit, a ta t, i l-a trimes, mămit, ica
ta!
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Întâmplarea

Cum se întorsese de la târg, porunci să i se facă un ceai, îl
înjumătăt, i cu rom, îl dădu de dus, că s, i se culcă. A doua zi
îl găsiră mort, în pat, culcat pe o parte, cu mâna sub cap.
Nici o urmă de zbuciumare, de suferint, ă, nimic.

Slugile curt, ii s, i oamenii de pe mos, ie se perindară, unul
câte unul, pe lângă patul stăpânului, duceau mâna la gură,
rămâneau câteva clipe cu ochii mari deschis, i, privind mor-
tul, apoi, făcându-s, i cruce, se depărtau, fără să scoată o
s, oaptă.

După părerea tuturor, întâmplarea aceasta nu putea
veni as, a, din senin. Să-l fi lovit cineva nu, nici nu era atins...
Să-l fi otrăvit? Hm! cine? Om bun, prea bun încă, darnic,
omenos în toate întreprinderile, cine ar fi putut avea un
gând pizmas, asupra lui? Totus, i, ziceau oamenii, ceva-ceva
trebuie să fi fost. Sandu al Radului adusese vestea într-un
pâlc de oameni, dimineat, a:

— A murit boierul. Iaca, l-a găsit întins în pat, fără
suflare. S, i doar aseară, când s-a coborât din trăsurică, a
vorbit cu mine: om în toată puterea, în toată sănătatea.
Că doar s, i tu erai acolo, măi ista.

— Păi.
— S, i tu, măi Simioane.



— S, i.
— Ei, ît, i place!
— Lucru curat nu-i la mijloc, adăugă un altul, iar ceilalt, i

deschiseră ochii mari, speriat, i, s, i rămaseră pe gânduri.
Toate vorbele erau însă de prisos; moartea venise pe

nechemate s, i atâta tot. Îl îngropară, îl plânse tot satul, s, i
în urmă zilele îs, i luară fat, a lor obis, nuită. Venise conul
Nicu, băiatul boierului, s, i trebile mos, iei se urmară lant, ,
fires, te, care cum trebuia la locul s, i vremea ei.

Conul Nicu era om harnic, priceput s, i omenos ca s, i
tată-său. Oamenii începură a-l iubi cu tot dinadinsul s, i ar
fi fost în stare să se deie în foc la un cuvânt al lui.

Altminteri, s, i la trup, la fat, ă, conul Nicu era leit tatăl.
Scurt, lat în spate, sângeros peste măsură, obrazul plin s, i
înflăcărat ca para focului, ochii mici, rotunzi s, i galbeni, ca
doi bănut, i noi. Când îl zăreau, t, ăranii socoteau că au pe
bătrân dinaintea lor: Conul Iordache în picioare, să nu fie
de-o măsură, îs, i spuneau.

Dar soarta care potrives, te toate, as, a cum vrea s, i crede
dânsa, potrivi ca s, i conul Nicu să aibă aceeas, i măsură,
s, i la trup, s, i la patimi, cu sărmanul conul Iordache. S, i
ce se întâmplă? Într-o seară, după ce mâncase mult s, i
băuse tot as, a, la târg, unde se dusese să petreacă s, i el ca
oris, icare muncitor cum petrecuse s, i conul Iordache în
decuvremea nopt, ii în care se stinsese, se întoarse la mos, ie
s, i se culcă. A doua zi, vechilul, venit să-l scoale, îl găsi
mort în acelas, i pat. Singura deosebire era că bietul conul
Nicu părea că se luptase până să-s, i deie sufletul: fat, a îi
rămăsese încruntată, buzele strânse. Vechilul încremeni
de groază.

Nici nu se-mplinise anul de la moartea celuilalt. Când
auziră oamenii de întâmplarea aceasta, îs, i făcură cu tot
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dinadinsul cruce s, i nu îndrăzniră să se apropie de odaia
în care dânsul se sfârs, ise.

Seara, la rates, , oamenii nu mai conteniră să se întrebe
unii pe alt, ii. Fiecare iscodea câte ceva.

— Că vezi dumneata, s, optea un mos, neag rezemat de
tejgheaua crâs, marului, lucrul nu-i curat. Nu mor doi oa-
meni, as, a, unul după altul, în acelas, i loc. Or fi avut s, i ei
păcate de ispăs, it. Cu noi, dă, se purtau bine, dar cu alt, ii,
mai s, tii! Cine poate s, ti! Ai Vădanei n-au murit tot as, a,
tatăl s, i băiatul, unul după altul, în Leordeni? Vezi că-i
blestemase biata Anit, a, s, i blestemul se prinde, că-i al ne-
curatului. Cruce de aur în casă!

Mos, neagul se închină s, i, trăgându-s, i cojocul pe umăr,
vroi să iasă, dar un altul, care prinsese cu urechea, îl mai
opri s, i-i spuse tare:

— Nu, mos, Dumitre, locul îi blestemat, locul pe care e
casa.

— Mai s, tii, răspunse bătrânul, s, i ies, i pe us, ă, îngânând
cuvinte fără înt, eles.

Pe conul Nicu îl duseră la groapă, t, inându-se cu tot, ii
mai în urmă, închinându-se mereu.

La îngropare nu venise nici o rudă. Adică ce rudă era:
un mos, , frate mai mic al conului Iordache. Toată averea
i se cuvenea lui acuma, dar, fie din nepăsare, căci era el
bogat s, i fără mos, tenirea asta, ori de frică să nu-i fie s, i
lui scris s-o părăsească prea de curând, nici nu abătuse
pe la mos, ie. Trimisese numai un om să ferece hambarele,
s, urile, odăile cu tot ce aveau în ele, iar mos, ia o arendă. Din
ograda caselor se împrăs, tiară tot, i, într-o clipire de ochi,
îndată după scoaterea mortului. Arendas, ul se mută într-
altă pereche de case, mai mici, de cealaltă parte a târgului.

Curtea rămăsese pustie. În ograda nepietruită, brustu-
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rii crescuseră în voie, întinzându-s, i frunzele lor, cele late
s, i verzi, ca un acoperământ deasupra pământului umed;
iar lângă cerdac, loboda se înălt, ase ca o pădurice din care
mai nu s-ar fi zărit omul. Veni s, i toamna cu ploile ei reci s, i
repezi, care băteau, prin geamurile sparte, în odăile întu-
necoase; pe peret, i s, urluiau vinele gălbui de apă, scurse din
ulucele sparte; iar us, ile de pe la poduri, uitate deschise, se
repezeau, uneori, bătute de vânt s, i pocneau înăbus, it, ca
nis, te lovituri de maiuri, scuturând acoperis, urile s, ubrede
de dranit, ă. La spate, livada ridicată în dâmb, îngălbenită,
părea că păzes, te, jelind, singurătatea aceasta.

Nimeni n-ar fi trecut pe acolo noaptea. Un pândar
trecuse într-o seară gândind într-aiurea se vede, căci alt-
minteri nu s-ar fi avântat pe locuri de aceste s, i când a
întors capul s, i a văzut curtea veche, a rupt-o de goană ca
un apucat, s, i nu s-a oprit decât acasă, căzând les, inat lângă
prispă. A doua zi, când s, i-a revenit în simt, iri, tot satul
s, tia că Gavrilă, pândarul, trecând pe la curtea cea veche,
a văzut două umbre care se strecurau, una după alta, pe
streas, ina casei. S, i de atunci încolo, nici ziua nu se prea
bizuiau oamenii să-s, i îndrepte pas, ii într-acolo.

Omătul iernii îmbrăcă ograda, curtea s, i livada. S, i
atât, ia nămet, i năpusti viscolul în peret, i, că mai nu se mai
cunos, tea casa. Odăile, lucrurile care ajutaseră traiul celor
doi stăpâni, cine s, tie, poate s, i parale nici pe acestea nu
le căutaseră stăteau acolo, îngropate sub acoperământul
rece al vremii grele de iarnă.

Când a început să se împrimăvăreze, au pornit s, uvoaiele;
casa se dezgoli, răsări mai neagră s, i mai posomorâtă, cu
ferestrele întunecate ca nis, te hrube; peret, ii se muceziră
de umezeală.

S, i-n scurt, loboda se înălt, ă iarăs, i, sălbatică, înădus, ind

288



celelate buruieni, în tot cuprinsul pustiu al ogrăzii cu gar-
durile putrezite.

Mult s-au mai mirat oamenii când, într-o bună zi, un
călăret, cu o căciulă t, uguiată, spătos, că te mirai cum de nu
des, ăla călut, ul mic ce-l aducea în buiestru, se sui dintr-o
întinsoare în deal, la curtea părăsită. El a tras, de-a călăre,
poarta, s-a strecurat înăuntru, apoi a luat-o prin lobodă
până lângă cerdac. Nu i se vedea dintre buruieni decât
vârful căciulii. A stat put, in, pe urmă a înconjurat casa,
apoi a ies, it din ogradă, a lăsat dârlogii pe gâtul calului s, i
s-a coborât spre rates, . Aici opri călut, ul s, i întrebă pe cei
cât, iva oameni ce stăteau pe prispă:

— Da ce, conul Iordache nu mai t, ine mos, ia?
Oamenii îl priviră mirat, i; unul îi răspunse:
— Conul Iordache a murit. S, i-a murit s, i conul Nicu.

Da dumneata cine es, ti?
Omul deschise ochii mari, rămase o clipă încremenit,

apoi lovi cu mâna în vânt, a deznădejde, dete călcâie calului
s, i porni fără să răspundă.

— Cine-o fi? întrebă unul.
— Ia, vreunul care n-a auzit de moartea boierilor. La

conul Iordache veneau mult, i să ceară ajutor.
— Cine s, tie cine-o fi fost! Ia, vreun om necăjit, săracul,

adăugă cel mai tânăr.
S, i t, ăranii se uitară în zare după un noris, or de colb care

înfăs, ura poate o durere.
Într-o noapte, prin august, o noapte frumoasă, caldă

s, i presărată cu stele, o scânteie îndrăzni să facă ceea ce
înfricos, ase pe atât, ia oameni: aprigă ca un fluturas, , scân-
teia a avut milă de căsut, a conului Iordache s, i-a conului
Nicu; s-a ridicat us, oară, din focul de găteje făcut de doi
copilas, i, a zburat peste livadă s, i s-a coborât pe dranit, a
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putrezită de plopi.
S, i o flacără vie se ridică deodată, pălind strălucirea

stelelor s, i rumenind tot satul. Oamenii ies, iră speriat, i pe
prispă s, i, când văzură că se topes, te curtea, se minunară, se
îmbărbătară unii pe alt, ii s, i veniră cu tot, ii până în poartă,
de unde priveau cum se ridicau vâlvătaiele spre cer. S, i
răsuflau parcă mai us, urat, i, că scăpau de sălas, ul duhurilor
rele. Unul n-a îndrăznit să păs, ească în ogradă! Dar când,
dimprejurul ferestrelor aprinse, căzură perdelele în scrum,
pe peretele luminat al odăii în care se sfârs, iseră de zile
cei doi stăpâni, apăru, o clipă, portretul conului Iordache.
Apoi flăcările îl încinseră în vălul lor, ca pentru a-l ocroti.

Cei ce-l văzuseră jurau că-n strecurarea repede, cât un
răsuflet, chipul conului Iordache îi privise încruntat, cum
îi privea altădată, în rarele lui clipe de mâhnire.
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La vorbă, într-o seară de iarnă

Ioana Catinca tocmai se pregătea să verse ceaiul în pahare,
când geamul înghet, at sbârnâi, ca o darabană, supt lovitu-
rile cuiva dinafară. În aceeas, i vreme glasul unui bărbat
străbătu în odaie:

— V-at, i fi culcat odată cu găinile! Deschidet, i us, a mai
de grabă că ne prefacem în sloiuri.

Cei din casă întoarseră capul spre fereastră; coana
Catinca rămase cu samovarul în mână; numai conul Du-
mitrache striga vesel:

— Ce-at, i încremenit as, a? E glasul lui Costache, oame-
nilor!

Coana Catinca puse samovarul jos, s, i cu tot, ii alergară
în sala. Dădură la o parte, de lângă pragul us, ei, sulurile
îmbucate cu lână, s, i întoarseră cheia.

— Da pe semne a-t, i vroit să tăiet, i gheat, a cu topoarele
de pe noi, se auzi glasul conului Costache. Venim noi pe
gerul ista, s, i voi habar de grijă n-avet, i.

Coana Măndit, a, sot, ia conului Costache, intră bătând
din picioare, de frig.

— La o parte calicime, strigă conul Costache s, i, repezindu-
se în mijlocul sălii, deschise brat, ele, apoi le făcu vânt,
încrucis, ându-le pe piept, ca să se încălzească.



— Da glagorie avet, i voi să venit, i pe jos, pe frigul ista?
se miră conul Dumitrache, în vreme ce tot, i ajutau coanei
Măndit, ei să se descotos, mănească de s, al s, i de cat, aveică.

Conul Costache îs, i asvârlea într-una brat, ele, pocnindu-
s, i palmele de spate, în tact, ca un ceasornic.

— Crapă ouăle corbului bre, mă-nt, elegi? crapă ouăle
corbului de ger, s, i Măndit, a mea: „nu, că să se plimbe”. Să
se plimbe pe jos! Eu mi-am pus blana, după cum vedet, i,
am s, i un cojocel pe de desupt, din căciulă nu-mi iese decât
nasul, s, i mor de frig. S, i pe dânsa dă, a-t, i văzut doar, o
leancă, la gât cu o blană cât o coadă de s, oarec, s, i-mi spunea
că a asudat!

Apoi se întoarse către coana Catinca:
— Să mă iert, i, coană Catincă, de-un cuvânt: zău as, a

că femeile au piele de drac. Zău, să mă iert, i.
Tot, i începură să râdă. Dar coana Măndit, a, dolofană, s, i

ros, ă la obraz ca o căps, ună, se repezi la bărbatul dumisale,
îi opri brat, ele din vântul ce-l luase, îi smulse căciula din
cap, s, i începu să-i descheie paltonul.

— Ia desbracă-te frigurosule! Iacă! stai în casă cu
căciula!

Într-o clipeală de ochi, conul Costache rămase cum
spusese dumnealui, într-un cojocel fără mâneci, îmbrăcat
pe deasupra redingotei. Un râs puternic sgudui sala.

Intrară cu tot, ii în odaia unde rămăsese samovarul fi-
erbând. Conul Costache nu putea tăcea nici cum.

— Ît, i spun eu dumitale, s, i să mă crezi, că, dă, îs cu s, ase
luni mai mare decât tine, femeile au piele de drac. Ce-i
vorbă Crapă ouăle corbului s, i...

Coana Catinca îi tăie vorba;
— Ia stai ici omule, s, i lasă ouăle corbului. Bea mai bine
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un ceai. Ia ajută-mi Gheorghit, ă, se întoarse dumneaei
către băetul dumisale.

Gheorghit, a luă samovarul de jos, s, i turnă apa fierbinte
în pahar. Apa se făcu arămie.

– Cam tare, coană Catincut, ă, s, i nu mai dorm o mie de
ani pe urmă.

— Pune lămâie, că-l taie.
— Bine zici, dar mai întăi, stai put, in.
S, i conul Costache puse manele deasupra paharului

din care se ridicau aburii mirositori.
— As, a! acu mi-am încălzit mânele, să-mi încălzesc s, i

gâtul.
Conul Dumitrache se întoarse către coana Măndit, a:
— Mă rog, totdeauna a fost as, a friguros, coană Măndit, ă?
— E he! răspunse dumneaei, ia spune-i că vrei să

mergi la vânat, acuma pleacă, îl vezi? uite-as, a în cojocel
s, i-n surtuc. Mi-l cunosc eu, coane Dumitrache! Uite ici.

S, i uitându-se, zâmbind, pe furis, la sot, ul dumisale, îs, i
arătă părul alb ca omătul.

— La dânsa să te uit, i, strigâ după ce înghit, i odată s, i
bine din pahar, uitat, i-vă la mine, cum m-a ’nălbit!

Tot, i începură să râdă. Conul Costache n-avea un fir
de păr alb.

Apoi, după ce spuse aceste, veselul boier se întoarse
către Gheorghit, ă care se as, ezase pe divan lângă nevasta
lui, Profirit, a, t, inându-i dinainte, pe-o farfurioară, paharul
cu ceai.

— Tu bagă bine de samă, că eu o s, tiu pe Prohirit, a ta;
dacă nici dânsa nu te-a înălbi, apoi să s, tii că te-a lăsat
Dumnezeu să rămâi negru pe cap.

Fata se-nros, i.
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– Vai! ce spui coane Costache! Se poate să crezi mata...
Boierul se prefăcu a n-o fi auzit s, i urmă:
— Tu n-ai nevoie să mă spui ei, dar dă, eu care-s mai

mare decât tat’tău cu nouă luni.
— Cu s, ase, Costache.
— Cu s, ase luni, am drept să deschid ochii băietului.
Mai sorbi odată din pahar s, i se întoarse către Profirit, a:
— Îmi pare bine că te găsesc singură fetit, ă, să-t, i spun

verde, că mie nu mi-i frică de tat’său: Gheorghit, ă a dumi-
tale, dă, e cam as, a-s, ’as, a; s, tii, eu ît, i vorbesc pe s, leau...

Fata râse s, i întoarse ochii către bărbatul ei:
— A! de is, tia îmi es, ti?
— Iacă! nu-i jumătate de ceas de când a venit s, i v-a

amet, it de cap.
În toată vremea asta, coana Catinca, nu mai putuse de

râs.
— Lasă-l Măndit, o, când intră conul Costache în casă

parcă răsare soarele.
— Măi Costache, de asta nu ’nbătrânes, ti tu, adăogă

boierul Dumitrache...
Conul Costache mai ceru un pahar cu ceai, puse într-

însul două lingurit, i de rom, o felie de lămâie, s, i întrebă:
— V-a adus la vreme vânatul?
— Eram tocmai la masă, ît, i mult, umesc. Când l-ai

împus, cat?
– Apoi dacă n-a fost alaltăeri, apoi să s, tii Dumitrache-

trache, c’a fost eri. Să s, tii că ieri a fost. O dandana întreagă!
Pană l-am împus, cat m-au trecut, vorba Măndit, ei, toate
sudorile.

Cei bătrâni zâmbiră pe ascuns; s, tiau patima conului
Costache să spuie câte-n lună s, i-n soare despre vânătorile
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dumisale, mai ales când îl ascultau ageamiii.
Pe Profirit, a, nu o răbda inima să tacă:
— Da cum l-ai împus, cat coane Costache?
— Greu, duduie Prohirit, ă, tare greu. Vezi mata, la

iepuri nu te duci ca la urs, i sau lupi; ci-t, i iei colea un haliciu,
două, cât ît, i trebue să-l nimeres, ti drept între urechi, căci
altmintreli nu e bun la gust. Aista era bun?

— Tare bun, răspunse serioasă de tot, duduia Profirit, a.
— Apoi să s, tii că-l nimerisem drept între urechi. Cum

ît, i spun îmi iau eu două halice, — eu pun in pus, că numai
câte unul; vânătorii pros, ti, cum ar fi Dumitrache, pun câte
două. Ei, dar în sfârs, it, eu n-am cu ei nici în clin nici în
mânecă. Merg eu, merg, prin pădure, s, i deodată îmi iese
în fat, ă, de după un hăt, is, , — s, tii ce-i hăt, is, ?

— S, tiu, cum nu.
— Apoi după cum ît, i spuneam, îmi ese de după un

hăt, is, , o haită de lupi! Eu singur s, i cu două, halice, s, -acele
pentru iepuri! Ce te faci Costache-puiule? Mă dosesc după
un copac. Ce să fac? Să dau în lupi? Bine, omoram eu
poate doi, dar mă gândeam că mă dusesem după iepuri;
s, -apoi doi lupi nu-s doi iepuri. Acolo-i carne nu glumă; mă
gândeam la biata Măndit, ă cât avea de tăbârcit cu dâns, ii.

Duduia Profirit, a făcuse nis, te ochi mari, mari.
Inima însă, urmă conul Costache, îmi da ghes. Cum

ciracul să las eu lupii să treacă pe lângă mine, as, a ca un
prost? Pun un haliciu s, i trag: lupul pe care-l t, intisem se
ridică în două labe, se învârtes, te s, i grămadă jos. Avusesem
noroc. Ceilalt, i o rup de fugă ca nis, te ogari. S, -atâta răscoală
făcea, prin pădure, goana lor, că se speriase lighioanele
s, i mis, unau iepurii încolo, s, i-ncoace, ca vrăbiele. Pun al
doilea haliciu, buf, s, i dau peste cap s, i-un epure. Iau lupul
în spate, iepurile suptsuoară s, i acasă.

295



Conul Costache bău din pahar, tus, i, privi pe supt gene,
către coana Catinca s, i conul Dumitrache, care de abia se
stăpâneau, s, i urmă să povestească:

– Acasă altă pacoste! Măndit, a, nu, că de ce i-am adus
lup? „Când să-l jupuiască ea, când să-l pregătească? Mâne-
i Duminecă, doar nu-i păgână.” Bine soro, îi zic, fă s, i tu
lupul întăi s, i scapă de dânsul. S, i m-a ascultat, a pregătit
lupul, de s, i-a luat grija.

— Dar cu iepurile ce-at, i făcut, întrebă în- grijată, du-
duia Profirit, a?

— Iepurele îl fac mâine. Ît, i trimitem noi, nu-t, i fie grijă,
duduie Profirit, ă.

— Păi cel de azi n-a fost iepure, coane Costache? Doar
n-am mâncat lup, spuse, cu lacrămile în ochi, duduia Profirit, a.

– Era negrie carnea?
— Ba era chiar neagră.
— Apoi lup at, i mâncat. Bun lucru nu e as, a?
Duduia Profirit, a, încrezătoare cum era, se făcu gal-

benă s, i mai să-i vie rău. Coana Măndit, a alergă lângă
dânsa.

— „Caută-t, i de treabă copilă. Costache glumes, te.” Apoi
se întoarse către bărbatul dumisale, care, foarte serios, ră-
sucea între degete o t, igară.

— Ei! d-apoi prea es, ti din cale afară. De s, tiam c-o să
ajungi aici, ît, i închideam eu gura.

— Da să vezi duduie cum am împus, cat, mai dăunăzi,
un porc sălbatic.

— Lasă coane Costache, nu mai povesti că-mi vine rău,
se jălui fata. Eu credeam că le spui într-adins.

Cei doi boieri începură să râdă cu lacrămi. Gheorghit, ă
se uita îngrijat la nevasta lui, căreia cucoanele îi dădeau
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să mănânce zahăr cu rom.
Conul Costache începu iar:
— Ageamiilor, ageamiilor! Dacă le crede el Dumitra-

che, apoi, voi, tineret, ea, să nu le credet, i!
S, i-s, i aprinse t, igara.
— Măi Costache zău că tu n-o să îmbătrânes, ti nicio-

dată, îi răspunse prietenul său.
— S, i de ce as, îmbătrâni omule? Casă am, bani am,

sănătos tun sunt, nevastă căzută din cer am, de ce as, îm-
bătrâni?

— Ia auzi-l Catincă, acuma caută să mă înbuneze dum-
nealui.

— Parcă nu-l văd eu ce hram poartă? Apoi coana Ca-
tinca se întoarse către conul Costache.

— S, iret, i îmi mai suntet, i!
- „Ei da, ce e dreptul, mă uit eu la Dumitrache...” îi

răspunse boerul.
— Ba uită-te la tine, lasă-mă pe mine, se grăbi să spue

conul Dumitrache.
— Apoi să vă povestesc eu... mai adaogă conul Costa-

che.
Dar nevasta dumisale îi luă înainte:
— Ba să nu mai povestes, ti nimic. Am venit pentru o

jumătate de ceas, s, i tu văd că vrei să nu ne mai culcăm în
astă noapte, pesemne. Hai!

Conul Costache îs, i mai răsuci o t, igară, o aprinse, s, i
ies, iră cu tot, ii în sală. Coana Măndit, a se îmbrăcă într-o
clipă, dar hazliul boier, după ce-s, i puse blana s, i-s, i înfundă
capul în căciulă, de-i cuprinse toată ceafa, s, i obrazul pănă
la nas, mai ceru:

— Măi Dumitrache, n-ai tu o blană mai largă s-o îm-
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brac peste a mea?
— Caută-t, i de treabă coane Dumitrache, căci glumes, te,

spuse coana Măndit, a.
După ce-s, i spuseră bună seara, s, i îs, i urară somn us, or,

cei doi mosafiri plecară. Coana Catinca închisese us, a, s, i
era gata să as, tearnă la loc, lângă prag, sulul cu lână, ca să
nu intre frigul, când glasul conului Costache se auzi afară.
Conul Dumitrache deschise iarăs, i us, a s, i ies, i sa vadă ce-i.

— Ce e Costache!?
— Păi tot carne de lup era, îmi spune s, i Măndit, a.
— „Bată-te norocul să te bată”, răspunse conul Dumi-

trache, s, i intră în casă.
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Uitat

S-a sculat de dimineat, ă, s-a îmbrăcat repede, adică ce îm-
brăcăminte? s, i-a pus halatul s, i scufia pe cap, s, i s-a sco-
borât în grădină. Dar n-a stat mult supt umbra rece a
copacilor; îl chinuia parcă un gând ascuns, un gând îmbu-
curător care avea să se împlinească. S, i ca s, i când ar fi fost
să găsească această bucurie undeva, pe-o masă, în colt, ul
vreunui sertar, boierul se grăbi să se întoarcă în odăit, a lui.
Bău, pe jumătate, cafeaua, deschise geamul, s, i, când mă-
nunchiul de raze se împrăs, tie pe podelele curate, începu
să îngâne un crâmpeiu dintr-un cântec. Simt, ea o voios, ie
rară. O voios, ie rară, el, care nu râsese de ani de zile, care
nu mai t, inea minte de când nu avusese o clipă linis, tită,
— linis, tită în toată puterea cuvântului; o voios, ie rară, el,
sufletul chinuit de singurătatea celor patru odăi goale de
lucrurile pierdute, în mezaturi, pentru datorii, — fapt ce
îndepărtase pe tot, i ai lui.

S, i deodată ochii boierului întâlniră colt, ul alb al plicu-
lui vârât supt mus, amaua mesei. Luă scrisoarea, o deschise,
s, i urmări pentru a nu s, tiu câtea oară rândurile ce i se pă-
reau scrise mai citet, , des, i nu se deosebiau întru nimic de
celelalte:

...„Mai am să-t, i aduc prin aceasta o mare veste: nepo-



tul mieu s, i al tău se însoară. Joi la ceasurile opt de seară, o
să-t, i trimeată o trăsură să te ducă la biserică. Să fii gata,
să te îmbraci ca pentru o asemenea slujbă”.

Azi era Joi; seara de astăzi avea să aducă ceasurile opt.
Cum să nu se gătească? Dar numai decât! O să caute
hainele lui cele bune. Se simt, ia atât de us, or, de când s, tia
că-i iertat de către aceia pe cari dânsul îi iubea în tăcere.

Puse plicul la loc, luă cheia, s, i alergă în camară. De
mult nu umblase broasca ruginită a lăzii: — se deschise cu
un scrâs, net de ciudă parcă. Bătrânul luă pânza de boran-
gic de deasupra, mai scoase o blană, câteva mărunt, is, uri, s, i
surtucul negru-verziu, neîmbrăcat de atâta vreme, ies, i la
iveală. ÎI luă de cheotoare s, i-l duse în sală, la lumină. Doar
căptus, ala era roasă supt, ioară, s, i la poale, din dos; —ei,
asta nu se bagă de samă. În fat, ă însă îi lipsea un bumb;
nici asta nu era mare lucru, — o să-l coase. As, eză surtucul
pe un scaun s, i porni, din nou, în cămară. Jiletca era bună,
chiar foarte bună, nouă-nout, ă. Când îs, i făcuse hainele, ji-
letca îl strângea, s, i nu o purtase niciodată. Cei mai purtat, i
erau pantalonii, — erau grozav de ros, i pe jos, la călcâie.
Bătrânul îs, i făcu planul: o să-i taie de un deget, s, i, cum
era mult mai slab, poate nu i-or fi scurt, i.

Întinse toate hainele pe pat. Se vedea îmbrăcat cu
ele; un zâmbet de nespusă mult, ămire îi flutură pe buze.
Deodată se opri: Dar pălăria? În fundul sălii, pe un dulap,
îl as, tepta în cutia ei. O scoase: o pălărie naltă, cenus, ie, cu
marginile largi; căptus, ala, de mătasă albă, era curată, fat, a
însă pierduse put, in din lustru. Veni d-innaintea ciobului
de oglindă, s, i-o puse pe cap:\T1\textemdashcam mare.
Cum se poate! Altă dată parcă îi era crescută! Ce-i dreptul,
tare de mult. Cât, i ani să fie? Păi o cumpărase... ...Dar, bine,
de asta avea să se îngrijească el acuma; avea vreme să se
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gândească la ce făcuse odată! Se duse repede, să se vadă,
în odaia de alături, în geamul ferestrei ce da în umbra
deasă a grădinei s, i-i slujia, vara, drept oglindă. Aici, de s, i
se zărea mai s, ters decât în ciobul de dincolo, în schimb se
arăta întreg. — O să meargă s, i pălăria. În cutie găsise s, i
mănus, ele, — galbene, de piele. S-ar fi cuvenit albe. Dar la
un bătrân ca dânsul! Totul e că avea s, i mănus, i: o să le t, ie
numai în mână, fără să le puie.

Glasul mătus, ei Marghioala îi rupse firul trebilor.
— Poftim la masă.
– Nu mănânc, n-am vreme... o să gust deseară ceva

după nuntă, la nepotu-mieu... mai bine adu-mi ac s, i at, ă,
s, i ajută-mi.

Ce-i mai lipsia? A! cravata. Ei, dar când rămâne vorba
numai pentru cravată!

Cu acul în mână, se plimba de la o cutiut, ă la alta; îi lip-
sea bumbul ce trebuia să coase la surtuc. Greul era de găsit
unul la fel. Se hotărî: scoase pe cei doi de la spate — aceia
nici nu se băgau de seamă, seara, — s, i cusii pe unul în fat, ă.
Cu pantalonii era mai mult de lucru; chemă s, i pe mătus, a
Marghioala, s, i unul de o parte, altul de alta, după multă
trudă, îi scurtă, as, a în cât să nu se vadă rosăturile. Haine,
mănus, i, pălărie..., iar se lovi de cravată. Avea una vis, inie,
— nici nu era de vorbit! Trebuia să-s, i facă alta. Pentru
întăia dată îndrăzni să deschidă sănducul unde păstra ro-
chiile s, i lucrus, oarele rămase pe urma cucoanei Sultana,
sot, ia dumisale, trecută de mult în lăcas, ul de odihnă al ce-
lor drept, i. Supt un macat ce învălia un malacof, găsi o
rochie de faiu negru, s, i, tremurând, ca s, i când ar fi făcut o
faptă pentru care cucoana Sultana l-ar fi t, inut de rău, tăie
dintr-un volan, de desupt, o făs, ie întreagă!

Două ceasuri în cap tivi cravata. Mătus, a Marghioala
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îi crohmoli o cămas, ă cu piept, ii tari, dat, i cu lumânare de
spermant, etă, de luciau ca sticla.

Ceasornicul bătu s, ase ceasuri. Bătrânul tresări. Tre-
buia să se pregătească. Mătus, a Marghioala se învârtia ca
un titirez pe urma boierului, care nu-s, i mai găsia locul,
când în fat, a sfărâmăturii de oglindă, când într-un colt, ,
căutând o batistă, când într-alt colt, , căutând un bold. Pe
măsură ce se gătia, îi cres, tea s, i inima. Când se văzu îm-
brăcat gata, s, i că-l prinde, că pare mai tânăr cu zece ani,
cel put, in, credea că visează. Îs, i desfăcu fiongul cravatei
s, i-l făcu din nou mai înfoiat, s, i îs, i potrivi încă o dată părul,
— dat în sus, deasupra frunt, ii.

Ceasul bătu s, apte ore. Bătrânul îs, i puse mănus, ile s, i
pălăria,—put, in pe frunte, s, i-n spre dreapta. Ochii îi săge-
tau. Ce tânăr e boierul Alecu Condre! La us, ă, cu mâna pe
obraz, uimită, mătus, a Marghioala nu-l mai cunoas, te.

— Hai, Marghioale, deschide poarta: birjarul poate o
vrea să tragă în ogradă.

Când auzi scârt, âitul port, ii, îi trecu prin inimă un fior.
Huruitul unei trăsuri se deslus, ia în depărtare.

— Marghioale, ai deschis poarta? S, tii ce-a păt, it bietul
Vasile când s, i-a zdrobit dros, ca de un stâlp?

Boierului Vasile i se întâmplase lucrul acesta acum vr’o
doisprezece ani!

Uruitul trăsurii se pierdu în cellalt capăt al ulit, ei; gea-
murile odăii zăngăniră.

Bătrânul se plimba în lung s, i-n lat.
Cam întârziase trăsura. Bătuse opt ceasuri; opt jumă-

tate. Aproape de nouă, se auziră rot, ile unei alte trăsuri,
venind în fuga mare. „Se grăbes, te”, gândi boierul, s, i ies, i
pănă lângă scară. Trăsura trecu înainte ca fulgerul.

— Marghioalo, stai la poartă: poate că nu nemeres, te
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casa.
Tremurând de nerăbdare, se întoarse înăuntru. Ar fi

vrut să stea lângă fereastră, să zărească cele două fanare
ale trăsurii, apropiindu-se, dar nu putea; ocolia masa, se
ducea pănă la sobă, se întorcea iar. La zece ceasuri încă nu
venise nimeni. Fiecare clipă ce trecea, era o împunsătură
de cut, it în inima lui; fiecare vuet, o nouă nădejde.

Dar nu putea să nu trimeată după dânsul, îi scrisese
doar lămurit sora dumisale. Luă scrisoarea de supt mus, ama
s, i ceti iarăs, i cele câteva rânduri: „Joi seara, la ceasurile
opt”... s, i sfârs, itul: „să fii gata..., să te îmbraci frumos..., o
asemenea zi”. Sări unele cuvinte pe care le avea la locul
lor în minte. Făcuse întocmai as, a. Nu, nu se poate să nu-i
trimeată trăsura...

Era târziu de tot, după miezul nopt, ii, s, i nimeni nu
venise.

Mătus, a Marghioala dormita lângă us, ă. Boierul o văzu
s, i o trimese la culcare. Apoi mai stete o clipă lângă fereas-
tră. Simt, i că ceva îi umple pieptul, un vălmăs, ag cald ce i se
ridicase pănă la ochi s, i-i înăbus, ia răsuflarea. Veni în mijlo-
cul odăii, îs, i luă pălăria din cap, vroi să-s, i scoată mănus, ile,
dar nu putu. Durerea îl învinse. Căzu pe scaun, îs, i lăsă
fruntea pe masă, s, i izbucni în plâns. ÎI uitase.
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Cine a iubit-o!

Boierul Toma privea de la fereastră cum cres, teau, văzând
cu ochii, troienele în ogradă. Niciodată nu i se păruse
iarna mai plină de întristarea aceea care o răspândes, te
căderea molcomă a fulgilor înfoiat, i de zăpadă. Cădea în-
truna ninsoarea, cădea fără să contenească, legănându-se
ca penele, înceată, gânditoare parcă unde să se as, eze. În-
gropase ograda, legând-o de-a dreptul cu s, leahul dinspre
sat, prefăcuse s, urile, s, oproanele într-un singur morman,
aruncase peste toate aceeas, i învelitoare albă, de sub care
se părea că niciodată nu vor mai răsări lucrurile cunoscute.
Boierul căuta să pătrundă cu vederea prin perdeaua deasă
a ninsorii, dar nu putea; zarea se închidea sură. Căută
să prindă cu auzul un vuiet, un strigăt, strigătul unui om
din sat, lătratul unui câine, t, ipătul unei păsări înfrigurate.
Nimic.

Gândurile-l năpădeau. Era întâia iarnă pe care o pe-
trecea singur. De la moartea nevestei lui se împlinise ju-
mătate de an s, i singurătatea îl silea să simtă că-i lipses, te
cineva, că suferă o pierdere, ca aceea ce ar îndura când
n-ar mai avea haina groasă, pe care nu o iubea, dar care
totus, i îi t, inea cald s, i o avea aproape de trupul lui. Trecând
din pustiul unui colt, într-altul, se miră cât loc prinse în



casă fiint, a ceea căreia, fiindcă nu era de aur, ca galbenii
lui, nu-i zâmbise o dată mai binevoitor, căreia nu-i pur-
tase ură, pentru că atunci când urăs, ti simt, i că-t, i răscoles, ti
sufletul împotriva cuiva care este, s, i ea nu era. Un abur
care se mută dintr-un loc într-altul, asta fusese dânsa.

Dar deodată boierul se opri locului încremenit. I se
păruse că auzise fos, netul unei rochii, dincolo, s, i întoarse
încet capul. Nu era nimeni; se desprinsese o perdea s, i
lunecase într-o parte, strângându-se întrun singur fald. O
lumină cenus, ie intră în odaie, s, i în dosul geamului, aco-
perit pe jumătate cu zăpadă, se vedeau ramurile negre ale
copacilor, înfigându-se, ca nis, te sulit, i, în pieptul alb al gră-
dinii. O pasăre trecu printre ele, tăind ca o foarfecă pânza
de ninsoare. Linis, tea se întinse din nou. Boierul se lăsă
într-un colt, pe scaun. Ziua aceasta de Crăciun îi amintea
pe cea din anul trecut, îi aduse aminte chipul prietenului
celui mai bun, chipul lui Filip Micle, care nu lipsise nici-
odată mai îndelung din casa lui. Îi scrisese acum câteva
zile, rugându-l să vie, îi făgăduise că vine, dar pesemne că
se răzgândise.

Ce să facă singur, Doamne! Deodată i se păru că aude
ceva, nis, te clinchete înăbus, ite, as, a ca loviturile de lingurit, e
în paharele pline, s, i odată cu ele i se strecură o picătură
caldă în suflet. Se ridică repede s, i alergă la geamul us, ii, în
sală. În poartă răsări ceva negru, care se mărea, se apropia,
până ce se deslus, i că e un pos, talion. Caii se izbiră cu piep-
turile de fruntea troianului, se opintiră s, i, cu capetele în
sus, începură să taie pârtie prin zăpadă. Dar cu toate pute-
rile lor încordate, după câteva clipe, se opriră. Surugiul se
înălt, ă în scări s, i se auziră, întretăiat, strigătele lui: Măăi,
Măăă... să vie argat, i cu lopet, ile... Cine dracul să poată
intra în iadul ista?... Mort, ilor... Măăă, n-auzit, i, dugles, ilor
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?! Boierul Toma împinse cu putere us, a înt, epenită de ză-
pada strânsă în cerdac s, i strigă s, i el la argat, ii care de-abia
acuma îs, i scoaseră capetele afară. După ce se uitară ca
nis, te oameni buimaci de băutură, se întoarseră cu lopet, ile
pe umăr, înotând până la gât prin troian. Musafirul ce ve-
nise se coborî din sanie s, i o luă spre cerdac, dezgropându-
s, i, la fiecare pas, picioarele. Era Filip Micle. Lui Toma i se
strecurase o rază de bucurie în suflet cum parcă niciodată
nu simt, ise. S, i venitul nu-s, i credea ochilor când văzu chi-
pul destins întrun surâs de bunătate cum nu mai aflase la
prietenul său.

În vreme ce Toma desfăcea musafirul de blănurile ce
le avea pe dânsul, de afară veneau glasurile necăjite ale
argat, ilor, care de-abia urcau sania înspre grajduri.

*
As, a se face că, în seara aceasta a ajunului Anului Nou,

boierul Toma nu era singur la măsut, a acoperită cu s, ervet
curat, de sub lampa atârnată, a căreia revărsare de lumină
rumenea sticla cu vin rubiniu s, i aprindea scântei din pică-
turile rămase în cele două pahare de cristal. Prietenii mân-
caseră, s, i acum rămăseseră la un pahar de vin. Moles, it, i
de băutura veche, stăteau răsturnat, i în scaune s, i gândeau.
Frica boierului Toma se dusese, s, i dânsul rămăsese omul
din trecut, cu sufletul lui cel adevărat. Fires, te, se gândea la
munca lui, la munca în adevăr urias, ă, care-i răvăs, ise viat, a
pe câmpuri, în ploi, pe soare s, i-n ceat, ă, pentru adunarea
banului rotund care la dânsul nu se rostogolea, ci cădea,
pe lat, în cutiile de tinichea ale lăzilor de fier... S, i pentru
cine strânsese? Pentru el! Numai pentru el! N-avea nici un
copil, n-avea pe nimeni. Mai bine că nu avusese copii, des, i
ei nu i-ar fi răpit măcar o parte cât de mică din dragostea
lui pentru bani, dar copiilor le trebuie hrană, foc, s, coală...
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Îi fusese de ajuns nevasta. Îs, i amintea bine de nevastă.
Fără voie, se uită pe peretele din fat, ă, deasupra us, ii.

Acolo îi era portretul. Un prezent al lui Filip, de ziua ei.
Simt, i nevoia să vorbească despre dânsa.

— Seamănă bine Ana în portretul cela.
Filip tresări, întoarse repede capul, se uită la chipul, pe

jumătate în umbră, al femeii s, i răspunse scurt, cu glasul
tremurat:

— Da, foarte bine.
S, i căzu iar pe gânduri.
Toma urmă:
— Parcă vă văd, anul trecut, în ajunul Anului Nou; tu

erai tot în locul acesta, dânsa sta colo, lângă bibliotecă.
Vorbeat, i, ca de obicei, despre o carte, mi se pare.

— Da, despre o carte.
— Iar acum doi ani... A, da, acum doi ani at, i făcut

sărbătorile singuri. Eu a trebuit să mă duc la Ias, i pen-
tru vânzarea pădurii celeia... La întoarcere, mi-at, i ies, it
înainte, voios, i... Vă înt, elegeat, i bine voi amândoi. Apoi
adăugă ca încheiere: Iaca, eu n-am înt, eles-o niciodată pe
nevastă-mea. Nici ea pe mine, nu-i vorbă.

Filip se uita departe, cu ochii umezi.
Un dor îl îneca, îi oprea parcă inima să-i mai bată, îl

făcea să sufere grozav.
S, i tocmai acum glasul lui Toma răsărise dintr-o lume

de vrăjmăs, ie. Nevoia unei spovedanii, a unei spovedanii
făcută nu din credint, ă, ci dintr-o mândrie haină, dădea
mereu răsunet cuvintelor lui:

— Dumnezeu să mă ierte, dar parcă nu eram făcut, i
unul pentru altul.

Filip îi răspunse, stăpânindu-se:
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— Nu t, i-ai cunoscut femeia, cum nu-t, i cunos, ti nici
una din cărt, ile acele, din biblioteca pe care n-ai deschis-o
niciodată.

Toma sorbi din pahar s, i răspunse:
— E adevărat! N-am avut vreme să-mi citesc biblio-

teca, întocmai după cum n-am avut vreme să-mi iubesc
nevasta.

Filip se îndreptă pe scaun s, i întrebă răstit:
— De ce-ai luat-o atunci, dacă n-ai iubit-o?
Toma răspunse linis, tit:
— Am luat-o pentru bani. Fără zestrea ei, azi n-am sta

aici, în casa asta.
Filip vorbi cu glasul înăbus, it, întretăiat, neputându-s, i

stăpâni furia, care venea deodată, ca un clocot:
— Ai luat-o ca să-i îns, eli viat, a... Ai amăgit-o ani de-a

rândul.
Toma nu băgase de seamă felul în care prietenul îi

vorbise. Urmă să spună:
— N-am iubit-o, dar i-am dat tot ce a vrut. A avut de

toate aici în casă. Nu a dus nici o grijă. Nu i-a lipsit nimic;
spune tu dacă i-a lipsit ceva?

Filip se sculă în picioare; o clipă îi venise să-l lovească
peste gura care mint, ea; o furie grozavă îi năvăli din inima
în care o t, inuse până acum ascunsă, ca pe un izvor ce n-
are pe unde ies, i la lumină, apoi cuvintele curseră repede,
dezlănt, uindu-se, aproape fără răsuflet:

— I-a lipsit, i-a lipsit dragostea ta. Dragostea pe care
sufletul tău n-a avut-o, sufletul sterp ca un pământ nisipos
din care nu răsare iarba. I-a lipsit cuvântul tău cald, care
nu-t, i putea ies, i de pe limba deprinsă numai să numere. I-a
lipsit blândet, ea, pe care faptele tale de om zgârcit, care sto-
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arce banul, nu putea să i-o dea. I-a lipsit fericirea, înt, elegi,
fericirea, pe care tu ai gustat-o lângă lăzile tale cu bani, dar
pe care ea n-a avut-o, pentru că... pentru că era cinstită,
pentru că era credincioasă jurământului ei. Totul i-a lipsit
în casa asta, tot, tot!

Filip se plimba prin odaie, îs, i purta mâna prin părul
lung, cărunt. Se s, imt, ea tot mai luat de furie. Toma se în-
dreptase s, i el în scaun, trupul i se scuturase de moles, eală,
deschise ochii mari s, i se uita nedumerit la chipul priete-
nului, pe care aproape nu-l recunos, tea. Întrebă cu spaimă
parcă:

— Ce ai? De ce-mi spui vorbele aceste?
Filip i se as, eză în fat, ă s, i, aproape de tot, îi suflă cu un

s, uier cuvintele:
— Pentru că ai deschis singur vorba, vorba care nu te

costă parale. Eram hotărât să t, i le spun demult încă, des, i ar
fi trebuit să-mi calc sufletul pentru aceasta, dar as, fi făcut-
o dacă ar fi venit o împrejurare ca cea de azi, as, fi făcut-
o, nu pentru tine, ci pentru dânsa. As, fi încercat s, i mai
mult: as, fi dat s, i viat, a pentru ca să o văd mai fericită, mai
mult, umită. As, fi dat tot, s, i dacă t, i-as, fi deschis ochii, dacă
te-as, fi făcut să-t, i înstrăinezi măcar o parte, cât de mică,
din iubirea pentru bani, s, i să i-o dai ei, atunci nu t, i-as, mai
fi călcat în casă. Dar nu t, i-am putut spune nimic fiindcă n-
ai pomenit niciodata numele ei; îl pomenes, ti astăzi, când
nu mai este, când ai scăpat de dânsa, când vorbele mele
nu-i mai pot aduce nici o alinare, acolo, în mormântul ei,
lângă care ar trebui să stai zile întregi, îngenuncheat... ca
un nemernic.

Toma se sculase în picioare. Sub biciuirea cuvinte-
lor lui Filip parcă-i încolt, ise o lumină în minte, o lumină
care lega anumite fapte din trecut s, i al cărora înt, eles se
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deslus, ea acuma, as, a, deodată, într-o scăpărare ca de fulger.
În clipa aceea Toma simt, ise s, i mânie mânie asupra cuiva
care-l furase de o avere uitată într-un colt, s, i un simt, ământ
străin care-i umpluse pieptul, apoi îl golise repede, poate
o părere de rău.

Amândoi stăteau fat, ă în fat, ă. Filip cu încredint, area că
spusese prea mult, des, i parcă ar mai fi vrut să adauge ceva
mărturisirii, Toma cu părere de rău că nu auzise totul, cu
dorint, a de a mai întreba.

S, i, cu toate acestea, înt, eleseseră că trebuiau să tacă,
să nu-s, i mai vorbească un cuvânt unul altuia, niciodată.
Între dâns, ii parcă se întrupase o umbră, o vedenie, care le
pusese us, or mâna pe gură. S, i buzele lor rămaseră închise
peste mormântul sufletului lor. Se uitară unul la altul,
apoi Filip porni repede, purtându-s, i mâna peste fruntea
scăldată în sudoare, înspre odaia lui, să se pregătească de
plecare, în zorii zilei, fără să se mai revadă.
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Mos, tenitorul

Mă rog, ce avea lumea să i se amestece în afaceri? Mai
zilele trecute, când împlinise pe un datornic, să-l omoare
s, i mai multe nu: „Că e un hain; că suge sângele oamenilor;
că nu crede nevoile nimănui!” Ba le crede, le crede foarte
bine, dar are s, i el necazurile lui. De unde pănă unde, au
luat-o că e dator să-s, i împartă banii, în grămezi, pe la
pragurile celor ce nu au! Pănă s, i de îmbrăcămintea lui
se legau. Acum câteva clipe îl întâlni Gheorghe Poiană,
casapul. - „Ei! da nu te-am văzut de un car de vreme,
vecine Vasile!” — „Ia, de abia acum m-am îndurat să ies
din casă, să-mi cumpăr o căciulă”, îi răspunsese. - „Cum
să-t, i cumperi o căciulă? Asta-i veche; sau poate ai luat-o
din hala vechiturilor, toată-i mâncată de molii”. Parcă i-ar
fi tras o palmă. — „Ei s, i?” îi zisese, „eu am luat-o ca să-
mi t, ie cald. Îmi t, ine? Înseamnă că-mi slujes, te. Dacă nu
slujes, te s, i ochilor dumitale asta nu mă prives, te. Eu nu dau
parale pentru ochii altora”. S, i plecă furios. Dar casapul îi
strigă, de răsună ulit, a:

— „Mai bine ai da-o nepotu-tău, s, i t, i-ai lua alta!”
În asta îl loveau tot, i: nepotul s, i nepotul. N-aveau decât

să-l îmbrace ei, dacă-i purtau atâta de grijă!...
Cine dracul îl pusese să-s, i ridice casă în mahalaua în



care dase cu împrumut? As, a-i trebuia!
Gândind astfel, Manea mergea fără să audă lătrăturile

cânilor, care totdeauna îl luau drept un necunoscut. Nici
nu-s, i dete seama când ajunse în ograda lui. Pe stratul de
ninsoare, as, ternut pe cărare, văzu urme de pas, i.

— „Hm! mormăi, iar vreun calic!” S, i din nou se dojeni.
— Cine-l pusese oare să-s, i ridice casă în mahalaua asta?

În odaie, slujnica, o babă hărt, ăgoasă, pripăs, ită de ne-
voi pe lângă gospodăria lui, făcea focul. Manea o întrebă:

— Cine a fost pe aici!
— Păi, Grecul, răspunse baba, vai de capul lui!
Manea îs, i scoase paltonul, se mai învârti prin casă,

gândind la tovarăs, ul bun de odinioară, la Grecul, cum îi
ziceau cu tot, ii; apoi vârî mâna în buzunar:

— Na cincizeci de bani, când o veni să-i dai, s, i să mă
lase în pace.

Ca s, i când baba n-ar fi înt, eles i se apropie de ureche
s, i-i t, ipă:

— S, i să mă lase în pace, m-ai auzit?
— Ho! am auzit, răcni baba, căreia bătrânul îi răbda

toate, pentru că nu-i cerea decât hrana. Baba mai vroi să
spuie ceva, dar cuvintele casapului veniră din nou în amin-
tirea lui Manea, îl cuprinse o toană de furie, s, i izbucni:

— Mă rog, căciula asta e mâncată de molii? E mâncată
de molii căciula mea? Ei, s, i chiar de-o fi, îmi t, ine mie cald?
Ce le pasă lor? S, i de ce-mi tot scot înainte, zor nevoe, pe
nepotul meu? Eu nu vreau să s, tiu de dânsul!

Baba nu-i mai dete vreme să urmeze, începu ea:
Ba să s, tii. Trebue să s, tii, că e din sângele neamului

dumitale. A fost s, i adinioarea pe aici„ am vrut să-t, i spun
s, i mi-ai tăiat vorba. E slab s, i gol, înghet, at de frig, de-i erau
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mânile tari ca ciolanul. A venit să-i dai de un palton, de un
cojocel măcar.

— Să-i dea maică-sa, răcni Manea, e al ei!
— Dar maică-sa t, i-i soră.
— Dacă mi-i soră să adune ca frate-său. Eu am strâns

ban lângă ban.
— Ai avut de unde, răspunse baba.
— Lasă că tot el o să mă mos, tenească, t, ipâ bătrânul

scos din fire. Tot el. S, i ce-a făcut pentru asta? Nimic, nici
n-a dat din mâni! O să-i cadă bogăt, ia de-a dreptul în palmă
ca o pară coaptă.

Se apropie de babă, s, i cu ochii scos, i, cu spume la gură,
ca un apucat, urmă cu glasul răgus, it:

— A umblat el pe ploi, pe viscole, după paraua intrată
pe mâni străine? S, i-a sfărâmat el picioarele în bolovanii
ulit, elor? L-au rupt pe dânsul cânii? A auzit el ocarile s, i
blestemele pe care le-au auzit urechile mele? L-a urât pe
dânsul lumea, s, i l-a arătat cu degetul ca pe mine? Nu. S, i
cu toate aceste el o să tragă folosul banilor ăstora, pe când
eu voiu putrezi, colo, între patru scânduri. Iată pentru
ce am trăit o viat, ă de câne! S, i să-i dau eu, cu mâna mea,
banul? Eu? Să-i dee legea după ce voiu muri, legea făcută
de trântori, legea care opres, te să mă scoboare cu banii
strâns, i, grămadă, lângă mine, în pământ. Lasă-l să tre-
mure. Lasă-l să moară! Cel put, in as, a n-oiu s, ti eu mâna
care o să-mi împrăs, tie bogăt, ia.

Manea se înnecă, glasul parcă i se curmă. Baba se uita
la el cu ochi sălbatici, de huhurez, s, i-i zise:

— Uite-l, vine iar, spune-i s, i lui în fat, ă, să te cunoască
încaltea.

Us, a se deschise încet. Un chip galben, cu ochii în fun-
dul capului, un trup slab, subt, iat parcă s, i mai tare în par-
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desiul ferfenit, it, căpătat de pomană, lunecă us, or, ca o
vedenie, până lângă bătrân s, i se plecă să-i sărute mâna.
Manea s, i-o trase repede, se uită la trupul înfrigurat, ce
tremura, îs, i aminti la ce venea copilul să-l roage, s, i apucă
marginea pardesiului între degete, prefăcându-se că-i în-
cearcă grosimea. Apoi, cu glasul schimbat, miorlăitor, îi
vorbi, arătând parcă bucurie:

— Ei! te-ai îmbrăcat pentru iarnă! Te-ai făcut cu pal-
ton! Dar s, tii că-i gros, e foarte gros. Da, da. Îmi pare foarte
bine c-ai venit să-mi arăt, i s, i mie. As, a. Acum du-te că am
put, ină treabă.

S, i, împingându-l spre us, ă, urmă să-i vorbească:
— Da s, tii că t, i-i gros paltonul! E chiar gros... Îmi pare

bine, da, da, foarte bine.
S, i închise us, a după băiat.
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Frat, i

Fără să ridice privirea de pe hârtiile ce iscălea, maiorul
răspunse răstit:

— Va merge cornistul companiei.
Ofit, erul vroi să mai adauge ceva, dar maiorul nu-i

dădu vremea, ridică în sus capul s, i, cu acea luminit, ă găl-
buie în ochi, ce dădea căutăturii lui un aer de veselie, chiar
atunci când era înfuriat, spuse răspicat:

— Cred c-at, i înt, eles, domnule sublocotenent.
Ofit, erul răspunse scurt că a-nt, eles, s, i plecă. Străbătu

sala pe lângă camarazii ce-l priveau bănuitori, apoi luă dru-
mul drept înspre compania lui. În us, ă îl as, tepta sergentul-
major. Ofit, erul îi porunci, la rândul lui, cu un glas ce îm-
prumutase ceva din acel al maiorului:

— Va merge cornistul companiei.
Sergentul-major se întoarse s, i strigă:
— Va merge...
Dar nu avu când să sfârs, ească, cineva din fundul întu-

necos al sălii, cornistul, care s, i auzise ordinul comandan-
tului de pluton, răspunse înăbus, it, dar hotărât:

— Am înt, eles, să trăit, i, domnule sergent-major.
În această vreme, ofit, erul intră în cancelaria compa-



niei, îs, i puse mantaua, îs, i luă chipiul s, i, ridicându-s, i gu-
lerul, ies, i în curte, îndreptându-se spre poartă; o luă pe o
stradă lăturalnică, mai apropiată. Ajunse acasă, îs, i aruncă
sabia s, i chipiul într-un colt, , mantaua în altul, nu dădu voie
să i se facă focul, s, i se trânti pe pat.

Cu fat, a înfundată în perne, degeaba căuta să-s, i gă-
sească astâmpăr. Îi fu peste putint, ă să adoarmă. La urma
urmei, vrând să-s, i gonească nelinis, tea, se încercă să gân-
dească într-un anumit fel: Mă rog, nu-i murise nimeni
dintre cei de aproape ai lui, nici o rudenie mai depărtată,
nici măcar un prieten dintre acei cu care ar fi petrecut
clipe tulburi, sau fericite, ce pecetluiesc trăinicia înfrăt, irii
a doi oameni. Nu; ci un soldat, un străin, un om pe care-l
avusese un an în frontul companiei... As, a vroia ofit, erul
să-s, i înlăture mâhnirea, dar nu putea. Gândul celalt, cel ce
izvora fără voia lui, acela îi reîmprospăta alte lucruri. Îs, i
aducea aminte cum, în cutare zi de mars, , pe o ars, it, ă do-
goritoare, ceruse apă la soldat, ii din pluton mai nimeni nu
avea, iar celor ce le rămăseseră câteva picături, le păstrau
pentru setea lor de oameni trudit, i ce duc atâta amunit, ie
pe dâns, ii... Un singur om a întins bidonul, dar în as, a fel
că rămâinea ascuns, parcă într-adins, după ranit, a cama-
radului din rândul întăi. Când i l-a înapoiat, a t, inut bido-
nul aproape, silind pe soldat să se arate: era Stan Petre...
Dar, în cutare noapte ploioasă, în avanposturi, în mane-
vra trecută, când a găsit în cort un culcus, de paie uscate,
pregătit pentru o odihnă mai cumsecade! Tocmai târziu
află, printr-o întâmplare, că tot Stan Petre i le adusese... Îl
primise ca recrut în urma stăruint, ei fratelui său, cornist
al companiei, cu doi ani de vechime. Îl întrebase: Vrei să
vii la mine, băiete? Recrutul îs, i apropie repede călcâiele,
îs, i scoase iute căciula s, i răspunse din toata inima: Vreau,
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cum nu, să trăit, i, domnule sublocotenent... Ce voios era
soldatul acesta. Numai să-l fi privit, în mars, uri, mergând
voinices, te, totdeauna zâmbind, s, i-t, i trecea orice osteneală.
Rar soldat s, i prieten credincios ca Stan Petre!... Acum câ-
teva zile, intrând dimineat, a în companie, îi ies, i cornistul
înainte; cu glasul încet de lacrimi, îi spuse că peste noapte
dusese pe frate-său la spital. Îl cuprinsese o căldură gro-
zavă, vorbea într-aiurea, iar doctorul, chemat, grabnic,
spusese că-i tifos. De frică să nu se îmbolnăvească s, i alt, ii,
îl scoseseră repede din cazarmă.

Îl văzuse la spital, pe patul de chinuri, cu buzele arse,
cu fat, a suptă, cu ochii s, ters, i ce nu mai puteau cunoas, te.
Ieri, la raportul companiei, caporalul de serviciu îi rapor-
tase că soldatul Stan Petre murise... Iar maiorul, om bun,
dar cu toane, nu îngăduise ca la înmormântare să sune un
alt cornist.

Înt, elegând că nu va putea adormi, chinuit de gânduri
s, i amintiri, ofit, erul se îmbrăcă s, i, cu toate că nu era nevoie,
plecă din nou la cazarmă.

A doua zi începuse să ningă. Plutonul de paradă venise
s, i se îns, irase în ograda spitalului, în fat, a odăii întunecoase
ca o hrubă de beci. Un caporal s, i cât, iva soldat, i intrară
înăuntru. Ofit, erul făcu semn cornistului să se ducă s, i el,
apoi înaintă singur, intră pe us, a îngustă, coborî câteva
scări s, i rămase lângă perete. În mijlocul cămărut, ei de
piatră, pe o masă, Stan Petre părea că doarme us, or, gata
să tresară la cel dintâi sunet al des, teptării, pe care nu mai
avea să o audă. De pe fat, ă i se dusese urma de zbucium ce
rămâne după o boală plină de chinuri; în locu-i răsărise
zâmbetul acela cuminte ce-l prindea atât de bine.

La căpătâi îi plângea maică-sa, o femeie slabă, trudită
de muncă, cu picioarele goale pe o vreme ca aceasta de
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început de iarnă. Mai încolo, un frate al ei, cu decorat, iile
războiului pe piept. Când bătrâna văzu pe celalt băiat, pe
cornist, începu să bocească în gura mare:

— Mi l-o luat Dumnezeu s, i m-o lăsat numai cu tine!
Băietul mamei, băiet.

Iar bătrânul căuta s-o linis, tească:
— Taci, Mărando, as, a a vrut Cel de Sus. Apoi veni

lângă ofit, er, se opri la o parte s, i spuse: Să trăit, i, domnule
sublocotenent, nu vă supărat, i, as, a-s femeile, mai slabe.

Cu două zile înainte, se dăduse ordinul de zi prin care
Stan Petre era făcut fruntas, . Doi dintre camarazi îi cusură,
pe mânecile tunicii, galonul împletit din mătasă: puseseră
mână de la mână s, i-l cumpăraseră. S, i deodată unul băgă
de seamă că numai cravata îi lipsea fruntas, ului Stan Petre;
cornistul îs, i desfăcu repede cravata lui s, i o înfăs, ură us, or
la gâtul fratelui său. Iar maică-sa, cu degetele ei groase,
de-abia îi atinse fruntea s, i-i as, eză capul pe pernă:

— As, a, să nu se lovească, dragul mamei.
Preotul sluji put, in, apoi patru soldat, i as, ezară sicriul

pe o năsălie s, i-l scoaseră afară. Soldat, ii se descoperiră.
Ningea des, cu fulgi mari, ce cădeau ca nis, te flori albe de
cununie. Preotul trecu înainte, apoi veneau cei ce purtau
năsălia, cei doi bătrâni, ofit, erul s, i plutonul. Plecară în
bocetele mamei.

Ofit, erul privi pe cornist. Îl văzu că duce cornul la gură,
că stă câteva clipe fără să poată suna, apoi auzi un scân-
cet ce se schimbă într-un hohot de plâns s, i, deodată, ca
un strigăt de durere, cântecul de îngropare al ostas, ilor
străbătu aerul. S, i-n clipa ceea i se păru că aude un s, opot
înăbus, it în rândurile soldat, ilor din urma lui, vroi să pri-
vească înapoi, dar nu putu, căci lacrimile îi năpădiră în
ochi; înclină capul pe piept s, i începu să plângă.
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Grus, an

Lui Costin Petrescu
Făcusem inspect, ia s, i mă grăbisem să ajung în odaia

largă, de scânduri, a cantinei, în care ne întâlneam, în
fiecare seară, ofit, erii aflat, i în tabără. Veneam cu tot, ii, s, i
tineri s, i bătrâni, mult, umit, i că puteam sta put, in, unii lângă
alt, ii, fără să fim strâns, i în chinga legilor milităres, ti. Astă-
seară se adunaseră mai mult, i ca de obicei, căci veniseră s, i
ofit, erii regimentului de cavalerie ce sosise dimineat, ă. Tot, i
vorbeau despre una s, i alta; eu îmi as, teptam ceaiul obis, nuit,
când intră un căpitan de călăras, i, salută pe maiorul ce sta
la o parte, singur, apoi se îndreptă spre alt, i doi căpitani
bătrâni, camarazi de-ai lui, s, i le spuse tare:

— S, tit, i că s-a împus, cat Grus, an? Uite, citit, i...
Se făcu tăcere. Unul din căpitani luă jurnalul s, i citi cu

glas tare:
— Aseară s-a împus, cat generalul în retragere Grus, an.

Pricina acestei fapte e necunoscută. Omul acesta nici nu
putea să moară altfel, zise căpitanul.

Iar cel ce adusese vestea se întoarse spre ofit, erii tineri
s, i le spuse:

— Ei, băiet, ilor, voi nu s, tit, i cine a fost Grus, an; n-at, i
văzut astfel de s, ef, s, i nici n-o să vedet, i. Noi, cei cu părul



cărunt, am apucat alte vremuri, dragilor.
Atunci, din fundul odăii se ridică un sublocotenent de

vânători, foarte tânăr, cu mustat, a de-abia răsărită, subt, ire
la trup s, i slab la fat, ă, căruia camarazii, de plăpând ce era,
îi spuneau: Duduia.

— Domnule căpitan, zise el cu glasul tremurat, eu
n-am apucat vremurile cele grele; cu toate acestea, am
cunoscut pe generalul Grus, an; l-am văzut pe când eu eram
copil s, i dânsul colonel. Dacă-mi dat, i voie, vă pot povesti
cum m-a făcut să simt cea mai grozavă spaimă ce am avut-
o în viat, a mea.

Tot, i s, i-au tras scaunele mai aproape, iar maiorul se
sculă de la masă, mis, cat parcă, veni până lângă ofit, er s, i,
uitându-se drept la el, rămase să-l asculte în picioare.

Sublocotenentul stătu câteva clipe, apoi, hotărându-se,
povesti:

— Mi-am petrecut copilăria în Ias, i, în casele în care
mă născusem, atât de aproape de cazarmă, încât răsunau
comenzile până la noi. Casa fiind împărt, ită în două, par-
tea dinspre cazărmi se închiria ofit, erilor. Acolo am văzut
mult, i militari.

Unul dintre aces, tia era s, i colonelul care se duce acum.
Regimentul primise ordinul de plecare, s, i dânsul venise
să-s, i ia ziua bună de la mătus, ile mele. Cum eram bolnav, s-
a apropiat de pat, mi-a dat mâna s, i mi-a urat însănătos, ire
grabnică. Apoi l-am auzit cum spunea în sală că se-nt, elesese
cu comandantul regimentului ce venea să se mute la noi,
în locul lui.

Peste două zile un furgon aducea lucrurile chirias, ului.
Ardeam de nerăbdare să văd pe colonelul cel nou, dar

boala mă vânduse patului. Zilele îs, i luară mersul lor obis, nuit.
Alături parcă nu stătea nimeni. Chirias, ul nu da nici un
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semn de viat, ă. Pesemne pleca dimineat, a, cum se lumina,
s, i se întorcea tocmai seara. Nici mătus, ile nu-i putuseră
încă vorbi. La urma urmei, nu era nici o grabă. Mai grăbit
eram eu, care, la vârsta mea, vreo treisprezece ani, legam
prietenie s, i cu cei tineri, s, i cu cei bătrâni.

Dorint, a mea de a vedea pe colonel crescuse. Dar în
aceeas, i vreme as, teptam cu o frică nemărginită clipa în-
tâlnirii. Căci aflasem, fără voia mea, multe despre el, de
la o slujnică, ce vorbea seara, alături în odaie, cu fata din
casă. Toate cele povestite le auzise de la ordonant, ă, care, la
rândul lui, le primise, ca un fel de spovedanie, de la cel di-
nainte: colonelul fusese în război; avea un semn în obraz,
dar nu se prea băga de seamă din pricina bărbii. Era răstit
la vorbă. Îs, i bătea ordonant, a, dar apoi îi da bani mult, i.
Avea patima călăritului, umbla călare zi s, i noapte. S, i de
frica lui îi s, tia s, i calul, cât era el de zmeu. Îl chema Grus, an,
iar ofit, erii îi ziceau: Grus, an-Sălbaticul.

L-am văzut întâias, i dată într-o zi de primăvară. Mă
însănătos, isem s, i mă plimbam prin grădină. Deodată aud
un tropot, apoi o smuncitură s, i un nechezat. Mă întorc.
Trei soldat, i aduceau un cal negru ca tăciunele, cu gâtul
înecat în coama ce se răsfira peste capul în care se zbătea
albul ochilor. În aceeas, i clipă se deschise us, a. Colonelul
ies, i în scară. Vederea lui m-a înfricos, at mai mult.

Era înalt, spătos, cu o barbă mare, neagră, ce-i pornea
aproape de lângă ochii adânci, întunecat, i. Genele îi acope-
reau pleoapele. Iar chipiul îi umbrea fruntea până lângă
cuta adâncă dintre sprâncene. Dânsul se coborî încet, apoi
porunci: Dat, i-i drumul!

Calul, simt, indu-se slobod, vroi să sară, dar glasul det-
ună groaznic: Stai!

Calul rămase pironit locului.
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Stăpânul îl privi drept în ochi, parcă-l vrăjea, apoi făcu
un pas deoparte... Mă zari.

Vino aici, îmi zise.
Simt, ii că nu-mi mai bate inima. Toate dimprejurul

meu parcă se s, terseseră. Nu vedeam pe nimeni, afară de
el. Mi se părea urias, . Fără voie, păs, ii spre dânsul. Mă luă
de mijloc s, i, mai înainte să pot scoate un cuvânt, mă zvârli
călare. Glasul răsună iar : Stai!

Calul s, i cu mine făcea în clipa aceea un singur trup ră-
scolit de spaimă, cu nervii unit, i într-o singură tremurare.

Apoi colonelul mă luă jos, puse piciorul în scară s, i se
s, terse ca o vedenie din fat, a mea.

Am căzut din nou bolnav de moarte, în prada celei mai
puternice spaime. Am zăcut întreaga primăvară, fără ca
mătus, ile mele să s, tie pentru ce m-a întors boala. Nu le
spusesem nimic despre întâmplarea care nu putuse ies, i
din mintea mea nici după ce mă însănătos, isem, nici chiar
după ce scăpasem de groaznicele visuri ce-mi cutreierau
somnul.

S, i totus, i, pe urmă doream să mai văd pe sălbaticul sol-
dat. Nu s, tiu de ce îmi inchipuiam că n-as, mai fi tremurat
pe spatele calului...

Era pe la mijlocul iernii. Auzisem că s, i regimentul
acesta trebuia să plece numaidecât. Toata ziua mă plim-
bam prin grădinut, ă, dar pe colonel nu-l puteam zări. Mă
hotărâi să mă scol dis-de-dimineat, ă în cele câteva zile
ce mai rămăseseră până la plecarea lui. A doua zi de la
hotărârea mea, tocmai mă îmbrăcasem s, i priveam pe fe-
reastră dealul din fat, ă, acoperit de mii s, i mii de cioare ce
stăteau încă, aripă lângă aripă, pe omătul pe care îs, i pe-
trecuseră noaptea. Deodată răsunară alături vuiete s, i văd
slugile alergând într-acolo. Mi-am luat repede paltonul
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s, i m-am dus s, i eu. Ce se întâmplase? Calul, mai sălbatic
decât oricând, trântise pe cei ce-l t, ineau s, i, într-o smunci-
tură, scăpă din mâinile lor. Ordonant, a se repezi, vroi să-l
oprească, dar lunecă, s, i calul îl lovi cu picioarele dinapoi
în piept. Toate acestea le istorisea, de-abia vorbind, un
biet soldat colonelului, care, îngenuncheat, descheia haina
celui lovit. Acesta din urmă rămăsese lungit jos, cu albul
ochilor întors în afară, cu gura deschisă, plină de sângele
ce picura, înros, ind omătul. După câteva tresăriri us, oare,
îs, i dete sufletul. Atunci se auzi în poartă tropotul calului.
Nis, te călăras, i îl prinseseră s, i-l aduceau. Colonelul tresări,
se sculă repede s, i se aruncă strigând: Lăsat, i-i dârlogii!

Când se opri în fat, a calului, repezi mâna s, i-i izbi un
pumn stras, nic în frunte. Calul se ridică în două picioare,
vroi parcă să se arunce asupra stăpânului său, dar, amet, it,
căzu pe spate, ca s, i cum s-ar fi topit. Grus, an, care apucase
dârlogii, se prăvăli s, i el. Dar într-o clipă se ridicară amân-
doi, se înfruntară ca doi dus, mani de moarte, apoi colonelul
scoase un strigăt spăimântător, se aruncă în s, a, smunci
dârlogii, învârti calul în loc s, i se năpusti pe poartă. Peste
put, in l-am văzut pe deal, intrând săgeată printre miile de
cioare care se ridicară, deodată, într-un vaier asurzitor,
acoperindu-l, înfăs, urându-l ca-ntrun zăbranic, s, i nu l-am
mai zărit, ca s, i cum nenumăratele păsări negre l-ar fi răpit
în zborul lor spre cer.

De atunci nu l-am mai întâlnit niciodată.
Sublocotenentul îs, i trecu mâna peste fat, ă, vroind să

gonească parcă această amintire. Tot, i tăceau. Atunci, mai-
orul, care nu se mis, case toată vremea cât povestise ofit, erul,
se rezemă cu spatele de perete s, i spuse, cum s, i-ar fi vorbit
lui:

— Da, as, a era dânsul. Rămase o clipă cu privirile pier-
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dute în gol, apoi adăugă: Pentru că e vorba despre un om
cum nu trec mult, i prin viat, ă, s, i fiindcă dânsul astăzi nu
mai este, o să vă povestesc, domnilor, într-adevăr cea mai
grozavă întâmplare din viat, a lui, s, i dintr-a mea, care am
fost martor.

Maiorul se opri put, in, voind să-s, i stăpânească glasul
ce tremura, ca s, i al sublocotenentului; pe urmă începu:

— În ajunul războiului eram sergent în regimentul
de călăras, i pus sub comanda colonelului Grus, an Grus, an-
Sălbaticul. I se zicea astfel în urma unei întâmplări: Într-
o dimineat, ă, pe toate ordinele de zi în josul cărora era
iscălit dânsul, se găsi adăugat : Sălbaticul. De atunci i-a
rămas porecla. Prin ce împrejurare, nu-mi aduc aminte,
căpătasem încrederea acestui om, de care se fereau cu
tot, ii. As, a se face că aveam dese însărcinări din partea lui.

Într-o seară, cu vreo două zile înainte de plecarea noas-
tră spre câmpul de război, mă întorsesem dintr-un sat
îndepărtat, unde fusesem trimis de către colonel să văd
dacă se găsea fânul trebuincios. Plouase ziua întreagă,
drumurile se desfundaseră, calul răzbea cu greu prin glod.
Întârziasem, s, i toată vremea mă gândisem cu grijă la întâl-
nirea cu colonelul, căruia trebuia să-i raportez. Când am
intrat în cort, l-am găsit în picioare, uitându-se, cu ochii
lui întunecat, i, la ordonant, a ce-i povestea ceva, dar care, în
clipa venirii mele, tăcuse. Am rămas lângă us, ă, cu mâna
la cozorocul capelei, as, teptând. Comandantul se uită la
mine, apoi îmi porunci: Ia-t, i calul s, i vino.

M-am dus la conovăt, , mi-am luat calul, care rămăsese
cu s, aua pe el, s, i m-am întors. Colonelul s, i cu ordonant, a
încălecaseră. O luarăm îndată la trap în lungul bivuacului,
până ce trecurăm de el. Ploaia se întet, ise, începuse să bată
un vânt care ne arunca picăturile în fat, ă; caii lunecau, iar
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al meu, obosit, de-abia se putea t, ine pe urma celorlalt, i doi.
Repede am băgat de seamă că nu luasem s, oseaua s, i că
tăiem câmpul de-a dreptul. M-am uitat înapoi: luminile
din bivuac rămăseseră în urmă tare, înspre stânga. Tre-
cusem s, i pe lângă păduricea pe care o cunos, team, apoi ne
pierdurăm cu totul în întunericul adânc. Eram deprins
cu obiceiurile colonelului, îmi închipuiam că poate voia
să facă el singur o recunoas, tere, dar nu s, tiu cum, de astă
dată, o presimt, ire neînt, eleasă mă nelinis, tea. Încotro apu-
casem, nu s, tiam. Mergeam în bobote, ca înspre pierzare.
N-am să uit niciodată drumul acesta.

Deodată colonelul lăsă calul mai încet s, i chemă ordonant, a,
îl apucă de mână, ca să călărească scară la scară, s, i-l în-
trebă. Acum eram aproape; am auzit bine întrebările s, i
răspunsurile: Nu era nimeni acasă, nici o slugă? Nu. Pe
unde l-ai văzut? Pe fereastră. Cum? N-am găsit pe nimeni
să dau scrisoarea s, i m-am uitat pe geam, să văd pe cineva.
Ce făceau? Stăteau la masă. Colonelul tăcu, apoi întrebă
din nou: Când ai dat scrisoarea, ce t, i-a spus duduca? Ni-
mic, a luat-o. Bine! O scăpărare de lumină îmi trecu prin
minte. Începusem să înt, eleg. Mergeam la mos, ia colone-
lului. Nu mai fusesem acolo, dar mi se spusese că nu-i
departe de târg. Cine să fi fost însă acela pe care îl văzuse
ordonant, a? S, i atunci îmi amintii de unele vorbe ce umblau
printre soldat, ii ce se duceau la comandant acasă. Sufletul
mi se strânse s, i mă rugai în gând lui Dumnezeu să nu se
întâmple nimic.

După vreo trei ceasuri de drum, ne-am oprit la poarta
curt, ii. Am descălecat s, i-am legat caii de parii gardului, am
aruncat mantalele pe ei, apoi ne-am furis, at în ogradă. Nu
se vedea decât o dungă de lumină pe după o perdea.

Colonelul se întoarse spre ordonant, ă s, i-i porunci: Du-
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te s, i te uită pe geam! După o clipă soldatul veni. Acolo-
s? Acolo. O luarăm pe după casă, coborând; colonelul se
opri în dreptul unei us, i înguste. Apucă de clant, ă, puse
umărul, împinse cu puterea lui grozavă s, i us, a se deschise,
scârt, âind us, or. Suirăm câteva trepte s, i intrarăm pe o sală.
În clipa aceea am auzit cum colonelul duce mâna la toc s, i
scoate revolverul. Simt, eam că inima nu-mi mai bătea; as,
fi fost bucuros să cad mort. Păs, eam în vârful picioarelor.
La us, a odăii, pe fereastra căreia se uitase ordonant, a, co-
lonelul se opri, apoi o deschise deodată. Doamne! parcă
sunt acolo, la spatele lui. Într-o scăpărare s-a petrecut to-
tul: ea stătea pe marginea patului; un bărbat, în picioare,
lângă dânsa, îi vorbea. Pe masă era aprinsă o lumânare.
Când Grus, an trecu pragul, femeia lui se ridică s, i întinse
mâinile în fat, ă, ca s, i cum ar fi vrut să se ferească de o ve-
denie. În clipa aceea revolverul detună, dânsa scoase un
strigăt, căzu pe pat, apoi se rostogoli jos. Bărbatul, un om
voinic, părea că nu-s, i pierduse cumpătul, luă un scaun s, i-l
aruncă spre colonel, dar nu-l lovi. Alte două detunături,
una după alta, cutremurară casa. Bărbatul se prăbus, i cu
fat, a în sus pe podele. Colonelul puse revolverul în toc s, i
se duse lângă fereastră. Intrat, i înăuntru! ne porunci. Am
intrat încet, cutremurat, i de groază. Ordonant, a rămase
lângă us, ă, eu m-am dus aproape de sobă. De unde stam,
vedeam amândouă trupurile întinse, aproape unul de al-
tul. Dânsa murise; avea fat, a albă ca varul, ochii deschis, i,
încremenit, i de groază, părul despletit, mâinile date în lă-
turi, ca o cruce. Rănitul se muncea grozav, în zvârcoliri,
apăsându-s, i pieptul cu mâna în partea dreaptă, unde i
se înros, ise cămas, a de sânge. Din gât îi ies, ea un horcăit
înăbus, it, întretăiat. Grus, an îl privea.

Deodată, ca venit de sub pământ, se auzi jalnic, rugă-
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tor, glasul muribundului: Apă, apă! M-am uitat pe masă,
am văzut o sticlă plină, am vrut să întind mâna să o iau, să-
i torn în gură, când, fără voie, privii spre fereastră: ochii
colonelului luceau sălbatic, pironindu-mă locului. Glasul
răsună din nou, mai sfâs, ietor. La fiecare rugăminte, ochii
comandantului se îndreptau spre mine, t, intuindu-mă în
loc.

O sfârâitură mă făcu să tresar până în adâncul sufletu-
lui: lumânarea se trecuse, pâlpâi de câteva ori s, i se stinse.
As, a, rămas, i neclintit, i, s, i-n întunericul ce ne învăluia, gla-
sul muribundului răsuna mai spăimântător. Eu parcă tot
vedeam ochii scânteietori ce mă opreau să întind mâna.
Afară ploaia bătea în geamuri, livada se frământa fos, nind
zbuciumat, jos us, a deschisă pocnea bătută de vânt. Într-
un târziu se auzi scrâs, netul unui chibrit; la flacăra lui,
fat, a colonelului se lumină groaznic, o clipă. Fuma. Vâr-
ful t, igării sclipea ca o scânteie, aprinzând parcă, la fie-
care dată, mustăt, ile s, i barba răzbunătorului. După câtăva
vreme, t, igara se stinse. Apoi am stat as, a, în întunericul ne-
pătruns, până când, de după geamuri, se împrăs, tie lumina
sură a zorilor întunecate de nori. Încetul cu încetul ochii-
mi începură să deslus, ească lucrurile s, i oamenii din odaie.
Ordonant, a se rezemase de us, orul us, ii, spaima părea că-i
luase cunos, tint, a. Colonelul rămase locului. Moarta se uita
îngrozită. Rănitul de-abia mai răsufla, mis, ca buzele, dar
vorbele i se stingeau în gât. Setea îl mai chinuia poate. S, i
cum parcă as, teptase lumina zilei ca să mai vadă o dată pe
aceea pentru care murea, deschise ochii, vroi să se ridice,
scoase un geamăt adânc s, i rămase nemis, cat. Colonelul
încruntă sprâncenele, se apropie, se uită lung la mort, apoi
spuse: Haidem!

Am încălecat caii aproape înt, epenit, i de răceala ploii
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s, i ne-am depărtat de casa în care, după dragoste, intrase
moartea.

Maiorul tăcu. Ne-am despărt, it s, i-am plecat în pâlcuri,
ca s, i cum ne-ar fi fost frică să străbatem singuri întuneri-
cul nopt, ii.
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Flămând

Mos, ierul Chiriac Pascu, ies, i înainte:
— Bine frate, nimeris, i tocmai la spartul târgului. Eu

am prânzit de mult. Dar să pun să-t, i facă îndată ceva.
Prietenul său, Dumitru Stupcan, răspunse, scoborându-

se din trăsură:
— Ba să-t, i caut, i de treabă! De data asta am mâncat.
S, i mos, ierul zise:
— Cum de data asta? Cu alte cuvinte altădată ai cam ră-

mas flămând la mine? În vreme ce-s, i dară mâna, Stupcan
îl deslus, i:

— La tine, nu, niciodată. Răspunsul acesta e în legă-
tură cu o întâmplare a mea din tineret, e, pe care nu o pot
uita. Am să t, i-o spun. Deocamdată porunces, te să-mi vâre
calul în grajd, căci astăseară rămân la tine.

Cei doi vechi prieteni intrară în casă. S, i după ce mu-
safirul îs, i scoase mantaua de pânză ce-l ferea de colb, tre-
cură, amândoi, într-o odaie în care obloanele erau închise
ca să nu pătrundă căldura zilei. Vorbiră despre multe, s, i
nu ies, iră din casă, decât după ce băgară de seamă că se
înserase, când trecură din dos, în cerdacul ce da înspre
pădurice. S, i se as, ezară amândoi în jilt, urile de paie, care
scârt, âiră supt greutatea trupurilor.



În înălt, imi câteva stele parcă pâlpăiau s, i parcă nu. Pă-
duricea sta nemis, cată. Deasupra un stol de prigorii nu-s, i
găseau odihna.

Dumitru Stupcan spuse:
— Dragă Chiriac, de când sunt eu n-am văzut o privelis, te

mai frumoasă ca aceasta dela tine.
S, i adăogă oftând:
— Prietene, ce-as, mai da să pot sta cu tine, într-o casă

ca asta, pe o mos, ie ca a ta.
— Nimic n-ai avea de dat: stai la mine toată viat, a ta,

s, i-t, i îndeplines, ti dorint, a.
Stupcan întoarse capul, s, i prin umbra serii privi în

ochii lui Chiriac.
— S, tiu că vorbes, ti din inimă, îi zise, dar... Ei, dragul

meu, dacă s-ar putea face totdeauna ceeace vrea omul.
După câteva clipe Chiriac apropie jilt, ul, întinse brat, ul,

îs, i apucă prietenul de după gât, apoi îi zise:
— Dar parcă era vorba să-mi spui întâmplarea ta din

tineret, e.
— Bine, dragul meu, să t, i-o spun; ascultă:
— „... S, tii că după ce mi-am luat licent, a, pusesem

mâna pe nis, te parale venite dintr-o mos, tenire neas, teptată.
Le-am tocat, o s, tii s, i asta, prin călătorii. Am văzut multe,
n-am ce zice, dar ca să nu rămân pe acolo, a trebuit s-o
iau frumus, el înapoi spre t, ară. M-am întors us, urel de tot.
În răstimpul acesta de vreme, până ce m-am însurat, noi
nu ne-am văzut. În Bucures, ti am început să duc viat, a de
student. Cu zăpăceala mea, nu prea mă încumetam să
iau vreo slujbă. Mâncam odată în zi, s, i dormeam de două
ori: adică s, i înainte s, i după masă. Eram cel mai fericit
om din lume, când mă chema cineva să mănânc la el. Scu-
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team un franc, s, i mă săturam totodată. Dar noroacele
aceste se întâmplau rar. Odată, cum mă îndreptam spre
birt, mă lovesc piept în piept cu Simeon, Simeon Cardu,
cu care ai învăt, at s, i tu. Nu ne văzusem de ani de zile. El
ajunsese bine, se însurase s, i luase zestre mare. Cum mă
zări îmi sări de gât s, i după îmbrăt, is, ări s, i întrebări, urmă
poftirea la masa de seară. Cum eram deprins să mănânc
numai odată în zi, am luat numai o cafea neagră, s, i m-am
întors. Îmi păstram foamea pentru masa unde eram che-
mat, masă ce fără îndoială avea sa fie îndestulătoare. Cum
am ajuns acasă m-am culcat. S, i am visat numai mâncăruri.
Pe semne de asta am dormit ne-ntors pănă seara la opt.
La Simeon trebuia să fiu la s, apte. Eram nenorocit. M-am
îmbrăcat s, i eu cât am putut mai iute s, i am luat-o la goană.
Când am ajuns se as, ezaseră la masă. S, i mi-a fost rus, ine.
Le-am spus că mă oprise nis, te afaceri, s, i că mâncasem. Ît, i
pot, i închipui! Făcui cunos, tint, ă cu tot, ii, s, i Simeon îmi zise:
„Bine dragă, cel put, in să ne faci plăcerea să stai cu noi”. S, i
mă as, eză lângă nevastă-sa. Sunt împrejurări în viat, ă care
ît, i lasă urme nes, terse.

Uite, parcă văd sufrageria mare, cu peret, ii în lemn de
stejar; parcă văd candelabrul, trichelurile, s, i farfuriile cu
flori aurite; s, i parcă simt privirea curtenitoare a slujnicei
care aducea mâncărurile. T, in minte chiar o meteahnă a
femeii acesteia! Avea un ochiu mai închis s, i de câte ori
trecea pe lângă mine, parcă-mi făcea semn să scot s, i eu din
farfurie. Când ajunsei eu, mâncaseră supa. Chiar atunci se
pusese pe masă rasolul de pes, te, un s, alău. Pes, tele care-mi
place mai mult, — s, i cu drept cuvânt. Ai băgat tu de seamă
că e singurul pes, te care după ce e fiert îs, i păstrează culoa-
rea ceea proaspătă, albă-verzue, pe care o are când e viu?
S, alăul e pes, te de neam, dragă. S, i, într-un sos de mus, tar
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ca acela, e un lucru rar. Când l-am văzut am simt, it un
gol în stomac. Mi-am adus aminte de tot, i s, alăii, pe care-i
mâncasem în viat, a mea de rătăcitor, pe bordul vapoarelor
mari. Ce-mi făcea chinul s, i mai mare, era că alături, ne-
vasta lui Simeon, da deslus, iri unei prietene, despre cum
se gătes, te sosul cu mus, tar. În fat, a mea Simeon înghit, ea
din plin, s, i printre îmbucături luase din nou firul vorbirii
rupt prin venirea mea. Vorbeau despre artă, dragă, despre
pictură. Văzându-mă că tac, vroiră să mă facă să-mi dau
s, i eu părerea.

— Tu care ai fost prin atâtea locuri, îmi zise Simeon,
pot, i să-mi sprijini admirat, ia pe care o am pentru Wiertz.
Ai fost la Bruxelles, în galeria operilor lui?

— Cum nu, răspunsei eu, s, i îngânaiu câteva cuvinte.
Prietenul meu înghit, i odată s, i urmă să-mi vorbească :
— Ai văzut „Răsvrătirea Îngerilor”?
– Cum nu. E una dintre cele mai îndrăznet, e pânze ce

mi-a fost dat să văd vreodată.
S, i mai îngânaiu câteva cuvinte. Dar în gândul meu

dam dracului s, i pe Wiertz, s, i pe tot, i îngerii lui. Isprăviră
de mâncat pes, tele s, i sluga trecu iarăs, i pe lângă mine, s, i cu
ochiul ei pe jumătate închis parcă mă îndemna: „Măcar
din mâncarea asta scoate s, i dumneata”. S, i în mijlocul
mesei, aburi o gâscă cu varză. Simt, ii că cineva dinăuntrul
meu îmi răcnea; „Spune, omule, că t, i-e foame, că n-ai
mâncat. Uite gâsca sboară din farfurie!” Ce e drept într-o
clipă nu rămase decât varza din care se ridica un val de
aburi, s, i mi se păru că tocmai colo, sus, deasupra capului
meu, din aburii mirositori se întrupează deodată gâsca
albă, cu gâtul s, i aripele întinse spre zbor, că găgăe spre a-s, i
lua rămas bun de la mine, s, i că se strecoară prin bagdadie.
S, i n-am mai văzut nimic.
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— Nici vorbă, urmă Simeon, Wiertz e un artist genial.
Mă rog, Stupcane, ce zici tu de „Napoleon în Infern”?

— A da! Ce să zic. - De „Napoleon în Infern” vorbes, ti?
A! nici vorbă. E o mare operă. Chipurile acelora cari au ce
bănui marelui omorâtor de oameni, te zgudue. Nici vorbă.

Eram zăpăcit; lihnit de foame. Mi se încleiase limba.
Nu s, tiu ce voi mai fi îndrugat, s, i câtă vreme trecuse, când
deodată îmi gâdili nările mirosul unei fripturi. Întorc la
dreapta capul, s, i văd mânus, it, ele albe ale gazdei împărt, ind
un purcel fript. Tu nu s, tii gustul purcelului fript. Degeaba,
nu-l s, tii! Poate s, tii pe a purcelului din care ai mâncat, asta-
i altă ceva, dar pe a purcelului din care nu t, i-a fost dat să
mănânci, nu-l s, tii, n-ai avut fericirea să-l s, tii.

Privind la ceilalt, i îmi adusei aminte ca prin farmec
de chinurile ce le mai simt, isem odată, într-un internat,
după ce citisem descrierile din Odisea, a meselor cu vit, ei
s, i berbeci fript, i, a ospăt, urilor cu vinurile groase de pe
coastele Greciei fericite, din acele vremuri. Mă rugam în
gând lui Dumnezeu, să dea purcelul mai repede gata, să
se sfârs, ească odată cu suferint, a mea. As, ! Îs, i vârâse coada
Wiertz. Vorbind despre dânsul se înghit, ea mai rar. Fires, te,
vrând-nevrând, trebuia să-mi dau părerea asupra operilor
lui. În sfârs, it, sosi prăjitura. Deodată, fără să mă as, tept,
nevasta lui Simeon, taie o felie, dar s, tii o felie mare din
prăjitură, s, i mi-o întinde: „Oricât ai fi de sătul, îmi zise,
prăjitura se poate mânca, s, i n-ai să mi-o înapoezi”.

Cred s, i eu! Cum de nu-i trecuse prin minte să facă
astfel s, i cu purcelul! Eu mă as, ternui pe mâncat. Să crezi,
nu simt, eam gustul prăjiturii; s, tiu atâta că era ceva bun
s, i că în sfârs, it mâncam s, i eu. Dar Simeon nu mă lăsa în
pace:

— Stupcane, în fund deasupra us, ii e un tablou, care...
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— Nu e nici un tablou în fund, răspunsei eu, desnădăj-
duit că nu pot mânca în linis, te.

— Cum nu, este unul: „Grecii” „Grecii”... Atunci cu
coada ochiului am zărit cum nevastă-sa îi făcu semn să mă
lase în pace. Femeile pătrund mai repede unele taine, ca
noi. Din înfăt, is, area mea nevastă-sa ghicise, ce sufeream.
Tăcură cu tot, ii, iar eu primii trei felii, una după alta. Nu
mai vorbi nimeni, nici un cuvânt, pănă la sfârs, it. Fără în-
doială, mă priveau. Dar ce-mi păsa mie? Mâncam, acesta
era lucrul de căpetenie. N-o să uit niciodată întâmplarea
asta!”

Chiriac râse toată vremea cât povestise prietenul său.
Noaptea se apropia repede. În vreme ce jos întunericul

îneca totul, cerul se lumina în sclipirea miilor de stele.
Prigoriile se linis, tiră în frunzis, ul păduricei.

O slujnică deschise us, a s, i spuse:
— Poftim la masă.
— Tocmai acum mă gândeam că întârziasem cu masa,

zise Chiriac. Povestirea ta, Dumitre, mi-a făcut o foame
de lup. Haidem să mâncăm.

Cei doi prieteni se sculară s, i porniră t, inându-se de
mijloc. La us, a sufrageriei Stupcan se opri s, i spuse:

— Pentru că mergem la masă, dă-mi voie să-t, i fac o
întrebare:

— Dragul meu, s, tii care e cel mai prost pictor din
lume?

— Wiertz, răspunse Chiriac râzând.
— As, a. Vra să zică suntem de aceias, i părere. E Wiertz.

Să nu mai fie vorbă pe urmă. Putem mânca linis, tit, i.
Apoi adăogă supărat:
— N-o să-i iert cât voi trăi, ticălosului, că a făcut două
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pânze proaste: „Răsvrătirea Îngerilor” s, i „Napoleon în
Infern”.

Prietenii râseră s, i intrară în sufragerie.
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Patima

Din fundul canapelei unde stam împreună, eu s, i căpitanul,
se vedea tocmai în a treia odaie, unde începuse jocul de
cărt, i. Se vedea bine fat, a slabă, suptă de nesomn, a gazdei.
Îi zăream mis, cările nervoase ale capului, put, in piezis, e,
îndreptate către vecinul din stânga, un profesor, venit de
curând în oras, , al cărui fel de joc nu se cunos, tea încă. Se
lămurea, în toată grosimea lui, în celalt capăt al mesei,
trupul maiorului, plecat peste masă, într-aceeas, i înclinare
caraghioasă cum obis, nuia să se lase peste gâtul calului, la
instruct, ie, pe câmp. În vreme ce partenerul al patrulea,
prefectul judet, ului, cu spatele la noi, sălta din când în când,
cu aceeas, i săritură de om înt, epat pe neas, teptate. Am privit
câtăva vreme acest tablou tăcut: nu se auzea o vorbă. Apoi
căpitanul îmi trecu o mână pe după mijloc, îmbiindu-mă
în odaia din fund, tocmai în sufragerie. Aici cerurăm două
pahare cu ceai. M-am as, ezat la masă. Căpitanul era însă
nervos, nu îs, i găsea astâmpăr. Mă întrebă deodată:

— Ce te face să nu joci cărt, i?
— Nu s, tiu, i-am răspuns, dar simt că niciodată n-o să

pun mâna pe ele.
— Pe mine, urmă el, m-a îndepărtat de ele o amintire

tristă, pe care o să t, i-o spun.



Căpitanul începu să se plimbe prin odaie, între fereas-
tră s, i sobă, apoi, cu glasul lui răsunător, care se revărsa
uneori în gâlgâiri puternice, ca s, i cum ar fi comandat, în-
cepu să povestească:

...Poate să fi avut vreo cincisprezece ani când am în-
ceput să înt, eleg s, i eu oarecare rosturi ale lumii acesteia.
S, i am avut nenorocul, sau poate norocul, să deschid ochii
pe unele întâmplări a căror dezlegare mi-a slujit în tot
restul viet, ii mele, uneori în bine, alteori în rău. Miam pe-
trecut copilăria, după cum t, i-am mai spus, într-un târg
de granit, ă, într-un târg mic, unde întâmplările sunt rare,
dar, oricând sunt, se s, tiu de-a-fir-a-părul de către toată
lumea.

As, a se face că s, i povestirea ce va urma ar putea fi spusă
de către tot, i cei de acolo, întocmai ca s, i de mine, care am
fost un martor de aproape al ei... Locuiam pe ulit, a cea boie-
rească. Drept în fat, a casei noastre, feres, ti în feres, ti, locuia
un boier, cuconul Gavrilas, Gavrilas, Barbu sau Gavrilas,
Corbu, nu-mi aduc aminte, numele de familie îmi scapă.
Zid în zid cu noi, deci în preajma cuconului Gavrilas, Corbu,
stătea un alt boier, pe care târgul îl poreclise, pentru ave-
rea risipită în tineret, e, Mână-Spartă. La dreptul, această
poreclă se cuvenea amândorura. S, i unul s, i altul vântura-
seră miile de galbeni cum vântură copiii, vara, colbul de
pe drum.

S, i această lepădare de bani avea de pricină o patimă,
dar o patimă, dragul meu, care cotropes, te ca focul, care
se revarsă ca apa când se prăbus, es, te în înec. Aces, ti doi
oameni pierduseră tot, tot, înt, elegi tu? Nu le rămăsese
decât banul pentru hrana zilnică s, i lucrurile din casă. As, a
se face că, după ce se întoarseră de prin străinătăt, i, dâns, ii
s-au apropiat, găsindu-s, i unul în altul scăparea de urâtul
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ce se cobora cu aripile întinse peste viat, a lor mohorâtă.
S, i au început să joace cărt, ile înainte. Bani nu mai

aveau, atunci care dintre ei doi s, i-o fi dat părerea? au înce-
put să joace pe lucrurile din casă. Când am priceput ce se
petrece în casa din fat, ă, când am înt, eles de ce nu călcase pi-
ciorul tatei, o dată măcar, peste pragul portit, ei înflorite, s, i
de ce dânsul se ferea, ca de o molimă, să se întâlnească cu
cei doi vecini, faptul era vechi de peste s, ase ani. Atunci am
căutat să văd lucrul mai de aproape... Cărt, ile se jucau nu-
mai la cuconul Gavrilas, , într-acelas, i loc, lângă fereastra a
doua din partea stângă. Eu, unul, nu i-am văzut începând
jocul; îl începuseră cu s, apte ani înainte; acum îl urmau.
Poate aveau un răgaz de un ceas, două pe zi, s, i tot atâta pe
noapte. Dimineat, a, când mă sculam să-mi revăd lect, iile,
la fereastra ceea totdeauna licăreau cele două mucuri ale
lumânărilor pe sfârs, ite.

S, i deasupra foit, elor de hârtie, capetele buhoase, aproape
fără ochi, de adâncit, i ce erau în orbite, tremurau în neas-
tâmpărul dorului de câs, tig. La început jucaseră pe bivolit, ele,
pe caii, pe trăsura ce mai rămăsese cuconului Gavrilas, .
Când câs, tiga Mână-Spartă, nevasta lui purta caleas, ca ferfenit, ită,
de scăpărau ulit, ele bolovănite ale târgului, iar la hopuri
rot, ile săreau de un cot. Doar nu era a ei! Vai de bietul vizi-
tiu, care trecea de la un stăpân la celalt, odată cu trăsura
s, i caii. În urmă de tot, cuconul Gavrilas, vându trăsura,
nemaiavând ce mânca. S, i atunci veni rândul lucrurilor.
Socotelile de zi se făceau seara; cele de noapte dimineat, a;
atunci se perindau, de la unul la altul, s, i lucrurile câs, tigate.
Seara, mai cu seamă, se strângea toata mahalaua să vadă
ce a pierdut unul, ce a câs, tigat altul. Am văzut, dragul
meu, mese, scaune, oglinzi, tricheluri, divanuri, tablouri
două gospodării întregi ticsindu-se când într-un loc, când
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într-altul.
De multe ori, unul dintre dâns, ii pierdea toată mo-

bila unei odăi, s, i atunci, pe ferestrele deschise, se vedeau
peret, ii goi, cu piroanele negre înfipte într-îns, ii, plini de
păinjenis, ul t, esut ani întregi de la un capăt la altul al odăii.
Da ploua, da ningea, mutarea se făcea, căci, Doamne feres, te,
nu încuviint, a unul o zăbavă, cât de mică, în plata dato-
riei. De multe ori, dimineat, a, în zilele de sărbătoare, când
nu mă duceam la s, coală, tresăream de vuietul unui di-
van, odată chiar de al pianului nevestei cuconului Gavrilas, ,
trântit în mijlocul ulit, ei de către acei ce nu-l puteau căra.
Oglinzile ajunseră nis, te cioburi, scaunele erau rupte s, i
aveau câlt, ul ies, it, telurile scoase. Parcă pustiise s, i mistu-
ise focul. De la o vreme însă lucrurile începuseră să treacă
numai din casa cuconului Gavrilas, dincolo. Norocul îl
părăsise cu totul: într-o săptămână rămăsese numai cu
paturile. Pe ce o să mai joace? mă gândeam eu. Când,
într-o seară, slugile purtară din ograda nenorocosului cel
din urmă lucru: un tablou mare, acoperit. T, inuse mult,
tare mult, conul Gavrilas, la dânsul, s, i mai cu seamă ne-
vasta lui. Când l-au scos pe poartă, amândoi îl urmăriră
cu privirile de la fereastră. A doua zi îl câs, tigă din nou.
Tabloul, tot acoperit, făcu plimbarea înapoi. Schimbul
acesta, o zi al unuia, o zi al celuilalt, s-a perindat vreo săp-
tămână. Într-o dimineat, ă, pe o ploaie repede s, i-un vânt
năprasnic, slugile scoaseră tabloul pentru cea din urmă
oară din odaia adevăratului stăpân. Când voiră să iasă în
ulit, ă, vântul se năpusti în prostirea ce-l acoperea, slugile
s, ovăiră, clătinându-se, s, i prostirea zbură de pe fat, a lui ca o
bucăt, ică de hârtie. De la fereastra unde eram, într-o ochire
repede, văzui înfăt, is, area mândră a unei femei, cu fat, a albă,
cu ochii întunecat, i, cu o mână pe rezemătoarea jilt, ului în
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care sta, cu ceealaltă la piept, pe nis, te dantele, poate. Se-
măna bine cu sot, ia cuconului Gavrilas, . Era mama ei. În
aceeas, i clipă, cuconul Gavrilas, , numai în jiletcă, alergă
să ajute, aplecară tabloul s, i-l duseră dincolo... Din ziua
aceea n-au mai jucat. Supărarea, nopt, ile nedormite, poate
o răceală căpătată în ziua ploioasă în care ies, ise dezbră-
cat afară culcară pe nenorocosul boier în pat. A zăcut o
săptămână s, i, într-o dimineat, ă, în odaia în care altădată
licărea mucul lumânărilor sleite, se înălt, au flăcările gălbui
ale făcliilor de ceară. Pe divan, cuconul Gavrilas, dormea
cel mai linis, tit somn. L-au îngropat într-o zi frumoasă,
plină de soare s, i de miros de liliac. Se împrimăvăra. M-am
dus să-l văd. Era întins întrun sicriu vopsit albastru, în
mijlocul odăii goale. Când l-au scos în ulit, ă, să-l puie în
patas, că, nevasta lui a privit spre casa celuia ce-i sărăcise.
S, i, ca s, i când ar fi zărit pe cineva, întinse brat, ele s, i izbucni
într-un strigăt deznădăjduit: M-at, i lăsat amândoi!

Cine dintre cei de fat, ă va fi înt, eles rostul acestor cu-
vinte? Am întors capul, privind într-acolo; pe fereastra
deschisă, ca printr-o ciudată întâmplare, se zărea, într-un
colt, , tabloul. Am lăsat să pornească mortul, apoi, pentru
că nu era nimeni, m-am apropiat. Am stat mult s, i l-am
putut vedea bine. Cu ochii întunecat, i, acoperit, i parcă de
pânza lacrimilor, plecată, ca s, i când ar fi voit să se coboare
din ramă, cu

fat, a albă în bogăt, ia părului negru, mama părea că
jeles, te durerea adâncă a fetei ei. Mâna dreaptă strângea
rezemătoarea jilt, ului, iar cealaltă, acum vedeam deslus, it,
ducea batista la ochi. Ce presimt, ire vremelnică va fi încre-
menit mâna tinerei femei de pe atunci în această mis, care
de durere?...

Căpitanul se opri, duse mâna la ochi s, i rămase as, a
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câteva clipe.
— Parcă o văd încă, adăugă dânsul.
Fără să mai spunem un cuvânt, fără să luăm de la ci-

neva seara bună, am plecat. În ulit, ă ne-am dat mâna s, i
ne-am despărt, it.
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Părtas, ul

Soldatul Pintilie Gheorghe era învinuit că furase în sâm-
băta Pas, tilor cât, iva saci cu orz s, i că apoi îi vânduse. Santi-
nela ce încuviint, ase aceasta era adusă înaintea consiliului,
ca părtas, ă la furt.

Vinovatul mărturisise hot, ia. El o îndeplinise, pe când
de santinelă la orzărie era Neculai Oană, recrut din anul
acela, un biet om, luat în oaste pe nevăzutele, s, i pe care,
de s, ase luni de zile de când venise, nu-l scoase nimenea
din ceea ce s, tia el de acasă. De nepriceperea lui se feriseră
tot, i comandant, ii de companie, ca de foc, s, i-l lăsaseră la
boi.

În săptămâna Patimilor soldat, ii fură învoit, i pe acasă.
De sărbători e greu să pui mâna pe un om mai acătării,
rămân ciurucurile. S-a zbătut bietul aghiotant, în dreapta,
în stânga, până a dat, în grajd, cu ochii de Neculai Oană,
care vorbea cu boii lui, dezmierdându-i pe grumaz. Va-
leu! Oană neică, zise aghiotantul, Maica Domnului mi
te scoase în cale. Vino-ncoa, zmeule, să te înarmez ca
pe sfântul Gheorghe. L-a îns, făcat de guler, l-a dus de l-a
încins, i-a dat o armă s, i-un picior s, i l-a înfipt de santi-
nelă în poarta orzăriei, în ograda căreia rămăseseră cât, iva
saci plini, afară din hambar. Să nu las, i nici pe Dumnezeu



sfântul să intre înăuntru, Oană băiete, că a ta-i împărăt, ia
Necuratului pe urmă, îi mai zise aghiotantul s, i plecă.

De aci încolo să lăsăm să povestească Oană, întrebat,
la rându-i, de către judecători.

Oană îs, i duse mâna la cap în nes, tire, chip să salute,
răcni: S trăit, i!, trase aer mult în piept, ca s, i cum s-ar fi
pregătit să se cufunde în apă, apoi începu:

— Acu, eu, s trăit, i, eram pus de santinelă; era cald s, i
mă uitam pe câmp, s, i pe poarta de din dos văd, s trăit, i, că
ies, eau boii. Le dăduse drumul nu s, tiu cine, ori îs, i luaseră
ei singuri lumea în cap, că eu, vezi, eram de santinelă, nu
eram în grajd. Pe mine nu m-o răbdat inima să-i las în voia
lor, că tot eu aveam să-i caut pe urmă prin meleaguri, că eu
îs la boi, la amândouă părechile. Da o păreche acuma n-o
mai am pe samă, de-o săptămână, că s-o dus cu A Ilincăi
la cărat pietris, de la Ipate, de sub Dealul Râpoaiei. Eu îs
din cealaltă parte, de la Argieni, din vale de...

— Nu mai bâigui; spune ce-ai făcut când ai văzut boii!
răcni colonelul.

Oană iar răsuflă adânc:
— S’ trăit, i! Eu am văzut boii, am răzămat pus, ca de

gard s, i am împuns-o la fugă după dâns, ii, de i-am întors.
După ce i-am dus înapoi în grajd, i-am închis, am pus un
bet, is, or în belciugul us, ii, că zăvorul îi stricat, l-o stricat Ma-
rin Dumitrache, bătu-l-ar Dumnezeu, s, i eu am rapurtat,
da nu l-au dres, că fieraru nu-i...

— Lasă pe fierar, tontule, spune ce ai făcut după ce ai
închis boii! Te-ai dus la locul tău? răcni iar colonelul, scos
din fire.

— M-am dus la locul meu, unde mă as, ezase domnul
căprar.

— Căprarul, nu aghiotantul? întrebă un căpitan din
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consiliu.
— Ba aghiutantul, domnule aghiutant, s trăit, i. Acum,

eu mai s-adorm. Da n-am dormit, că de dormeam, as, fi
visat. S, i n-am visat nimic, zău n-am visat. S, i numai ce
vine des, ca Gheorghe s, i dă să intre în orzărie. Eu îi zic: Mă,
des, că, ce caut, i tu aici, că eu nici pe Dumnezeu nu-l las, mă,
să intre. Da el mă dă odată la o parte, intră înăuntru s, i-mi
spune: Tu nu s, tii, mă, că trebuie să duc orz pentru calul
domnului ghinărar? De as, a, as, a-i, am socotit eu, că alta nu
s, tiu, da asta o s, tiu bine, că domnul ghinărar e tatăl nostru,
s trăit, i; s, i l-am lăsat să ia un sac. Când o ies, it cu sacul afară,
mi-o s, ters o palmă, deam amet, it. O luat-o pe după gard, s, i
ce-o fi făcut, ce-o fi dres, că se întoarce iar înapoi s, i mai ia
un sac. Cât, i saci iei, des, ca? îl întreb eu. Las, că-i vedea tu.
Să-i numeri, mi-o răspuns. S, i când o trecut cu al doilea pe
poartă, mi-o mai s, ters o palmă s, i-o strigat: Doi! Când o
mai venit pe urmă, nu l-am mai întrebat, de frică să nu mă
mai bată. Da el tot mi-o mai tras două palme, s, i-o strigat:
Trei! Patru! După al patrulea n-o mai venit, da s, i pe mine
m-o bufnit sângele pe nas.

— Vrasăzică, patru saci a furat? întrebă colonelul.
— Patru; câte palme am mâncat, atât, ia saci o furat, s

trăit, i... De schimbat, nu m-o schimbat decât hăt! târziu
de tot, că prinsese să se spuzească cerul de stele, s, i eu mă
găndeam încă la boii mei, că nu aveau ce mânca; eu le
dau de mâncare la vreme, ba-i duc s, i la păscut, în suhatul
târgului, unde-s s, i ceilalt, i văcari, că am păscut doar s, i
tamaslâcul conului Mache de pe Popricani...

— Bine, bine, cine te-a schimbat?
— Domnul căprar, ista, domnul aghiutant. Aflase s, i

dumnealui că Pintilie luase sacii, că mi-o tras s, i dânsul
câteva palme, da fără să le numere, că mi le-o tras grăbit.

347



Apoi m-o dus la închisoare. S, -am stat închis, s trăit, i. Ia,
as, a, degeaba, pentru mehenghiul ista de Pintilie. Că doar
am vrut eu să pun mâna pe el în închisoare, dar n-am
putut. Da ce crezi, tu, mă (zise Oană, întorcându-se spre
vinovat), că es, ti în satul lui Cremene, să furi orz s, i să bat, i
oamenii în drum?...

— Unde te trezes, ti aici? t, ipă colonelul. Pentru ce i-ai
dat drumul să intre în orzărie?

— Domnul ghinărar e tatăl nostru, s trăit, i! Cum să
nu-l fi lăsat? Dumnezeu e Dumnezeu, s, i domnul ghinărar
e domnul ghinărar. Alta n-oi s, ti, da asta o s, tiu bine. Cum
să nu-l fi lăsat? Apoi începu să se roage: Dacă Pintilie n-
are de unde, tătuca dă cei patru saci înapoi, că tătuca are
în hambar s, i păpus, oi, s, i orz, s, i grâu; zău că-i dă tătuca,
numai să-s, i scape băietul!

Tot, i zâmbiră, iar Pintilie pufni de râs. Oană îl zări s, i-i
strigă printre lacrimi:

— Te râzi, măi des, că, te râzi, nu t, i-ar mai călca piciorul
pragul maică-ta s, i al tătâne-tău!

Consiliul a achitat pe Neculai Oană, cerându-i trimite-
rea înapoi la vatră, ca un om slab de minte ce era. Când i
s-a spus că scăpase, nu-i venea să creadă.

Dar pe Gheorghe Pintilie, care se ducea la închisoare,
nu-l răbdă inima să tacă; întrebă râzând:

— Ce t, i-o fi făcând boii, mă Onică?
Oană tresări, ca s, i când s, i-ar fi adus aminte de ceva,

ochii i se luminară deodată, se întoarse s, i veni până la fat, a
lui Pintilie. S, i cum acesta din urmă s, edea între cele două
santinele, îi zise: Stăi, măi des, că, s, i, mai nainte să poată fi
oprit, îi trânti o palmă stras, nică.

Apoi, cu buzele întinse într-un zâmbet de nespusă
mult, umire, ies, i pe us, ă, scărpinându-s, i palma cu care lo-
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vise.
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Fugitul

Adus, i în odaie, de către aghiotant, rămân amândoi în fat, a
ofit, erului de serviciu. Bătrâna e mărunt, ică, plecată put, in
de s, ale; de sub bariz de-abia i se zăres, te fat, a suptă. Îs, i
are sumăies, ul pe umeri; mâinile s, i le t, ine una deasupra
celeilalte.

Băietanul e înalt, bine legat, dar cam galben la fat, ă.
E îmbrăcat într-un cojoc cu lâna mit, oasă întoarsă în

afară. Îs, i tot trece căciula dintr-o mână într-alta.
După un răstimp, vin lângă masa de după care sublo-

cotenentul îi prives, te. Flăcăul pleacă în jos capul s, i spune:
— Eu sunt Vasile al Lixandrei.
Ofit, erul se uită mirat.
— Sunt Vasile al Lixandrei... Din cumpania a doua.
— Es, ti întârziat?
— Nu, sunt... Vasile al Lixandrei... s, i-s dizirtor. Sunt

din cumpania a doua, s, i am fugit ant, ărt, i.
Ofit, erul se ridică s, i-l prives, te cu interes, apoi întreabă:
— Cum ai fugit? S, i de ce?
Băietanul tace. Atunci bătrâna îs, i trece dosul mâinii

peste gură, îs, i trage un capăt al sumăies, ului peste umăr s, i
vorbes, te:



— Lasă, Vasile, să spun eu. Să vă grăiesc eu, domnule
căpitan, că bietul nu poate vorbi de inimă ră... Amu, i-o
venit s, i lui rândul la oaste. I-o venit rândul acum trei ani,
s, i s-o dus, că i-am spus: du-te, băiete s, i-t, i fă sirviciul; bun e
Dumnezeu s, i mare. S, i te-i întoarce. Eu t, i-oi purta de grijă,
dragul mamei, să-t, i aduc ce te-o trage inima să cei. S, i s-o
dus, sărut mâna, domnule căpitan, s-o dus. As, a... S-o dus
cum v-am spus. Când colo, peste vreo două săptămâni,
într-o sară, prin postul Crăciunului, eu făcusem nis, te julfe,
numai ce aud că bocănes, te cineva în us, ă. Cine-i? întreb.
Eu sunt, mămucă, mi-o răspuns. I-am cunoscut glasul.
Repede am tras zăvorul s, i numai ce-l văd cu mantaua peste
mondir, cu s, apca în cap s, i în mână cu tesaca, fără curea.
Mamă, îmi zice el... Da era tare abătut, mamă, îmi zice el,
am venit să-mi dai un franc de parale, să plătesc ceva la
cazarmie. Dă, eu l-am crezut, păcatele mele, că numai pe
el îl am. S, i atâta aveam, un franc de parale, da eu i l-am dat.
S, i am vrut să-l mai t, in, da unde o fost chip. Atunci i-am
făcut s, i o legătură cu julfe s, i o plecat, că trebuia să fie a
doua zi la cazarmie. O plecat în inima nopt, ii. S, i ce-mi era
scris să aud! În ajunul Crăciunului îmi spun ceilalt, i din
sat de la noi că Vasile e dizirtor. S, i-am bocit mămucut, ă,
ca după un mort, că eu îs beteagă, s, i-s singură singură
pe lumea asta, s, i numai pe el îl am! S, i l-am căutat, s, i am
întrebat, s, i unde n-am umblat! Numai unul Dumnezeu
s, tie! As, a îmi pierdusem nădejdea. L-am crezut mort s, i
pace bună! Da numai uite că Dumnezeu mi l-o întors, s-o
îndurat de bătrânet, ele mele. Alaltăseară, tocmai ies, isem
să torn apă în treucă la nis, te porci, că am trei porci, să
nu vă supărat, i, domnule colonel, ista, domnule căpitan,
am avut s, i-o văcut, ă, da am vândut-o... Turnam apă în
treucă s, i numai deodată văd că răsare în poartă un om
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străin. Da câinii nu băteau. Mă dau mai aproape s, i, când
îi văd fat, a, mi s-o tăiet genunchii; s, i m-am sprijinit de
gard, s, i atâta am putut să zic: Valeu! Că as, a bucurie n-am
avut eu în viat, a mea. S, i vezi dumneata, s, i bucuria asta,
tot dintr-o scârbă mi-o venit. De-abia m-am târât până
în casă... S, i mi-o povestit toată noaptea viat, a lui, săracul,
petrecută printre străini, cioban la oi, că trecuse Prutul.
S, i-o venit că-l lovise dorul de mine, că el o fugit, dar era
inimă bună, domnule căpitan. Tare m-am bucurat, că-s
singură pe lume, s, i numai pe el vezi că-l am. S, i după multe
s, i multe, într-un târziu, l-am întrebat: S, i acolo nu te-au
luat la melit, ie, măi băiete? Ce să mă ieie, mi-o răspuns,
ei au destulă oaste. Îi duce pe flăcăi peste mări s, i t, ări,
să se bată. Care cum se duc, nu se mai întorc. Îs pustii
satele! Iacă, t, in minte vorbele iste ca s, i cum le-as, fi auzit în
minuta asta de ceas. S, i el s, edea, cum îi colo în colt, , pe pat,
lângă cuptor, iar eu pe un scăuies, , aproape de dânsul. Cum
mi-o spus vorbele iste, am rămas pe gânduri. S, i ce mi-o
trecut prin minte, plângând i le-am spus: Măi băiete, măi,
pe flăcăii aceia îi mână la moarte, ca pe vite, s, i dâns, ii merg,
că as, a-i legea, cum s-o dus mos, utău s, i nu s-o mai întors
că am avut un frate în dorobant, i, de-o murit în bătălie,
s, i tu, măi băiete, nici măcar cei trei ani nu vrei să-i faci.
Tu ai fugit printre străini, m-ai lăsat singură cu grijile s, i
necazurile, s, i dacă erai s, i tu om, azi ai fi dat melit, ia la spate
s, i ai fi venit acasă. Nu mai fugi, dragul mamei. Haide la
cazarmie. T, i-i face pedeapsa s, i anii tăi s, i te-i întoarce, că
poate mi-o lungi Dumnezeu zilele, să te văd mântuit s, i pe
tine. Când i-am spus eu lucrurile istea, cum stătea acolo
lângă cuptor, numai o pus capul în piept s, i o-nceput să
plângă, că el o fugit, da are inima bună, domnule căpitan.
S, i aseară am pornit s, i-am venit. S, i acum rog bunătatea

353



dumneavoastră pentru dânsul.
Apoi bătrâna se întoarce către băiat s, i izbucnes, te în

plâns:
— Rămâi, dragul mamei, rămâi, că decât ai umbla prin-

tre străini s, i m-ai lăsa de izbelis, te s, i de râsul oamenilor,
mai bine t, i-ai face osânda s, i anii tăi, s, i bun îi Dumnezeu,
te-i întoarce acasă.

Băietanul pune capul în piept s, i răspunde cu glasul
tremurat:

— Ghine, mămucă, oi rămâne.
Mai stă o clipă as, a, t, inând capul în jos, apoi se în-

dreaptă, îs, i trece dosul mâinii peste ochi s, i spune ofit, erului:
— Rămân, să trăit, i, rămân, că doar de asta am trecut

înapoi Prutul.
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Puis, orii

Se avântă cu toatele înspre păduricea de sălcii; ascunzându-
se rătăcesc prin frunzis, ul răcoros, apoi o iau de-a lungul
miris, tilor s, i iar se întorc în bătaia lină a aripelor.De după
deal vine în zbor rotat un uliu. Pasărea de pradă pare că nu
ia în seamă mult, imea păsărelelor călătoare. Ele îl zăresc;
un strigăt de îmbărbătare s, i stolul întreg năvăles, te la luptă.
Uliul ocoles, te iscusit prin aer s, i piere cu repeziciunea ful-
gerului dincolo de deal. A scăpat! Rândunelele, vesele de
această fugă, plutesc sus, crezând că l-or mai vedea; za-
rea rămâne însă limpede s, i dânsele se întorc obosite de se
îns, iră pe vârful s, urelor de paie...Pe prispa casei, copilas, ul,
numai în cămăs, ut, ă, cu capul gol, urmăres, te de mult jocul
stolului de pasari, printre care se află s, i cei trei pui ai lui,
din cuibul de humă de supt stres, ină. Îi căpătase doar dela
mămuca lui. De câte ori era neastâmpărat, mămuca îi zi-
cea : „Fii cuminte dacă vrei să-t, i dau puii, când or cres, te
mari!”

S, i el a fost cuminte, puii au crescut mari, dar în urmă
au zburat! El îi văzuse cum au es, it zilele trecute de s-au
jucat prin aer, dar parcă niciodată nu zburase mai mult ca
astăzi.

S, i-s, i cunoas, te el destul de bine puii: sunt cei de la



mijlocul s, urei din dreapta, trei unul lângă altul, sau cei de
lângă aces, tia, dacă n-or fi chiar cei de la capăt. Tot, i parcă
samănă unii cu alt, ii, s, i-s as, a de sus, as, a de sus!...

Păsărelele s-au odihnit put, in, apoi s, i-au s, optit nu s, tiu
ce, au scos un strigăt vesel, s, i s-au ridicat deodată cu toa-
tele. Câteva din ele s-au despărt, it pentru o clipă din stol,
au atins us, or stres, ina casei, apoi s-au pierdut iarăs, i în
mult, imea celorlalte. Puis, orii copilas, ului îs, i luau rămas
bun de la el s, i de la cuibul lor de humă.

Stolul mai ocoli de vreo două ori iazul, apoi se înălt, ă,
s, i porni încet să lunece spre asfint, it.

Copilas, ul privi lung stolul care se pierdea, ca o flutu-
rare, în adânc, apoi duse mănus, it, ele la ochi s, i începu să
plângă.

Maică-sa aruncă furca s, i veni în fuga de-l luă în brat, e:
în cuvinte desmierdătoare îl întreabă ce are.

Copilul nici nu poate vorbi de atâta năvală de lacrimi,
întinde mâna spre cer, îi arată stolul care luneca în zbor
necurmat, s, i de abia îi poate s, opti: „Puis, orii”.

Mama îl strânge la sân, s, i-l sărută cu drag :
„Nu plânge puiul mamei, au să se ’n-toarcă înapoi... la

Primăvară.”
Copilas, ul se linis, tes, te; punând mânus, it, a deasupra

ochilor, ca mămucă-sa, împreună privesc stolul pe zarea
depărtată a cerului. S, i lumina slabă a duiosului asfint, it de
toamnă le înneacă ochii înrourat, i acum la amândoi.
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La moarte

Cei doi vânători se întorceau ostenit, i, cu pălăriile pe ceafă,
cu hainele desfăcute la piept; câinii rămăseseră în urmă,
vlăguit, i, cu limbile scoase, cu picioarele însângerate de
păius, ul miris, tilor pe întinsul cărora alergaseră o dimineat, ă
întreagă. Vânătorii mâncaseră în fugă, pe colt, ul unui
s, ervet, friptura rece s, i pânea stropită de sângele unei prepelit, e,
s, i acuma se gândeau la un loc de odihnă. În stânga se întin-
deau, în bătaia soarelui, miris, tile strălucitoare ca s, i cum
ar fi fost acoperite cu un colb de aur; în dreapta, curgea
Arges, ul, pe al căruia mal se ridica o pădurice, care cotea
odată cu râul s, i se pierdea departe.

— Să mergem acolo, zise unul. S, i o luară deadreptul,
urmat, i de cânii cari călcau ferit, pe spinăris, ul mărunt al
câmpului, ca s, i cum ar fi mers pe jăratec. În marginea pă-
duricei, chiar pe mal, supt ramurile dese ale unor mestea-
căni, se deslus, i îndată o s, andrama de scânduri. Vânătorii
se apropiară; un băet, as, cu pantalonii suflecat, i mai sus de
genunchi, cu capul gol, cu mânile la spate, încordat pe
picioarele desfăcute, subt, iri s, i pârlite de soare, îi as, tepta.

— Ce e aici, măi piciule ? întrebă cel mai în vârstă.
Băet, as, ul clipi din gene, s, i le aruncâ o privire atât de

repede, încât vânătorilor li se părură că din cei doi ochi



sclipitori, zburară ceva, ca două gâze, către dâns, ii. Odată
cu privirea, dete s, i răspunsul:

— Zalhanaua.
— Zalhanaua? S, i cine taie vitele ? Băet, as, ul se clătină

pe picioare s, i clipi iarăs, i:
— Eu.
Cellalt vânător se mânie:
— Ia ascultă, nu umbla cu minciuni că-t, i rup urechile.
Băet, as, ul se încredint, ă pe semne că cel ce se răstise nu

glumea. De data asta spuse adevărul:
— Neica Vasile taie vitele.
— Dar unde-i neică-tău Vasile?
Piciul ar fi vroit să croiască iar o minciună, dar se vede

că îi zbârnâiau încă în ureche vorbele de odinioară, îs, i luă
de seamă, s, i dete deslus, iri.

— Păi, trebuie să vie s, i dânsul acuma, că o să taie vit, elul
cela din ocol.

Vânătorii trecură pe lângă băet, as, ul, ce-i măsura din
cap pănă-n picioare, o luară pe supt copaci s, i când zăriră
ocolul, se îndreptară într-acolo. În mijlocul îngrăditurei,
sta, sub dogoreala soarelui de amiază, un vit, el. Când simt, i
că cineva îl prives, te, întoarse încet capul, cu botul umed,
cu cele două cornit, e de abia răsărite, s, i se uita cu ochii lui
mari, blânzi s, i limpezi.

Vânătorii îl priviră put, in, apoi se duseră supt un mes-
teacăn mai lângă malul apei, îs, i scoaseră pus, tile, torbele,
patrontas, ele, s, i se întinseră jos. Cânii se as, ezară s, i ei ală-
turi; unul îs, i puse capul pe o torbă, închise ochii s, i adormi
cu botul între penele prepelit, elor împus, cate.

Supt umbra deasa râul curgea întunecat. Ici s, i colo,
câte un gol din frunzis, aruncă un ochi de lumină deasupra
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apei. S, i în amiaza fierbinte, când nu se aude nici un zbor,
nici un ciripit, clipocitul undelor se deslus, ea us, or ca un
răsuflet.

Vânătorul cel mai în vrâstă, începu să vorbească:
— Grozavă milă îmi fac bietele vite, ce-s, i as, teaptă

moartea.
— Eu cred, răspunse celălalt, că ele nu sufăr decât în

clipa când le vâră cut, itul, s, i atâta tot.
— Te-ns, eli, răspunse bătrânul, animalele au o presimt, ire

puternică. Lucrul acesta t, i-l spun în deplină cunos, tint, ă.
Bătrânul scoase tabachera, răsuci o t, igară apoi urmă :
— „Mă mutasem, or fi cât, iva ani, pe o ulit, ă lăturalnică

a oras, ului. Mă bucurasem de linis, tea ce-mi surâdea într-
un loc depărtat ca acela, într-o mahala în care companiile
străine nu găsise trebuint, ă să întindă s, inele pentru tram-
vai, iar automobilele n-aveau ce căuta printre casele mici,
ascunse de copaci, prin gropile pline de apa ce rămânea
de la o ploaie la alta. Pentru mine, care mă duc la cafe-
nea din an în Pas, ti, care nu prea iubesc nici teatrul, nici
actrit, ele, ulit, a Viet, ei, as, a se chema ulit, a, era însus, i viat, a.
Foarte bine. M-am mutat, s, i-n cea dintăi zi, nici nu mi-am
as, ezat decât patul, ca să pot gusta pe deplin linis, tea atât de
dorită. Care nu-mi fu mirarea, când după câteva ceasuri
zbieretele unei întregi turme de oi, cu mieii după dânsa, s, i
apoi ale unei alteia, s, i încă ale uneia, îmi spulberă pe rând
nădejdea. Mă întrebam ce o fi căutând atâtea oi pe acolo?
Iar noaptea, întreaga noapte, n-am putut închide ochii de
tropotul tamaslâcurilor de vite, de strigătele văcarilor, de
loviturile ghioagelor aruncate cu furie. Se-nt, elege, cum
m-am sculat, am căutat să întreb, să mă deslus, esc. Ce-am
aflat? Ulit, a mea era una dintre acele care încheia drumul
hotărât prin care trebuiau să treacă, spre zalhana, toate
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vitele de tăiat aduse din ceialaltă parte a târgului. Eram
prăpădit! Dar plătisem chiria înainte s, i dacă pentru mine
lucrul ăsta era totul, pentru alt, ii ar fi fost doar un prilej
de râs. A trebuit să stau acolo, prietene, să mă înfund
în fundul unei odăi lăturalnice, ori de câte ori vroiam să
citesc ceva; să tresar în fiecare noapte, de strigătele săl-
batice ale văcarilor ce parcă îmi făceau în ciudă. S, i am
văzut un an întreg cum se duc la moarte bietele vite nevi-
novate. Le priveam aproape zilnic, căci le ducea s, i ziua,
când era nevoe. Împrejurările m-au dus s, i la zalhana chiar.
S, i am băgat de seamă că toate au presimt, irea mort, ii ce
li se pregătes, te. E altă ceva, dragul meu, să iei pus, ca la
ochi, să tragi un foc, în pasărea care, stârnită de câne, n-
are decât vremea să întindă aripele s, i să se înalt, e într-un
singur fâlfâit. Vânătorul bun n-are nimic ce să-s, i bănu-
iască. El are înnăscut simt, ul acela care îndreaptă ochiul
s, i-i trimite privirea odată cu glont, ul, de loves, te fără gres, .
— De aceia niciodată n-am umblat, cu cârpacii ce chinuesc
pasările, lăsându-le pierdute, zile întregi, prin miris, ti, ca
să le mănânce furnicele de vii. — Aceia nu se deosebesc
de văcarii ce-s, i rup ghioagele pe spatele bietului bou ce
nu vrea să intre la moarte. Faptul însus, i al mort, ii nu m-a
înspăimântat niciodată, nici nu mi-a sdruncinat sufletul;
mijloacele prin care ajungi să omori, s, i vremea care o pui
ca să îndeplines, ti acest lucru, ît, i poate da numai cutre-
murul sufletesc. La om, frica o pot, i vedea mai us, or: în
schimbarea fet, ei ce însot, es, te umilirea ceia a trupului, care
se sbârces, te în tremur, s, i care tresaltă în t, ipătul ce scapă
ascut, it din gâtul strâns de groază. La animale, aproape în
totdeauna, frica o cunos, ti mai mult din ochi. S, i niciodată
ochiul omenesc nu va putea arăta, cred, atâta groază cât va
cuprinde acel al unui animal, care presimte primejdia. În

360



ochii ceia mari s, i atât de frumos, i ai boilor, frica se zăres, te
ca ceva tulbure ce înneacă privirea, apoi, după clipitul ge-
nei, îl lasă iarăs, i curat, sticlos, încremenind pleoapele. S, i
iarăs, i isvorăs, te din adânc ceat, a, s, i clipitul genei lungi s, i
arcate piere repede ca s, i cum ar vrea să alunge o vedenie,
răsărită deodată din pământ. Atunci boul se opres, te, iar
văcarii lovesc cu ghioagele s, i el pornes, te amet, it înainte...
Dar niciodată n-am văzut presimt, irea mort, ii, s, i groaza
mai adâncă, la un animal, ca în împrejurarea următoare.
Într-o dimineat, ă de toamnă porneam la vânătoare. O ne-
gură groasă se lăsase umedă, ca o pânză peste tot. Nu
zăream decât la cât, iva pas, i înainte; mă înădus, eam, iar pi-
cioarele îmi lunecau pe mâzga ulit, ei. Mă gândeam să mă
întorc, când lângă mine trecu un t, ăran ce ducea de funie
un bou; un băet, as, , copilul t, ăranului, venea mai în urmă,
as, ternând la fiecare pas, cu ius, ca ce t, inea în mână, câte o
lovitură, pe spatele boului ce nu prea vroia să meargă. Mă
uitam după ei, — îl duceau să-l taie. Deodată boul se opri.
Degeaba îl lovea băet, as, ul cu ius, ca, degeaba trăgea t, ăranul
de funie. Boul îs, i încordase gâtul, s, i cu capul în piept se
pironise locului. M-am apropiat de ei.

— „Haram nărăvit”, îmi spuse t, ăranul. S, i desnădăj-
duit, îs, i scoase cureaua lată dela brâu, s, i cum sunt tot, i la
furie, începu să-l lovească peste cap, peste ochi, unde ne-
merea. Atunci boul închise ochii, se lăsă în genunchi, apoi
întinse gâtul s, i scoase un răget adânc, înspăimântător de
dureros. „Năravul” lui era presimt, irea mort, ii. T, ăranul
îi mai dete câteva picioare, băiatul găsi undeva un par,
loviturile curgeau, boul se sculă, s, i amet, it porni înainte.
Rămăsesem împietrit, nici măcar nu avusesem puterea
să-i opresc ca să-l mai bată. S, i am stat de m-am uitat cum
se s, tergeau în ceat, ă câtes, itrei: trupul greoi s, i îndurerat
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al boului, t, ăranul pe care nevoile poate că-l mânau să-s, i
vânză sprijinul, copilul care la fiecare pas as, ternea câte
o lovitură pe spatele vitei lângă care crescuse, cu care se
jucase, serile, când se întorceau dela câmp.”

Vânătorul tăcu. Apoi după câteva clipe, un glas puter-
nic se auzi strigând la băiat.

— Mă Mit, ă adă vit, elul.
Vânătorii se sculară, îs, i petrecură pe după umeri pus, tile

s, i torbele, se încinseră cu patrontas, ele, s, uerară cânii, s, i
porniră în zalhana. Intrară înăuntru s, i se duseră pe podis, ca
întinsă, cu scândurile rărite, deasupra apei. Băet, as, ul aduse
vit, elul de funie. Vit, elul se opri domol, cu ochii mari, peste
care parcă se as, ternuse ceva pe care clipitul pleoapelor
vroia să-l s, teargă.

Casapul se puse drept în fat, a vit, elului, îi luă capul în
mâni, ca s, i cum ar fi vrut să-l privească bine, apoi scoase
repede junghiul din teaca de lemn ce o avea în brâu, s, i
cu o sclipire ca de fulger îl înfipse între cornit, ele de abia
răsărite.

Vânătorii nu avuseseră vremea să vadă decât rostogo-
lirea moale a vit, elului.

S, i pe când băet, as, ul se lăsa pe vârful picioarelor să pri-
vească t, intă la tresărirele us, oare ale trupului, dîns, ii ple-
cară repede.
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Negustorul Meremet

Dugheana negustorului Meremet are acoperis, ul dintr-o
apă, stres, ina es, ită mult în afară, iar s, indrila ascunsă supt
un mus, chiu cărnos s, i verde, din care ploaia se strecoară,
picătură cu picătură, ca dintr-un burete. Gura s, i feres-
truele podului sunt tivite, pe de margini, cu o crestătură
de lemn, lucrată frumos, ca o horbotă. Fat, a dughenei, cu
peret, ii îngus, ti, cos, covit, i de ploi, deschide golurile ferestre-
lor, peste care se as, ează noaptea obloanele grele, ce slujesc
ziua drept tărăbi; între ele, se desface în două, us, a, — în-
găduind să se vadă brăt, ările de fier prin care se înmânecă
stinghia de stejar, ce-o zăvores, te. Ca parte minunată, ce
face să întârzie băet, ii de la s, coală, acoperământul are în
dreapta stres, inii, un zarzăr, - răsărit acolo cine s, tie cum!
Primăvara aceasta e a treia, de când copăcelul e încărcat
cu floare.

Din dosul dughenei se prelunges, te, în dâmb, curtea
cu acareturile: grajduri pustii; poduri fără fir de fân; s, uri
goale, fără us, i, prin care se încuibă în vreme de toamnă
vântul, iar iarna viscolul cu s, uerul lui înfiorător. Un s, ir
de odăi dărăpănate arată ruinele hanului de altădată. Me-
remet t, inuse s, i han; în încăperile acestea mis, unase toată
negustorimea care împânzise pe vremea aceea drumurile



Moldovei.
Singura odae ce putea fi locuită era cea din fat, ă. Dar s, i

dânsa! Din bagdadia podită, carii măcinau o făină gălbuie,
ce se cernea, us, oară, peste marfă s, i dus, umea; când sufla
vântul, prin golurile ferestrelor, învălmăs, ea făina în aer,
s, i ascundea odaia într-un nor. Din colt, ul din stânga se
desprindea soba înegrită de fumul strecurat prin toate
crăpăturile ce-i ies, ise înainte în calea lui către cer. Pe pă-
retele din stânga erau rafturile, — de abia se mai t, ineau
în scoabele roase de rugină. Pe aceste rafturi se odihneau
s, aiacurile s, i pânzeturile, — în aceeas, i fat, ă amândouă, -
nohotie. Pe păretele dinspre răsărit - icoanele, la o parte pe
o policioară candela, totdeauna aprinsă. Dedesuptul lor,
raftul cu lucrurile cele mai scumpe: câteva s, aluri turces, ti,
cas, miruri, fesuri, — marfă adusă, altădată, numai pentru
fet, ele simandicoase. Acesta era raftul boierimei, privighiat
s, i binecuvântat parcă de către sfint, ii de deasupra. Între
obloane s, i us, ă, pe sfori, de toate: curălării, harapnice cu
s, fichiuri de plumb, pungi, pene de păun, chimiruri s, i câte
încă; t, intuite mai bine, câteva cobze. De jur împrejurul
rafturilor, rânduite ca nis, te divanuri, lăzile de Bras, ov, cu
flori late cât palma. În păretele din fund us, a, îngustă ca
de clopotnit, ă, ducea în ogradă. În dreapta us, ei, câteva
scânduri pe două capre; deasupra un mindir, patul negus-
torului. Mai în fat, ă, tejgheaua; când printr-o întâmplare
se s, tergea colbul de deasupra ei, lemnul răsăria galben ca
chihlimbarul, lustruit de mânele atâtor băiet, i ce socotise
pe dânsul cu plumbul lor lătăret, . Negustorul se uita atunci
îndelung la t, ifrele mărunte, încâlcite, aruncate acolo de
cutare ucenic, al căruia fel de a scrie el s, i-l aducea aminte!...
În dugheana aceasta îs, i purtă pas, ii negustorul Meremet:
un trup supt de bătrânet, e, învălit în antereul lung, cu mâ-
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neci largi, strâns la mijloc printr-un brâu de păr de cămilă;
fat, a spână, uscată s, i încret, ită ca o smochină, din gălbene-
ala căreia puteau sticli ochii stins, i. S, apca, cu zoroc verde,
sfârs, ia oarecum trupul, oprindu-l parcă să mai răsară din
subt, iimea lui.

Deprins să trăiască în acest loc, an de an, optzeci s, i
mai bine, lui Meremet nu numai ca nu i-ar fi trecut prin
gând nevoia unei meremetisiri a dughenei, ca cele multe
din alte, vremuri ce-i atrăsese porecla, dar i se părea că
locuint, a e tare ca s, i altă dată, că până s, i hanul din ograda
acoperită cu brusturi, e gata să primească, pe port, ile largi
deschise, bras, ovencile pline cu mărfuri.

De câte ori, de pe scăunas, ul lui, din prag, nu revedea
trecutul, de parcă-l trăia!

... Ulit, a tremură în zumzet, —o coardă! Pe podul
de lemn trec cales, tile în mersul domolit al cailor; boe-
rii privesc zâmbitori spre negustorul ce se pleacă pănă
la pământ. Unii se opresc în dreptul dughenei mici. În
schimbul mărfei strălucesc galbenii fără tocmeală... De-
parte, după grădina postelnicului Nicoară, privirea fuge,
hăt, în colo! S, esul Bârladului se desveles, te verde, neted;
pănă la dânsul, prin mănunchiurile de salcâmi înflorit, i,
curt, ile cu acoperământurile ros, ii. Pe s, oseaua albă s, iruri
de chervane. Ei! ce vuet, cum mis, ună lumea! Ce să fie?
Norodul se strânge în fat, a dughenei celui mai iubit negus-
tor din târg. Tocmai din capătul ulit, ei se aude scârt, âitul
rot, ilor gemând supt încărcătură. Ba s, i glasurile chirigiilor:
„Hii călut, ule!... Hii, cu tata, hii!”. Se zăresc mai bine trupu-
rile vânjoase, căciulile t, uguiate, puse pe-o ureche. Bicele
pocnesc ca petit, ele. - Vine marfa de la Bras, ov ! Negustorul
tânăr, vioiu, cu cei opt ucenici, iese în us, a dughenei, întru
întâmpinare.

365



— Cu bine te-am găsit jupâne!
— S, i cu bani, s, i cu voie bună, fet, ii mei! Marfa o des-

carcă as, a: Negustorul stă lângă cărut, ă, de primes, te bucată
cu bucată, un băiet în us, ă, ceilalt, i rânduit, i pănă la rafturi.

— Încă o bucată de pânză, jupâne. Cărăus, ul îi face
vânt, negustorul o prinde, o pune în zare, o achipuie între
degete, apoi o svârle băiatului din us, ă, s, i strigă:

— Bunăă; alta!
Valurile sboară din mână în mână, iar norodul face

glume. După ce se mântue cu descărcatul, chervanele trag
la han; în ogradă se fac focuri s, i chefuesc, — negustorul,
cărăus, ii s, i băet, ii, laolaltă — pănă noaptea târziu...

Acum, în urmă, un singur om mai călca pragul dughe-
nei: conul Iordache Iovu. De două ori pe lună, regulat,
arunca cei cât, iva galbeni, pensia negustorului scăpătat.
Când venea, totdeauna pe jos, negustorul îl zărea de de-
parte; se ridica repede de pe scăunel, s, i se învârtea prin
dugheană, ca s, i cum ar fi vrut să o pregătească pentru
musafirul ce avea să primească. La us, ă, conul Iordache
se pleca put, in, să intre. Lui Meremet i se ridica sângele,
cât mai avea, în obraz; simt, ea cum îl cuprinde o căldură
isvorâtă din piept; se chinuia să scoată câteva cuvinte de
bună venire, bolborosea, nu era în stare; la urmă se repe-
zea de săruta mâna boerului s, i ochii i se umezeau.

Tot atât de înduios, at era s, i Conul Iordache. Îi plăcea
dugheana asta cu toată sărăcia s, i ruina ei; i se părea răsă-
rită din pământ ca o floare sălbatecă, sdrent, uită de spini...

— Ce mai faci, negustorule?
Meremet tus, ia, se înneca, de abia putea să îngăime:
— Bine... mult, umim... Măria ta.
Boerul se as, eza pe scaun, ducea batista la gură, — col-

bul îi făcea rău, - lua din buzunar t, idula pe care însemnase
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de-acasă cumpărăturile, o ducea în dreptul ochilor, s, i po-
runcea.

Pe când negustorul se tăbârcea să scoată marfa, să o
scuture cu măturit, a, conul Iordache se prefăcea că nu vede
nici colbul, nici rosăturile s, oarecilor; i-o lăuda:

— Bună pânză ai, negustorule; uite vezi, tare bună
pânză ai dumneata.

Lui Meremet iar îi năvălia căldura din piept în fat, ă, s, i
iar se silea să mult, umească.

Apoi, din fis, icul de tinichea îmbrăcat în piele de ma-
rochină ros, ie, galbenii cădeau strălucitori, zingănind pe
tejghea.

Numai as, a putea trăi, de azi pe mâne, negustorul Me-
remet.

Într-o dimineat, ă negustorul stătea ca de obiceiu pe
scăunas, ul lui, în prag. Un om se repezi ’pe lângă dânsul în
dugheană. Numai după ce intră băgă de seamă că stăpânul
e în us, ă. Era vătaful conului Iordache.

— A murit boerul.
Dintru-ntăi negustorul păru că nu înt, elege; apoi toata

vlaga i se scurse parcă din trup, s, i se rezimă cu spatele de
perete. Cu o seara mai înainte boierul fusese la el.

— „Am avut treaba prin târg s, i m-am repezit pe la
dumneata. Dacă vrei să-l vezi, haide.” Fără să mai as, tepte
răspuns, omul ies, i pe us, ă tot atât de grăbit. Ce putere
ascunsă ridică pe negustor s, i-l îmbrânci pe urmele vătafu-
lui?

De treizeci de ani, de la moartea nevestei lui, negusto-
rul nu mai călcase ulit, ile târgului. Pe unde mergea nu-s, i
dedea seama; casele, de la ferestrele cărora priviri între-
bătoare se îndreptau spre dânsul, nu le cunos, tea. Dar
mergea fără să simtă oboseală. Parcă visa.
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S-a des, teptat lîngă sicriul în care conul Iordache Iovu
stătea cu ochii închis, i, cu fat, a suptă, linis, tită, ca într-un
somn adânc.

A stat mult acolo, la picioarele binefăcătorului.
S, i cum stătea singur, cu sufletul strâns de durere, deo-

dată i se păru că dintr-un colt, al odăiei, răsare un glas
domol, iubit: „Ce mai faci, negustorule?”. Atunci negus-
torul se prăbus, i în hohote de plâns peste sicriu, sărutând
picioarele celui ce nu mai putea simt, i căldura iubirii lui.

Spre seară, patas, ca veni să poarte, între cei patru în-
geri poleit, i, pe conul lordache, spre rohatcă; de acolo, aveau
să-l ducă în trăsură, să-l îngroape la mos, ie.

Negustorul, istovit de puteri, rămase singur. Cine s-ar
mai fi gândit la el! De abia păs, ind ies, i pe poartă; o luă drept
înainte, pe unde credea că venise. Într-un colt, de ulit, ă se
opri. Pe unde să apuce? La întâmplare, spre stânga. Se
rătăci. Nis, te copii es, iau dela s, coală. II înconjurară t, ipând:

— Negustorul Meremet! Negustorul Meremet! Stafia
măă, stafia!

Bătrânul se lipi de un gard, tremurând, căutând să se
apere. Se ruga să-l lase în pace. Dar copiii începură să urle
s, i mai tare; unul dintre ei îl trase de antereu; negustorul
căzu jos. Un băet, as, mai răsărit îi dădu la o parte:

— Lăsat, i-l mă, săracul, nu vedet, i că plânge?
Din ochi, lacrămile lunecau în s, ir pe obraz, scurgându-

se jos, pe pământ, unde căzuse cu capul.
Copiii se linis, tiră ca prin farmec; îl ridicară, îl duseră

acasă, depărtându-se apoi în linis, te.
Meremet rămase, buimăcit, în us, ă. Nici nu-s, i dete

seama că dugheana fusese deschisă, singură, o zi întreagă.
Privi în lături; cele două magazii mari, ce se înălt, au în fat, a
dărăpănăturii lui, i se păreau până la cer. Îl cuprinse un

368



fior de frică. Intră înnăuntru, închise obloanele, us, a, s, i se
culcă.

Vecinii aflaseră îndată că sprijinul negustorului se du-
sese. Dar cel ce se bucura mai mult era jupânul Avrum,
care de mult îs, i pusese în gând să ridice, pe locul dărăpă-
năturii lui Meremet, o dugheană ca ceea pe care o avea
acuma peste drum. Planul era iscusit: mus, teriul care i-
ar fi scăpat din mână, nemeria peste drum la băietul lui.
Ce chilipir gândia Avrum, încredint, at că treaba era ca s, i
făcută. De aceea, nu după multă vreme de la moartea co-
nului Iordache Iovu, răsări într-o spre seară, în pragul
negustorului, ce sta pe scăunas, , lângă us, ă.

— Bună vremea, mos, Meremet!
Meremet rămase nedumerit, ca în preajma unui om

pe care nu-l mai văzuse niciodată. De unde ies, ise fiint, a
ceia, înfăs, urată într-un caftan lustruit, ca o piele de s, arpe,
cu perciunii încolăcit, i pe lângă urechi, izvorât, i de supt
pălăria naltă, neagră ca mangalul?

— Ce mai gândes, ti dumneata, mos, Meremet? Ce mai
gândes, ti?

Negustorul clipi din ochi, — ar fi vrut să alunge vede-
nia ce-l chinuia; apoi, când îi deschise pe acelas, chip ros, cat,
se sculă, duse scăunas, ul înăuntru, s, i zăvorî dugheana. Pri-
virile pizmas, e parcă-l urmăreau prin scânduri.

A doua zi Avrum prinse pe negustor lângă tejghea. Lu-
necase pănă în mijlocul odăii, s, i spusese cu glasul trăgănat,
ca s, i cum i-ar fi fost lene:

— Bună vremea, mos, Meremet! Meremet tresări, i
se opri răsufletul, se sprijini să nu cadă. Nu putea scoate
o vorbă. Avrum nici n-avea nevoe de răspuns, îs, i puse
mânele în s, olduri s, i începu a se învârti în loc, uitându-se
împrejur. Vorbi tot el:
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— Dumneata faci bine, dar dugheana dumitale nu face
deloc.

Apoi încredint, ă printr-un jurământ:
— Pe Dumnezeul meu!
Urma să vorbească:
Vai! vai! vai! dugheana dumitale-i tare ruinată! Ba-

gdadia mă mir că t, ine; păret, ii îs puhavi, mos, Meremet.
Uite la fereastă, — aceea nu-i tencuială, îi bumbac. Un
vânticel s, i gata, te suflă de pe fat, a pământului! S, i us, a-i
bortelită, s, i...

Nu sfârs, i ce avea de spus, se apropie de raftul cu pos-
tavuri s, i-l sgâlt, âi cu amândouă mânele. Raftul se dezbină,
scârt, âind, mai să cadă.

— D’apoi raftul! Raftul se t, ine în picioare ca Hras, tină,
bet, ivul.

S, i se depărtă, venind grăbit, către negustor.
Meremet rămăsese împietrit.
Avrum duse o mână la spate, pe cealaltă o vârî în brâul

negru ce-i t, inea, strâns pe trup, halatul, apoi întinzând
gâtul s, i pornind put, in umărul drept înainte, s, opti ca s, i
când n-ar fi vrut să-l audă alt, ii:

— S, tii ce m-am gândit eu, mos, Meremet? Pentru ce
nu ai vinde dumneata dugheana? Nu zău! Ai lua cât, iva
galbeni noi-nout, i, s, i-ai trăi foarte frumos. Ce mai la deal
la vale, iaca, t, i-o cumpăr chiar eu. Nu face, dar eu o cum-
păr. Ît, i dau pe dugheană, fără marfă, treizeci s, i cinci de
galbeni.

Meremet stătea în aceeas, i nemis, care; parcă-i secase
izvorul glasului.

Avrum îi vorbi mai grăbit:
— Nu-i as, a că nu crezi? Nici nu-i de crezut! Iacă pe
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dărăpănătura dumitale, eu ît, i număr treizeci s, i cinci de
galbeni. Mă duc. Te las cu bucuria. Mâne facem târgul.

Lunecă tot atât de us, or precum venise, cu umărul
drept înainte, cu gâtul întins, cu fat, a scăldată într-un zâm-
bet s, iret...

Negustorul îs, i veni cu încetul în fire. Întins pe pat se
linis, ti oarecum. Mintea i se limpezi. Înt, elegea acuma pe
deplin scopul vrăjmas, ului ce-l urmăria cu atâta stăruint, ă.
S, i deodată i se desvăli în minte câteva icoane de demult,
tare de demult!... Un bătrân puternic, vioiu — tatăl lui,
negustorul Niculit, ă... S, i-n urmă, tot pe acest bătrân, slăbit
de boală... Patul de moarte... Cele din urmă cuvinte: „Să
păstrezi ce-t, i las, băiete.” Această amintire îl tulbură iar.
Nu, nu, Doamne feres, te, nu s, i-ar fi vândut el dugheana.
Aici murie sălta lui, aicea trebuea să moară s, i dânsul. Era
o minciună tot ce spusese Avrum. Dugheana lui e bună,
rafturile-s trainice.

Dar parcă tot i se strecurase îndoiala în suflet.
Negustorul se sculă de se duse tiptil pe lîngă păret, i.

Se uită bine la crăpăturile largi, de intra degetul prin ele;
pipăi tencuiala, mâna i se îngropă într-însa. Cuvintele
vrăs, mas, ului îi răsunau la ureche: „Îi moale ca bumbacul,
mos, Meremet.” Se uită de jur împrejur, se vârÎ pe după lăzi,
cotrobăi pe după pat, s, i de abia acum băgă de seamă cât de
încovoiat era păretele lângă care dormea de cincisprezece
ani! Îi fu frică să sgâlt, âie raftul; îs, i aminti cât se clătinase
de tare subt brat, ele osoase ale lui Avrum. Se ghemui iar
pe pat.

Trebuia să facă un meremet, ca cele de altădată. Dar
cu ce? S, i-i răsări deodată chipul conului Iordache. La dân-
sul are să ceară. Parcă-l vedea în capul ulit, ei, uitându-se
drept înainte, venind să plătească galbenii obis, nuit, i. Dar
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în aceias, i clipă se întrupa alături fat, a celuilalt boier, fat, a
senină a conului Iovu, dormind linis, tit, în sicriu, somnul
de veci.

Un gemăt adânc zdruncină pieptul negustorului, s, i
un plâns sfâs, ietor îl cuprinse.

Adormi târziu. Îl munci un vis grozav: ...Părea că e pe
scăunas, ul lui; un străin intră pe lângă dânsul în dugheană.
El se scoală s, i se ia după străinul care se întoarse cu o fat, ă
neagră-neagră, cu ochii ca două flacări. Întinzând degetul
îi arată tejgheaua. Pe tejghea, cu mânele cruce pe piept,
sta întins în sicriu conul Iordache Iovu. „Acum să mori s, i
tu” îi strigă străinul, s, i cu nis, te brat, e ce se întind pană la
rafturi, sgâlt, âie dugheana care se prăbus, es, te peste el. . .

Meremet se trezi tremurând, scăldat în sudoare, cu
privirile rătăcite în întunerecul odăii lipsite de lumina
candelei ce uitase să aprindă.

Se făcu ghem, as, teptând clipă cu clipă venirea zilei.
Se luminase. Negustorul, galben ca un mort, de abia

aprinse candela s, i deschise us, a. Ploua. Un vânt rece îl lovi
în fat, ă, îl mai trezi. Se as, eză pe scăunas, , în dosul tejghelei,
căci îl cuprinsese frigul. Nu mâncă nimic toată ziua, nici
nu putu toarce un gând mai linis, tit. O frică neînt, eleasă îi
strângea sufletul.

Spre seară, îl scoase din amort, eala aceasta glasul lui
Avrum.

După fat, ă văd, mos, Meremet, câtă bucurie ai dumne-
ata de târgul nostru. Foarte bine...

Dar nu mai putu urma căci, ca prin farmec, trupul lui
Mermet se învioră subt înboldul unei furii grozave, s, i ca s, i
cum ar fi fost vorba să-i ia chiar acum dugheana, se repezi
ca o mât, ă, s, i apucă pe Avrum de gât, sgâlt, âindu-l, cum
sgâlt, âise dânsul raftul.
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— Nu vând, nu vând nimic.
Avrum simt, ia cum îi fuge sufletul subt cles, tele degete-

lor bătrânului desnădăjduit, se smunci cu toată puterea,
svârlind, pănă lângă sobă, pe negustor, s, i fugi spre us, ă.
Aici se opri, privi spre bătrânul rămas întins pe dus, umea,
se repezi înapoi, îl lovi cu piciorul s, i strigă:

— Na! câne, câne!...
Apoi plecă blestemând în limba lui...
Căzând, Meremet se lovise cu capul de colt, ul unei lăzi;

o s, uvit, ă de sânge i se scobora de-a lungul obrazului. În
pântece simt, ia o durere mare, iar deasupra tâmplei drepte
ca o împunsătură de ac. Apoi nu mai s, tiu nimic...

Înoptase de mult când de abia putu să se tragă spre a
împinge us, a s, i obloanele, apoi până la pat, pe care, după
multe încercări, izbuti să se suie.

Puterile i se sleise cu desăvârs, ire. Încordarea ce făcuse
ca să se culce îi deschisese rana. Dureri nu mai simt, ia. I
se părea ca o gâdilitură dulce, lunecarea caldă a sânge-
lui în lungul fet, ei. Rămăsese nemis, cat, cufundat într-o
dulce us, urare, — o plutire pe o apă linis, tită ce-l purta la
vale... Parcă dormia s, i parcă nu... Nu, nu dormia... Cum
să doarmă ziua: soarele străluces, te puternic înălbind, ca
pe un bulgăre de argint, dugheana meremetisită, ridicată
din nou, ca o floare, subt îngrijirea unor mâni de mamă...
Ce multă marfă! Valurile de pânză au luat s, i ele, pesemne,
ceva din razele soarelui, — sclipesc... chervanele descăr-
cate s-au orânduit în ogradă; în han mis, ună negustori-
mea... De unde a răsărit Gherase, ucenicul?... Ce lumină!
Luciul ei îneacă totul, nu te mai pot, i uita. Un singur chip
rămâne în urmă, deslus, it. Cum să nu cunoască ochii ceia
adânci, duios, i, cari-l privesc; buzele care-i zâmbesc bine-
voitor ! Cum să nu cunoască pe conul Iordache Iovu!
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— „Ei, t, i-ai văzut dugheana ca s, i odinioară, negus-
torule. Acuma, hai cu mine.” S, i luându-l de brat, conul
Iordache îl duce pe o cărare de zarzări înflorit, i... Mergeau
unul lângă altul, s, i pe măsură ce înaintau i se părea că se
topes, te cu încetul, că-i rămâne tot mai put, in din trup,...
tot mai put, in... că nu-i mai rămâne nimic.

O tremurare a fet, ei, ca o adiere, s, i atât.
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Colonelul

Câteodată îs, i arunca privirea spre portretul din cadrul
aurit, din odaia lui de culcare. Se vedea acolo ofit, er tâ-
năr, sublocotenent, abia ies, it din s, coală; sta în picioare,
cu chivăra de lăncier la o parte, cu mundirul strâns pe
pieptul scos în afară, cu ochi albas, tri, surâzători ochii ce
priveau t, intă la comandant, ii lui, sau se mics, orau, apropi-
ind genele lungi, arcuite, în saloane, la baluri, când simt, ea
bătându-i lângă inimă sânurile femeilor frumoase! Pe
atunci îs, i suna pintenii ca o muzică; îs, i apropia o dată
călcâiele: t, anc! s, i durit, ele zbârnâiau în odăile mari, în
care trichelurile jucau pe dus, umelele lustruite apele lucii
ale lumânărilor. Tot as, a sclipea s, i dânsul, ca bucăt, elele de
cristal ce clincheteau, atârnate ca nis, te cercei, în urechile
de bronz ale policandrelor. Viat, a îi era o rază de soare! Nu
dormea nopt, ile; păs, ea, odată cu pragul sălii de joc, pragul
zorilor. Nu obosea; în fat, a escadronului trăgea sabia, ca
un fulger, din teacă, s, i, strunindu-s, i calul, rotea ochii pe
câmpul de mustru.

Privind astfel portretul, bătrânul, sprijinit în cârjă,
parcă întinerea, se îndrepta de s, ale, ridica în sus capul, îs, i
lăsa umerii în jos s, i trăia vremile acelea.

Alteori se as, eza, obosit, într-un jilt, , în odaia de culcare,



scăldată, mai mult ca toate celelalte, de lumină. S, i acolo,
sus, deasupra patului, un portret mai mic îl arăta căpitan;
purta favorit, i negri, lungi, mustăt, i bine răsucite; aceias, i
ochi sub fruntea-naltă. Atunci era însurat; o însurătoare
din dragoste un roman.

Furase pe fată de la tatăl ei, un boier cu mare vază; s-a
bătut de trei ori în duel pentru nevastă; într-unul a ucis pe
un călător neamt, ce-i făcuse curte îndrăzneat, ă; s, i-a stat
închis. La urmă, dânsa, necredincioasă, l-a îns, elat cu un
ofit, er. S, i atunci, în prada deznădejdii, care otrăves, te su-
fletul sau t, i-l fărâmit, es, te ca pe un miez uscat de pâine, s-a
repezit cu sabia scoasă la femeia sperjură: Ticăloaso!, atâta
i-a zis, s, i ochii ei s-au întors spre dânsul, ochii spăimântat, i,
rugători; s, i mâna i-a căzut în lungul trupului, fără să lo-
vească.

În clipa aceea a înt, eles toată zădărnicia viet, ii; toată nă-
dejdea i se stinse. Atunci numai a priceput că singurătatea
e puterea cea mai mare a luptătorului. Singur, cu tine, fără
patimi, fără ură, tu, în fat, a ta! S, i-a lăsat nevasta. S, i colo,
prin us, a întredeschisă, zăres, te, în tabloul mare, printre
ceilalt, i ofit, eri ai regimentului, cu chipul crunt, cu fruntea
încret, ită, stingher, fără zâmbet, pe locotenentul-colonel
Stavăr, comandantul unui regiment de călăras, i ce pornea
la Plevna as, a se zărea pe dânsul... Niciodată nu s-a simt, it
mai mare ca în dimineat, a de primăvară când s, i-a încăle-
cat calul s, i când, scot, ând sabia ascut, ită, s, tia că se duce la
moarte. S, i sub cerul de toamnă al pământului străin, prin
ploile mărunte ce parcă-t, i picură pe inimă, înfăs, urat în
vânturile ce-i spulberau mantaua s, i coama calului ce tre-
mura, se simt, ea fericit. Mânca, dormea, trăia ca soldat, ii
lui, îndura toate s, i era mult, umit. S, uieratul gloant, elor, în
recunoas, terile pe care le făcea chiar el, i se părea doar bâ-
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zâituri de albine. S, i în vălmăs, agul sângeros, în vârtejul de
moarte în care s-a aruncat la Smârdan, în capul călăret, ilor,
a simt, it din nou fiorul acela care-i gâdilase sufletul în cel
dintâi vals, ca sublocotenent. N-a simt, it zdruncinătura
grozavă când calul căzu cu el. În clipa de frământare, când
primi un glont, , în mână, n-a simt, it decât arsura repede a
unui fier ros, u; apoi alergarea nebună, după lupta scurtă,
când sabia lui intrase în gâtul ofit, eras, ului turc, un copil
ce i se împotrivea în cale. N-a simt, it nici părere de rău,
nici dus, mănie; as, a a omorât pe doi cu mâna lui. Iar când
s-a întors în t, ară, când, după câteva zile, regimentul s, i-a
luat mersul obis, nuit, lipsit de zbucium, al viet, ii de pace,
colonelul simt, i că de acum înainte nu mai avea ce căuta în
oaste. Îs, i dete demisia, îs, i cumpără casa aceasta pe ulit, a
cazărmilor, chiar lângă ele, s, i, singur, începu să trăiască
viat, a de pustnic. În odăile mari, în care amintirile stăteau
închise în orice lucru, trăia zilele trecute. Dar războiul, as, a
cum îl făcuse dânsul, lasă urme. Într-o zi simt, i că piciorul
stâng îi amort, es, te, că de-abia îl mai poate mis, ca.

Cum luase altădată sabia din cui, ca s-o încingă pentru
întâia oară, as, a luă din colt, bastonul gros, cu mâner de
aur, în care avea să-s, i sprijine de-acuma bătrânet, ile. Nu-i
plăcea să steie locului; se târa cum putea dintr-o odaie într-
alta, s, i la urmă venea de se as, eza tot în fat, a ferestrei de la
ulit, ă; nu trecea soldat, nu se ducea ofit, er spre cazarmă fără
ca bătrânul să nu-l urmărească până departe cu privirea.
Dimineat, a se scula în zori, când sunetul goarnelor vestea
ziua în mars, ul voios al des, teptării; se culca la stingere,
când odăile mari parcă se umpleau de cântecul duios al
odihnei...

De când zăcuse bolnav greu în pat, de când nu se mai
putea mis, ca decât întors de brat, ele servitorului ce-l îngri-
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jea, viat, a i se întunecase cu totul. Nu mai putea privi nici
pe fereastră, nici odăile nu le mai cutreiera.

Simt, ea că se duce, dar el cunos, tea bine moartea. Nu
se temea de dânsa. O as, tepta s, i parcă-i părea rău că nu-i
putea ies, i în cale. Nici nu se apăra: nu chemase doctori, nu
luase doctorii s, i, în dimineat, a aceasta, când aproape nu
avu putere să-s, i deschidă pleoapele, zâmbi mult, umit. Era
o dimineat, ă frumoasă de vară: prin ferestrele deschise ra-
zele soarelui se furis, au lucitoare, scot, ând scânteieri repezi
din armele t, intuite în perete. Mânerul sabiei de deasupra
patului parcă pâlpâia, s, i colonelul, cu greutate, de-abia
ridică mâna de atinse ot, elul luciu al tecii.

Pe la amiază cerul se înnoră deodată, plouă repede,
cu ropot, dar spre seară norii se topiră; cele din urmă
raze ale soarelui mureau curate, rumenind odaia. Colone-
lul dormita. Vroi să se trezească de câteva ori, îs, i dădea
seama că e într-o amort, ire grea; visele ce-i cutremurau
somnul acesta le s, tia că nu-s în fiint, ă, s, tia chiar că visează,
s, i totus, i i se părea că lunecă într-o lume străină, din care
nu înt, elegea bine nimic. Îl cuprinse o căldură grozavă;
deodată i se păru că se sprăvale patul, tresări s, i deschise
ochii. Mai întâi, fără de voie, vroi să strige, apoi mintea i
se limpezi, pricepu că as, a trebuie să fie, s, i când servitorul
intră să aprindă lampa, de-abia putu îngâna să-l lase prin
întuneric...

Încetul cu încetul amort, irea îl cuprinse din nou. Apoi
îl munciră vedenii ciudate... Deodată se văzu călare în
învălmăs, agul de la Smârdan... Calul căzuse, dar nu se pu-
tea ridica. Îs, i amintea totus, i că atunci se sculase repede, s, i,
cu toate acestea, acum sta întins jos... Dar bine, pe ofit, erul
turc îl străpunsese într-o clipă, s, tia bine asta; dar acum
acesta îl răpusese, îi apăsa genunchiul pe piept, t, inându-l
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jos, în glod... Îi căzuse sabia, însă mai avea revolverul; se
căută la coapsă s, i, ciudat, simt, i printre degete cears, aful
ce-l învelea; era în pat, dar cum de se găsea în război?...
Ofit, erul turc scoase iataganul, îl ridică s, i-l avântă, ca un
fulger, spre capul lui. Colonelul se încordă, tresări s, i se
trezi iar.

Era înădus, it. Simt, ea sudoarea rece scurgându-i-se
după urechi; vroi să se s, teargă, dar nu putu duce mâna
la cap. Încetul cu încetul se lăsă moale, ca o petică; parcă
nu mai avea nici sânge, nu-i mai bătea nici inima, s, i chiar
oasele i se topiseră. I se părea că e totuna cu patul, că
era subt, ire ca cears, aful, întins ca el. Câteva crâmpeie
din trecut iarăs, i i se luminară în întunericul odăii, ful-
gerări repezi, ca s, i cum cineva aprindea chibritul, pe rând.
Se înăbus, ea. Închise ochii, avu adevărata presimt, ire a
sfârs, itului.

Dar în clipa aceea, în linis, tea adâncă a odăii, veni di-
nafară, dinspre cazărmi, sunetul de goarne al Rugăciunii.
Atunci o revărsare de puteri îl însuflet, i; îs, i simt, i brat, ele
tari, se ridică pe jumătate în pat s, i, cu degetele împreu-
nate ale mâinii drepte, îs, i făcu, rar, cruce. Apoi îs, i lăsă,
us, or, capul în pernă, închise ochii, s, i-n vreme ce cântecul
duios al închinării de seară răsuna încă, ostas, ul adormea
pe veci.
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Punga (1909)





Punga

Când se treziră, în zorii zilei, amândoi, la han, s, i după
ce plătiră un franc s, i douăzeci pentru că dormiseră acolo,
femeia Safta, nevasta lui Neculai Lăptuc, se căută prin
buzunarele fustei. După ce s, i le întoarse pe dos, căzu dintr-
unul cinci parale. Atâta; nu mai aveau nimic. Veniseră
cu o zi înainte, vânduseră două perechi de gâs, te, s, i în
loc să se întoarcă acasă, în Popriceni, ici, o palmă de loc,
rămăseseră în târg să beie la han.

Femeia se uită la cel de cinci parale, îl întoarse pe fat, ă,
pe dos, apoi îl arătă lui bărbatu-său:

— Merge?
Neculai Lăptuc îl învârti s, i el, îl puse în zare, să se uite

de departe, ca s, i când ar fi vrut să-l vadă dacă-i străveziu,
apoi îs, i trecu degetul pe sub nas s, i răspunse:

— Pe dracu!
Femeia i-l smunci, răstindu-se la el:
— Tu l-ai luat, prostule!
— Ba tu!
— As, a să trăies, ti!... Haidem!
S, i porniră.
Afară începuse iar să fulguie. Nevasta îs, i trase bine



barizul peste urechi; era o femeie înaltă, ciolănoasă, largă
în spate; s, i cum vântul îi flutura fustele, i se vedeau pulpele
subt, iri în ciorapii albi de lână, băt, oase, ca nis, te catalige,
de care se părea că adevăratele ei picioare se legau mai sus.
Mergea cu pas, i mari, cam s, ontâs, , ca s, i cum vroia mereu
să cârmească.

Bărbatul, un prichindel, cu pieptul lipit de spate parcă,
se t, inea pe urma ei, gâfâind; în cap avea o pălărie grozav
de mare, cu un fund cât un ceaun, care parcă-l apăsase
pe om în jos, de-i intrase picioarele în pântece. Mai mult
sărea, ca un purice, decât mergea; da din mâini s, i se uita
spre partea în care nevastă-sa se t, inea put, in pe o coastă,
ca s, i când îi era frică să nu se întoarcă să-l înhat, e.

Aproape de barieră, femeia se opri dintr-o dată:
— S-o luăm pin grădina poblice; sărim gardul s, i tăiem

drumul de-a dreptul; ce s-o mai înconjurăm!
— Mă aburci? întreabă sfios t, ăranul.
S, i femeia îi răspunse:
— Te-oi aburca, stârchitură!
Deschiseră, încet, portit, a s, i intrară în grădina publică.
Ninsoarea cădea înceată, fâs, âind, printre ramurile

copacilor, s, i se as, eza us, oară, ca un puf.
T, ăranii o luară pe aleea cea mare, apoi făcură la stânga.

Femeia mergea drept înainte, când bărbatu-său îi strigă
din urmă:

— Fa, Safto, să cotim, că ajungem tocmai bine la capul
dealului, s, i-i drumul mai neted pe ici.

T, ăranca stete put, in pe gânduri, apoi pesemne că-s, i
făcu s, i dânsa aceeas, i socoteală, că o luă repede la dreapta:
ea înainte, bărbatu-său în urmă. Făcură cât, iva pas, i, s, i
Neculai Lăptuc, cum se uita în pământ ca s, i când număra
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urmele neveste-sii, mai că era să se izbească de dânsa, as, a
de scurt se oprise aceasta: drept în fat, a lor, un gardist sta
plecat s, i se uita deasupra unei bănci, pe care un om părea
că doarme. Gardistul întoarse capul, îi zări s, i-i chemă:

— Ia venit, i aici!
Cei doi t, ărani se apropiară sfios, i: dacă le-a fi ghicit

gândul că voiau să sară zăplazul?
Gardistul spuse bucuros:
— Bine c-at, i venit, ia stat, i colea până m-oi întoarce eu,

să nu deie vrun câine. Mă duc să dau de veste, ici, la polit, ie;
într-o jumătate de ceas sunt înapoi... C-acuma l-am găsit
s, i eu!

S, i arătă spre cel ce părea că doarme pe bancă. Apoi
gardistul o luă la fugă.

Femeia se apropie să se uite; bărbatul nu-s, i dăduse
încă bine seama ce era; stătea mai la o parte.

Femeia se mai uită put, in, pe urmă întoarse capul spre
bărbatu-său:

— Iacă, tontule, dacă m-am luat după tine! Stăi acum
s, i păzes, te mortul.

Lăptuc veni s, i dânsul mai aproape, uitându-se la nevastă-
sa, gata să primească vreo cât, iva pumni, pe dreptul; se
gândea el că altă dată îi luase s, i degeaba. Dar femeia îl
lăsă în pace s, i căta întins la mort, vrând să s, tie, ca toate
femeile, ce s, i cum. Apoi spuse, ca s, i cum s, i-ar fi vorbit
singură:

— S-o omorât; uite chistolul ici, lângă dânsul. S, i iar
îs, i luă de seamă: D-apoi ce sunt eu să-l păzesc?! Haidem!

Dar bărbatu-său nu vroi; răspunse cam cu jumătate
de gură:

— Dacă ne-o spus gvardistul să stăm, trebuie să stăm.
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Femeia îi aruncă o privire furioasă, s, i-n urmă se plecă
să privească iar la cel de pe bancă. De mort nu îi era ei frică
la câte priveghiuri nu stătuse dânsa, pe cât, i nu îngropase!
Ehei! că mai mult din asta trăia. Dar revolverul o umplea
de groază, s, i parcă s, i bărbatu-său, care nu pusese în viat, a
lui mâna pe pus, că la oaste nu-l luase s, i dânsul simt, i un
fior prin s, ira spinării, as, a ca un bulgăras, de gheat, ă ce-i
luneca pe piele, când se uită la t, eava lucioasă.

Împus, catul rămăsese pe o coastă; din mâna dreaptă,
zgârcită, revolverul căzuse pe bancă. Mâna stângă nu i se
vedea de sub palton. Era bine îmbrăcat; căciula de astra-
han atrase îndată privirea t, ăranului:

— Halal căciulă!
Femeia nu răspunse: dânsa nu găsea ce căuta.
— Unde s-o pocnit oare? Nu se vede nici un chic de

sânge, parcă doarme. Vezi-l? Nici un chic de sânge.
Dânsa îs, i aduse aminte că văzuse odată pe notar cum

trăgea cu chistolul; o săptămână de zile nu-i ies, ise atuncea
din minte bucăt, elele cele cu care pot, i omorî chiar vita; s, i
începu din nou să vorbească lui bărbatu-său:

— S, i doar plumbul îi mare, trebuie să-l fi potrocolit rău.
Ai văzut cele cu care dădea notaru? ...Doamne iartă-mă...
erau câtu-i ghinda.

S, i în minte parcă i se înt, epeni gândul acesta: să vadă
unde se lovise. Cu ochii la revolver, să nu cumva să-l atingă,
luă mortul binis, or de umăr s, i-l întoarse. Atunci trupul
t, eapăn se rostogoli repede pe spate. Pulpana paltonului
se desfăcu peste marginea băncii, s, i pe partea stângă a
surtucului se văzu pata de sânge cum se lăt, ise peste tot.

Când se rostogoli mortul, t, ăranii rămaseră o clipă
împietrit, i de frică, cu ochii la revolver, dar arma nu se
mis, case din loc. Atunci femeia se linis, ti s, i spuse:
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— În inimă s, i-o tras!
Bărbatul îi bănui:
— De ce l-ai întors, fa? Ce-o să zică gvardistul?
Dar în aceeas, i vreme se auzi parcă un fâs, âit, un vuiet

ciudat, parcă se mis, case ceva lângă mort s, i căzu apoi în
stratul subt, ire de omăt de pe jos.

T, ăranii priviră s, i rămaseră încremenit, i. Din buzuna-
rul mortului lunecase o pungă de piele, neagră, o pungă
umflată, doldora.

După ce le trecu mirarea, ei uitară de mort; Lăptuc se
făcu put, in mai mititel, lăsându-se pe vine, femeia se lăsă
s, i ea, ca s, i când se coborâse de pe catalige, s, i cu ochii mari,
t, inându-s, i răsuflarea, se uitară la pungă.

Cum stăteau as, a, grămădit, i, t, ăranul ridică ochii s, i în-
tâlni pe ai nevestei. O lumină de înt, elegere sticli în privirea
lor; de când erau împreună nu se înt, eleseseră as, a dintr-o
dată, fără nici un cuvânt, ca acum; apoi, îndată, ca s, i cum
s-ar fi ferit unul de altul, s, i de mort, femeia întoarse capul
s, i se uită spre cel împus, cat, t, ăranul privi spre copaci, ca să
nu-i vadă nici pe unul, nici pe celălalt, întinse mâna, luă
punga s, i o vârî repede în carâmbul cizmei. Apoi se sculară
dintr-o dată amândoi, ca pe teluri, femeia parcă mai lungă
decât era, s, i priviră îngrijat, i în toate părt, ile; bărbatul dete
cu piciorul peste urma mică, pătrată, ce lăsase punga în
omăt, iar nevasta ridică pulpana paltonului la loc s, i în-
toarse mortul pe-o coastă, cum fusese. T, ăranul iar privi
spre partea de unde avea să vie gardistul s, i, nevăzând pe
nimeni, vârî mâna în carâmb s, i îndesă, mai în jos, punga,
căci îi apăsa pulpa.

Dar parcă îi apucă frica să mai steie singuri, cu mortul,
în tăcerea aceea. T, ăranul începu să vorbească:

— Halal căciulă... s, i ce straie!
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S, i-atunci simt, i ceva cald s, i tare lângă picior, s, i parcă
ar fi vrut să zică: S, i ce pungă!

Dar adăugă altceva:
— S, i el se omoară! Ca s, i băiatul lui Dumitrache Strâmbu;

da să zici că celuia i s-o slobozit pus, ca singură-n chept!
Vorbele însă nu-i mai veneau: n-avea ce mai spune. Iar

îi cuprinse o grijă mare, se traseră amândoi deoparte, unul
lângă altul. Lăptuc, înădus, it, ca după cine s, tie ce drum.
Femeia se gândea... Dacă i-o da în cap gardistului să-i
caute? Dacă dânsul umblase mai dinainte prin buzunarele
împus, catului s, i s, tia ce are, s, i-i lua acuma din scurt?

— Ha? făcu speriat Lăptuc, ca s, i când îl întrebase ceva
nevastă-sa.

Femeia nu-i răspunse, întoarse capul în toate părt, ile,
apoi se duse s, i mai bătători cu mâna omătul.

De-abia se ridică, s, i auzi un tropot. Venea gardistul, în
fugă, cum se dusese. T, ăranii se-nfiorară, dar gardistul le
vorbi bucuros, ca s, i adinioare, când îi rugase să păzească
mortul:

— Ei, brava vouă! Mult, umesc! De-acu rămân eu cu
dânsul; că aista-i domnul Bucur Colt, escu, profesor la gim-
naz. Dragostea trebuie să-l fi dat gata, săracul!

Dâns, ii mai stătură o clipă locului; nu le venea să creadă
că puteau pleca; apoi, ca s, i când i-ar fi s, fichiuit cineva de
la spate, ziseră:

— S-auzim de ghine!
S, i-o luară repede la picior.
Când ajunseră în fundul grădinii, Lăptuc se căt, ără pe

gard, nevastăsa îl apucă de mijloc, apoi de tălpile cizmelor,
s, i-l aruncă dincolo; în urmă dânsa parcă păs, i gardul, s, i o
luară gâfâind, la deal, printre spini, uitându-se din când
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în când în urmă.
Fulgii se as, terneau molcomi, cernut, i de sus. Pe ume-

rii femeii ninsoarea se strânsese în două grămăjoare, iar
pălăria bărbatului se făcuse albă. T, ăranii mergeau mereu,
fără să simtă că-s obosit, i. Deodată se ridică în fat, a lor cum-
păna unei fântâni, singuratică în tot cuprinsul câmpului.
Când ajunseră în dreptul ei, se opriră. Erau departe de
târg, încă o postată, s, i-ajungeau satul. S, i, cum se opriră,
parcă li se tăiaseră picioarele. Se as, ezară pe ghizdele, unul
de o parte, celălalt de alta, s, i răsuflară us, urat, i.

T, ăranul zise:
— Vezi, fa, dacă n-o luai pe unde t, i-am zis eu, ît, i mer-

gea în săc.
Femeia nu-i răspunse.
Apoi se ridicară deodată, ca s, i cum s, i-amintiră de ceva,

s, i o porniră din nou, put, in mai încet: ea înainte, el în
urmă. Femeia simt, ea o bucurie caldă, care i se împrăs, tia
în tot trupul, s, i gândea... O pungă cu bani, pe vremea asta,
când nici tu para, nici tu lemne, nici tu mălai, nimic n-
aveau! Dacă n-o luau ei, ar fi luat-o gardistul. Ce, cu banii
Năstăsoaii, căreia îi t, inuse lumânarea, nu se întâmplase
tot astfel? Ea-i lăsase, s, i notarul îi păpase. D-apoi zău!
Doar nu mai era proastă... S, i cum gândea as, a, parcă i
se s, terse deodată amintirea întregii întâmplări: nu mai
vedea nici banca, nici mortul; i se părea că banii aces, tia i
se cuveneau, ba, mai mult, că erau ai ei. Atunci îs, i aminti
s, i de bărbatu-său s, i-i fu ciudă că de pe urma lui oarecum
se căpătuise cu parale. Apoi se uită înapoi, ca s, i cum îi era
frică să nu-l piardă. Bărbatul venea în urmă, bălăbănind
din mâini; s, i femeia se linis, ti.

Lăptuc gândea s, i el, simt, ea ceva cald într-însul, ceva
care-l necăjea, s, i-i plăcea că-l necăjes, te; fără să vreie, în-
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cepu să râdă singur, înfundat, dete drumul unui hohot
s, i îs, i s, terse, mult, umit, nasul cu degetul. Femeia întoarse
capul iar, se priviră unul pe altul s, i, ca s, i-atunci când se-
nt, eleseseră în fat, a pungii, îs, i ghiciră s, i acum, dintr-o dată,
gândul, pentru a doua oară într-atâta amar de vreme. S, i-
ncepură să râdă împreună; râdeau amândoi, de-o bucurie
ascuncă, mare, care le gâdila sufletele...

Când zăriră s, uvit, ele de fum pe hornurile bordeielor
din Popriceni, începură să păs, ească mai repede. Se gră-
beau pe măsură ce se apropiau, se grăbeau, nerăbdători.
Ulit, a satului era pustie; cât, iva băiet, i, într-o hudicioară,
se băteau cu omăt; încolo nimeni. A doua, a treia casă
după biserică era a lor. Lăptuc deschise poarta, iar femeia
trase cu coada ochiului spre vecin: la A Dumitroaiei nu
era nimeni prin ogradă cu atât mai bine. Apoi se suiră pe
prispă, iar se uitară în toate părt, ile, femeia întinse mâna,
de luă, din stuhul stres, inei, din locul s, tiut, cheia us, ii o
punea acolo ca să n-o mai piardă, cum păt, ise în vreo două
rânduri; apoi tropăiră, să se scuture de ninsoare, s, i Lăptuc
întoarse cu amândouă mâinile cheia în broasca stricată.
Intrară. Din tindă trecură într-o odaie sărăcăcioasă, cu
un pat de scânduri, acoperit de un lăvicer, o masă joasă,
azvârlită într-un colt, , o ladă fără capac s, i un jilt, cu telurile
scoase, căpătat demult de la un boier.

Dintru-ntâi se opriră în mijlocul odăii; apoi femeia îs, i
aduse aminte, se întoarse repede s, i zăvorî us, a tindei. Pe
urmă veni iar în odaie, îs, i smulse barizul, luă o pernă s, i se
repezi de înfundă ochiul de geam, lat cât palma. Bărbatul
îs, i scutură pălăria, apoi rămaseră o clipă as, a, unul în fat, a
celuilalt.

Femeia îi spuse, gâfâind:
— Dă-mi punga, s-o des, ărt.
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T, ăranul clipi repede din ochi:
— T, i-oi da-o; stăi, că mi-s înghet, ate degetele.
— Dar femeia se apropie cu mâna întinsă s, i se răsti:
— Dă-mi punga!
T, ăranul iar clipi din ochi, apoi parcă se prot, ăpi în pi-

cioare. Adică de ce s-o des, arte dânsa? Ce, nu tot el făcuse
s-o găsească? S, i pentru întâias, i dată simt, i că îndrăznes, te
ceva în fat, a femeii lui. Banii care-i ardeau pulpa parcă îi
trimiteau, de-acolo, o înviorare în tot trupul. La ce i-ar
da-o? Răspunse dârz:

— Eu am luat-o de jos, eu am s-o caut.
La rândul ei femeia îl privi s, i i se părea că niciodată

nu-l urâse mai mult. Se repezi ca sărită din mint, i:
— Scoate-o din cizmă!
Apoi îi dete un pumn s, i întinse mâna spre picior.
Omul, care-i suferise de atâta amar de vreme pumnii

s, i palmele, ca un câine, simt, i în sufletul lui o furie grozavă
s, i, cum femeia se plecase să-i prindă piciorul, el o cuprinse
cu brat, ele pe după mijloc s, i, cu pieptul strâns de brat, ele ei,
vroi s-o răstoarne, s-o calce în picioare. Dar femeia se zvâr-
coli o clipă. Îl ridică în cârcă s, i se scutură de dânsul, cum
fac dulăii când sar pe dâns, ii javrele, s, i iar căută să-i prindă
cizma. Atunci bărbatul se văzu o clipă învins, se plecă,
vârî repede mâna în carâmb s, i scoase punga, t, inând-o cu
degetele încles, tate. Femeia îi apucă pumnul în mâinile
ei osoase s, i, călcându-se cu picioarele, gâfâind, cu ochii
holbat, i, strângeau punga, prin pielea căreia li se părea că
simt zimt, ii banilor, de aur poate. Lui Lăptuc îi slăbeau
degetele sub ghearele nevestei s, i, cu o încordare deznădăj-
duită, îs, i trase mâna, se făcu mititel, îs, i alipi brat, ele ghem
la piept, izbi în pântecele femeii cu capul s, i o dete de-a tă-
vălucul pe pat. Atunci dânsa, nebună de furie, îs, i desfăcu
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mâinile ca două aripi de vultan s, i începu să lovească pe
bărbatu-său peste fat, ă s, i-n cap. Acesta simt, i că nu mai
încăpea împotrivire, amet, ise, de-abia îngăimă:

— T, i-o dau... T, i-o dau, fa fumeie!
Atunci nevastă-sa se opri; el îi întinse punga, ea o luă,

pe urmă se as, ezară amândoi pe marginea patului, gâfâind,
mirat, i: femeia, de îndrăzneala bărbatu-său, el, de puterea
lui. Vrasăzică, putea să o înfrunte! S, i întoarseră amândoi
capetele, se uitară unul la altul, parcă nu se cunoscuseră
niciodată.

Femeia se trase în fundul patului, întinse mâinile, vroi
să deschidă punga, dar deodată răsunară câteva lovituri
în us, ă s, i-un glas:

— Taică Lăptuc!
Femeia se zăpăci, se culcă repede pe pat s, i puse punga

sub dânsa, nes, tiind unde să o ascundă în pripă; zise bărbatu-
său:

— Spune-i că mor de durere de s, ăle... Ne-o chema la
dezghiocat păpus, oii.

Lăptuc ies, i în tindă, trase zăvorul, s, i femeia ascultă
din casă.

— Săr mâna, părinte.
— Bine v-am găsit, taică. Haide s, i mi-i ajuta să vâr o

balercă de vin în beci.
T, ăranul tăcu put, in, parcă să-s, i aducă aminte de ce-i

spusese nevastă-sa. Apoi răspunse:
— Oi veni, sfint, ia-ta, da mai târzior, că moare nevasta

de s, ăle.
— As, a, bine, taică; te-as, tept.
S, i preotul plecă.
Lăptuc trase iar zăvorul, veni, desfăcu put, in perna,
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să vadă de-a ies, it preotul din ogradă, pe urmă se cocot, ă
s, i dânsul pe pat. Femeia se ridicase, bătători bine lăvice-
rul, apoi, uitându-se amândoi cu ochii holbat, i la pungă s, i
t, inându-s, i răsuflarea, femeia o deschise s, i-o răsturnă deo-
dată. Atunci se auzi un sunet sec, s, i pe lăvicer se împrăs, tiară
patru cartus, e de revolver.

T, ăranii făcură numai atât: Hîîî!, ca s, i cum îs, i mus, caseră
limba, s, i rămaseră împietrit, i, galbeni ca moartea, uitându-
se cu ochi rătăcit, i la cele patru cartus, e, cu vârfurile ros, ii,
ca muiate în sânge.

Vrasăzică, pentru bucăt, elele acestea alergaseră, se bă-
tuseră, gata să se sugrume! Pe aceste le purtase el în cizmă,
pe aceste le strânseseră în pumni, fără să s, tie că dintr-o
clipă într-alta dânsele îi puteau sfărma. Se jucaseră cu
moartea, s, i ei credeau că t, in în mâinile lor o avere! S, i
deodată amintirea mortului le trecu prin trup ca un fior.

După clipa aceasta de mirare, li se coborî în suflet o
deznădejde fără de margini. As, a le era scris, pesemne, să
trăiască s, i de acum înainte calici. Amândoi simt, eau un
gol as, a de mare în sufletul lor, că parcă le scosese cineva
inimile din ei.

Dar, repede, un alt gând, un gând tot atât de grozav
pentru dâns, ii, li se t, intui în minte: ce aveau să facă acum
cu cartus, ele? S, i nu îndrăzneau să se mis, te, să întindă
mâna, ca nu cumva bucăt, elele să ieie foc, să-i omoare dintr-
o dată.

Într-un târziu, t, ăranul ridică în sus capul s, i întâlni
privirea femeii; apoi o întrebă, printr-un singur sunet,
care-i arăta toată spaima s, i care de-abia îi ies, i din fundul
gurii:

— Ha?
Femeia înt, elese. Dar s, i dânsa se gândea la acelas, i lu-
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cru, s, i încă nus, i putea da seama, lămurit, ce puteau să
facă. Iarăs, i rămaseră, tăcut, i, buimăcit, i. Apoi parcă le mai
veni sufletul la loc. Femeia judecă: le izbiseră ei atâta s, i
nu luaseră foc, n-or lua ele tocmai acuma, când trebuia să
le arunce. Bărbatul iar ridică în sus capul, s, i iar făcu din
fundul gurii:

— Ha?
Atunci femeia îngăimă:
— Dacă le-om da peste gard, la A Dumitroaiei, în spinăris, u

cela?
T, ăranul nu răspunse. Femeia se răzgândi:
— Nu, că le-or găsi plodurile. S, i-or lua foc lângă casa

noastră.
Lăptuc se mai învioră, îs, i trecu încet degetul pe sub

nas s, i-s, i dădu părerea:
— Mai ghine în fântână!
— Tontule! să se lovească de chietre?
S, i iarăs, i se uitară la ele, s, i iară le trecu un fior prin

spate. Atunci nevasta se înfurie:
— Fă ce s, tii, stârchitură, că tu le-ai găsit!
Lăptuc simt, i că atâta vreme cât or fi bucăt, elele celea

între dâns, ii, e la adăpost; rânji parcă:
— Fă tu ce s, tii, zăludo, că tu ai deschis punga!
Dar amândoi înt, eleseră că trebuiau să scape de ele cu

orice pret, . O lăsară mai domol. Femeia făcu un plan:
— Iaca ce-i: mergem s, i le dăm în Râpa-T, urluiesei.

Punga o zvârlim în vatră, s, i când om face focul, arde.
Pe urmă, ca să dea suflet bărbatu-său, întinse mâna s, i,

cu două degete, ca s, i cum îi era teamă să nu se frigă, luă
un cartus, .

— Iaca, ie-le as, a.
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T, ăranul se uită, dădu din cap s, i întrebă cu glasul pe
jumătate:

— S, i cum să le ducem?
Femeia se gândi s, i-i răspunse:
— Pune-le binis, or, pe câte unul, în chimir, s, i-om merge.
T, ăranul le luă us, or, le puse pe câte unul în chimir, cu

vârful în jos, apoi se sculă încet, ca s, i cum avea în sân
ouă. Femeia aruncă punga în cenus, ă, în vatră, apoi ies, iră,
încuiară s, i puseră cheia la locul ei, în stres, ină.

Dar cum treceau prin fat, a bisericii, le ies, i înainte, bu-
curos, popa:

— Ei, bine că venis, i, taică! Haidem să coborâm polo-
bocelul.

Lăptuc uitase de popă, ca de moarte: se-ngălbeni. Dar
n-avea ce face; ce era să spuie? Se scărpină în cap s, i porni
cu femeia după preot. În fat, a beciului, unde era balerca,
femeia îs, i suflecă mânecile să ajute s, i ea, dar preotul o
goni:

— Ia lasă, lasă pe bărbat, că n-o fi el as, a de bicisnic
cum îl crezi.

S, i apucă de-un capăt, iar t, ăranul se-nt, epeni în picioare,
se-ndoi ca un arc, doar nu s-o atinge cu chimirul de balercă.
Simt, ea că bucăt, elele mici de plumb îl ard. S, i-n vreme ce
se opintea, îl necăjea un gând rău, ce-i intrase în creier
ca un cui: din clipă în clipă as, tepta parcă să-l sfărâme în
mii de bucăt, i. Când ajunse în gârliciul beciului, se rezemă
de perete, gata să les, ine. Nădus, elile îi curgeau potop de
sub pălăria mare, care-i strângea capul ca un cerc de fier.
Preotul luă o ulcică de pe o policioară, bătută în peretele
de lut, o puse la canea, apoi îi dădu să beie:

— Dă-o peste cap!... As, a!
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Vinul parcă îi mai dete putere.
Când se văzu iar pe drum, în urma nevestei, Lăptuc

îs, i scoase pălăria; mergea cu capul gol, s, i din când în când
îs, i s, tergea sudoarea cu dosul mâinii, apoi o azvârlea jos.

Pe marginea prăpastiei se opriră.
Femeia îl sfătui:
— Zvârle câte unul.
T, ăranul se uită în râpă, o văzu plină de bolovani s, i

se-nfricos, ă:
— Bun cap mai ai! Da dacă s-or lovi de chetri?
Atunci femeia gândi ce se gândi, se plecă, îs, i ridică o

fustă, apoi alta, s, i rupse din poalele cămăs, ii, de jur împre-
jur, o fâs, ie lungă; pe aceasta o destrămă cu dint, ii, în patru
bucăt, i, s, i se răsti:

— Hai, scoate unul!
T, ăranul vârî două degete în chimir s, i trase încet-încetis, or

un cartus, .
Femeia îi întinse o bucăt, ică din pânza ruptă:
— Na, învăles, te-l s, i-l azvârle.
Lăptuc înfăs, ură us, or cartus, ul s, i-i dete drumul. Apoi

stătu o clipă, ca s, i când ar fi as, teptat detunetul. Când
văzu că nu se întâmplă nimic, prinse inimă s, i scoase pe al
doilea.

După ce le aruncă pe toate, t, ăranul răsuflă us, urat s, i
căzu, sleit de oboseală, pe un bolovan mare, ce era parcă
într-adins pus acolo pentru el. Nevasta lui se as, eză de
cealaltă parte s, i rămaseră tăcut, i, spate la spate.

Acuma erau iar ei; femeia simt, ea că nu mai are nici o
nădejde în suflet, ca s, i mai înainte; bărbatul înt, elese că i se
dusese puterea de adineoare, când se luptase cu nevasta
lui. Din pulpă nu i se mai ridica înviorarea caldă; s, i când
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auzi glasul femeii, tresări. Îl ocăra:
— Iacă, t, i-ai văzut scofala cu ochii, stârchitură?... Hai,

pornes, te!
S, i porniră...
Dar în capul lui Lăptuc încolt, i iar un gând... un gând

care-l muncea de cum se sculase de pe bolovan. S, i, cu toată
frica de nevastă-sa, strigă:

— Fa, Safto!
Femeia se întoarse.
— Fa, eu cred că-n pungă tot bani o fost, da i-o schim-

bat în plunghi Necuratul.
Atunci, cum bărbatu-său sta drept în fat, a ei, cu capul

pe spate, femeia se plecă put, in s, i-l stupi drept între ochi.
S, i porniră: ea înainte, el în urmă, cum făceau de două-

zeci de ani în s, ir.
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Bolnavii

Lui D. Nanu
Ioan Bughea, ciobanul, venea nepăsător, cu sarica pe

umeri, cu ghioaga în mâna dreaptă, iar în stânga c-o sidilă
în care aducea un cas, pentru cumătru-său, popa Eftimie.

Bughea se cobora arareori din munte, s, -atunci sta o zi
încheiată în sat, de se mai lua cu oamenii.

În dreptul primăriei se opri. În ogradă se adunaseră
o mult, ime de oameni: mos, negi, femei cu copii în brat, e,
flăcăi; stăteau pâlcuri-pâlcuri s, i vorbeau. Vreo cât, iva se
as, ezară pe lavit, e.

Bughea îs, i rupse din drum s, i veni dintr-o întinsoare
între băietani.

— Da ce v-at, i adunat, mă, că doar nu-s acum sort, ii? le
zise el.

Unul dintre flăcăi îi dădu, în glumă, un pumn în umăr
s, i-i răspunse:

— Trece doftorul, Bugheo, prin plasă.
Ciobanul rămase o clipă locului, mirat, apoi începu să

râdă. Tot, i întoarseră capetele spre el. Atunci el îi întrebă:
— Bine, mă, s, i dacă trece doftoru, îi ies, it, i înainte ca la

împăratul?



— Eu am venit cu mămuca, spuse un flăcău.
— Eu mi-am adus pe soru-mea, spuse un altul, că se

topes, te as, a, din picioare, ca ceara.
Ciobanul începu iar:
— Ghine, da mătus, a Casandra nu-i în sat? Adică voi

credet, i că doftorul vostru e mai ceva ca dânsa?
— S, tie, s, tie, bădit, ă, îi răspunse o fată care sta mai la o

parte, s, tie, că pe tătut, a el l-o vindecat.
— Tacă-t, i gura, fa! Nu s, tie nimica. Dacă t, i-o fi scris să

mori, apoi mori cu zece ca el. Fa, tătâne-tău s-o îndreptat
c-o avut zile. S, tii tu? Apoi iaca as, a! O avut zile.

Bughea îs, i împinse căciula pe ceafă, puse sidila pe-o
lavit, ă, se as, eză s, i el jos s, i se uită împrejurul lui, căci se
strânseseră cu tot, ii.

El o t, inea pe-a lui:
— Da pe a Ruxandii de ce nu l-o vindecat?
Un mos, neag bunduc, cu două tufe mari de păr alb

ies, ite de sub căciulă, deasupra urechilor, se vârî printre
oameni până lângă cioban, îs, i puse mâinile subsuoară,
apoi se amestecă s, i dânsul în vorbă:

— Da; de ce nu l-o îndreptat?
— Păi nici el nu-i Dumnezeu, zise o femeie ce t, inea

un copilas, cu ochiul umflat.
Bughea parcă se înfurie:
— Nu l-o îndreptat, că merge în bobote: când e omul

voinic, se răt, oies, te, că s, tie el că firea lui îl scapă; când e
slab, ia-l de unde nu-i, nici nu vine să vadă măcar pe cel ce
trage de moarte. Că doar mi t, i-l cunosc eu! Apoi întoarse
capul către o bătrână, strânsă mototol în pragul us, ii, s, i o
întrebă: Ce ai, mătus, ă Vasâlcă?

Bătrâna deschise ochii, parcă îs, i aminti de ceva, se
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luă cu mâinile de cap s, i începu să s, i-l poarte într-o parte
s, i-ntr-alta:

— Capul, mai băiete, capul mă omoară. Apoi dădu dru-
mul povestei, pe care-o spunea la tot, i ce-o întrebau: S, i, să
vezi, mă t, ine de la Sân Petru. M-o apucat as, a deodată, m-o
fulgerat prin ochi, s, i de-atunci întruna mă taie înăuntru...
Gemu de câteva ori s, i adăugă: Am venit să-mi deie ceva
doftorul, c-o fi s, tiind el ce am.

Ciobanul lovi cu mâna în vânt, ca s, i cum s-ar fi apărat
de-o muscă, se gândi put, in, zâmbi, s, -apoi se-ntoarse către
flăcăi:

— Când vine doftorul?
— Apoi trebuie să pice acuma.
Bughea se sculă în picioare, îs, i scoase pieptul în afară

s, i le spuse:
— Măi, mă vedet, i voi pe mine? Sunt eu om voinic, ori

nu? ... Hai, cine s-o lupta cu mine s, i m-o doborî, îi dau
cas, ul.

Flăcăii tăcură.
— Ei, urmă el, dacă m-oi preface bolnav, eu zic că

doftorul mă crede.
— Îra! făcu unul.
— Ghine! Iaca, eu las cas, ul ici, s, i-al tău să fie, măi

fârtate, dacă n-o zice doftorul că-s bolnav.
Nici nu isprăvi bine vorba, s, i din depărtare se auziră

clopot, eii unei trăsuri.
— Vine, vine, spuseră cât, iva.
Peste put, in se opri trăsura. Dintr-însa sări jos un om

scurt, plinut, , cu mustăt, ile rase, cu gura ies, ită, ca un bot,
înainte; de-a lungul urechilor cu favorit, i încărunt, it, i s, i
scurt, i. Purta pălărie neagră, înaltă, redingotă lungă, s, i
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în mână ducea o lădit, ă, pe care-o t, inea de-un mâner. Um-
bla iute-iute, cu pas, i mărunt, i, se întorcea la dreapta s, i la
stânga, parcă îl apucase amet, elile, s, i întreba pe tot, i: Unde-
i primarele, unde-i primarele? până ce intră în primărie.

Ciobanul se sculă în picioare s, i spuse:
— Parcă-i un momit, oi.
Flăcăii râseră.
Peste câteva clipe notarul ies, i în us, ă de strigă:
— Să vie bolnavii încoace!
Din pâlcuri se rupse o mult, ime, ca să se ducă. Bughea

se sculă s, i el; cât, iva flăcăi intrară cu dânsul înăuntru, iar
alt, ii rămaseră în sală, la us, ă.

Femeile se îns, irară lângă peretele din stânga, bărbat, ii
lângă cel din dreapta; în mijloc, la o masă, doctorul, pri-
marul s, i notarul.

Notarul îi chemă pe rând, mai întâi pe femeile cu copii.
Doctorul le vorbea repede; de-abia îi prindeau cuvin-

tele:
— Unde-l doare, unde, unde?
Când îi arăta, împreuna palmele:
— Aha! bine, bine!
Apoi se pleca, se răsucea, punea urechea la pieptul s, i

la spatele copilului, s, i toată vremea cât asculta, t, inea ochii
închis, i; iar când ridica în sus capul, îi deschidea, clipea
des, ca s, i când i-ar fi intrat într-îns, ii colb.

După ce sfârs, ea, se repezea la lădit, ă, scotea câte un
praf, îl învălea în hârtie de t, igară s, i i-l băga bolnavului, cu
de-a sila, pe gât.

— Înghite, înghite, năucule! Dă-i apă, as, a, dă-i apă!
Câteodată se spărgea hârtia s, i amăreala se împrăs, tia

în gura copilului, care începea să urle, de nu se mai auzea
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nici în cer, nici pe pământ.
Ciobanul se uita întins la doctor.
Când sfârs, i cu copiii, căută, în odaia de alături, câ-

teva femei; după ce plecară acestea, veni rândul bărbat, ilor;
apoi, când sfârs, i s, i cu aces, tia, se ridică, la urmă, s, i cioba-
nul, să vie. Păs, ea bleg, cu capul în jos. Lângă us, ă flăcăii se
îmbrânceau unii pe alt, ii.

Doctorul se uită; îs, i răsturnă capul pe spate, ca să poată
vedea fat, a lui Bughea. Se minună:

— Mare namilă de om! spuse primarului. Apoi se
întoarse către cioban: Da tu ce ai?

Bughea îs, i muie glasul, rătăci mâna peste trup, voi
parcă să arate la cap, apoi îs, i luă de seamă, duse mâna în
partea dreaptă, în des, ert:

— Mă doare stras, nic ici, tare mă doare, domnule doftor.
De-aghe merg.

Doctorul se dete mai înapoi, să-l poată privi bine, apoi
clipi s, i-i spuse:

— Se poate, se poate. Nu mă uit eu că es, ti cât un
munte.

Pe urmă îl pipăi pe sub cămas, ă; îl întinse pe-o bancă,
îl ciocăni s, i-i zise:

— Te taie as, a din când în când. Ori parcă te împunge.
Ha?

Bughea îngăimă:
— Da, as, a, chiar as, a, domnule doftor.
— Es, ti bolnav de mai, băiete, de mai. Dar pentru asta

n-am doctorii cu mine. Trebuie să-t, i iei de la târg. Ai cu
ce? Să-t, i dau o însemnare.

— Dat, i-mi, că eu s, i mâini mă răped până la Cheatra.
Doctorul luă un creion s, i începu să scrie, ca s, i cum ar
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fi împuns hârtia. Flăcăii râdeau înfundat. Bughea se plecă
peste umărul doctorului s, i după ce acesta sfârs, i de scris,
ce-i veni să facă din gură as, a, ca atunci când vrei să sparii
un copil:

Chhâu!! Doctorul tresări s, i-l întrebă:
— Ce ai, ce te-a apucat?
Bughea luă repede însemnarea de pe masă, iar flăcăii

începură să râdă cu hohot. Primarul t, ipă la ei.
Dar doctorul se înfuriase:
— Ia stat, i, de ce râdet, i, de ce râdet, i, nepriceput, ilor?
Atunci unul mai mehenghi răspunse:
— Dă, râdem s, i noi, c-am pus un rămăs, ag cu ist de l-at, i

căutat. Că el ne-o spus că n-are nimica s, i c-o să vă-ns, ele.
Doctorul se repezi la lădit, ă, o închise, t, ipă ca ies, it din

mint, i:
— Plecat, i, nepriceput, ilor, năucilor!
S, i ies, i afară.
Biata babă, cea cu capul, care adormise s, i se trezise

tocmai acuma, se luă după el:
— Fă-t, i pomană, domnule doftor... mă omoară capul...

m-o luat as, a, dintr-o dată... Parcă m-o fulgerat.
Dar doctorul se sui în trăsură s, i plecă.
Baba rămase văicărindu-se în gura mare. Atunci Bu-

ghea o luă de mână s, i-i zise râzând, făcând din ochi la
ceilalt, i:

— Nu te mai boci, mătus, ă, că-t, i dau t, idula care mi-o
făcut-o mie, să-t, i iei doftorii s, i să te ungi.

Bătrâna se însenină.
— Taci, dragul mătus, ii!
— Iaca zău. Da trebuie să te duci la Cheatra, la spit, ărie,

să o faci.
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— Mă duc, mă duc. Dumnezeu să-t, i lungească zilele!
S, i bătrâna luă hârtia, o strânse în patru, o vârî în sân

s, i se duse mult, umită. Flăcăii rămaseră râzând. Primarul
se învârtea printre oameni, făgăduind să facă cercetare,
să le arate el celor cu pricina, care supăraseră pe doctor.

În urmă Bughea îs, i luă sidila, dădu flăcăilor ziua bună
s, i plecă, foarte vesel, la cumătrul său, popa Eftimie. Când
ajunse, îi sărută mâna, îi dădu cas, ul s, i-i povesti, de-a fir-a-
părul, toată întâmplarea.

Sfârs, i râzând:
— Cică mă taie, mă împunge prin mai. S, i eu n-am fost

bolnav de zilele mele. Cum o să mă împungă?
Popii nu-i prea plăcuse purtarea finului, numai da din

cap; după ce mântui ciobanul, îi zise:
— Oris, icum, taică, acela-i om cu carte; dacă t, i-o zis că

ai ceva, ăi fi având, mai s, tii?
— Taci, sfint, ia-ta, că eu, cum t, i-am spus, n-am fost

bolnav de zilele mele.
Popa iar clătină din cap.
— Dă, îi om cu carte, îi om cu învăt, ătură, taică.
Bughea rămase pe gânduri; mai stete put, in, apoi, vă-

zând că părintelui nu-i prea plăcuse gluma lui, plecă. O
luă prin sat. Se întâlni cu primarul.

— Să s, tii că t, i-o coc eu, măi Bugheo, îi zise acesta.
— Păi bine, domnule premare, cum o să mă înjunghie

în mai, că eu rup ghioaga asta în două.
— Ai să vezi tu, ascultă ce-t, i spun eu!
S, i primarul, rotofei, cu pălăria de pâslă pe ceafă, se

depărtă încet, călcând ca din pod în bocâncele cu talpa
groasă de-un deget.

Pe cioban îl opreau tot, i:
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— Îl jucas, i, Bugheo!
Flăcăul parcă simt, ea nevoie să spuie la tot, i că el rupe

ghioaga în două, că nu putea să-l împungă în mai as, a, din
senin.

— Cum să mă-mpungă, mă?!
S, i râdea cu hohot, în gâlgâiri scurte, de răsuna ulit, a.
Către seară ies, i din sat s, i luă drumul spre stână.
Când ajunse, oile erau în strungă, ceilalt, i ciobani stă-

teau pe scăunas, ele spătariului s, i mulgeau. Bughea îs, i
azvârli căciula pe ceafă s, i strigă: Cu ghine!, apoi se as, eză s, i
dânsul în rând cu ceilalt, i, luă o cupă s, i bău, însetat, laptele
dintr-însa.

Apoi întoarse capul:
— Mă, în Stejărel o fost azi doftoru.
Ciobanii mulgeau înainte.
— Auzit, i voi, o fost doftorul în Stejărel... Da t, i l-am

jucat eu!
Ciobanii lăsară din muls. Bughea urmă:
— Că venise oamenii la dânsul ca la biserică. S, i eu

le-am zis: Mă, doftoru nu s, tie nimica... El s, i pe mine m-o
găsi bolnav... S, i-am pus rămăs, ag că m-o găsi.

Apoi Bughea povesti toată întâmplarea s, i încheie:
— Să-l fi văzut cum mă sucea, cum mă bocănea, s, i da

mereu: Că mă împunge, că mă taie prin mai.
Ceilalt, i se puseră pe râs. Dar baciul le făcu semn.
— Hai, că-nnoptăm.
Oile intrau pe rând prin deschizăturile spătariului.

Laptele cădea în cupele din gălet, i, sărind în stropi albi
s, i mărunt, i, ca s, i cum fierbea.

Ciobanii gâfâiau, ostenit, i.
Deasupra muntelui, deasupra brazilor negri, luna îs, i
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închega turta ei de ceară. De undeva, departe, răsuna un
bucium. Bughea zise:

— He-he, ist de buciumă îi Ungureanu, îi Joji de pe
Onofrei.

Se sculă, se scutură să-s, i alunge gândurile care parcă-l
cuprinseseră, se duse la aripa oilor, într-o colibă, unde
dormea dânsul, luă buciumul s, i suflă prelung. Sunetul
se împrăs, tie departe, departe, furis, ându-se din munte în
munte.

Dar cum sufla as, a, deodată i se păru lui Bughea că-l
taie prin des, ert, în dreapta. Lăsă repede buciumul s, i se
apucă de mijloc:

— Măi, al dracului!
Apoi veni în stână. Ceilalt, i strecurau laptele în budăie.
Bughea nu-s, i putea t, ine vorba în gură:
— At, i auzit, cică-s bolnav de mai!
Tovarăs, ii lui iar râseră.
S, i fiindcă-n ziua asta era slobod, se duse într-un colt,

să stea, dar parcă simt, i din nou o împunsătură, în acelas, i
loc; se frecă s, i, printre dint, i, îi scăpă iar mirarea:

— Măi, al dracului!
Stete ce stete, apoi se duse în coliba lui s, i se culcă.

Adormi repede, dar visă urât. Se făcea că se întâlnise în
munte cu o dihanie uricioasă, un fel de maimut, ă cu un-
ghii lungi s, i ascut, ite. Cum îl zări, se s, i repezi la dânsul;
dar el o cuprinse în brat, e, o strânse voinices, te, ferindu-s, i
chica, se rostogoliră pe iarbă, s, i la urmă o dovedi. Dar cum
se zvârcoleau jos, dihania îi înfipse unghiile în des, ert, în
dreapta. Se sculă asudat, trăgându-s, i sufletul, ca s, i cum s-
ar fi luptat într-adevăr. Îl durea stras, nic în partea dreaptă.
Bughea se ridică în picioare, se frecă la ochi, apoi de data
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aceasta spuse tare, înfuriat:
— Măi, al dracului!
S, i ies, i din colibă. Luna parcă încremenise drept în

cres, tetul stânii. Dinăuntru se auzea răsufletul oilor. Cio-
banul se coborî în vale, se duse la s, ipot să bea apă; izvorul
curgea repezit; în bătaia lunii, parcă era de lapte. Răceala
apei îl mai dezmetici. Dar durerea o simt, ea acum deslus, it:
parcă-l împungea un ac. Se întoarse s, i se culcă iar.

Durerea îl t, inu s, i a doua s, i a trea zi. Îl t, inea întruna.
Ciobanii, cărora la urma urmei le spuse, îl râdeau:
— T, i-o intrat în cap ca la muieri. Ai slăbit, prostule. Ai

vrut să-t, i bat, i joc de doftor, s, i te-o mâncat dânsul fript.
Baciul bătrân îl bătu pe spate:
— Odată s, i-odată tot trebuia să t, i se împlinească: prea

credeai s, i tu lumea proastă.
Bughea îs, i aducea acuma aminte mereu de cuvintele

popii Eftimie: Ăi fi având ceva dacă t, i-o spus... Acela-i
om cu carte. Pe zi ce trecea, slăbea mai tare; se silea să
t, ie într-însul tot ce-i fulgera prin minte, să nu mai spuie
nimănui nimic. De multe ori vroia să se ia cu altceva, râdea,
dar când credea că a scăpat, deodată acul îl împungea;
atunci se înfuria, îi venea să se azvârle cu capul în jos într-
o prăpastie.

Ca să se întoarcă în sat, nici nu se gândise. Cum avea să
dea ochi cu flăcăii? Dar într-o bună zi, răzbit, lăsă rus, inea
la o parte s, i se coborî din munte.

Când îl văzură flăcăii, aproape nu-l mai cunoscură.
Unii se uitară îngrijat, i la dânsul, alt, ii râdeau pe ascuns,
căci tot le era frică.

Bughea vorbea cu capul plecat:
— Dă, pesemne că tot eram eu bolnav. O fost într-un
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ceas rău gluma.
Primarul, când auzi, veni într-un răsuflet să-l vadă.
— Ei, Bugheo, văzus, i pe dracul?
Ciobanul tăcu. De-abia trecuse o lună s, i jumătate de

la întâmplarea lui. Primarului i se făcu oarecum milă:
— Vino mâine, că trece iar domnul doftor pe-aici. Ca

să-l împăcăm, am fost de patru ori la dânsul, la res, edint, ie.
Că alergau biet, ii oameni până acolo, la el, din pricina ta.

Bughea se duse la popă, să mâie noaptea; acesta îl
boscorodi:

— Vezi, băiete, cu Dumnezeu s, i cu învăt, ătura, care
tot dânsul ne-o dă, să nu te pui. Iacă ce-ai păt, it. Stai s, i te
odihnes, te, s, i mâine dimineat, ă, la doftor, taică! Să te rogi
cu lăcrimile în ochi, să-t, i dea ceva, să te puie pe picioare,
cum ai fost.

A doua zi dimineat, ă, când ajunse la primărie, doctorul
s, i venise, căutase aproape pe tot, i, mai avea vreo doi-trei.

Flăcăii se strânseră să vadă pe Bughea, care rămase
put, in în sală până ce se isprăvi cu ceilalt, i, apoi intră s, i
dânsul, smerit.

Primarul vorbi încet ceva doctorului la ureche; acesta
se uită la flăcău, clipi, îs, i apropie palmele bucuros, apoi
zise:

— As, a! Ei, tot te prefaci, fârtate? Ia întinde-te ici.
Ciobanul se întinse pe bancă, doctorul îi ridică, peste

cap, cămas, a, îl ciocăni, îl căută îndelung, apoi înălt, ă capul.
— Te-ai uns cu doctoria ce t, i-am dat?
Bughea de-abia îngăimă:
— Nu, sărut mâna.
Doctorul făcu o mis, care, ca s, i când ar fi vrut să-i dea o

palmă, strâmbă din nas, îl mai ciocăni, mai sus, mai jos,
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apoi se întoarse către primar:
— Vezi-l? Atunci o fi fost bolnav, dacă i-am spus; dar

acum n-are nimic, nimic; îi teafăr.
Flăcăii se uitară cu gura căscată unii la alt, ii.
Bughea începu să se vaite.
— Mă împunge, as, a, ca o sulă... Nici nu pot dormi.
Doctorul îl ciocăni în frunte:
— T, i-a intrat în cap, t, i-a intrat în cap! Ce aveai atuncea

nu mai ai acuma; să mănânci bine s, i să nu te gândes, ti la
boală, năucule!

Bughea parcă se mai însenină o clipă, apoi iar începu
să se vaicăre.

Doctorul, furios, clipi repede, luă un praf de chinină,
îl vărsă întrun pahar cu put, ină apă s, i i-l întinse.

— Na, bea asta, să nu te duci as, a... cu mâna goală.
Ciobanul bău s, i se ot, ărî ca de moarte:
— Nu mai sunt eu om de-acum! zise el.
Doctorul închise cutia, mai vorbi, răstit, cu primarul,

s, i porni. Dar când vroi să iasă din odaie, deodată se repezi
pe us, ă o babă cu o găină subsuoară baba ceea cu durere
de cap. Cum îl văzu pe doctor, îi întinse găina s, i-i aruncă
repede un potop de mult, umiri:

— Dumnezeu să-t, i deie sănătate, suflet, ele, să trăias, ti
o sută de ani, să nu mai îmbătrânes, ti dintr-atâta, că mi-ai
scăpat zilele.

Doctorul se opri, îs, i zbârci fat, a iară nemult, umit, se
uită la ea s, i, după ce se gândi put, in, îi zise:

— Da, da, îmi aduc aminte de tine, dar... Eram supărat
s, i nu t, i-am dat nimic.

Pe chipul babei trecu o lumină de zâmbet, apoi urmă
repede:
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— Nu mi-ai dat, dar tot din t, idula dumitale se cheamă
că m-am vindecat, că mi-o dat-o ciobanul ista, de-am făcut
alifie la Cheatra. S, i cum m-am uns la tâmple, cu mâna mi-
o luat durerea. Iaca as, a, cu mâna...

Doctorul nu-i dete vreme să isprăvească, se strâmbă
grozav, o îmbrânci la o parte s, i ies, i strigând cât îl t, inea
gura:

— Aista-i un sat de năuci, domnule, un sat de năuci!
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Furnica

În mahalaua Tătăras, ilor tot, i îl cunos, teau pe Ion Cuhulea.
Născut s, i crescut acolo, trăind cincizeci de ani în s, ir numai
pe locul acela, nici nu putea fi altfel. Copiii, de la vârsta de
s, apte ani, când prindeau să învet, e carte, pe lângă s, coală,
mai s, tiau unde-i biserica s, i casa lui Cuhulea; iar biserica
era mai greu de nimerit decât căsut, a mos, neagului. Dintr-
un bordeias, prizărit, locuint, a Cuhules, tilor la-nceput, as-
tăzi mos, neagul clădise, din munca lui, patru odăit, e, cu
peret, ii îmbrăcat, i pe dinafară într-o perdea de iederă care
flutura la cea mai mică bătaie a vântului, ca un fald de
steag. S, i cum era pe un vârf de dâmb, din orice parte a
Tătăras, ilor puteai privi drept în ograda lui Cuhulea.

La început Cuhulea a fost paracliser un s, ir întreg de
ani, apoi, la bătrânet, e, s-a lăsat, s, i acum stătea să se odih-
nească. Om scurt, ciolănos, purta mustăt, ile rase s, i, cum
era spân, mai nu i se cunos, teau nici sprâncenele. Nu-
mai ochii albas, tri s, i totdeauna speriat, i împrăs, tiau ceva
neobis, nuit peste fat, a lui. Era morocănos, rar intra în vorbă
cu cineva, s, i atunci două-trei vorbe de schimba, atâta, în
portit, ă, apoi repede se trăgea, ca ariciul, în ograda lui. De
câte ori treceai pe la dânsul, îl vedeai, printre parmaclâc,
stând pe vârful picioarelor, privind vreo floare din grădină,



sau la vreo găină ce scurma. Asta era patima lui Cuhulea:
să privească, să se uite cu de-amănuntul s, i îndelung la
câte ceva patima omului care trăies, te singur s, i are răgaz
să vadă s, i să gândească.

Stătea ceasuri întregi în fat, a unui trandafir sau a unei
garoafe. S, tia fiecare floare când s-a desfăcut din boboc
s, i aproape vedea crescând orice tulpină din grădina lui.
Urmărea cu ochii lui rotunzi toate vietăt, ile din ogradă:
s, tia că găina Bogheta nu se oua la un loc cu celelalte, căci
o pândea Sura, o nadoleancă pestrit, ă la pene, s, i o ciupea
de creastă până i-o însângera, de aceea o lăsa să se ouă
lângă gard, într-o tufă de brusturi, iar iarna, în pod, după
horn. Cunos, tea pricina dus, măniei dintre câinele lui s, i cel
al vecinului. Nu era frunză care să cadă, nu era creangă
care să se usuce, fără ca mos, neagul să nu se întrebe s, i să
nu cerceteze cum s, i ce fel se întâmplase lucrul.

S, i din pricina asta îi s, tiau cu tot, i de frică. Mai cu seamă
de la întâmplarea cu banii lui Almas, u. Acestuia i se furase
nis, te parale, tot ce strânsese s, i el o viat, ă întreagă, vreo
două-trei sute de lei. S-a plâns bietul om la tot, i, s, i atâta
era de amărât, c-a venit s, i la Cuhulea să-i spuie. Cuhulea
l-a ascultat, s, i pe urmă i-a vorbit as, a, ca din senin:

— S, tii că pe Arghir l-am văzut cumpărând ieri o găină?
Almas, ul rămase cu gura căscată: ce-i vorbea el, s, i ce-i

răspundea mos, neagul? Dar acesta adăugă:
— S, i de ziua lui a făcut chef stras, nic.
Cum Almas, u stătea tot ca picat din cer, Cuhulea dădu

mai de-a dreptul:
— Dă, când mănânci o viat, ă-ntreagă bors, cu s, tir, s, i

sai deodată la ciorbă de găină... Apoi se lepădă: Dă, eu nu
zic... Numai t, i-am spus, că omul, dacă are ochi, trebuie să
vadă.
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Păgubas, ul a-nt, eles, a cercetat s, i a găsit ce mai rămă-
sese din bani la Arghir.

Într-o vară, cum bătrânul urmărea cu privirea o gân-
ganie ies, ită la lumină, ca să vadă la rădăcina cărei flori
s, i-o fi având cuibul s, i să i-l stârpească, îl strigă la zăplaz
un băietan, unul Ilie Trăsnea, scriitoras, la percept, ie:

— Mos, Cuhulea, mos, Cuhulea!
Mos, neagul nu se mis, că, dar, la urma urmei, după ce

dete de locul gânganiei, întoarse capul s, i întrebă:
— Ce-i?
— Apoi... Dă! t, i-as, vorbi ceva.
— Zi!
— Vin-aici!
— Ei! că multe-t, i mai trebuie!
S, i bătrânul coborî încetis, or până lângă băietan.
— Ce-i?
— Mos, Cuhulea, t, i-as, spune ceva, da... Să nu te superi.
— Da zi odată, băiete.
— Uite ce-i: pe Smaranda, pe vară-mea, iar a alungat-o

bărbatusău. A bătut-o s, i-a gonit-o din casă. Sfătuies, te-l
s, i dumneata, mos, Cuhulea, poate-o primi-o, c-a bătut-o
degeaba.

Cum vorbeau as, a, numai iată s, i femeia, Smaranda. S, i,
cum auzise cele câteva cuvinte din gură, îs, i duse pestelca
la ochi s, i începu să spuie, printre sughit, uri de plâns:

— Degeaba; că nici moartă nu-i mai intru în casă.
După ce-s, i s, terse ochii, ca să dea loc celuilalt rând de la-
crimi, urmă: Mai bine m-oi vârî slugă undeva, să-mi câs, tig
o bucată de pâine, s-o pot mânca fără bătăi... Iacă, te-oi
sluji pe dumneata, mos, Cuhulea. Zău te-oi sluji, numai pe
mâncare.
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Mos, neagul tresări, măsură femeia din cap până-n pi-
cioare, îi privi rochia s, i i se păru curată; polcut, a parcă nu-i
era prinsă în ace, ca la cele lenes, e, era încheiată în nasturi;
în picioare, pantofi.

Repede, ca într-o sclipire, îi trecu pe dinainte bătrânu-
lui toată viat, a lui de singuratic.

Trebuia să se gândească.
— Uite ce e, zise, în sfârs, it, vino mâine pe la mine,

s, i-om vedea, om vedea...
Băietanul s, i femeia plecară, iar bătrânul se duse în

casă, luă un cut, it s, i se întoarse în grădină, să sape la tul-
pina rozetei unde se dusese chiftirit, a. Cum săpa, nerăbdă-
tor să dea mai repede de jiganie, deodată îs, i aduse aminte
de femeie. S, i, cum dezgropa t, ărâna, as, a îs, i dezgropa în
minte trecutul lui, viat, a lui singuratică, petrecută aici, în-
tre cât, iva peret, i. Da, era bătrân, se simt, ea mai slab, i-ar fi
prins bine tovărăs, ia unei fiint, e; s, i, totus, i, când se gândea
să mai amestece încă pe cineva în treburile s, i în mersul
traiului zilnic, parcă se cutremura. De când era pe pământ,
îs, i ducea rostul singur; de ce s-ar lenevi tocmai la sfârs, it?
Dar lacrimile femeii îi muiau inima...

Dădu de cuibul chiftirit, ei, într-o împletitură ca de câlt, i,
tocmai la rădăcina florii. Din cuib ies, iră repede două gân-
gănii, pe care Cuhulea le rostogoli cu limba cut, itului în
pahar. S, i se gândi: dacă s, i urâciunile astea trăiesc împre-
ună s, i se pot înt, elege, adică de ce n-ar încerca s, i el, că-i om
cu judecata întreagă, putând apropia ce-i bine, înlătura
ce-i rău. Apoi se uită în pahar. Să le omoare? Se cutre-
mură de scârbă. Străbătu ograda, deschise portit, a din
fund s, i, ies, ind pe locul pustiu de din dosul casei, se duse
pe marginea râpei s, i aruncă gângăniile în fundul ei.

— As, a!
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Apoi mai meremetisi un perete, închise păsările mai
dereme s, i, fiindcă simt, i un junghi în dreapta, se culcă cum
înserase. Peste noapte îi fu cam rău. Avea fierbint, eală. Se
sculă, bâjbâi pe întuneric, să caute o lămâie, să-s, i facă
limonadă. Vorbea singur:

— Dacă ar fi cineva să mă îngrijească, nu m-as, năcăji
as, a.

Pentru întâias, i dată îi venise gândul acesta. De când
s, tia că ar putea să aibă un ajutor, parcă îi mai slăbise hotă-
rârea de până acum în viat, ă.

A doua zi dimineat, ă, când veni femeia, o întrebă:
— Da bărbatu-tău ce-o să zică?
— Ce să zică?
— Îl ai cu cununie?
— Nu.
— Apoi atunci rămâi, să fii femeie la locul tău, să-t, i

vezi de treabă, s, i-o să fie bine.
Într-o lună de zile, Smaranda se deprinsese s, i cu casa,

s, i cu păsările, s, i cu florile cu toate obiceiurile stăpânu-său.
Cum s, tia put, ină carte, îi t, inea socoteală de cheltuielile zil-
nice; iar drept răsplată purtării acesteia, Cuhulea o punea
cu el la masă.

Se deprinseseră as, a de bine unul cu altul că toate tre-
burile erau pe mâna femeii, iar mos, neagul îs, i vedea numai
de florile lui.

Într-o seară, cam după vreo opt luni, cum stăteau în
cerdac, bătrânul îi vorbi rar, as, ezat:

— Ascultă, Smarando! Tu es, ti femeie harnică s, i bună.
Mi-ai îngrijit casa, s, i pe mine, s, i m-ai mult, umit totdeauna.
Ca s, i mine, n-ai pe nimeni în lume. Eu îs bătrân, mâine-
poimâine mă duc. Cui rămâne tot ce-am agonisit?
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Femeia privea drept înaintea ei; parcă înt, elegea ce
avea să urmeze în vorba bătrânului.

— Cui rămân toate astea? T, i le-as, lăsa t, ie... da vezi, ca
să fie în regulă toate, ar trebui să-mi fii nevastă, s, i sunt
bătrân... iar lumea îs, i bate joc de oameni... Ai vrea?

Femeia răspunse scurt, cuvântul pregătit mai dina-
inte:

— Da.
Spusese vorba asta ca oricare alta, o vorbă care t, i-ar fi

adus un pahar cu vin când t, i-e sete de apă, o frunză când ai
vrea o floare, s, i totus, i o vorbă care, oris, icum, mult, umes, te,
cel put, in, dacă nu poate da fericirea.

Când auziră tătărăs, enii că se însoară Cuhulea, mult, i
au râs, alt, ii au dat din umeri nu era treaba lor , iar unii
i-au dat s, i dreptate. Nunta s-a s, i făcut într-o duminică,
acasă, numai cu popa, cât, iva oameni s, i vărul Smarandei.
S, i a trecut s, i asta; lucrurile au intrat iar în vadul lor.

Nimic nu se schimbă în casa lui Cuhulea; atâta doar
că în locul odăii de culcare a Smarandei se făcu un fel de
sufragerie. Protivnic obiceiului de până acum, la masă
venea de două-trei ori pe săptămână vărul femeii. Cum
toată gospodăria era în mâinile Smarandei, bătrânul se
plimba de colo până colo, uitându-se cu de-amănuntul,
cum avea obiceiul, la toate. Smaranda parcă mai întine-
rise, s, i schimbarea aceasta nu scăpase ochiului bărbatului
ei. Într-o lună se înviorase. Cuhulea simt, ea o bucurie
ascunsă, de care nu-s, i dădea bine seama; era mult, umit
că putuse să mis, te ceva în sufletul amărât, odinioară, al
femeii.

Într-o seară, era prin august, Cuhulea întârziase la vie,
un petic de vie ce avea la deal, nu tocmai departe; băietanul,
vărul Smarandei, rămăsese să mănânce cu dânsa. S, i cum
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da să se ducă, se sculă în picioare s, i se apropie de nevasta
lui Cuhulea:

— Zi, tot nu vrei?
— Nu.
Flăcăul o apucă de umeri s, i o întoarse bine spre el:
— Uită-te la mine. Nu?
— Nu.
— Ei, asta-i!
S, i se aplecă repede s, i sărută femeia apăsat pe buze.
Femeia nu s-a ferit; văru-său s-a dus, iar dânsa a rămas

cu capul în mâini, ca amet, ită. De mult se împotrivea pati-
mii acesteia, dar vedea bine că se sfârs, ise, trebuia să cadă,
tocmai acum, când îs, i legase viat, a în fat, a lui Dumnezeu
de un altul.

Pe drum, băietanul se întâlni cu bătrânul. Ca s, i cum s-
ar fi s, tiut vinovat fat, ă de el, îl ocoli. Cuhulea băgă de seamă.
De altfel, mai demult parcă purtarea tânărului ăstuia nu-i
cam plăcea. Când intră în odaie, găsi pe Smaranda tot as, a,
cu fat, a în palme.

Se duse repede lângă ea, o mângâie:
— Ce ai, Smarando, ce ai?
Se uită drept în ochii ei s, i o văzu plânsă. Îi spuse deo-

dată:
— Ascultă, t, i-a adus vreo veste rea. Să s, tii, să nu-l mai

văd pe aicea. Să nu-l mai văd. Nu-mi place purtarea lui!
Femeia tresări, se ridică repede, îs, i dădu părul în sus,

pe frunte, s, i schimbând vorba:
— Ce mai e pe la vie, mos, ule?
Tot mos, ule îi zicea lui Cuhulea.
Bătrânul, căruia de mult încă nu-i mai plăcea să-i zică

astfel, se hotărî să-i spuie, dar se opri îndată, rus, inat.
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Iarna trecu repede; primăvara se pregătea să aducă
iarăs, i mos, ului bucuria florilor.

Lucrurile nu suferiseră altă schimbare decât că Ilie
Trăsnea venea acum mai rar, că-i spusese Smaranda. Iar
în urmă bătrânul i-o tăiase de tot:

— Ia ascultă, omule, casă n-ai? N-ai s, i tu ce munci?
Băietanul scrâs, ni din dint, i, se duse în odaie, chipu-

rile să-s, i ieie o legătură, se uită pe fereastră, să vadă nu
cumva Cuhulea vine după el, s, i, zărindu-l tot acolo, plecat
deasupra unui strat cu flori, vorbi repezit Smarandei:

— De-acu nu mai pot veni pe aici. S, i o luă în brat, e.
Apoi, cu glasul stins: Vino tu pe la mine.

Femeia se zbătea; zise:
— Nu pot.
— Să vii!
Femeia tăcu, s, i băiatul ies, i pe poartă ca o furtună...
Odată, stăteau afară, în fat, a casei, pe o bancă; Cuhulea

îs, i aduse aminte:
— Smarandă! n-am pus fărmătura de pâine furnicii

mele.
S, i plecă în casă. De o săptămână în s, ir, o furnică ve-

nea pe masa albă de lemn să-s, i caute hrana. Întâi s, i-ntâi,
când o văzu fugind cu piciorus, ele ei mărunte pe lemnul
geluit curat, Cuhulea, temându-se că au năvălit furnicile
în dulcet, i, se repezi la dulap.

Acolo nu văzu vici una, s, i cum se întorcea s-o prindă
s-o zvârle afară, băgă de seamă că furnica umflase o făr-
mătură de coajă s, i o ducea grăbită spre ascunzătoarea ei.
Mos, neagul o lăsă atunci s, i o privi până se făcu nevăzută,
cu coajă cu tot, sub fat, a mesei. A doua zi o văzu din nou,
căutând iute, mis, cându-s, i cele trei bucăt, i ale trupului ei,
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ca trei mărgele îns, irate; dar fiindcă masa era s, tearsă, Cu-
hulea îi zvârli el o bucăt, ică de miez. Furnica o luă s, i se duse.
A treia zi chemă s, i pe Smaranda să vadă lucrul acesta s, i,
de o săptămână în s, ir, în fiecare zi, dimineat, a s, i seara,
hrănea gângania. Astă-seară o uitase.

Când se întoarse din nou în cerdac, Cuhulea zâmbea
mult, umit; zise:

— Mă as, tepta!
— I-ai dat?
Bătrânul se plecă, s, i-n taină:
— Ghici ce?
— Ce?
— Cozonac, cozonac.
S, i prinseră să râdă!
Peste două zile venea Pas, tele. Era cald s, i-o seară linis, tită.

Departe tare, dealurile viorii păreau că se topeau în aer,
s, i-ncetul cu-ncetul nu se mai zăriră. Se lăsa noaptea. Zar-
zării înfloriseră, s, i mirosul florilor lor, mirosul rozetelor
s, i-al zarnacadelelor se împrăs, tia adormitor. Femeia se
gândea cu mult, umire la viat, a ei tihnită, alăturea de omul
acesta bătrân, care se purtase până acum cu dânsa ca un
tată. S, i totus, i parcă-i venea să plângă. De ce? În pieptul ei
simt, ea as, a ca un val care se ridica repede de la inimă spre
gât, spre sufletul ei, s, i o chinuia parcă, o înăbus, ea. S, i cum
îs, i apăsa pieptul fără de voie cu mâna, lacrimile îi izvorâră
din ochi s, i începu să plângă cu sughit, uri.

Bătrânul se repezi spre dânsa. Îi luă capul în mâini, îl
alintă ca pe al unui copil, o legănă, cuprins de mâhnire:

— Ce ai? Ce t, i-e, Smarando? T, i-e rău? Es, ti bolnavă
cumva?

Femeia răspunse printre suspine:
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— Nimic, nu-i nimic. Nu s, tiu de ce m-am înecat, deo-
dată.

Apoi au rămas tăcut, i...
Smaranda tânjea. Bătrânul nu-s, i vedea capul. Nu s, tia

ce are femeia. Aduse un doctor, acesta se uită zâmbitor la
amândoi s, i-i încredint, ă că nu-i nimic:

— Boalele astea îs, i găsesc leacul.
Cuhulea cumpăni vorbele aceste; apoi, în mintea lui,

deprinsă să apropie s, i să cântărească toate, parcă se făcu
lumină. Puse în legătură îndepărtarea lui Ilie cu tânjirea
femeii. Oare nu se iubeau? S, i-ntâias, i dată îs, i dete seama
că-n sufletul lui era ceva mai mult decât iubirea unui tată.
O iubea. Lui Cuhulea îi era parcă rus, ine să se gândească la
asta, îs, i bănuia singur, aduna atâtea dovezi potrivnice ca
să-s, i scoată din minte credint, a asta, s, i totus, i sufletul ies, ea
biruitor. O ciudă grozavă îl cuprinse împotriva slăbiciunii
lui s, i-mpotriva lui Ilie.

În seara aceea se plimbă mult, singur, prin ogradă,
până îl strigă nevasta:

— Mos, ule, e răcoare. Intră înăuntru!
Într-o zi Smaranda se dusese după nis, te târguieli s, i

nu se întoarse decât seara, târziu. Bătrânul o as, teptase
neastâmpărat, în poartă, s, i cum o văzu:

— Unde-ai fost?
— În târg.
— De-atuncea? De la prânz? Hm!
S, i din clipa aceea bătrânul o urmări aproape pas cu

pas.
Într-o duminică erau amândoi în grădină, Cuhulea cu

florile lui, Smaranda la parmaclâc. Cum curăt, a o rozetă
de câteva frunze uscate, mos, ului i se păru că nevastă-sa

422



vorbes, te cu cineva. Întoarse capul era Ilie; băietanul, vesel,
îl strigă:

— Ce faci, mos, Cuhulea?
Iar femeia se depărtă repede s, i o luă spre casă. Bătrâ-

nul mormăi:
— Bine!
Apoi întoarse spatele. Dar lăsă stratul cu flori s, i veni

s, i el în odaie. Când intră, i se păru că femeia, care nu
se as, teptase să-l vadă, făcuse o mis, care de mirare. Zăpă-
cită, Smaranda încremeni la capătul mesei unde o găsise.
Bătrânul o întrebă:

— Ce făceai?
Femeia rămase o clipă fără să răspundă, apoi, aruncându-

s, i ochii pe masă:
— Uite, mă uitam că a ies, it iar furnica.
Bătrânul crezu; începu să privească s, i el. Furnica sta

în mijlocul mesei, căutând parcă fărmătura obis, nuită.
Smaranda ies, i să-s, i vadă de treburi, iar bătrânul rupse

o bucăt, ică de miez s, i-l aruncă. Apoi se uită cu mare băgare
de seamă. Furnica apucă fărmătura s, i începu să o tragă, ca
pe celelalte, spre capătul mesei. Atunci, absorbit în urmă-
rirea ei, căută să vadă unde o să se ducă. Furnica se coborî,
us, oară. Cuhulea se lăsă pe vârful picioarelor să se uite, s, i
deodată ochii i se opriră pe un petic de hârtie strecurat
între fat, a de lemn s, i stinghia ce lega picioarele mesei. Bă-
trânul uită furnica, trase hârtia mototolită, vârâtă repede,
la întâmplare, în ascunzătoarea ei, îs, i luă ochelarii s, i se
duse lângă fereastră să citească:

Te-am as, teptat iar joi. De ce n-ai venit? Pândes, te
mos, neagul când s-o duce la vie. Ori t, i s-a făcut milă de el?

Scrisoarea era de la Ilie, îi cunos, tea scrisul. Bătrânul
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începu să tremure, apoi căzu, moale, pe scaun. Vrasăzică,
nu se îns, elase. Se iubeau. Atuncea, când a întârziat, dânsa
la Ilie fusese. S, i acum a fost de ajuns numai o clipă ca să-i
s, i strecoare bilet, elul. O ură grozavă îl cuprinse împotriva
omului aceluia care-i adusese femeia aceasta în casă s, i
care acuma îi sfărâma viat, a. Cine-l pusese să o ieie, să o
culeagă de pe drumuri?

Smaranda intră. Când văzu pe mos, neag stând pe
scaun, la capătul mesei, se uită îngrijată.

Cuhulea începu, înecându-se parcă:
— Smarandă, o să mă duc la vie.
Femeia se prinse, întrebă grăbită:
— Când, mos, ule?
Bătrânul se sculă, cu ochii rătăcit, i.
— Astăzi, ca să te pot, i duce mai degrabă la Ilie.
Femeia încremeni. Dar furia cuprinse pe bătrân. Se

repezi la nevastă-sa s, i o apucă de mâini, strângându-i-le:
— Astăzi, astăzi, acuma, ca să te duci la Ilie. Auzi?...

Ai ascuns hârtia, dar am gâsit-o. Mi-a scoc-o Dumnezeu
înainte... Hai, du-te la Ilie al tău.

Smaranda căzu în genunchi.
— Mos, ule!
Dar bătrânul o lovi, răcnea ca scos din mint, i:
— Să te duci din casa mea. Să te duci! S, i începu s-o

îmbrâncească: Acum, în clipa asta chiar.
Femeia se prăvăli pe podele, bătrânul o împinse dez-

nădăjduit spre us, ă:
— Afară, afară! Ticăloaso!
Când se dezmetici bine, se trezi singur. Smaranda

se dusese. Cuhulea rătăci prin toate odăile, căutând. Îi
venea să meargă să o aducă, s-o ierte. S, i iarăs, i se înfrâna.
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O rus, ine îl cuprinse: ce va zice lumea? Apoi deznădejdea
îl doborî.

Seara se lăsă rece. Se culcă îmbrăcat. Adormi repede
s, i avu vise grozave. Părea că după un drum lung s, i greu,
ostenit, se as, ezase la poalele unui munte. Un munte ne-
gru, fără fir de iarbă, fără un copac. S, i cum privea spre
înălt, imea întunecată de pământ, deodată aceasta începu
să se clatine, să se mis, te. Fiecare bulgăre de t, ărână prin-
dea viat, ă, mis, uia în grămada înaltă până la cer. S, i, ca
prin farmec, milioanele de fire de t, ărână se revărsară,
împrăs, tiindu-se potop împrejur, acoperindu-l, înăbus, indu-
l s, i pe dânsul cu desăvârs, ire. Apărându-se, căutând să
scape, de-abia atuncea băgă de seamă că toate acele erau
furnici. Se trezi îngrozit.

Se odihni put, in pe marginea patului. Apoi se duse
de deschise fereastra. Aerul rece al nopt, ii îl dezmetici;
întreaga întâmplare i se desfăs, ura în minte. S, i gândul i
se opri cu îndărătnicie la furnica aceea care-l pusese pe
urma nelegiuirii femeii lui.

O ură nebunească îl prinse împotriva gânganiei care
fusese trimisă, ca un duh rău, să-i tulbure linis, tea. Se sculă
s, i se duse lângă masă.

Dimineat, a îs, i vărsa lumina prin ochiurile geamurilor.
Bătrânul as, tepta cu ochii mari, ca-n preajma unui dus, man.
S, i deodată, în raza de soare ce se as, ternea pe masă, colo, în
capăt, zări furnica alergând us, oară, să-s, i caute fărmătura.

Bătrânul se sculă în picioare, ridică palma s, i, când
gângania se opri, iscoditoare, în mijlocul mesei, Cuhulea
îs, i repezi mâna cu atâta putere, că se clătină sticlăria pe
polit, ă. Sub lovitura grozavă, furnica se făcu una cu lem-
nul. Apoi, rătăcit, Cuhulea umblă printre nis, te lăzi, găsi o
frânghie s, i trecu în cămară.
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...Tocmai spre seară, Smaranda veni să-i cadă în ge-
nunchi, dar din prag băgă de seamă că în us, a cămării se
vedeau picioarele bătrânului, până la genunchi, atârnând
în aer. S, i, îngrozită, se repezi în ogradă:

— Sărit, i, că s-a spânzurat mos, ul!
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Nucul lui Odobac (1910)





Nucul lui Odobac

Satul Ars, it, eni e as, ezat într-o văgăună; casele lui mărunt, ele
s, i albe, ghemuite una-ntr-alta, se văd, de pe muchile dea-
lurilor dimprejur, ca nis, te ouă într-un cuibar. Pământul
Ars, it, enilor e nisipos s, i sterp; iarba cres, te atât de rară, în-
cât, în loc să îndulcească vederea, pătează, ca o pecingine,
fat, a galbenă a locului. Doi-trei copaci se înalt, ă, istovit, i, cu
crengile rare, cu frunzele străvezii, care as, tern pe jos, vara
în amiază, o umbră destrămată, ce măres, te s, i mai mult
setea de răcoare.

Dar, ca lucru de neînt, eles, ca o minune, se ridică pe
dealul lutos s, i sterp dinspre răsărit un nuc stras, nic, bătrân,
de câteva sute de ani, copac lacom, care suge parcă tot
sucul locului dimprejur prin miile de rădăcini ale căror
vit, e nu mai încap sub pământ s, i ies, să atârne despletite, ca
nis, te cozi, afară. Din trunchiul gros să nu-l cuprindă trei
oameni, muncit, întors s, i încremenit ca într-un spasm,
se desfac două ramuri vânjoase, ce merg, încles, tate ca
nis, te brat, e, până sus, apoi deodată se izbesc una pe alta în
lături, împros, când fiecare sute s, i mii de crengi ce se unesc
într-un frunzis, negru, cărnos, ca un aluat de fiere. S, i până
departe se împrăs, tie mirosul amar al frunzelor, miros ce
amet, es, te pe cutezătorul adăpostit la umbra ce acoperă, ca



un ves, mânt negru, întreaga coastă de deal.
Ars, it, enii îl privesc cu jind, dar s, i cu un fel de frică, frica

pe care lucrurile neînt, elese o aruncă în sufletele slabe. Co-
pacului îi zic tot, i, din vechi, Nucul lui Odobac, fiindcă e pe
partea de loc a Odobăces, tilor, nis, te răzes, i avut, i, stăpâni-
tori din tată-n fiu prin părt, ile acestea. Multe vorbe ciudate
umblă pe socoteala nucului, dar una e mai cunoscută de-
cât toate: se spune că un bunic al bunicului lui Toader
Odobac de astăzi purtase judecăt, i, tocmai pentru bucata
de pământ ce-o stăpânesc s, i acum, cu unul Cârlibaba, un
zgârcit putred de bogat, care nici nu s, tia de rostul avut, iilor
lui. Acesta nu făcea alta decât să se ciondănească mereu
cu oamenii s, i să le mănânce, când putea, din părt, i. As, a, cu
Odobac, la urma urmei, i s-a împlinit. Că, din una-n alta,
au hotărât ca hotarul să le fie un nuc, nucul acesta, care pe
atunci să fi fost copac de un an, crescut în vale, la poalele
dealului dinspre răsărit. Dar, peste noapte, Odobac voini-
cul se gândes, te ce se gândes, te, se scoală, se duce la nuc, îl
apucă bărbătes, te de trunchi, îl smulge cu rădăcini cu tot s, i
se suie de-l înfige drept în cres, tetul dealului. S-o fi mirat
el Cârlibaba, Dumnezeu s, tie, dar prin minte n-a putut să-i
treacă vreodată că aceea îi treabă de om. Copacul s-a prins,
s, i hotarul a rămas acolo. As, a le merge vorba Odobăces, tilor
că-s vit, ă de urias, i. S, i-n adevăr că cine-l vede pe Toader
Odobac, pe mos, neagul s, i pe nepotu-său, pe Mitru Odobac,
cel mai tânăr s, i cel din urmă coborâtor din neamul lor,
înt, elege pentru ce de vorba lor ascultau până mai deunăzi
patru sate: Ars, it, enii, Moghiles, tii, Benza s, i Cotrut, ii.

Toader Odobac să fi trecut suta, după cât de multe
t, ine el minte. E un mos, neag înalt, spătos s, i uscat ca un
schivnic; prives, te ascut, it, vorbes, te limpede s, i calcă apăsat.
Când se opres, te să se uite la om, îs, i îndreaptă s, alele, care
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trosnesc ca un vreasc. Toader avusese un frate, pe Gheor-
ghe, mort, cu vreo cincisprezece ani în urmă, în pădurea
Benzei; s-a prăvălit un stejar peste dânsul, se-ncordase
voinicul în picioare, se măsurase o clipă cu copacul, dar
la urmă se prăbus, ise jos, rămânând mort, cu trunchiul
stejarului în brat, e, ca într-o luptă. Pe urma lui rămăsese
băiatul, Mitru Odobac, om ca de vreo douăzeci s, i cinci de
ani, nalt s, i spătos, ca s, i mos, u-său Toader, vânjos s, i uscat,
ca s, i dânsul, numai cu obrazul mai rumen s, i cu pletele
negre. Trăia la un loc cu mos, neagul, care-i t, inuse loc de
tată s, i din al căruia cuvânt nu ies, ise.

Numai de la o bucată de vreme mos, neagului i se păru
că băietanul nu-s, i prea vedea de treburile lui. Că fusese
vorba să se ducă până în Cotrut, i, să taie un pret, pentru
nis, te stuh cu un om de acolo, s, i nu se dusese. Că trebuise
să meargă până la res, edint, ă, cu livretul de oaste, s, i uitase.
S, i câte s, i mai câte, până când, într-o bună zi, mos, neagul
îl luă din scurt:

— Mitrule, t, ie nu t, i-s boii acasă.
Dar băietanul făcu pe prostul:
— Nu, îs la câmp, în Moghileni.
— Haide-haide!
Numai atâta îs, i spusese unul altuia. Dar prin sat se

ziceau mai multe. S, i ce vorbeau oamenii veni s, i până la
urechea lui Toader Odobac, căci întâlni pe Stoica, prima-
rul, s, i-l opri în drum:

— Bună, mos, Toader.
— Bună, primarule.
— S, i cu noroc, ai? Da se poate să nu ne spunet, i s, i nouă,

măcar mie, că-s bătrân s, i s, tiu multe s, i-am văzut de toate?
— Ce, primarule?
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— Păi nu ia Mitru pe Ruja lui Cazacu din Moghileni?
— Cum?
— Pe Ruja.
— Ruja?
— Iacă!
S, i Stoica, rotofei s, i îndesat, rămase locului, cu gura

căscată în fat, a privirilor crunte ale mos, neagului.
— Cine t, i-a spus?
Primarul înghit, i o dată, ca s, i când i s-ar fi uscat gâtle-

jul.
— Na, tot, i: popa din Moghileni, A Fărămit, ei din Benza,

ieri, când o venit cu cânepa la baba lui Farcas, . S, i... el...
Mitru chiar.

— Când?
— Acuma... acus, ica... e la primărie, vorbes, te cu nis, te

flăcăi.
Mos, neagul îs, i stăpâni furia s, i răspunse:
— As, a ceva s, tiu s, i eu; da vezi că nu-i îngăduisem să

facă vorbă. Apăi om vedea noi. Cu bine.
S, i Toader Odobac îs, i îndreptă o dată s, alele s, i porni.
Nu găsi pe Mitru la primărie s, i se întoarse dintr-o

întinsoare acasă. Mitru sta în mijlocul ogrăzii s, i cioplea
un leat, la un gard. Bătrânul se duse de-a dreptul la el:

— Mi-ai poruncit coliva?
— Ce colivă, mos, ule?
— Mi-ai luat măsură de sicriu?
— Ce sicriu, mos, ule?
— Mi-ai săpat groapa, sub nuc, unde t, i-am zis să mă

îngropi?
— Ce-i asta, mos, ule?
— Nu? Hai, grăies, te, nu?
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— Nu.
— Atunci de ce să s, tie alt, ii înaintea mea, care t, i-am

fost ca tată, că vrei să iei pe Ruja de nevastă?
— Mos, ule!
— Din patru sate, pe Ruja ai găsit-o? Pe Ruja tâlharului

de Cazacu, pe fata celuia care o furat caii lui tat-tău, de era
să-l spânzure colo, de nuc?

Băietanul se-ndreptă o dată s, i vorbi răspicat:
— De asta nu t, i-am spus, că s, tiam că n-o să vrei; da

fata-i bună, mos, ule, s, i vreau să mi-o fac nevastă.
— Ba nu!
— Ba da!
Mos, neagul ridică palma dreaptă s, i-l lovi peste obraz

cu atâta putere, că Mitru se clătină; dar băietanul se înălt, ă
parcă, îs, i înghit, i lacrimile s, i răspunse uscat:

— Ba da!
Atunci mos, neagul îl lovi s, i cu stânga, s, i palma răsună

sec. Băietanul se clătină din nou, îs, i încles, tă degetele pe
stinghia ce-o t, inea în mână; s, i, înt, epenindu-se în picioare,
spuse iarăs, i:

— Ba da!
Atunci loviturile mos, neagului înfuriat curseră ploaie;

la urmă, gâfâind, îl lăsă s, i-i zise:
— Acum du-te s, i te -nsoară cu Ruja.
— Mă duc.
Mitru îs, i s, terse lacrimile cu mâneca, îs, i suflă nasul,

aruncă leat, ul s, i ies, i pe poartă.
Toader se învârti prin casă, prin ogradă, apoi porni s, i

el; o luă spre Moghileni. Satul nu era cine s, tie ce departe.
Mos, neagul era deprins cu drumul acesta. Cum ies, i din
văgăuna Ars, it, enilor s, i mai merse put, in încolo, pământul
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parcă se schimba: încetul cu încetul, câmpul se îmbrăca,
imas, urile începeau să-s, i desfacă lăvicerele până departe,
încolo, spre Cotrut, i. S, i mergând as, a, gândurile bătrânului
se adunau s, i se risipeau, parcă se luptau între ele; multe-
multe îi mai veneau în minte. S, i dintre toate, faptul că
nepotu-său îl nesocotise i se înfipse ca un cui în minte. S, i
asta din ce pricină, din pricina unei femei!

Femeile din ziua de azi nu se asemănau cu celelalte, s, i
tocmai pentru asta el nici nu se însurase; dar la ce folos,
când Mitru se lăsase ademenit de Ruja? S, i ce fată; tată-
său un hot, de cai, ba se spunea că s, i Ruja îi ajută, că trece
s, i ea, noaptea, Prutul înot, când apele-s mari, s, i duce cai
dincolo, în t, ara rusească. Cu gândurile acestea, Toader
Odobac dumecă drumul s, i, fără de veste, se trezi în imas, ul
Moghilenilor. Cum îs, i aruncă privirile încolo, deodată îi
răsări înainte o herghelie cu cai mărunt, i, s, i-n mijlocul ei,
călare bărbătes, te pe un sur, Ruja lui Cazacu. Odobac o
luă într-acolo, dar fata lovi cu picioarele în cal s, i-i ies, i în
fat, ă, apoi, când se apropie de tot, smunci căpăstrul calului
s, i-l opri scurt. Mos, neagul îs, i infipse privirile în fat, a ei.
Ruja era voinică, smeadă, cu obrazul rotund, cu părul,
ochii s, i sprâncenele negre, ca pământul cel bun. Cozile,
lăsate pe spate, se îndoiau pe oblâncul s, eii, as, a erau de
lungi. Gura cu buzele cărnoase, umede s, i ros, ii ca miezul
piersicei pietroase; printre ele scăpa un zâmbet, care arăta
albul dint, ilor ca pe o rază de lumină ce t, âs, nea din mijlocul
fet, ei smolite. Sub cămas, a strânsă bine pe trup, t, ât, ele i se
ridicau, repede, în răsuflet, ca două păsări ce se zbăteau
în sân. Mos, neagul clipi din ochi, tulburat, dar îs, i căpătă
repede stăpânirea de sine s, i-i vorbi de-a dreptul:

— Ce-am auzit, Rujo? Vrei să-mi fii noră!
— Da dumneata nu vrei?
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— Eu te-ntreb pe tine.
— Întreabă-t, i pe Mitru.
— Înaintea lui Mitru, eu trebuie să s, tiu.
— Zău!
— As, a.
Ruja ridică mâna s, i dezmierdă pe bătrân cu cele câteva

frunze rămase în vârful crengii cu care-s, i îndemna calul:
— Mos, ule!
Dar Toader îi apucă creanga s, i, smulgându-i-o, zise

înfuriat:
— El s, i-a luat plata, o să t, i-o iai s, i tu.
S, i ridică mâna, dar Ruja strânse pulpele s, i porni surul

să deie peste mos, neag. Odobac îl prinse de funie, îl opri
s, i rămaseră as, a, încordat, i, bătrânul măsurându-se din
priviri cu fata.

În cele din urmă Ruja începu să râdă, îi apucă mâna s, i
zise hohotind:

— Lasă, mos, ule, nu struni as, a gura murgului, că i-o
sângera... s, i-i cal de furat.

Pe urmă sări jos, dădu calului o palmă, s, i surul îs, i luă
vânt spre herghelie, iar fata luă mâna mos, neagului.

— Lasă, mai bine odihnes, te-o, că o să ai ce struni mai
târziu.

Toader Odobac se uită iar în ochii negri ai fetei; inima
i se înmuia s, i i se împietrea pe rând.

— Fată hăi, păzes, te-te... Ia-l pe Mitru, dar să s, tii că
o să ai cu mine de-a face. Sub papucul tău numai colbul
drumului să rămâie, nu s, i sufletul băiatului. M-auzi tu?

Fata se uită s, i îi vorbi peste umăr:
— Tu ce zici, Mitrule?
Bătrânul se-ntoarse; la spatele lui, băietanul sta întu-
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necat. Mos, neagul le spuse la amândoi:
— În calea voastră n-o să mă pun eu; că ar fi degeaba;

ce-i scris e scris! Am vrut numai să văd cât pret, uit, i fiecare-
n parte. Da cât m-o ajuta luminile ochilor, din ochii mei
n-o să scăpat, i.

Mos, neagul îi lăsă s, i porni înapoi. Se însera, imas, urile
răscoapte de căldura zilei parcă răsuflau, us, urate, mireasma
ierbii păscute. S, i cum ridică ochii, bătrânul zări departe,
încolo, urias, , întunecat pe bolta rumenă a cerului, nucul
de pe cres, tetul dealului. Toader puse mâinile la ochi să-l
privească bine s, i i se păru că, de acolo de unde era, copacul
îl învinuia că fusese prea slab.

Îi venea parcă să se întoarcă înapoi, să smulgă pe bă-
ietan de lângă sânul femeii celeia; se oprea o clipă, apoi,
deodată, îi răsărea în fat, a ochilor chipul întunecat, cu raza
de lumină a dint, ilor fetei, cu cele două ridicături ale sâ-
nilor, care poate aveau să hrănească suflete deosebite de
cele ale Odobăces, tilor. S, i plecă la drum, muncit de gân-
duri. De ce adică bietul om nu poate înfrunta s, i dânsul
împrejurările, cum le înfruntase nucul întunecat din zare?
De ce nu putea călca s, i el vremile, cum le călcase dânsul?
De ce nu se umplea s, i trupul lui, în fiecare an, cu suc nou
s, i puternic de viat, ă, cum se revărsa în fiece primăvară din
trunchiul până în cea mai mică frunzis, oară a copacului
celuia?

Pe măsură ce mergea, nucul se deslus, ea s, i mai bine
pe fundul cerului. Razele amurgului înros, eau lutul de-
alului, deasupra căruia frunzis, ul negru stătea neclintit,
ca o grămadă de mangal. Toader Odobac se gândea că
numai copacul acesta îl cunos, tea bine, că de copil se de-
prinsese să-l vadă, să stea vara sub frunzis, ul lui, sub care
alt, ii amet, eau, s, i că de pe vremea aceea numai el, numai
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nucul rămăsese. Nici nu băgase de seamă câtă viat, ă se
scursese, cât, i oameni se duseseră, ce lume nouă se ridi-
case. Până s, i sângele lor, până s, i Mitru era un alt Odobac,
ce semăna numai la trup s, i la chip cu cei dinaintea lui, dar
cu alt suflet, c-un suflet ascuns s, i slab.

Se înserase bine când ajunse mos, neagul acasă. Pâna
pe la miezul nopt, ii Mitru nu se întoarse încă.

Înspre ziuă bătrânul îi auzi pas, ii în tindă.
Nunta fu pusă la cale de către mos, neag s, i tatăl fetei, s, i

repede se s, i făcu. În casa Odobăces, tilor intrase un suflet
nou s, i străin.

În seara nunt, ii Ruja sărutase mâna mos, neagului, apoi,
cu zâmbetul ei care scăpa ca o rază de lumină din mijlocul
fet, ei negre, îi zise:

— Ei, mos, ule, s-a făcut s, i asta.
S, i Toader Odobac parcă simt, i că-n dosul vorbei aces-

teia se mai ascundea una. Dar tăcu, s, i când veni s, i Mitru
să-i sărute mâna, Toader îi zise:

— Vezi, Mitrule, să fii bărbat.
Mos, neagul se trase în casa lui, căci pe locul lor erau

patru perechi de case, s, i nu se întâlneau decât la mâncare,
la amiază s, i seara, când nu erau dus, i pe câmp.

Nunta se făcuse pe la începutul lui octombrie, s, i acuma
dădeau în iarnă. Lunile întunecate cu zloată, apoi cele cu
ninsoare, însurăt, eii le petrecură închis, i în odăit, ele lor,
ca nis, te cârtit, e în vizuină. Numai venirea primăverii îi
dezlipi unul de altul. În ograda lui Odobac începu să se
facă multe schimbări, să se dărâme s, i să se zidească din
nou.

Ruja adusese ca zestre trei perechi de cai. Mitru dă-
duse jos un hambar s, i făcu pe locul lui un grajd. Bătrânul
nu-i zise nimic, numai într-un târziu, după ce tot era gata,
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la o cină, îl sfătui pe nepotul său:
— Puteai lăsa hambarul s, i ridica grajdul în altă parte.

Caută, Mitrule, ce-ai apucat de la cei bătrâni să păstrezi,
că-s lucruri trainice.

Dar Ruja îi apucă repede vorba din gură:
— Eu i-am zis, mos, ule, că doar hambarul se clătina.
S, i râse, râse săltat, as, a ca atunci în câmp, când îl mân-

gâiase cu creanga.
Într-o zi Toader se întorcea călare. Ruja îl zărise s, i-l

as, tepta în mijlocul ogrăzii, cu mâinile în s, olduri:
— Bună ziua, mos, ule. Iii! da stricat t, i-i roibul la pi-

cioare... merge încrucis, at.
Femeia se apropie de cal, puse mâna pe dârlogi, îl

struni de-l opri în loc, apoi îs, i înfipse privirile ca s, i atunci
când Toader îi oprise murgul.

— S, tii ce, mos, ule? Să-t, i aduc eu un sur.
— De unde?
— Treaba mea.
Mos, neagul dădu calul în lături.
— Femeie, vezi tu nucul cela?
— Ei?
— Să s, tii că te spânzur de el, cum era să spânzure frate-

meu pe tatâne-tău, când oi afla că ai adus cai străini în
ograda mea.

— Elei! într-a dumitale, nu, da-ntr-a mea...
Toader Odobac o măsură cu privirea.
— Încearcă.
S, i îs, i îmbie calul.
Femeia îi privi pe urmă, murmurând:
— Hm! să mă spânzuri tu de nuc, ghiujule!
S, i ochii i se opriră pe copacul urias, de pe cres, tetul
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dealului. De când intrase în casa lui Mitru, niciodată nu
suise dealul, să vadă s, i dânsa nucul. S, i gândul o ispiti să
facă drumul până la el acuma. Tocmai atunci venea cu
carul s, i Mitru. Ruja îi sări înainte:

— S, tii ce, Mitrule? bine c-ai venit. Hai de-om vedea
nucul.

— Da ce te-a lovit?
— Uite-as, a.
Apoi ajută lui bărbatu-său să dejuge, duse boii în ocol,

se opinti bărbătes, te s, i vârî carul, singură, sub s, opron, s, i
strigă pe bărbatu-său din casă, unde se dusese să se spele.

Ruja s, i cu Mitru ridicară dealul din greu, picioarele
li se afundau până la glezne în lutul galben s, i puhav. Un
miros amar le îmbiba nările pe măsură ce se apropiau de
copac. Când ajunseră sus s, i intrară sub frunzis, , îi cuprinse
o răcoare de pivnit, ă, întunericul îi înfăs, ură deodată.

Ruja amet, i s, i se rezemă de Mitru.
— Mitrule, hai, că nu mai pot.
S, i bărbatul o luă în brat, e ca pe un copil, de o scoase

iarăs, i afară, la lumină. Femeia răsuflă prelung, apoi spuse:
— Mitrule, ista-i copac blestemat.
— Ei!
— Ascultă-mă ce-t, i spun. Nu vezi cum te doboară mi-

rosul lui?
— E bătrân s, i-i plin de suc.
Cum coborau amândoi dealul, Ruja se opri fără de

veste s, i zise bărbatu-său:
— Mitrule, mos, neagul mi-o spus că o să mă spânzure

de nucul ista.
— Când?
— Adineoare.
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— Nu te potrivi.
— Ba eu mă potrivesc, Mitrule, eu mă potrivesc. Că s, i

pe tătut, a se lăuda tătâne-tău că o să-l spânzure tot acolo.
Peste vreo săptămână, când se sculară de la masă, Ruja

trase pe mos, neag spre grajd:
— Haide să-t, i arăt ceva.
Apoi o luă înainte, fugi spre grajd, se întoarse ca o

săgeată călare pe un cal roib, frumos, pe care Toader nu-l
mai văzuse, s, i ies, i, vâjâind, pe poartă.

Toader se duse repede în casă, la nepotu-său:
— Mitrule, de unde-i calul?
— Mi l-o dat socru-meu.
Mos, neagul se apropie bine s, i-l privi în ochi.
— E cal de furat, Mitrule. Femeia asta te prăpădes, te.
— Lasă!
Bătrânul ies, i s, i nu-i mai spuse nimic, dar din ziua

aceea nu mai veni la mâncare; îs, i făcea mâncarea singur,
s, i nici de mers, să se ducă în sat, nu mai mergea prin
ograda lor. Deschise un pârleaz prin gardul lui s, i trecea
de-a dreptul în ulit, ă.

O schimbare adâncă se petrecu din ziua aceea în su-
fletul bătrânului. Simt, ea că un duh rău se coborâse peste
casa lor linis, tită. Vorba lui nu mai era vorbă, ca altădată.
Cu anevoie mai da un sfat, oamenii care aveau nevoie de
el îl găseau cu greu, ba, de când se aflase că nu se mai
înt, elege cu nepotu-său, s, i puterea asupra celorlalt, i parcă-i
slăbise. Câteodată, când nu avea ce face, mos, neagul se
suia la deal s, i sta în întunerecul umbrei umede a nucului.
El era deprins cu mirosul greu al frunzis, ului, care alunga
pe alt, ii. Se simt, ea atât de linis, tit sub copacul acesta, care
îl primea, ca un altar, sub paza frunzelor lui. Dar Ruja îl
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urmărea cu ochii de câte ori suia s, i cobora cărarea. Într-o
zi femeia luă pe Mitru de mână s, i i-l arătă:

— Vezi-l? Alege craca de care să-mi înnoade s, treangul.
Mitru râse s, i o bătu us, or peste spate. Dar femeia vroia

ce vroia:
— Ori m-a spânzura de nuc, ori a fi el stăpân aicea-i

totuna.
Chiar atuncea încălecă s, i porni spre Moghileni. Când

se întoarse, seara, s, i o întrebă Mitru unde fusese, dânsa
răspunse linis, tită:

— Ia, după nis, te cârlige de vie.
Peste câteva zile, primarul Stoica s, i popa Năstase tre-

ceau prin dreptul casei Odobăces, tilor. Toader tocmai păs, ea
pârleazul; primarul îl văzu.

— Da ce-i, mos, Toader?
— Ce-i?
— Văd c-ai deschis pârleaz.
— Ei, păi ce să tot necăjesc pe cei tineri. Da unde vă

ducet, i? Ia, hai, înapoi, să cinstim un pahar de vin.
Toader intră înăuntru, luă cheile, s, i-n câteva clipe adu-

cea din pivnit, ă o cană de vin profir, de turnă în pahare.
Apoi închinară, s, i câtes, itrei dădură vinul de dus, că. Popa
Năstase luă cana, mai turnă un rând în pahare, apoi zise
în treacăt:

— Mie nu-mi prea vine să cred c-o să se prindă via pe
dealul nucului.

Mos, neagul se-ndreptă o dată din s, ale:
— Ce vie?
— Via care vrea s-o sădească nora dumitale; zilele tre-

cute a căutat cârlige prin Moghileni.
Mos, neagul rămase dintru-ntâi locului, fără să spuie
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un cuvânt, apoi se plecă, să-s, i ascundă fat, a încruntată, s, i,
tremurând, luă oala s, i turnă vin. Pe urmă, ca s, i când s, i-ar
fi răspuns unui gând, zise tare:

— Treaba lor... ia luat, i.
S, i dădu paharul, ca s, i ceilalt, i, peste gât. Dar îndată ce

rămase singur, un gând crud, de care aproape nu-s, i dădea
bine seama, începea să-i chinuiască mintea. Apoi iarăs, i se
stăpâni, s, i de data aceasta îs, i zise singur:

— Treaba lor.
S, i ies, i după treburi. Însă gândul îl lăsa câte o clipă, s, i

iarăs, i îl înfăs, ura în ret, eaua lui de griji. Atuni mos, neagul
se puse să judece. S, i deodată i se făcu lumină în minte. Ca
să sădească vie pe deal, avea nevoie de soare, s, i ca să fie
soare, trebuia să taie nucul, care umbrea toată coasta. Aici
vroia să vie noră-sa. Un fior trecu prin trupul mos, neagului,
dar în aceeas, i vreme simt, i că toate le putea face femeia,
dar pe asta, nu. Atâta cât trăia dânsul, nu. S, i fără să mai
zăbovească, porni să-l găsească pe Mitru. În locul lui găsi
pe Ruja.

Femeia îl zări de departe s, i-l as, tepta în prag, cu mâna
stres, ină deasupra ochilor, că bătea cumplit soarele. Odo-
bac se opri scurt s, i-o întrebă cu glasul stăpânit:

— Unde-i Mitru?
— Prin sat.
Bătrânul vroi să se-ntoarcă, apoi rămase. Ruja price-

puse numai din privirile lui la ce venise. Îl întrebă:
— Da ce ai cu el, mos, ule? Spune-mi mie.
Atunci fat, a uscată a mos, neagului se învinet, i:
— Tu nu s, tii că dealu-i sterp?
— Care deal?
— A nucului.
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— Hm... A nucului... Atunci cum trăies, te nucul din
stârpiciunea lui?

— S, i vrei să sădes, ti vie?
— Vreau.
— Da cu umbra nucului ce-o să faci?
Femeia îs, i t, inea mereu mâna stres, ină, dedesubul ei

privirile îi scăpau ca două t, âs, nituri de păcură, iar printre
buzele întredeschise dint, ii sclipeau într-o rază de lumină.

— Adicătelea cu nucul: umbra e în nuc, mos, ule, ca
sufletul în om. Nu-i omul, nu-i nici sufletul.

— Ce?
— Nu-i nucul, nu-i nici umbra.
— Ce?
— Nici umbra, tătucule.
Bătrânul se cutremură, nu mai văzu nimic în fat, a ochi-

lor, se repezi, nebun de furie, cu mâna ridicată. Dar Ruja
se strecură ca un fulger pe dedesubul brat, ului s, i fugi hoho-
tind în ogradă. Bătrânul se-ntoarse după ea, dar în aceeas, i
clipă zări s, i pe Mitru venind. Se duse, gâfâind, spre dânsul.

— Ce, vroit, i să doborât, i nucul?
— Cum să-l doborâm?
— Acuma mi-a spus dânsa, nevastă-ta, că îl tăiet, i... Să

sădit, i vie.
— Nu te potrivi.
Dar bătrânul ridică în sus capul s, i-l privi pe Mitru

drept.
— Cine s-o atinge măcar de-o frunză din copac, îi

sfărm capul ca la o năpârcă! S, i mos, neagul, scos din mint, i,
răcni de răsunau împrejurimile: Atâta rămăsese neatins
pe locul ista, s, i vret, i să-l dat, i jos... Da nucul e s, i-al meu.
Auzi tu, băiete, nucul e s, i-al meu! Să nu vă atinget, i de el!
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S, i, clătinând din cap amenint, ător, Odobac se duse.
Mitru intră în casă, dar nu găsi pe Ruja. Atunci ies, i iar în
ogradă s, i o strigă. Ruja venea pe poartă, legănată, cu un
bujor după ureche, râzând. Când se apropie de Mitru, îl
întrebă:

— S-o dus mos, ul?
Dar bărbatu-său încruntă sprâncenele.
— De ce i-ai spus că tai nucul... despre ce vie îmi tot

vorbit, i?
— Ce, nu t, i-am spus că am s, i cumpărat cârlige?
— Ei s, i, trebuie să tai nucul?
— Păi dacă umbres, te toată coasta.
Mitru îi dădu din cap:
— Femeie, tacă-t, i gura! Te las să faci ce se poate, ce

nu, nu!
Femeia se gudură ca un câine bătut:
— Mitrule!
— Nucul o să rămâie acolo, pe coastă, m-auzi tu? E

hotarul nostru.
— Mitrule!...
— Auzi tu ce-t, i zic?
Atunci Ruja îi bănui:
— Când o spus mos, neagul că o să mă spânzure de el,

ai tăcut, s, iacuma îi iei partea. Tu nu vezi că copacul ista-i
blestemat? Nici la umbra lui nu pot, i sta. Toate dihăniile
acolo se aciuiesc; o să vie o molimă odată din stârvurile
câinilor care se duc s, i mor acolo.

Mitru se uită mirat:
— Ce molimă, ce tot vorbes, ti?
Dar femeia urmă, aprinsă:
— Molimă, molimă, că eu am fost de câteva ori, s, i-am
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văzut, s, iam spus s, i femeilor din sat...
Dar Mitru îi tăie scurt:
— Ajunge: nucul o să rămâie acolo, pe coastă. Ni-i

doar hotar.
Ruja tăcu s, i se luă cu treaba casei. Trecură câteva zile.

Dar în gândul ei toate lucrurile astea se încâlciseră, se
înnodaseră, apoi, ca s, i când nis, te degete iscusite ar fi prins
capătul firului, as, a se limpeziră toate s, i se depănară potolit.
Se hotărâse, s, tia ce are să facă. Nimeni nu-i stătuse ei în
cale. Nici santinelele căzăces, ti de pe malul Prutului. Îi
adormea c-o sărutare, când nu putea cu vutcă, s, i trecea
dincoace cu caii. S, i un hodorog ca socru-său avea să i
se împotrivească?! În ziua când i se deslus, i bine ce avea
să facă, se duse la crâs, marul satului. Nevasta acestuia,
femeie bătrână s, i uscată ca o scândură, căreia îi mergea
numele că s, tie să facă vrăji, se bucură când o văzu, căci
Ruja de o bucată de vreme se luase bine cu dânsa.

— Ei! Ruja mătus, ii. Ce mai faci?
— Rău, mătus, ă...
— Ei.
— Păi da... Nu mă-mpac cu de-alde socru-meu.
— Cum asta?
Ruja se plecă s, i-i vorbi ca-n taină:
— Nu-s stăpână la mine în casă... Vreau să fac un

s, opron, nu, că nu-i loc; vreau să îngrădesc ceva, nu, că
nu-i place; vreau acum să sădesc vie, nu, că să nu-i tai
nucul.

— Aha, nucu! Păi îi hotar, Rujo!
— S, i?... Da alt hotar nu poate pune? Nu vezi că nucu

ista-i blestemat? Că alt copac nu mai are ce suge din
pământul Ars, it, enilor, că înghite el totul? Că la umbra lui
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nu pot, i sta, că te doboară mirosul lui tare?... S, i ce crezi?
Hai de-i vedea: acolo, în umbris, ul lui, numai stârvuri, tot, i
câinii din sat acolo trag să moară. S, i o să vie o molimă...

Femeia crâs, marului duse mâna la obraz:
— Dă, de asta, as, a-i... S, i pe Ilie Ciobanu tot acolo l-o

mâncat lupchii acu trei ierni... Poate că s, i molima de an
vară...

Ruja se plecă s, i mai aproape:
— Dacă vezi pe Mitru, spune-i s, i dumneata... s, i când

îi avea nevoie de ceva, de vreun cal... s, tii... una-i Ruja...
Femeia se schimbă deodată la fat, ă, îs, i rânji gura până

la urechi:
— Las.
— Spune-i s, i primăresei, că primarul t, ine cu mos, neagul...

s, i preotesei...
— Las.
Crâs, mărit, a ies, i cu ea din casă; pe prispă stăteau cât, iva

oameni. Unul întrebă:
— Da unde-i Mitru, lele Rujo?
— După treburi s, i necazuri...
— Necazuri?... S, i el are necazuri?...
— Păi da... Cu nucul cela, că toate lighioanele se aciu-

ează acolo, ca-ntr-un t, intirim, s, i am vrea să dăm copacul
jos, să sădim vie.

Unul îi luă vorba din gură:
— E-hei, da mos, Toader ce zice?
Crâs, mărit, a răspunse acru:
— Păi decât o da vreo molimă, ca an vară, din pricina

stârvurilor de pe deal, mai bine om da noi nucul jos.
În seara aceea, Ruja încălecă pe murg s, i trecu ca o

furtună prin sat, spre Moghileni. Se însera, nici nu se
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ascunsese soarele bine, când sări de pe cal în fat, a us, ii casei
lor. Tătâne-său ies, i repede din tindă.

— Ei! iacă s, i Ruja. Apoi repede: Ia ascultă, n-ai veni
peste două zile să trecem dincolo nis, te călut, i?

Dar Ruja îl bătu peste gură cu palma.
— Lasă călut, ii, că avem de furcă la noi... Ascultă-mă,

vreau să înfrâng pe socru-meu... Hai în casă, să-t, i spun pe
larg...

Fata trase pe bătrân, un om ros, , cu ochii verzi, cu
mustat, a tunsă, c-o ureche sfârtecată, în odaie, s, i-l puse cu
de-a sila pe pat.

— As, a, stai... Uite ce e: bătrânul se t, ine-n calea mea, s, i
tu s, tii că cine mi se pune dimpotrivă... Hmm!... Eu nu uit
c-o ridicat mâna să mă bată... El t, ine la nucul lor de hotar,
eu vreau să-l tai... Am zis că vreau să sădesc vie... Apoi se
plecă s, i privi pe tată-său în ochi: Îs călduri mari... Acolo
sub nuc se aciuează s, i mor toate lighioanele... O să vie o
molimă peste sat... Ca an vară, cum spune crâs, mărit, a, s, i-o
să spuie s, i alte femei din sat. Înt, elegi? S, i făcu din ochi.

— Ei, ba nu!
— Câteva stârvuri sunt ele... Da trebuiesc să fie multe...
— Bine.
— S, -apoi om trece s, i călut, ii dincolo.
Bătrânul se ridică s, i o bătu pe umăr:
— Tot Ruja mea! As, a, fato!... Da mai s, tii tu că potera

umblă după Milcea, haiducul? Poate că tot de sub nucul
vostru îs, i oches, te prada, ca deunăzi noaptea. Ia vezi!

Ochii Rujei sticliră.
— S, tii că ai dreptate?... Ne-am înt, eles?
— Ne-am!
În câteva zile tot satul forfotea de vorbe. Crâs, mărit, a
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purta vorba din femeie în femeie, s, i acestea spuneau bărbat, ilor.
Lucruri care n-avuseseră nici o trecere până acuma prin-
seră cu încetul rădăcini.

Până s, i preoteasa spuse sfint, iei-sale într-o seară:
— Sfint, ia-ta, oamenii au dreptate cu nucul cela, zău,

au dreptate.
— Nu mai zice zău, femeie. De ce până acuma n-a mai

venit nici o boală peste sat?
— Cum n-a venit? Da n-am băgat de seamă, că nu ne-a

deschis nimeni ochii. Da an vară, da acum trei ani...
Preotul se sculă de la masă s, i porni către casa lui Toa-

der Odobac. Zări pe mos, neag stând pe prispă, dus pe gân-
duri; întâias, i dată, zilele aceste, bătrânul simt, ise dureri
grozave prin piciorul drept, care-l s, i t, inuseră să nu mai
poată sui dealul, unde găsea alinarea; s, i-n seara aceasta
înt, epăturile începură să-l chinuiască s, i mai abras, . Preotul
se apropie:

— Bună seara, mos, ule.
— Bună, sfint, ia-ta. S, i adăugă, cu glasul mâhnit: Ai

venit s, i dumneata să mă sfătuies, ti să tai nucul, cum a
făcut T, âru, crâs, marul, s, i primarul, mai zilele trecute?

— Ferească Dumnezeu... Da eu as, zice să te-mpaci cu
Ruja.

— Ce? Dac-o venit vremea ca muierile să ducă pe
bărbat, i de nas, treaba lor. Pe mine, unul, n-o să mă ducă.

— O să taie nucul.
— Las să-l taie.
Preotul plecă, amărât, căci t, inea la mos, neag. Odobac

rămase până noaptea târziu cu ochii t, intă spre creasta
dealului, până când frunzis, ul rotat al nucului se făcu una
cu noaptea, s, i nu mai văzu nimic...
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A doua zi era duminică. Soarele ardea ca în zi de se-
cetă; în fat, a crâs, mei jocul se închega s, i se fărâmit, a repede,
căci flăcăii, înfocat, i, uzi de sudoare, treceau mereu sub
umbrare, de luau câte un pahar de vin. S, i cum stăteau
as, a, numai ce prinse să aburească un vânticel fierbinte.
Unii oameni adulmecau aerul fără să vreie; un miros greu
parcă venea de departe. Unul aruncă o vorbă:

— De unde o fi venind miasmele istea?
Crâs, marul îs, i puse mâinile în s, olduri, răsuflă o dată,

apoi se întoarse furios:
— De unde? De sub copacul cela blestemat. De unde!
Un sătean vorbi hotărât:
— Apoi nu, ia să mergem cât, iva la mos, neag s, i să ne

înt, elegem omenes, te. Trebuie să-l tăiem. De ajuns suge,
de atât, ia ani, tot sucul satului; s, i boli să ne mai vie de pe
urma lui?

S, i, repede, vorba prinse cheag, primarul s, i crâs, marul
dădeau ghes oamenilor. Jocul se sparse, s, i intrară s, i fe-
meile în vorbă. De departe, mirosul venea mai greu, mai
puternic, nesuferit.

Tot, i priviră spre deal. Sub frunzis, ul negru părea că se
deschise o groapă care-s, i împrăs, tia miasmele.

Primarul, rotofei, se învârtea printre oameni.
— Asta, nu, asta nu mai poate trece as, a.
Dar pe când vorbeau, deodată răsări în mijlocul lor

Toader Odobac.
Primarul se apropie:
— Bine că vii, mos, ule, uite ce-i: noi, cu tot, ii, te ru-

găm să tai nucul. Nu-i vorba de vie, dar numai miroasă s, i
dumneata ce mai miasme vin de sub el.

Bătrânul se-ncruntă s, i îs, i îndreptă s, alele.
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— Dar până acum cum de nu veneau?
Oamenii tăcură, dar crâs, mărit, a sări poponet, :
— Veneau ele, da eram noi pros, ti.
Odobac răcni o dată:
— Eu cu muierile nu vorbesc!
Atunci primarul, cam amet, it, îs, i scoase pântecele îna-

inte.
— Asta nu e glumă, mos, ule, eu ît, i spun să tai nucul.
— Ia taci!
— Atunci l-om tăia noi, primăria, s, i-om face cunoscut

celor mari.
Mos, neagul parcă mai vroi să spuie ceva, se uită la oa-

meni, îs, i mus, că buzele, ca s, i când ar fi vrut să-i scuipe,
apoi se întoarse s, i plecă, fără să le mai spuie un cuvânt.

Se înserase bine, oamenii începură să se împrăs, tie.
După o lună întreagă de secetă, acuma dădea să se în-
noreze. Lucrul acesta parcă-i mai îndulcise put, in, dar,
deodată, de departe se auziră câteva împus, cături, apoi
o fugă nebună de cal s, i strigăte de femeie. Peste o clipă,
se năpusti pe ulit, a satului Ruja, călare pe Surul. Femeia,
galbenă, cu părul vâlvoi, părea că de-abia mai t, ine frâul.
Oamenii săriră s, i opriră calul, s, i Ruja lunecă mototoală jos.
De-abia putuse să îngăime câteva cuvinte... Se întorcea
de la Moghileni, în pasul calului, s, i, sub deal, în dreptul
nucului, îi ies, i un om în cale s, i-i strigă să oprească. Ea
dădu călcâie Surului, s, i atunci acela slobozise câteva fo-
curi de pistol... Oamenii o duseră pe mâini acasă; Mitru,
speriat, o luă în brat, e ca pe un copil, să o culce, căci sătenii
rămăseseră să se sfătuiască în ogradă. Unul spuse:

— Măi, s, i mai acum vro două săptămâni a oprit pe
crâs, marul din Benza... Ista trebuie să fie Milcea, după
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care aleargă potera.
Glasurile se încrucis, ară:
— Milcea, să s, tii că-i Milcea...
— I-o fi trebuind cal... s, i pândes, te unul...
Cineva, un glas de femeie, căci veniseră s, i femeile să

vadă ce-i, adăugă:
— O fi pândind de sub nuc... Acolo, sub deal, îs, i t, ine

capcana...
Atunci izbucniră strigăte: La nuc... Haidet, i la nuc... La

capcana lui... Să-l prindem!
Oamenii luară fiecare coase, topoare, unul făcu un

s, umuioc de paie, îl vârî în păcură s, i-i dădu foc s, i, cu el în
frunte, potera înjghebată porni spre dealul nucului, arun-
când lumini fugare spre cuprinsul satului, în care câinii
nelinis, tit, i urlau. Cu cât se apropiau mai mult de copac, cu
atât oamenii simt, eau mai tare miasmele care le loviseră
mirosul ziua, în vremea jocului. Aproape de tot era de
nesuferit. Cât, iva traseră focuri de pus, că în frunzis, ul copa-
cului, apoi cei mai tari de fire intrară sub ramurile lui, dar,
repede, se traseră înapoi, amet, it, i de mirosul stârvurilor
zăcute în t, ărâna umedă. Atunci unul hotărî:

— Milcea, chiar de-a fi fost pe-aici, s, i-a văzut el de
treabă... Da s, i sălas, ul hot, iei s, i mirosul jivinilor a rămas...
Oameni buni, mâine tăiem nucul, că nu-i de chip.

Răspunseră cu tot, ii:
— Să-l tăiem! Să-l tăiem!
S, i coborâră dealul, sfătuindu-se ca, a doua zi, dis-de-

dimineat, ă, în zori, să vie cu ferăstraie s, i topoare la Mitrea
s, i, de acolo, să se suie să taie copacul.

Dar mai întâi veniră la Mitrea acasă. Începuse să plouă
cu găleata s, i se stârnise un vânt stras, nic. Cât, iva oameni
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intrară în tindă, de unde auzeau glasul Rujei. Mitru um-
bla speriat de la o femeie la alta, pe când câteva babe s, i
crâs, mărit, a o descântau. Ruja t, inea o gură, vorbea într-
aiurea:

— Nucul... ia! nucul!
S, i iar tăceau cu tot, ii, s, i până acolo ajungea de pe deal

fos, netul mânios al copacului! Femeia prindea iar să se
zvârcole:

— Ia! nucul... nucul!
Mitrea veni în tindă. Unul îi zise:
— Mâine să tăiem nucul, Mitrule.
S, i el se grăbi, bucuros:
— Mâine, mâine în zori; până n-o băga de seamă mos, ul.
Oamenii plecară. Ploaia mai încetase; Mitrea at, ipi o

clipă. Lângă Ruja rămăsese numai crâs, mărit, a. Într-un
rând se plecă deasupra fet, ei zâmbitoare a Rujei s, i-i suflă:

— Mâine-l taie.
Ruja dezlipi buzele s, i privi aprins, apoi s, opti:
— Mitrea?
— Doarme.
— Surul...
— Ei?
— E-al dumitale.
Numai preotul Năstase îs, i luă umbrela, as, a ruptă cum

era, s, i plecă cu ea spre casele mos, neagului, cum făcea de
câte ori auzea o veste. Odobac urmărise de pe prispă pe
cei ce se duseseră să caute haiducul.

— Ai văzut, mos, ule?
— Da, sfint, ia-ta.
— S, tii ce-au hotărât? Mâine taie nucul... Eu nu-i mai

pot opri.
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— Bine, sfint, ia-ta... Bei un vin?
Mos, neagul turnă două păhărut, e de vin, apoi preotul

se sculă. Odobac îi sărută mâna s, i, când plecă, îl rugă:
— Blagosloves, te, sfint, ia-ta, c-a venit, precum vezi,

ziua de apoi.
Preotul uni degetele s, i-i atinse capul, apoi se strecură

pe us, ă. Mos, neagul rămase pe gânduri, s, i-n sufletul lui se
aprinse cu încetul un s, imt, ământ de ură pe care nu-l mai
încercase încă, dar care acuma parcă îi s, optea lămurit ce
trebuia să facă. Dintr-o încordare, mos, neagul se ridică, îs, i
luă securea s, i as, a, cu capul gol, ies, i în ogradă s, i se-ndreptă
spre casa lui Mitru. Când ajunse, se opri întâi la fereastră.
Pe după ochiul geamului se mis, cau umbre încolo s, i-ncoace.
Într-un răstimp i se păru, ba nu, auzi chiar glasul Rujei,
s, i-atunci sângele îi vâjâi în urechi, furia îi înecă pieptul s, i
se repezi în tindă. Dar în us, ă se lovi de Mitru s, i rămaseră
amândoi înfipt, i locului. Băietanul presimt, i ceva:

— Unde te duci?
— Să te scap de năpârcă!
— Haide, mos, ule, c-o să fie rău.
S, i, repede, vânjos, apucă pe bătrân de brat, e s, i-l îm-

pinse înapoi, afară. Aici se proptiră din nou. Toader vroi
să se smulgă din brat, ele lui Mitru s, i nu putu; atunci spuse
gâfâind:

— Ce, pui mâna pe mine?
— Nu, mos, ule, te opresc de la un lucru rău.
Deodată, pe băietan îl străbătu o durere la mâna stângă,

apoi simt, i că i se prelinge ceva cald printre degete. În
frământatul lor, Mitrea se rănise în securea mos, neagului.

— Ce ai, mos, ule, în mână? S, i îi arătă: Uite, m-ai rănit,
ce vrei să faci?
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Mos, neagul se uită o clipă, buimac, apoi aruncă securea
s, i fugi, cu fat, a în mâini, gemând. Când ajunse acasă, se
trânti pe lavit, ă s, i plânse, cu lacrimi calde, în care parcă i se
topise toată fierbint, eala mâniei. În locul ei, i se lăsă peste
suflet o linis, te adâncă, o înt, elegere deplină a lucrurilor.
Se ridică, hotărât. Căută prin lăzi, dar nu găsea ce vroia.
În urmă îs, i aduse aminte. Se duse în tindă s, i deznodă
capetele frânghiei, pe care era întinsă nis, te pânză, s, i ies, i
pe prispă. Acolo rămase as, a, rezemat de stâlpul cerdacului.
Ploaia stase; numai vântul bufnea din când în când, s, i
fos, netul mânios al nucului parcă arunca numai blesteme.
Uneori, departe tare, ca sclipirea unor ochi fioros, i de fiară
ce pândes, te în noapte, cerul se lumina de pâlpâirea unui
fulger, s, i-atunci, o clipă, nucul se desprindea din întuneric
pe creasta dealului, singur s, i neînduplecat. Mos, neagul
oftă adânc s, i gândi: Tu tot tare rămâi, până la sfârs, it! Pe
urmă trase us, a tindei, apoi se cufundă s, i el în noapte...

Nici nu mijise bine de ziuă, s, i t, ăranii veniseră. Mi-
tru se sculă, buimac, s, i rămase uimit când văzu pe Ruja
îmbrăcată, gata, as, teptându-l. O întrebă:

— T, i-e bine?
— Mai bine. Hai, că te as, teaptă oamenii. Se luminează

de tot s, i-o veni mos, neagul. Eu o să mă duc pe urmă până
la tata, în Moghileni.

Mitru îs, i luă pălăria s, i ies, i. Venise s, i crâs, marul, s, i
crâs, mărit, a, primarul; se adunaseră vreo treizeci de oa-
meni. Primarul adusese s, i-un felinar. Porniră. Suiră
din greu dealul, căci lutul se muiase de ploaie. În sfârs, it,
ajunseră s, i se apucară de treabă. Întâi tăiară o ramură,
ca să pătrundă lumina ce se vărsa tot mai lucie până la
trunchi, apoi intrară sub crengi s, i, la lumina felinarului,
potriviră ferăstrăul. Doi flăcăi voinici scrijeliră coaja bă-
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trână, apoi dint, ii ot, elului intrară tot mai adânc, tot mai
adânc; scrâs, netul de la început se auzea acum ca un gea-
măt înăbus, it. Mitru stătea deoparte, întunecat; îngrijat,
se uita mereu să nu vie mos, neagul. Dar Ruja îl strânse de
mână.

— Mitrule, ia, acum o să fim s, i noi acasă la noi, n-o să
aibă nimeni la ce se amesteca... S, i adăugă: Om pune vit, ă,
n-om pune, asta-i altă vorbă.

Flăcăii se opriră, luară o frânghie s, i o-ncolătăciră bine
de-o ramură. Apoi cât, iva oameni prinseră de capăt să
tragă copacul în vale. Unul din flăcăi strigă:

— Traget, i!
Oamenii îs, i încordară puterile, ceilalt, i se dădură la o

parte. Copacul începu să se clatine. Atunci Mitru, care-s, i
aruncase ochii spre frunzis, ul lui, strigă deodată, speriat:

— Stat, i.. mos, ul...
S, i arătă spre nuc.
Oamenii priviră într-acolo s, i, printre crengile ce se

legănau de smuncitură, zăriră capul plecat spre piept al
lui Toader Odobac.

Primarul începu să strige, să sufle:
— Stat, i... S-a spânzurat...
Oamenii se traseră speriat, i înapoi, dar copacul se des-

prinse deodată de pe trunchiul tăiat, un pocnet grozav
străbătu până departe, un glas strigă: Ferit, i, s, i nucul se
prăbus, i în vale, acoperind în căderea lui, ca într-un mor-
mânt de frunze, trupul neînsuflet, it al mos, neagului.
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Demisia

Ba cu gluma, ba cu un pahar de vin, nici nu s, tii când fuge
vremea: odată te trezes, ti că se luminează de ziuă! Ion
S, erbescu se plecă, dădu perdeaua la o parte, apoi spuse
tovarăs, ului său, Gheorghe Mincu:

— Mă, se face ziuă.
Mincu se-ndoi, făcu ochii mici, să pătrundă întuneri-

cul sur de afară, apoi bătu cu inelul în marmura mesei:
— Încă un rând!
Dintr-un colt, se înălt, ă o umbră, merse, clătinându-se,

până la butoiul de lângă tejghea, dădu drumul canelei s, i se
îndreptă apoi spre masă, cu două halbe cu bere. Pe urmă,
fără nici un cuvânt, se duse s, i se topi iarăs, i în colt, ul de
unde răsărise adineoare. Mincu dădu din cap:

— Numai chelner să nu fii!
S, erbescu răspunse cu îngâmfarea lui de glas, ves, nic

batjocoritoare:
— Chelner... s, i cântăret, de operetă.
— Prea ne terfeles, ti s, i tu breasla.
— Ba nu. De câte ori, ca s, i ăsta, pentru un cuplet nerod,

care a plăcut publicului, nu t, i-ai deschis gâtlejul de cinci-
s, ase ori pe rând?



— Nu-i totuna.
— Haide... Prosit!
— Prosit!
S, erbescu îs, i aprinse o t, igară. Prietenii tac o clipă s, i se

privesc. S, erbescu e plin la fat, ă; poartă mustăt, ile rase; are
ochii tăiat, i, ca migdala; bărbia ies, ită în afară îi dă chipului
înfăt, is, area aceea îndrăzneat, ă s, i batjocoritoare pe care o
are s, i-n întorsătura vorbei. Des, i nu poate să aibă mai mult
de treizeci s, i cinci de ani, părul, pieptănat cu cărare, e
înflorit ici-colo de sclipiri albe.

Mincu, sfrijit, cu obrajii înfundat, i, aproape fără de
gene s, i sprâncene, dar luminat de zâmbetul ascut, it pe care
meseria cupletistului îl pecetluies, te totdeauna pe buze,
se miră parcă: Ît, i merge bine la Constant, a, S, erbescule.
S, erbescu, drept răspuns, îs, i asmut, ă buzele s, i dă drumul
la rotogoale de fum care ies, una după alta, se rotesc, apoi
se-ns, iră-n aer, ca o salbă.

Pe urmă se uită primprejur.
— Mincule, am rămas singuri.
Mincu prives, te întinzându-s, i gâtul.
— Nu tocmai, uite, colo, la spatele tău, încă un întâr-

ziat.
S, erbescu întoarce capul; tocmai lângă peretele din

fund, un om, cu o halbă dinainte, stă cu ochii pierdut, i în
gol.

— S, tii ce, Mincule? spune S, erbescu. Hai să-l chemăm
s, i pe ăla. Tot suntem numai noi singuri la vremea asta.
S, i, fără să mai as, tepte răspunsul lui Mincu, S, erbescu se-
ntoarce către străin: Domnule, domnule, facet, i-ne plă-
cerea s, i poftit, i la masa noastră. Apoi, către Mincu: Mai
petrecem.
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Omul se scoală, îs, i ia grăbit halba, pălăria s, i paltonul
s, i, fără nici o vorbă, vine de se as, ază, stingherit oarecum,
la masă.

Mincu mai bate cu inelul s, i porunces, te: Un rând! Um-
bra din colt, se-nalt, ă, se clatină din nou pe picioare, se
opres, te o clipă când S, erbescu adaugă: Trei halbe , apoi
aduce iarăs, i băutură s, i se topes, te în fund.

Cei doi prieteni privesc pe străin. E un om bălan, cu
ochii albas, tri; zâmbes, te fericit; din părul lins de pomadă i
se coboară un cârliont, pe frunte.

Mincu ridică halba:
— În sănătatea dumitale, domnule...
Străinul se ridică, uluit, s, i se-nclină în fat, a celor doi

artis, ti:
— Petru S, tiucă.
— În sănătatea dumitale, domnule S, tiucă.
Mincu s, i S, erbescu îs, i aruncă o privire veselă pe deasu-

pra halbelor. Petru S, tiucă bea pe nerăsuflate halba, apoi,
cu ochii în jos, către cei doi:

— V-am admirat astă-seară.
Artis, tii, la rândul lor, se închină, s, i Mincu bate iar în

masă:
— Încă un rând de trei!
S, erbescu aprinde altă t, igară s, i întreabă pe noul-venit:
— Ce suntet, i dumneavoastră?
Petru S, tiucă pare încurcat, se-nros, es, te, se întoarce pe

scaun s, i, în sfârs, it, vorbes, te:
— Nu sunt mai... mai nimic... Vedet, i, am avut multe

nenorociri... As, fi vrut să rămân în gazetărie... dar, vedet, i,
nici în gazetărie nu-t, i pot, i spune gândul lămurit... eu sunt
pentru libertate... da, am făcut s, i conservatorul... eu vă
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cunosc de mult... din Bucures, ti... vedet, i, fără libertate, nu
e nimic frumos pe lume... s, i gazetăria... ei, am avut multe
nenorociri.

— Ia să bem, să bem, domnule S, tiucă, zise S, erbescu,
iar Mincu porunces, te încă un rând.

— Fără de libertate, începe din nou S, erbescu, nu e
nimic frumos pe lume. Nu e as, a, Mincule?

Mincu tus, es, te, se-neacă:
— Nimic, nene S, erbescule.
— Dar, în sfârs, it, ce suntet, i, domnule S, tiucă?
S, tiucă iar se mis, că pe scaun, s, i zâmbetul lui parcă are

ceva dureros; fără de îndoială, îi e greu să facă o mărturi-
sire.

— Vedet, i... cum v-am spus, am avut multe necazuri...
Am luat as, a, deocamdată, o slujbă la... percept, ie. Apoi,
repede, ca s, i când ar vrea să dreagă ce-a zis: Dar vă rog... vă
rog să nu vă facet, i o idee rea de mine... v-am admirat astă-
seară... am făcut conservatorul... Am fost chiar controlor
la teatrele de vară de aici... Pe atunci nu veniserăt, i încă
dumneavoastră...

S, erbescu făcu din ochi lui Mincu, apoi strânse mâna
poftitului.

— A! atunci suntem între colegi. Păi de ce nu ne-ai
spus de la început, dragă?

Mincu iar scoală chelnerul să aducă un rând... Chelne-
rul, necăjit la fiecare zece minute, se trezes, te de-a binelea.
Dă perdelele la o parte. Pe geamul aburit, lumina cenus, ie
nu poate încă pătrunde; dar din uluci se aude cum picură
bura de ploaie. Petru S, tiucă a băut trei halbe pe rând, s, i
acum e la a patra; ochii i s-au împăienjenit put, in s, i capul
stă aplecat pe un umăr; prives, te prostit; dar, în schimb, a
căpătat gust de vorbă:
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— Da, după cum v-am spus, am fost controlor; am s, i
jucat uneori, da, s, tit, i, în roluri mici... ce vret, i... necazurile
m-au adus la... la percept, ie...

S, i deodată, se înfurie; cei doi prieteni îl privesc încântat, i.
— S, i, s, tit, i, ca controlor, câs, tigam mai mult... s, i eram

liber... Fără libertate...
Mincu îi dă dreptate s, i-l at, ât, ă:
— Fires, te: fără libertate, nimic nu e frumos pe lume.
Lui S, erbescu îi trece o idee năstrus, nică prin cap. Ri-

dică halba, golesc băutura câtes, itrei, s, i mai vine un rând.
S, erbescu loves, te cu pumnul în masă:
— Cât ai pe lună, domnule?
— O sută douăzeci de lei.
— S, i ca controlor cât câs, tigai?
Funct, ionarul îs, i vâră cele trei degete de la mâna dreaptă

în buzunarul jiletcei, scoate pieptul în afară s, i dă capul pe
spate, de răspunde cu ifos, încâlcindu-se:

— Pân la o sută s, aapte-s, aapte-zeeci de... lei pe lună,
bez... bez Vlaas, ca s, i Te-Teleorman.

S, erbescu se-nfurie:
— Păi bine, ce-ai căutat atunci la percept, ie, domnule?

Păi dumneata es, ti de percept, ie? Dumneata, cu talentele
dumitale! Dumneata să-t, i pui capul sănătos sub Evanghe-
lie?

Mincu îs, i înăbus, e râsul; S, erbescu pufnes, te, apoi izbucnes, te
deodată:

— Dă-t, i demisia, domnule, ce mai stai? Dă-t, i demisia.
Funct, ionarul se-ndreaptă în scaun, parcă ar vrea să se

îns, urubeze.
— As, a... ai dreptate... trebuia să mi-o dau... o să mi-o

dau... ce mai vorbă... îmi dau demisia. Apoi bătu, înviorat,
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în masă, la gândul demisiei: Un rând de trei!
Ia pe Mincu de umăr s, i, arătând pe S, erbescu:
— Iacă om... as, a, da... Îmi dau demisia... hotărât...

Libertatea e totul... Ce-mi pun eu cap sănătos sub Evan-
ghelie?... Pen ce, pentr-o sută douăzeci...

S, erbescu iar ridică halba:
— Bravo, domnule; as, a-mi placi... Prosit!
Afară s-a luminat de-a binelea.
Pe trotuarul ud se strecoară trecătorii rari; zarzavagiii

trec cu cărut, ele spre piat, ă. Cei doi artis, ti au băut tocmai
cât le trebuia să fie veseli la culme. Funct, ionarul însă e
topit. Din când în când mai suge din cea din urmă halbă
câte o înghit, itură s, i strigă scurt, cu ochii întors, i spre tavan:

— Demisia! Demisia!
Mincu s, optes, te, râzând, lui S, erbescu:
— Bine, nene S, erbescule, ce t, i-ai făcut păcat cu ăsta?
S, erbescu răspunde înt, elept, es, te:
— Ce-ar fi, dragă, dacă n-am mai îndulci viat, a cu câte

o glumă?
Ceasornicul bate orele s, apte. Prietenii sunt cam obosit, i,

plătesc, iau între ei pe Petru S, tiucă s, i pleacă spre casă.
Aerul rece de afară îi înviorează. Funct, ionarul se mai
trezes, te; dar în minte i s-a înfipt un gând care îl stăpânes, te
cu îndărătnicie. După cât, iva pas, i, se opres, te în dreptul
unei tutungerii; intră înăuntru, s, i artis, tii, după dânsul.
S, tiucă se clatină câteva clipe în fat, a tejghelei, parcă a uitat
la ce venise, apoi strigă deodată:

— O coală de hârtie... mi-ministerială... s, i un timbru
de trzeci.

Mincu se uită la S, erbescu, s, i amândoi holbează ochii:
— La ce iai hârtia, nene S, tiucă? îl întreabă Mincu.
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— Cum la ce?... Pent pentru demisie... îmi dau demi-
sia...

S, erbescu îl ia cu binis, orul:
— Ia lasă, prietene, n-o să t, i-o dai azi doar... mai târ-

ziu... la vară... când or veni trupele de teatru.
S, tiucă se înfurie:
— Acum... chiar astăzi... îmi dau azi demisia!
Plătes, te, ia hârtia s, i timbrul s, i iese iar în stradă. Ae-

rul rece iar îi trece peste fat, ă, ca un s, tergar jilav, s, i iar îl
înviorează.

— Nu t, i-am spus eu, nene S, erbescule, că-t, i faci păcatul
cu ăsta? zice Mincu în urmă.

— Dă, măi, te pomenes, ti că s, i-o dă, netotul.
Apoi îl ia pe S, tiucă de brat, .
— Ia ascultă, dragă prietene, se poate să iai o glumă

în serios? Noi am glumit. Dar ce n-am da noi să avem o
slujbă ca a dumitale... o slujbă onorabilă, frumoasă.

S, tiucă îi pune mâna în piept s, i-l împinge:
— Îmi dau demisia... ai înt, eles?... Demisia!
Artis, tii nu s, tiu ce să facă. Merg câtes, itrei tăcut, i.
Mincu îl întreabă:
— Încotro, nene S, tiucă?
— La percept, ie... mă duc să mi-o dau.
— Ce e de făcut cu nebunul ăsta, nene S, erbescule?
Pe dreapta tocmai se deschidea o prăvălie.
— Ia haidem să mai luăm un vin, zise S, erbescu.
S, i, târâs, -grăpis, , îl împing s, i pe S, tiucă înăuntru.
În fat, a mesei rotunde, S, erbescu îs, i toces, te limba, să-l

aducă la gânduri mai bune:
— Dragă, frate S, tiucă, a fost o glumă... Am glumit,

bătu-m-ar Dumnezeu să mă bată! Uite, întreabă s, i pe
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Mincu dacă n-am glumit. De ce să-t, i dai demisia? Păi noi,
s, tii dumneata, cum tragem pe dracul de coadă? Crezi că-i
us, or să rămâi as, a, fără cinci parale? Noi am vrut numai
să râdem, as, a, prietenes, te. Haide, S, tiucă băiete, haide,
de hatârul nostru, dacă ne iubes, ti, lasă demisia încolo.
Vezi-t, i de slujbă. Hai s, i te culcă, mă duc eu la directorul
prefecturii, că-l cunosc, să spun că t, i-i cam rău; ba am
să-l rog să te s, i înainteze, puiule, zău am să-l rog. Haide,
S, tiucă dragă, hai acasă...

Sunt aproape 9 ceasuri de când îl dăscălesc; artis, tii
cad de oboseală.

În sfârs, it, cu mare greutate, îl iau, îl urcă într-o trăsură
s, i, după ce îl întreabă unde stă, spun birjarului să mâie...

În odăit, a sărăcăcioasă s, i umedă, c-un ochi de geam
cât palma, îl dezbracă amândoi, ca pe-un copil, s, i-l pun în
pat. Când să plece, S, erbescu îl ia de mână:

— Nene S, tiucă, ne-ai făgăduit: nu demisionezi.
S, tiucă îs, i deschide ochii s, i de-abia bolboroses, te:
— Bine... bine... de... de hatârul vostru!

464



Oratorul

Tocmai isprăvise de mâncat friptura, când Ghit, ă Năstrate,
agentul, îi aduse o scrisoare. Conul Tase Filoreanu desfăcu,
domol, plicul s, i citi:

Iubite Tase,
În împrejurări grele, la cine să alergăm? Fires, te, la

tine. Afaceri grabnice mă silesc să plec numaidecât. S, i
astă-seară, la 8 ceasuri, cred că s, tii: sunt cele două întru-
niri, în despărt, irile III s, i IV, la care trebuia să vorbesc.
Bizuit pe marele tău talent, plec mai mult, umit s, i împăcat
în mine însumi decât dacă as, fi vorbit eu alegătorilor. Al
tău îndatorat, Jean

P.-S. Iartă-mă că-t, i scriu as, a, pe fugă; mai am jumătate
de oră până să plece trenul. Tocmai, semnul buletinelor
noastre de vot e Crucea.

De multe ori îi scrisese s, eful; dar niciodată nu-i as, ternuse
rânduri mai călduroase ca aceste. Conul Tase era încântat.
Înghit, i o bucată de plăcintă în pripă, sorbi de două-trei ori
din cafea s, i porunci să-i aducă o trăsură. Erau 7 ceasuri.
Îs, i îmbrăcă redingota, îs, i îmbucă tabachera cu tutun, iar
coana Tica Filoreanu îi puse în portofel vreo două scobi-
tori, căci se putea, după întrunire, sot, ul dumneaei să guste
câte ceva, cu prietenii.



Peste câteva clipe trăsura luneca, sprintenă, spre sala
Jupiter, unde se t, inea întrunirea despărt, irii a III-a. La
intrarea oratorului, sala se cutremură de strigătele de bu-
curie ale alegătorilor; conul Tase Filoreanu era cunoscut s, i
răscunoscut ca mare vorbitor. Când păs, i în sală, fat, a conu-
lui Tase se rumeni ca floarea mărului; când se as, eză în fat, a
mesei, se aprinse ca trandafirul, iar când ridică degetul, să
facă linis, te, obrajii i se înflăcărară ca bujorul. Dar tăcerea
se întinse peste capetele celor strâns, i să audă, s, i conul Tase
începu să vorbească. Cele dintâi cuvinte îi ies, iră din gură
mai mult suflate decât spuse. Întotdeauna păt, ea as, a. Vor-
bele parcă se-necau, se amestecau, se îmbulzeau la poarta
dint, ilor, până ce, în sfârs, it, stăpânirea de sine le rânduia,
le făcea să iasă una câte una, curate, îns, irate, cu darul pe
care, într-o măsură, conul Tase îl avea. Tulburarea t, inuse
două-trei clipe doar; alegătorii cunoscură îndată glasul
care, s, i acum, tuna s, i fulgera împotriva tuturor acelor care
erau de alte păreri decât ale conului Tase Filoreanu s, i ale
prietenilor săi... Conul Tase Filoreanu s, i tovarăs, ii săi făcu-
seră toate... ei orânduiseră t, ara; ei alcătuiseră legile cele
înt, elepte; ei ieftiniseră traiul; numai de la ei toată suflarea
putea să as, tepte îmbunătăt, irile viitoare!...

Din când în când câte un glas răgus, it striga, vajnic:
As, a-i! S, i atunci, ca o furtună, strigătele se încâlceau, gea-
murile zbârnâiau de vuiet: As, a-i! As, a-i! As, a-i! Un om
scurt, cocot, at pe un scaun, lângă un stâlp în fundul sălii,
ridica mâna s, i t, ipa: Jos! Jos cu ei! apoi, clătinându-se, lua
stâlpul de care se sprijinea în brat, e, să nu cadă. Atunci
Năstrate făcea linis, te, avânta bastonul deasupra capului
s, i poruncea: Tăcere! S, i tăcerea se făcea îndată.

Apoi vorbele conului Tase îs, i luau iar s, irul, unele după
altele, ca nis, te tovarăs, e bune care s, tiau ce aveau de făcut...
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Conul Tase se înfierbânta; vorbea, s, i-n aceeas, i vreme
îs, i da seama de toate; gura spunea una, s, i gândul mergea
alături; înt, elegea că robise sala, simt, ea că putea vorbi as, a
trei-patru ceasuri, o zi întreagă, o săptămână chiar, dacă
ar fi fost nevoie. Deodată însă îs, i aminti că mai are o în-
trunire. Trebuia să sfârs, ească. Post-scriptumul i se îns, iră
în minte... Tocmai, semnul buletinelor noastre de vot e
Crucea. Ăsta era s, i sfârs, itul; avea să încheie în chip măret, .
Conul Tase se umplu bine în haină:

— Astfel, iubit, ii nos, tri prieteni, voi încheia arătându-
vă că semnul buletinelor noastre de vot, semnul cu care
pornim la luptă, e Crucea; cu ea vom merge la izbândă.
Căci, domnilor, crucea e semnul credint, ei noastre strămos, es, ti;
crucea e cel dintâi semn pe care mama noastră ne-a învăt, at
să-l facem în fat, a sfântului iconostas; pentru strălucirea
crucii, sfint, ii mucenici au murit în chinuri; pentru cruce,
domnii nos, tri viteji au luptat în s, irul veacurilor; s, i, în
sfârs, it, pe cruce, Domnul nostru Isus Hristos s, i-a jertfit
viat, a pentru mântuirea păcatelor omenes, ti! As, adar, Cru-
cea e semnul care vă va călăuzi, credet, i în ea s, i merget, i la
izbândă. S, i mai judecat, i, iubit, i alegători, că-n vreme ce
noi pornim la luptă cres, tines, te, potrivnicii nos, tri, ca nis, te
păgâni, s, i-au ales Steaua, doar ca tot, i să le poată spune:
Vai de steaua lor! S, i-au ales steaua, care-i tot as, a depărtată
de noi ca s, i ei de inimile noastre, ale tuturora; s, i-au ales
steaua rece, rece ca s, i sufletele lor neîndurătoare; s, i-au
ales steaua, steaua căzătoare, care nu lasă în urma ei decât
lumina mincinoasă a unei clipe; s, i-au ales steaua, iubit, i
alegători, pentru că ocârmuirea lor de astăzi e steaua rea a
acestei biete t, ări!... Făcânduvă dar cruce s, i lepădându-vă
de cei care zboară printre stele, ca duhurile rele, merget, i
cu noi, înainte, iubit, i s, i stimat, i alegători...
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Suflând, cu s, urloaie de sudoare pe frunte, ca s, i când
ar fi ies, it dintr-o baie cu aburi, conul Tase de-abia răzbi
să se coboare de la tribună. Tot, i căutau să-i strângă mâna,
să-i spuie un cuvânt, în vreme ce, de partea ceealaltă, sala
duruia de tropote, ca s, i când năvălise în ea o herghelie
speriată. În sfârs, it, cu mare greutate, conul Tase izbuti să
se îndrepte spre us, ă. Alegătorii din cealaltă despărt, ire vor
fi pierdut răbdarea. Trebuia să se grăbească. Dar, drept în
us, ă, un om, suflând de fugă, îi întinse o scrisoare. Conul
Tase Filoreanu o luă, se apropie de lampa din peretele sălii
s, i citi:

Tase,
Scriu de pe scara vagonului. Un gând mă munces, te

că, grăbit cum eram, t, i-am scris gres, it; as, a sau nu, vreau
să plec linis, tit: să s, tii că semnul buletinelor noastre de vot
e Steaua, nu Crucea, cum mi se pare că t, i-am spus. T, ine
bine minte. Jean

Conul Tase rămase împietrit. Arătă scrisoarea lui Năs-
trate.

— Ce e de făcut?
Nasul borcănos al lui Năstrate se aprinse deodată ca o

lampă. Se scărpină după ceafă. Apoi, ca omul care nu dă
de la nimic înapoi, răspunse:

— Să îndrept, i gres, eala dincolo, coane Tase.
Conul Tase simt, ea că i se coborâse tot sângele la inimă.

Fires, te, atâta-i mai rămase: să dreagă dincolo ce, fără voia
lui, stricase aici. Se sui repede în trăsură s, i, peste un sfert
de ceas, se oprea în fat, a sălii Apolon din despărt, irea a IV-a.

Sala, plină; în ea, un frământ cumplit de nerăbdare.
În despărt, irea aceasta erau foarte mult, i cârciumari, care
s, tiuseră cum să vie la întrunire. De la cele dintâi vorbe ale
conului Tase, urletele ridicau acoperământul. În mijlocul
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tuturor, un sfrijit, cu mustat, a lungă de părea înnodată
pe după urechi, îs, i s, uiera mereu cuvintele: S, uus, cu Tas, e!
S, uus, cu conul Taas, e! Dar Năstrate ridica brat, ul: Tăcere, s, i
gurile se închideau câteva clipe. Cu alte vorbe, cu alte în-
torsături, conul Tase ajunse tot acolo: tot ei, nimic ceilalt, i.
S, i iarăs, i simt, i de la o vreme că poate cuvânta as, a un ceas,
două, o zi, o săptămână chiar, s, i gândul mergea domol
alături... Trebuia să încheie. Dar ăsta era greul: ce spusese
dincolo trebuia să întoarcă aici. La urma urmei, vorbele,
gândea conul Tase, sunt ca s, i mănus, ile: le pot, i întrebuint, a
s, i pe dos dacă nu t, i-e de ce-or zice alt, ii.

Se potrivi bine în redingotă:
— As, adar, iubit, ii mei prieteni, un lucru mai am să vă

spun, s, i anume: drept semn al buletinelor noastre de vot,
drept semn al biruint, ei noastre am ales Steaua. Cu ea să
t, inet, i, cu steaua cea bună, care veghează mereu, strălu-
citoare, deasupra partidului nostru; cu Steaua să t, inet, i,
căci fiecare dintre noi, o s, tit, i, avem câte o stea, care ne
adumbres, te din înalt cu raza ei cea norocoasă; cu Steaua
să t, inet, i, căci atunci când dânsa apare, cerul rămâne se-
nin, norii se duc. De steaua noastră să vă călăuzit, i, dar,
frat, ilor, cum magii s-au călăuzit de steaua tainică ce i-a
dus la ieslele în care se născuse Mântuitorul! S, i nu uitat, i
că, pe câtă vreme noi păs, im pe urma unei raze de lumină,
potrivnicii nos, tri s, i-au luat ca semn al lor Crucea! Crucea,
semnul ce se pune pe casele de vânzare, de vânzare, ca s, i
sufletul lor. Crucea, semnul cu care se înfierează spatele
celor nemernici. Crucea, crucea ros, ie, care acoperă pe cei
istovit, i s, i rănit, i în lupte; crucea, semnul care amintes, te
de tăcerea, de mut, enia cimitirelor! Punet, i-le dar cruce s, i
lăsat, i-i.

Cu mâna întinsă, cu privirea grozavă, conul Tase în-
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cheie cu glas răsunător:
— Mort, ii cu mort, ii, domnilor, viii cu viii!
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Fetit, a mamii

După o noapte de somn greu, în care trupul i se scufundase
ca plumbul topit în apă, Măria se trezi târziu. Părea bui-
macă. Dintru-ntăi ochii măriră în nes, tire făs, ia de lumină
aurie, care se scobora de supt stor, de-a lungul pervazului
ferestrei, ca o perdea de fir. Apoi îs, i dete seama că dor-
mise prea mult, că lăptăreasa, fără de-ndoială, adusese
laptele, că bărbatul ei trebuia să-s, i beie cafeaua, să por-
nească la slujbă. Un vuiet din bucătăria de alături îi arătă
că Dumitru se sculase. Atunci se ridică s, i, deodată, ca s, i
când în mintea ei scăpărase un amnar, se uită nebună,
spre dreapta, spre locus, orul gol de lângă ea, scoase un
t, ipăt sfâs, ietor s, i căzu cu fat, a în perne. Repede toate în-
tâmplările zilelor din urmă i se perindară prin minte cu o
îndărătnicie crudă. Boala fetit, ei, a Puicei, suferint, ele gro-
zave, în ghearele cărora, trupus, orul ei se zbuciumase două
săptămâni în s, ir, lacrămile pe cari ochis, orii ei le storceau,
curate, ca s, i cum erau picăturile sufletului ce se topea.

Pe urmă sfârs, itul, cea din urmă pâlpâire us, oară, ca a
unui flutur. S, i masa acoperită cu flori, s, i cele patru lumâ-
nări de la colt, urile sicriului, albastru, cu stele de’ argint,
s, i. . . s, i ea, fetit, a, îngeras, ul, cu luminile ochilor acoperite,
cu gurit, a strânsă într-un zâmbet, cu mânut, ele pe piep-



tul în care inima bătuse atât de put, in. S, i înmormânta-
rea, cimitirul, groapa. S, -apoi. . . apoi nu mai s, tia nimic.
Neputându-s, i înăbus, i suspinile, izbucni:

— Ah! fetit, a, fetit, a mamei, unde te-ai dus? Adevărul îi
năvălea cu cruzime în suflet. Începu să-s, i smulgă părul, s, i,
ies, ită din mint, i, sări din pat s, i se repezi dincolo, căutând
în toate părt, ile cu priviri rătăcite. Bărbatul, care-i auzise
t, ipetele, alergă, o luă în brat, e s, i o aduse înapoi, de-o as, eză
pe un scaun.

— Linis, tes, te-te, Mărio. Fii s, i tu mai tare. Ce ne-am
face dacă am cădea zdrobit, i!

Dar femeia fu cuprinsă de o furie grozavă, îs, i încles, ta
mânile de umerii bărbatului ei, suflându-i, în obraz, cu-
vintele aprinse:

— Fetit, a, dă-mi fetit, a! S, i-l strângea să-l sfâs, ie:
— Fetita. . . dă-mi-o! De ce n-ai căutat-o mai bine! De

ce n-ai adus mai mult, i doctori?
Durerea o făcea să-i aducă învinuiri nedrepte:
— Tu. . . voi mi-ati omorât-o!. . . Voi, voi cu totii!. . .
S, i, desfăcându-s, i brat, ele, se prăbus, i la pământ, cu

fruntea de podelele goale, cu părul despletit. Acuma plân-
gea înăbus, ită, cu sughit, uri adânci, care-i frângeau trupul
s, i-i vâra copcile rochiei, cu care rămăsese îmbrăcată de cu
seară, în carne.

Bărbatul de-abia o ridică, să o as, eze pe pat. Încetul
cu încetul, în locul furiei s, i a deznădejdei, femeia căzu în
amort, ire: suspinele i se prefăcură într-un scâncet domolit
s, i prelung:

— Fetita, Puica mamei!
Dumitru rămase s, i el pe marginea patului, cu capul în

mâni. S, i dânsul iubise pe fetit, ă; nu as, a ca nevasta lui, căci
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bărbat, ii se iau cu multe s, i au inima mai tare, dar o iubise.
Drăgălăs, iile ei, drăgălăs, iile copilitei, care de-abia trecuse
pragul celor doi ani, îi însemnase multe clipe. Moartea ei
s, i pe dânsul îl durea. Ca să o scape, cheltuise tot ce pusese
deoparte; tot se dusese cu doctorul s, i pe doctorii. N-avea
ce să-s, i bănuiască; s, i cu toate acestea învinuirea nevestei
i se înfipse în minte. Cine s, tie, gândea, poate dacă mai
aducea un doctor, Puica scăpa! Gândul acesta îl chinui,
până ce îi smulse s, i lui lacrimi din ochi. Plânsul îl îneca
mai tare decât acolo, lângă groapa pe care o vedea cum se
astupă cu t, ărână.

Amândoi rămaseră as, a, unul lângă altul, fiecare cu-
fundat în durerea lui, peste care tăcerea cădea grea ca un
capac de sicriu.

De la o vreme femeii îi secă lacrimile; mintea nu mai
avea putere să alcătuiască un gând, limba i se uscase s, i-i
ardea cerul gurei ca jăratecul. Urechile nu-i mai auzeau
nimic dinafară; căsut, a se clătină de două ori, la amiază s, i
seara, de huruitul greu al trenului ce trecea la cât, iva pas, i
de ogradă spre stat, ia învecinată, s, i ea nu simt, ise nimic.

Ziua se strecură înceată, fără ca amândoi să-s, i deie
seama, într-un târziu, bărbatul se sculă s, i aprinse lampa. . .

Dumitru se smulse cel dintăi din amort, irea durerii; a
doua zi trebuia să se ducă la birou. Măria rămase singură.
De-abia păs, ea, ca după o boală lungă, petrecută luni de
zile în pat. Se duse în bucătărie să s, teargă vasele, să le
as, eze pe polit, e, din obis, nuint, ă, fără nici o cugetare, as, a
cum se deprinsese de trei ani de zile de când se măritase.
S, i cum s, tergea un pahar, simt, i că degetele îi lunecă pe
sticlă, s, i îs, i dete seama că plângea. Atunci veni din nou
în odaie; parcă îs, i aminti ceva s, i deschise lădit, a de lângă
fereastră. Acolo stătea păturită rufăria fetit, ei. Mama ră-
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mase cu privirile t, intă în cuprinsul îngust, pe urmă se
sculă s, i căută prin casă; pe fereastră găsi bonet, ica, după
sobă un pieptăras, , supt pat un papucel rupt. Le luă s, i, într-
o pornire de dragoste, începu să le sărute. Apoi le as, eză
la un loc cu celelalte lucruri. Acolo, lângă lădit, a aceea îs, i
trecea dânsa zilele. Bărbatul, furat de slujbă, de grija zilei
de mâne, se întrema repede: uitarea îi vindecă us, or rana
care-i sângerase s, i lui sufletul. . . Femeii însă începu din
cele dintăi zile să-i încărunt, ească părul, s, i puterile îi scăzu-
seră. Nu mai putea munci. Privirile rătăcite căutau mereu
ceva ce parcă nu puteau întâlni; gândurile i se îmbulzeau
în minte haine, sfâs, âindu-i-o cu cruzimea adevărului de
neînlăturat.

Într-o zi bărbatul veni mai devreme s, i, la us, ă, auzi un
glas — femeia lui vorbea cu cineva. I se păru ciudat, căci
nu venea mai nimeni, s, i mai cu seamă la ceasul acela, pe
la ei. Deschise încet us, a. În odaie era numai nevastă-sa:

— Cu cine vorbeai? o întrebă.
Dânsa tresări, mirată.
— Cu nimeni; nu vorbeam.
— Ba vorbeai, vorbeai singură.
Dumitru căzu pe gânduri, apoi îi zise cu binis, orul:
— Ascultă-mă, Mărio, mai du-te s, i tu pe undeva; du-te

la soră-ta, la. . . cumătru.
Îi păru rău că-i spusese cuvântul acesta, care-i amintea

pe Puica, tăcu, dar femeia începu să plângă:
— Ce să fac? Ce să le vorbesc eu!
— Mai te iai s, i tu cu lumea.
— Lumea mea?. . .
— Decât să ajungi să vorbes, ti singură. . .
Bărbatul se sculă s, i se apropie de fereastră. Era prin
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iunie; florile se deschiseseră fragede; pe urmele liliacului
scuturat, gherghinele se ridicau semet, e, pe lângă ferestre.
Dumitru urmă:

— Uite, mai vezi s, i tu de grădină. Straturile cu rozetă
s-au uscat.

Femeia părea că nu-l înt, elege, veni lângă el, îs, i aruncă
ochii în grădină, apoi, deodată, privirile îi fugi în ulit, ă, s, i
se opriră pe băiet, elul arhivarului de la judecătorie, care
stetea peste drum. Un zâmbet amar îi desprinse buzele s, i
s, opti:

— Uite Puiu. S, i mai încet:
— Mirele.
— Mirele cui?
Femeia îs, i cuprinse fat, a în palme, răspunse printre

lacrimi:
— Ce, nu s, tii!. . . Mirele Puicei noastre. . . As, a-i ziceam

eu. . . De la el i-am pus numele s, i fetit, ei.
Dumitru tresări. Da. Uitase. S, i inima lui parcă se

muie din nou. Privi îndelung la băiet, elul cu fat, a rumenă
ca cireas, a, cum se juca vioi c-un câne mare, care-l hămăia
prietenes, te. Ca să schimbe vorba, atinse umărul nevestei:

— Mărio, mâncăm?. . .
Femeia se duse; puse masa, împleticindu-se. Cum sta

cu fat, a în farfuria din care gustase numai o lingură de
supă, bărbatul o privi; în lumina slabă a înserărei care
străbătea prin fereastra deschisă, îs, i dădu seama cât de
grozav o schimbase supărarea.

I se lungise nasul, umerii obrazului îi ies, iseră în afară
s, i părul bogat, care o prindea atât de bine cu câteva luni
mai înainte, părea acum o cunună prea încărcată pentru
fat, a ei lunguiat, ă s, i uscată. O sfătui:
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— Mărio, de ce nu mănânci?. . . Unde vrei s-ajungi? S, i
eu am suferit. S, i sufăr încă. Dar omul trebuie să fie mai
stăpân pe durerea lui.

Femeia mai luă o lingură de supă s, i înghit, i în silă. Su-
părarea îi răpea s, i grija gospodăriei. Mâncarea era afu-
mată, friptura arsă. Dumitru, oarecum nemult, umit, tăcea,
dar o dată nu se putea opri să nu-i spună:

— Să luăm o slugă, Mărio.
— Cum vrei.
A doua zi tocmiră o femeie. Din ziua aceea Măria lăsă

tot în grija slujnicei. Us, urată de grija casei, care oricum o
mai ferea să cadă cu totul pradă deznădejdei, stătea acum
ziua întreagă adâncită în gânduri, privind lădit, a cu rufele
Puicei. De acolo nu se mis, ca decât până la fereastră, să
urmărească, cu

Îndărătnicie, toate mis, cările băiet, elului arhivarului
de peste drum. II privea cum se joacă, tresărea când îl
vedea căzând, s, i se ridica tulburată, când îl vedea că plânge.
Împinsă de dorul ce-i sfredelea pieptul, în cele din urmă
se ducea în grădinit, ă s, i-l chema la parmaclâc de-i umplea
pestelcut, a cu bucăt, i de zahăr. Odată bărbatu-său îi bănui:

— Ascultă, Mărio, nu mai îndopa pe băiatul arhivaru-
lui cu zahăr; m-a întâlnit tată-său s, i mi s-a plâns că nu mai
mănâncă nimic acasă.

Într-o seară băiatul veni la parmaclâc. Măria îi luase
mâna s, i i-o alinta. Copilul, ispitit de mult s-o întrebe ceva,
îndrăzni:

— Fetit, a matale, unde-i?
— S-a dus.
— A murit?
—.. .Da. . . da, Puiule.
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— Eu o iubeam pe fetit, a matale.
Măria îi luă capul s, i-l acoperi de sărutări. Tocmai

atunci un glas aspru se auzi din ulit, ă:
— Puiule!
Arhivarul chemă copilul, apoi îl certă, tare, să se audă:
— Nu t, i-am spus, să nu mai ies, i din ogradă?
Femeia rămase locului, mută. Gândurile îi sfâs, iau su-

fletul. Ce fericit era arhivarul că avea un copil. S, i ce suflet
rău că i-l lua as, a de lângă dânsa, ca s, i când i-ar fi fost ciudă
că băiet, elul t, inea put, in s, i la alt, ii. Dar parcă i se făcu lu-
mină în judecată. Îi da dreptate. Dânsa nu era tot as, a,
nu-i era ciudă când Puica sălta, bucuroasă, pe genunchii
lui Dumitru? Nu voia să fie numai a ei? îs, i aduse aminte
câte planuri nu croise pentru dânsa, pentru fetit, a ei! De
câte ori, seara, t, inând-o în brat, e, nu privea de pe fereastră
la băiet, elul arhivarului s, i-l pregătea, în mintea ei, drept
mire al Puicii. Adică de ce nu s-ar fi putut! Băiatul avea
să fie mai bogat, era mai de neam, dar ce frumoasă cres-
cuse s, i Puica! Ce pereche, falnică! Se pierdea în visuri s, i,
bătrâna, parcă se trezea pe prag, privindu-s, i pe Puica la
brat, ul bărbatului ei.

Vuietul trenului o trezi, s, i intră în casă.
Un dor nepotolit o prinse de fetit, ă; cum veni Dumitru,

îi spuse că a doua zi vroia să se ducă la cimitir. Dar bărbatul
îi purta de grijă să nu-i facă rău vederea mormântului; s, i
în afară de aceasta, vedenia fetit, ei, pe care nevasta mereu
i-o aducea în fat, a ochilor, începuse să-l nemult, umească.

— Lasă. Am eu grijă de toate. Astâmpără-te acasă. . .
Să-i pun mai întăi o cruce la cap, s, i atuncea vom merge
împreună. Nu vezi că de-abia te mis, ti!

Măria tăcu.
Puiul nu mai venea la parmaclâc. Câteva zile îl mai
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văzu privind uneori spre casa ei; pe urmă o uită.
Când se coborâseră cei dintâi fulgi de omăt peste tulpi-

nele uscate din grădină, capul Măriei albise cu totul. De la
o vreme căzuse într-un fel de toropeală care-i sleise orice
scânteiere din viat, ă. Între dânsa s, i bărbatul ei se întin-
sese cu încetul pustietatea care desparte viat, a de moarte.
Toată dragostea care i-o purta Dumitru se schimbase în
milă, într-o milă turburată câteodată s, i de nemult, umire.
Firea lui nu era plecată deznădejdei. Tare pe sufletul lui,
numai două-trei zile simt, ise golul pe care Măria nu-l mai
putea umplea cu nimic în lume. Chiar lui îi părea ciudat
că, numai după s, ase luni, în suflet i se as, ternuse un văl
peste amintirea Puicii. S, i, ca să-s, i ierte aceasta, punea
tăria lui în socoteala afacerilor: „Vezi, îs, i zicea, ce mare
lucru-i să te pot, i lua cu ceva, cu slujba, cu oamenii. . . Pe
când nevasta. . . ”

În aceeas, i vreme simt, i o bucurie ascunsă când se vedea
atât de neînfrânt în lupta cu necazurile viet, ei.

Omătul se as, ternea moale; încetul cu încetul viat, a dim-
prejurul căsut, ei se stingea, nu se mai auzea huruitul tră-
surilor pe bolovanii ulit, ei, nici pas, ii trecătorilor, numai
câteodată huruitul trenurilor tăia aerul cu un freamăt de
mânie.

Măria îs, i as, ezase un scaun la fereastă s, i nu uita să
iscodească casa arhivarului; dacă, din întâmplare, zărea
pe Puiu la fereastră, se grăbea să spună bărbatului, tocmai
când se as, ezau la masă:

— Azi am văzut pe Puiu.
Într-o zi Dumitru o privi cu ciudă s, i-i zise răspicat:
— Mai lasă-mă cu Puiu tău; am eu de-ajunse gânduri.
De atunci femeia îs, i înghit, ea cuvintele, de câte ori,

uitând, începea să spuie. Pe urmă se deprinse s, i nu mai
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vorbeau nimic: mâncau fat, ă în fat, ă ca doi străini.
La cimitir nu se mai gândise să se ducă. Lădit, a era ca s, i

mormântul Puicii. Ea cuprindea toate lucrus, oarele ce fuse-
seră ale ei. S, i Măria putea să le pipăie, să le soarbă mirosul
cald pe care parcă-l păstraseră în cutele ce se as, ternuseră
odată pe trupus, orul fetit, ei, putea să le acopere de sărutări,
să le scalde în lacrimi. Când nu s, edea la fereastră, punea
un scăunel în fat, a lădit, ei, apoi lua rochiile una câte una, le
desfăcea, pe urmă le păturea bine s, i le punea la loc. Într-o
zi băgă de seamă, cu mare mirare, că la flanelut, a cea văr-
gată, lipsea un nasture. Căută prin cutii, găsi unul la fel,
s, i, linis, tită, ca s, i cum Puica trebuia să-l îmbrace numaide-
cât, se puse să coase nasturele la locul lui. O nouă grijă îi
cuprinse atunci sufletul: să dreagă toată rufăria fetitei. O
lună de zile se munci, ascunzând lucrul îndată ce auzea în
sală pas, ii bărbatului. Dar odată, într-o amiază, el intră în
odaie, fără de veste, s, i o prinse.

— Ce faci tu acolo? o întrebă.
Femeia îngână câteva vorbe, apoi începu să plângă.

Pentru întăias, i dată, bărbatul o privi îngrijorat:
— Es, ti copilă; pentru numele lui dumnezeu, Mărio,

vină-t, i în fire.
S, i urmă, stăpânindu-s, i furia:
— Mai bine vezi-t, i de gospodărie: mâncarea e proastă;

în casă colbul stă de două degete pe lucruri. . . Cât o să
jeles, ti, mă rog!. . . E de nesuferit!

Apoi îs, i aduse aminte; vorbi mai domol:
— Diseară ne ducem în târg. Mergem la un circ. . . Să

mai vezi s, i tu lumea.
Măria nu răspunse; as, eză rochit, a în ladă s, i trecu în

bucătărie. Seara, la îmbrăcat, bărbatul o necăji un ceas:
— Ai uitat să-t, i pui rochiile pe tine. . . Uite, pune-t, i
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pălăria mai as, a, ridică-t, iput, in părul. . . Hmm!
Mâinile Măriei nu izbuteau să prindă un ac, să as, eze

o s, uvit, ă de păr. Parcă pierduse simt, ul pipăitului.
Dumitru o privi iar cu grijă. Femeia asta gârbovă, stân-

gace, slabă s, i cu capul alb era nevasta lui vioaie s, i frumoasă
de-acum câteva luni în urmă! O mustră:

— De ce nu spui s, i soră-tei să mai vină pe la tine! Să
mai ai pe cine întreba de una, de alta.

Afară ningea des, omătul se as, ezase măris, or. Măria
de-abia putea merge. Bărbatui o luă de brat, să-i ajute.

Când se as, ezară pe scaun, în circ, dânsa scoase un sus-
pin de us, urare. Lumina o orbea, privea străină, rătăcită,
la tot ce i se perinda prin fat, a ochilor; s, i pe când bărbatu-
său râdea cu poftă de schimele unui caraghios, ea simt, ea
o durere tăioasă în capul pieptului. Deodată, în mijlocul
circului, veniră trei comediant, i: un bărbat, o femeie s, i o
fetit, ă. Măria tresări, întinse gâtul. Începu să-i tremure
buzele s, i atinse brat, ul bărbatului:

— Parcă-i fetita noastră. Parcă-i Puica!
Dumitru se încruntă:
— Da sfârs, es, te odată. . . De asta te-am adus?
Însă pe Măria o apucă un plâns înăbus, itor. Zadarnic

bărbatul ei o strângea de mână:
— Ai înnebunit! Mă faci de râs. . . N-auzi, ne facem de

râs. . .
Plânsul o zguduia întreagă, apoi izbucni cu sughit, uri,

s, i cu suspine adânci. Toată lumea întoarse capul mirată,
voind să afle ce-i. Dumitru de-abia o scoase de acolo, mai
mult pe sus, ajutat de oameni străini. Luară o trăsură. Pe
bărbat parcă-l înnebunise furia. Se blestema c-o luase cu el.
Îi venea s-o arunce din trăsură, să scape de fiint, a care de la
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o vreme îi cobea viat, a. Acasă se stăpâni cu mare greutate
să n-o bată, în schimb îs, i revărsă toată furia prin vorbe s, i
de astă dată înt, elese, lămurit, că iubirea dintre ei doi se
sfârs, ise; parcă nici milă nu mai simt, ea, s, i-n loc îi încolt, i
în suflet un sâmbure de ură.

Din seara aceea drumul viet, ei lor se despărt, i cu desăvârs, ire,
ca un râu care se desface în două ramuri ce n-au să se mai
întâlnească niciodată.

Iarna se trăgănă us, oară, cu zâlele posomorite. Dumi-
tru începu să întârzie prin târg, uneori masa îl as, tepta
întinsă s, i el nu mai venea decât noaptea târziu. Măria îs, i
petrecea vremea lângă lădit, a cu rufe, sau la fereastră, cu
ochii t, intă spre casa arhivarului, dar cu mintea pierdută
în trecutul în care gândul ei scurma cum scurmă găina în
t, ărână să-s, i găsească hrana.

Luna lui martie aduse cer senin s, i soare.
Cum sta la fereastă, Măria zări odată pe Puiu, ies, ind cu

tată-său; acesta îi ducea placa de scris s, i o carte. Îl dăduse
pe Puiu la vreo s, coală, se vede. Din ziua aceea, îl vedea
totdeauna dimineat, a s, i seara, plecând s, i întorcându-se
cu arhivarul sau cu sluga. Dar Puiu nu-s, i mai întorcea
privirea spre casa ei — o uitase cu desăvârs, ire.

S, i gândurile femeiei măcinau, în fiecare zi, amintirea
atâtor visuri pe care s, i le făcuse pentru fetit, a ei s, i pentru
copilul, acesta străin.

Într-o dimineat, ă însă dorul i se trezi amarnic, mai
neîndurător ca totdeauna; îs, i luă barizul, îs, i îmbrăcă o
polcut, ă s, i, fără să spuie slujnicei, ies, i din casă. O luă încet
spre cimitir. Până să ajungă acolo, o prinse amiaza. Rătăci
îndelung în locul îngrădit, semănat cu morminte, întrebă
de unul s, i de altul, s, i cu mare greu ajunse în fund, spre
partea în care era îngropată Puica. Bărbatul făgăduise
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să-i puie o cruce, dar paznicul o încredint, a că pe acolo,
unde căuta ea, de mult nu se as, ezase nici o scândură mă-
car. Mormintele erau presărate de-a valma, amestecate,
înfrăt, ite supt aceeas, i velint, ă de t, arină primitoare. Zadar-
nic cercetă, căută, nu-s, i mai aducea aminte locul. Atunci
se as, eză jos, pe o piatră, s, i îs, i rătăci privirile peste întreg
cuprinsul acela, deasupra căruia vis, inii îs, i dezvăleau cele
dintăi flori ca nis, te zâmbete ale luminii. S, i o fură gându-
rile. . . Unde să-i fie fetit, a? Unde dormea, sărăcut, a, somnul
ei senin? Lângă cine se dusese de la sânul ei? Supt care
vis, in sufletul ei o chema, poate? La căpătâiul căruia mor-
mânt putea să-s, i verse lacrimile? S, i buzele ei tremurară
în s, oaptă: „Fetit, a, fetit, a mamei!. . . Puico!” S, i o zi întreagă
rămase acolo, amintindu-s, i de toate: cum o născuse, cum
o botezase, cum prinsese fetit, a să gângure, cum spusese
cel dintăi cuvânt „mamă”, cum odată căzuse, s, i se lovise la
bărbie. . . Ce se făcuse bărbia ei, mică, rotunjită s, i rumenă
ca mărul! Dar ochis, orii albas, tri, cari-i zâmbeau s, i-n boală!
Măria rămase acolo ziua întreagă s, i nu simt, i nimic, nu
auzi nimic, nu văzu nimic. S, i doar lângă dânsa se făcuse
o îngropare s, i preot, ii cântaseră rugăciunile lor de odih-
nire a sufletului celui mort. O apucă noaptea; paznicul
veni s, i-o scoase pe poartă afară. Târziu de tot păs, i peste
s, inele drumului de fier, s, i în urma ei, ca o fulgerare în
trecerea lui, se s, terse îndată trenul; Măria nu simt, i însă
bătându-i inima de primejdia ce-o pândise. Când ajunse
acasă, slujnica îs, i făcu cruce:

— Doamne! Conită, ce frică am tras. . . Noroc că n-a
venit conas, ul. . .

În noaptea aceea Măria dormi adânc, ca s, i atunci după
înmormântarea Puicii, un somn de moarte, din care a
doua zi se smulse cu durere.

482



De când s, tia că Puica era pierdută, acolo, în cimitirul
în care stătuse o zi întreagă, ca s, i cum ar fi as, teptat-o,
dorul de dânsa o înfăs, ură s, i mai puternic. Căuta cu ochii
în toate părt, ile, în fiecare colt, ; pe fiecare lucru din odaie
aburea parcă amintirea fetitei.

Aducerea-aminte o îmbiba ca o mireasmă, care o îm-
băta, care o făcea să sufere, pe care o simt, ea pretutindeni
s, i peste tot în suflet, dar căreia nu-i putea da o întrupare.
Umplea bonet, ica, pieptarul în cuprinderea degetelor, dar
nici chipul, nici trupus, orul nu puteau prinde fiint, ă. Câr-
pele cădeau moi, s, i femeia le păturea mereu la loc, în lădit, a
lor.

Venise mai cu zilele lui dulci, cu mirosul florilor de
liliac, ce îmbălsăma toată mahalaua.

Era tocmai luna în care Puica murise. Trecuse numai
un an, s, i în căsut, a joasă toate se schimbaseră. De la o
vreme bărbatul nu venea nopt, i de-a rândul, sau dacă se
întorcea, seara, venea amet, it, gata de ceartă. Femeia îl
lăsa în pace să spuie ce vrea. Chiar în ziua în care cu un
an înainte plânseseră amândoi, dânsul sosise înfuriat. Nu
găsi slujnica acasă s, i, când ea se întoarse, începu să t, ipe:

— Unde ai fost?
— A călcat trenul pe un om, ici, s, i m-am dus să văd.
— Acolo ti-i treaba?
S, i zărind pe nevastă-sa răcni:
— Mai bine te călca pe tine. . . Că tot nu es, ti în stare să

duci gospodăria!
Când Măria auzi pe la miezul nopt, ei mersul cutremu-

rat al trenului, îi veniră în minte cuvintele bărbatului: „Mai
bine te călca pe tine. . . ” S, i parcă nu le găsea răutăcioase.
Se gândea că, la dreptul, nu mai avea de ce să t, ie umbră
pământului, degeaba..
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Intr-o zi, Măria stătea într-un colt, , s, i urmărea cu pri-
virile duse, ca totdeauna, cum se necăjea slujnica să scoată
covorul din păretele de lângă patul ei, căci se încuibase
colbul într-însul s, i Dumitru poruncise să rămână zidul
gol.

Slujnica îl desprinsese din t, inte, s, i pe urmă ies, ise cu el
din odaie. Atunci, deodată, Măria îs, i pironi ochii într-un
loc pe părete, apoi se repezi, privi o clipă, s, i căzu mototol,
la pământ. Slujnica alergă, o ridică de jos, o stropi cu apă,
s, i de-abia o aduse în fire, căutând să afle pricina:

— Ce ai, conită, ce simt, i?
Stăpână-sa parcă nu-s, i aducea aminte dintr-un întâi,

dar peste câteva clipe se sculă repede, se apropie de zid, s, i
arătă, plângând în hohote:

— Uite mânut, a, mânut, a Puicii.
Pe zidul alb urmele palmei fetit, ii rămăseseră acolo, cu

degetele răs, chirate, mititele, cum le lipise dânsa odată,
după ce vârâse mâna în dulceat, ă.

Măria încremeni cu ochii atârnati de semnul mic, de
semnul viu, care mai mult decât toate întrupa copila dina-
intea ochilor ei. Apoi mintea i se prinse cu deznădejde de
amintirea aceea. De dimineat, a până seara rămase acolo
nemis, cată, cu ochii t, intă; gândurile i se înlănt, uiră; înce-
tul cu încetul îs, i aduse aminte de-a fir-a-părul întreaga
întâmplare:

. . . într-o dimineat, ă, ea robotea prin casă s, i Puica lu-
ase chiseaua. În picioare pe pat, mânca, luând dulcet, ile
cu toată mânut, a, s, i, când Măria întoarse capul s, i-o văzu,
fetit, a fugi râzând spre părete, se împiedică s, i se sprijini cu
mâna de zid. Parcă-i auzea glasul dulce ca un clinchet de
clopot, el, parcă-i vedea zâmbetul ochilor albas, tri, luminos, i
s, i s, iret, i. . . S, i totus, i. . . da. . . totus, i, în fat, a zâmbetului ace-
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luia dânsa nu se înduplecase; îi luase chiseaua s, i-i dădu
de două ori peste mâna vinovată. . . Puicut, a îs, i strânsese
gurit, a pungă, se uita nepricepută, neînt, elegând de ce o bă-
tea s, i prinse să suspine. . . O căint, ă sfâs, ietoare o cuprinse,
amintindu-s, i aceasta:

— Of, doamne! răcni înăbus, ită, am bătut-o. . . De ce
am bătut-o?!

S, i gândurile nu o slăbiră. Îs, i amintea că Puica spăr-
sese castronul de supă s, i nu-i făcuse nimic, stricase patru
farfurii deodată, s, i câte-câte; s, i ea râsese: „Sănătate să
fie”, zicea; s, i pentru asta, tocmai pentru nimicul care mai
târziu, acuma, avea să-i învie întreg trecutul, să i-o aducă
as, a cum era, în fat, a ochilor, pentru asta o bătuse!

O deznădejde amară, grozavă, îi cuprinse sufletul. Printr-
o legătură mincinoasă a împrejurărilor, în mintea bolnavă
a

Măriei se urzi gândul că de atunci, de când o bătuse
peste mână pe Puica, de atunci dânsa căzuse bolnavă.
S, i, repede, gândul acesta prinse stăpânire peste întreaga
ei fiint, ă. Câteva zile umblă nebună dintr-o odaie într-
alta, prin curte. Într-o seară slujnica o găsi adormită în
grădinit, ă. Tocmai în noaptea aceea Dumitru, care nu se
abătuse pe acasă din ziua când slujnica scosese covorul,
veni târziu, s, i, când intră în odaie văzu la lumina candelei
pe Măria cum sta ridicată în pat, s, i se uită t, intă la perete.
Întăi o privi, apoi aprinse lampa s, i se apropie, se uită bine,
s, i-n fat, a semnului aceluia despre a căruia împrejurare îs, i
aminti s, i el îndată, rămase o clipă mut, nedumerit. Amin-
tirea aceea îi tăie furia. Se dezbrăcă s, i se trânti în pat. Dar
degeaba se chinui să adoarmă; t, inea ochii închis, i; simt, ea
că femeia veghează. De-abia at, ipi. A doua zi la prânz, po-
runci slujnicii să văruiască păretele. Dar când veni slujnica,
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în trupul slab al Măriei se trezi o putere supraomenească,
se repezi răcnind s, i îmbrânci sluga de lângă zid. Bărba-
tul o privi mirat s, i plecă bombănind. Noaptea, când se
întoarse acasă, găsi pe nevastă tot as, a, păzind cu privirea
urma degetelor de pe zid. Lui Dumitru i se păru că odaia e
o ruină, peste care nevastă-sa veghea ca o cucuvea. Lucrul
acesta nu-l mai putea suferi. Îi era parcă frică să se uite
spre părete. Se culcă, dar somnul nu-i putea atinge genele.
Atunci se ridică, s, i răcni, scos din mint, i:

— Culcă-te, culcă-te, zăludo!. . . Culcă-te. . . Nu mai
cobi!

Nevasta nu răspunse nimic; se lăsă linis, tită cu capul
în pernă. Măria adormi îndată. S, i repede căzu prada vi-
surilor. În locul în care mânut, a sta tipărită, părea că se
întreges, te un dulăpior de argint. Un copilas, cu aripi, as, a
cum auzise ea că-s îngerii, îi aduse o cheie s, i-i zise: „Des-
chide, mamă!” S, i ea vârî cheia în broască s, i deschise. S, i
atunci dintre us, ile dulăpiorului de argint, căptus, it cu aur,
răsări Puica zâmbind; parcă des, i era tot as, a de mică, îi
vorbea ca un om mare: „Mamă dragă, de ce-ai îmbătrânit,
gândindu-te la mine; că uite eu ce fericită sunt”. Dar visul
se s, terse îndată, iar pe obrazul Măriei se scoborâră două
lacrimi de fericire.

În patul de alături Dumitru se zvârcolea în spasmuri.
Din mânut, a cea mică parcă crescuse dintr-o dată o mână
neagră, cu degetele ca nis, te gheare; s, i degetele t, ineau
încles, tate de picioare o cucuvea ce-l pironea cu ochii. Apoi
cucuveaua întinse aripile s, i, înfundându-s, i capul în pene,
îs, i luă zborul s, i în zborul ei îi presără deasupra fet, ei fulgi
ce miroseau a t, ărână. Iar mâna parcă avea glas s, i striga:
„Tâlharule, de ce mi-ai furat paserea?” S, i furioasă, cu ghea-
rele zgârcite, se întinse să-l cuprindă de gât. Dumitru se

486



sculă, gâfâind, muiat de sudoare. Îs, i frecă fat, a cu mâinele,
se dezmetici, apoi, dându-s, i seama că visase numai, se
repezi s, i zgâlt, âi pe Măria de umeri:

— Vrei să mă ucizi, nebuno!. . . Ha. . . Ha. . . Vrei să
mor s, i eu? s, i, ca biciuit, sări din pat, se îmbrăcă grăbit, îs, i
luă pălăria s, i ies, i răcnind:

— Rămâi de cobes, te singură. . . Mori tu. . . cucuvaie!
Din noaptea aceea nu-l mai văzuse. Put, in după aceea

o părăsi s, i slujnica. Numai sora ei îi trimitea zilnic de
mâncare s, i, câteodată, venea s-o vadă. Căsut, a rămăsese
cufundată într-o tăcere apăsătoare. În odaie, lădit, a stătea
uitată. Nici de Puiu nu-s, i mai aducea aminte. Măria se
pironea locului ceasuri întregi s, i privea la mânus, it, a Puicii.
Nimic alta nu mai putea prinde loc în sufletul ei. Ochii
ei urmăreau linia palmei, apoi a fiecăruia deget, el; câteo-
dată se apropia s, i se uita bine-bine. În unele locuri, până
s, i încret, iturile us, oare ale încheieturilor rămăseseră. S, i
mama îs, i lipea buzele de zidul rece, ca s, i când supt pata
aceea ar fi cutreierat sângele care putea răspunde cu căl-
dura lui, la sărutările nebune ce se as, temeau deasupra.

Zilele se strecurau, cădeau una după alta, ca picătu-
rile de ploaie dintr-o stres, ină. Viat, a curgea domoală; de
la moartea Puicii, Măria de-abia acum se simt, ea mai îm-
păcată, singură cu amintirile ei. Serile, iarna, când focul
pâlpâia în sobă, stătea ghemuită s, i, cu privirile în gol, ur-
mărea întâmplările viet, ei ei, care toată se cuprindea în
cei doi ani cât trăise Puica. Lucruri de nimic, împreju-
rări fără de nicio însemnătate se întrupau în mintea ei
supt o lumină nouă, cu un înt, eles deosebit, care mângâiau
oarecum durerea. . .

Multe primăveri trecură, hoinare, se trăgănară multe
ierni; mahalaua în care era căsut, a Măriei îs, i schimbase
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cu încetul fat, a. Se zidiră case noi, în dreapta, în stânga;
s, i, într-o bună zi, care nu-i fu mirarea când pe locul casei
mici a arhivarului începu să se zidească alta, mare, cu două
rânduri. Când o dărâmase pe cealaltă, când se ridicase
zidul ros, de cărămidă nouă până la înălt, imea omului?

Măria nu-s, i putea da seama. De la fereastra ei se uita
mirată, ca s, i când atuncea se trezise întăi pe locurile ace-
lea.

Căsut, a ei începuse să se dărâme. S, indrila se marinase
în multe părt, i de ploi s, i-n grădina din fat, ă brusturii se
întinseseră ca într-un pustiu necălcat de nimeni. Toate
luaseră altă înfăt, is, are; spre gara vecină trenurile lunecau
acum dese, în vâjâiri grozave, care răscoleau linis, tea ca
nis, te furtuni.

Într-o spre seară, sora Măriei veni s-o vadă s, i-o găsi
îngenuncheată, rugându-se. Măria mutase icoanele pe
păretele dinspre apus unde rămăsese urma Puicii. Acolo
aprindea în fiecare seară candela s, i se ruga ceasuri întregi.
Sora ei nu-i spuse nimica. S, tia că nici o putere omenească
nu poate abate din drumul ei boala sufletului Măriei.

Mai-nainte să plece, cum stătea la fereastră, sora ei,
Ileana, îi zise:

— Ce casă frumoasă îs, i face arhivarul. . .
Maria se apropie s, i dânsa; Ileana adaogă:
— Ia uită-te cum privighează fecioru-său, Puiu, lucră-

rile.
Măria tresări să se uite. În curtea plină de cărămizi s, i

grămezi de nisip, un băietan smolit, cu mustat, a mijindă,
se plimba cu mâinile în buzunar.

Măria întrebă cu glasul înăbus, it:
— Puiu?
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— Da, Puiu.
Atunci Măria îl urmări cu ochii, ca altădată când era

mic; îl uitase cu totul; chiar dacă-l văzuse, privise la dânsul
ca la un străin. S, i acum parcă în sufletul ei se aprinsese din
nou dorul să s, tie, să-l cunoască, să-l vadă bine pe Puiu, pe
mirele. Dar tânărul se primbla nepăsător, cine s, tie încotro
îi fugeau gândurile. Până noaptea târziu Măria rămase să
se uite, muncită de amintiri.

Din ziua aceea, când nu stătea în fat, a peretelui, rămâ-
nea iar în fereastă, cu ochii s, ters, i, rătăcit, i. Oamenii cari
treceau prin fata căsut, ei se uitau mirat, i, ca la o arătare,
mai cu seamă că unii nici nu o cunos, teau. Intr-o zi chiar
Puiu o privi lung; în mintea lui poate rămăsese icoana
s, tearsă a femeii ce-l t, inuse în brat, e pe când era copil. Tre-
burile îl chemară repede, s, i, de atunci, Măria nu-l mai văzu
iarăs, i o bucată de vreme.

Odată us, a bucătăriei se deschise sfios, împinsă ca de
mâna unui străin. Măria se uită, s, i văzu o femeie bătrână
pe care nu o cunos, tea. Femeia făcu vreo cât, iva pas, i, s, i
rămase ca înmărmurită, apoi s, opti:

— Sărut mâna, cuconit, ă!
La sunetul glasului ei, Măria parcă îs, i aminti ceva; apoi,

deodată, îi se făcu lumină s, i o scânteie de bucurie îi trecu
prin ochi:

— Catinco!
Slujnica trecuse din întâmplare pe acolo s, i venise s-o

vadă.
După vorbe fără s, ir, despre întâmplări de care Măria

nu-s, i dădea seama, femeia adaogă:
— Ei, să fie vreo cincisprezece ani de când m-am dus

de la mata. . . Da s, tii că s, i pe conas, ul l-am văzut, acum un
an, în postul Sân-Petrului. E bine, e voinic. Da, l-am văzut
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în postul Sân-Petrului, cu fetit, a dumnealui.
Măria deschise ochii mari s, i prinse să tremure.
— Care. . . fetit, ă?
Femeia îs, i dete seama că făcuse rău să-i vorbească de

asta, îngână:
— Păi. . . da. . . are o fetit, ă. . . o copilă. . . s, tii mata. . . .

trăies, te de mult cu o femeie, mai as, a, de mâna a doua.
Când rămase singură, Măria căzu zdrobită de cele

ce auzise. Căci în mintea ei învălmăs, ită, unele amintiri,
unele fapte, se dezveleau cu o limpeziciune uimitoare. Îs, i
aminti cum o blestemase Dumitru în ziua aceea: să o calce
trenul; i se perindară toate împrejurările: viat, a ei cu omul
care acum era pentru dînsa un străin, s, i care totus, i putea
să-i însângereze inima fiindcă, legat de o altă femeie, adu-
sese pe lume o fiint, ă care furase locul Puicii. Dumnezeu îi
dăduse bărbatului mângâierea pe care ei i-o răpise. Din
fetit, a ei nu rămăsese decât o urmă, a mânus, it, ei mici, pe
când mâna celeilalte, a fetei lui Dumitru, avea să poarte
odată pe deget inelul cununiei. Atunci în toată fiint, a Mă-
riei se petrecu o schimbare adâncă; durerea îi fu atât de
mare, încât îi împietri sufletul. S, i pe urmă căzu peste
inima ei ca o împăcare.

Sora ei îi mai aduse o veste:
— Duminica asta e nunta Puiului. . . Ia o fată bogată. . .

Are noroc arhivarul!. . .
Un zâmbet amar flutură pe buzele Măriei, dar ca un

om cu minte, fără ură, s, opti:
— Să-i deie Dumnezeu noroc.
În seara aceea chiar, zări pe băiat pierind din casele

cele noi cu o femeie la brat, . De acolo, de unde sta, privelis, tea
aceasta îi aduse aminte o icoană a visurilor ei apuse, când,
tot as, a, într-o seară i se păru că vede pe fetit, a ei la brat, cu
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Puiu. Doar ochii i se înrourară, s, i buzele s, optiră, pentru a
mia s, i a mia oară: „Fetit, a mamei”.

Asta era într-o joi. Cele două zile trecură repede. Du-
minică dimineat, a, în ograda arhivarului, forfoteau tot, i, în
toate părt, ile. Spre seară trăsurile începură să intre s, i să
iasă. Apoi veni s, i o cupea. De la fereastra ei, Măria văzu
mirii scoborându-se să se ducă la biserică. Puiu zâmbea.
Măria vru să privească mai bine la mireasă, dar nu putu
prinde decât albul rochiei, lăcrămile o înecară, s, i plânse
mult, potolit, plânse toată nefericirea, toată deznădejdea
ei. Apoi îs, i s, terse ochii s, i privi prin casă. Niciodată nu i se
păruse că-i atât de singură. Ochii i se opriră pe lădit, ă. De
când nu o deschisese! Se duse, as, eză scăunas, ul s, i ridică
încet capacul. Rochit, ele se îngălbeniseră, erau mucigă-
ite; le luă, una câte una, dar, când ajunse la jumătatea
lăzii, se opri înfiorată. Nu se mai cunos, tea nimic; s, oarecii
mâncaseră tot, lăsând numai ca un pumn de făină. Mâna
Măriei scăpă jos rochit, ele ce le t, inea; s, i rămase mult as, a,
uitându-se la lădit, a în care nu se găsea mai mult decât
dincolo, în groapa pierdută a cimitirului depărtat. . . Se
înserase de tot; Măria se sculă linis, tită. Aprinse o lumâ-
nare s, i se duse la părete, luminând urma mânus, it, ei Puicii.
Privi bine-bine, s, i abia acum îs, i dete seama că pata se
s, tersese aproape cu totul supt gălbeneala pe care vremea o
as, ternuse peste zidul întreg. Se dusese s, i dânsa, o părăsise
cum o părăsiseră tot, i s, i toate. Atunci Măria îs, i rătăci privi-
rile de jur împrejurul odăiei; toate îi păreau străine, nimic
nu o mai lega de odăit, a în care suferise atâta. Ce mai căuta
oare pe lume? S, i un dor grozav de linis, te, de linis, te adâncă
o cuprinse, s, i-o nădejde, că, poate, as, a va mai vedea pe
Puica. În aceeas, i clipă căsut, a se cutremură; trecea un tren.
S, i repede, ca s, i cum cineva i-ar fi s, optit la ureche, cuvintele
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lui Dumitru îi veniră în minte: „Mai bine te călca trenul
pe tine”. Cu o hotărâre, pe care nu o mai încercase, socoti
câtă vreme mai are până la trecerea trenului al doilea, care
se strecura obis, nuit put, in după cel dintăi. Se duse, luă un
scaun, aprinse candela deasupra icoanelor ce vegheau pă-
retele care păstrase atâta vreme întipărită mânus, it, a Puicii,
se scoborî, îs, i lipi buzele de locul care-i înăsprise buzele
s, i, cu mâinile supt pestelcă, încovoiată, ies, i, ca s, i cum s-ar
îi dus la o vecină. Când era în portit, ă, trăsurile veneau
de la biserică. Măria nici nu întoarse capul, parcă n-ar îi
s, tiut nimic. S, i, deodată, t, ăcănitul asurzitor al trenului se
auzi. Vuietul crescu groaznic, ca o prăbus, ire de fiare, apoi
scurt, suflând din greu, se opri din goană, mai înainte de
stat, ie. Călătorii se scoborâră speriat, i s, i glasuri îngrijate
întrebară. Cineva strigă: „A călcat un om”, altul lămuri:
„O femeie”, s, i mas, ina răsuflă din nou, s, irul vagoanelor se
dezmort, i s, i trenul îs, i luă iar avântul.

Mai în aceeas, i clipă, din casa luminată, răsunau cele
dintăi trăgăneli de arcus, uri s, i, odată cu valurile cântecului,
intrară pe fereastra deschisă a căsut, ei din fat, ă umbrele
înlănt, uite, piept la piept, ale mirilor, cari începeau jocul; s, i
cele două umbre se perindau pe păret, ii îngus, ti, luminat, i
de candelă, ca nis, te vedenii dintr-o lume ce nu putea lua
fiint, ă.
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Postume





Visul lui Pilat (1915)

A fost odată, într-o t, ară foarte depărtată, un mes, ter de
oglinzi. Dar un mes, ter foarte iscusit, care prinsese taina
luminei, se vede, până într-atâta oglinzile lui erau de cu-
rate s, i de adânci, de să s-arate în ele, până la cel mai mic
amănunt, zări întregi. Cea mai us, oară încretitură a chipu-
lui t, i-o arătau oglinzile lui, s, i ceea ce-n oglinzile celorlalt, i
mes, teri nici nu zăreai, într-ale lui se deslus, ea cu o rară
limpezime.

Lume de pe lume alerga la mes, terul acesta să-i cum-
pere oglinzile. De peste nouă mări s, i nouă t, ări soseau la
dânsul, căci nicăiri aiurea as, a marfă nu mai găseau.

S, i iată că într-o bună zi, un crainic îi aduce s, tirea că-n
curând avea să-i calce pragul împărăteasa lui Minciună-
împărat — cel mai bogat om de pe lume — ca să-i cumpere
o oglindă.

S, i s-a pregătit mes, terul să primească pe luminata cum-
părătoare, s, i cuptoarele nu mai prididiră luna aceea să
topească s, i să închege apoi cel mai curat s, i mai luminos
cles, tar de oglindă.

S, i a sosit împărăteasa, cu mare alai, cu sulit, ari s, i să-
getători călări, împrejurul caratei. Iar când a dat să se
coboare măria-sa din carată, s-a spăimântat mes, terul de



slut, enia ei.
Avea, mă rog, împărăteasa un cap rotund cât un dov-

leac, o fat, ă fălcoasă, ca de cal, s, i un trup scurt s, i gros cât o
buturugă.

S-a închinat mes, terul până la pământ, iar când a trecut
împărăteasa înaintea lui, s-a bătut, bietul, peste gură ca
după ucigă-l-toaca.

S, i-a început să-i arate, mes, terul, împărătesei, fel s, i
fel de oglinzi. S-a privit împărăteasa în ele, numai câte
o clipă numai, căci le s, i dădea la o parte, necăjită cât de
rău o arătau oglinzile mes, terului acestuia. S, i, la urma
urmei, când s, i-aruncă privirea în cea din urmă, batjocori
pe mes, ter că o făcuse să alerge, pos, te întregi, pentru o
marfă tot as, a de proastă ca s, i a celorlalt, i vânzători.

Ba nu se mult, umi cu batjocora, s, i-nciudată îi spuse
că dacă până într-o lună nu-i face o oglindă care s-o arate
cum trebuie, unde-i stă picioarele, îi va sta capul; iar de
i-o va face cum trebuie, îl va scălda în aur. S, i-a plecat
împărăteasa.

Iar bietul mes, ter a rămas de tot mâhnit. S, tia el bine
că oglinzi ca ale lui nu găseai să fi mers lumea întreagă.
Mai limpezi mai curate, cum le-ar fi făcut? Atunci de
ce nu i-au plăcut împărătesei? S, i s-a zbuciumat, bietul
mes, ter, trei zile s, i trei nopt, i; s, i a patra zi, iată că soses, te, pe
neas, teptate, tatăl mes, terului, un bătrân de peste s, aptezeci
de ani, un bătrân care văzuse s, i auzise multe. S, i văzându-
s, i fiul atât de amărât, l-a întrebat bătrânul: că ce are? S, i fiu-
său îi povesti toate de-a fir-a-părul. Iar bătrânul înt, elept
zâmbi s, i-i spuse: „Păi cum vrei tu, măi băiete, să-i placă
împărătesei oglinzile tale, când ele o arată mai bine decât
toate celelalte, cum e? Iscodes, te, de pot, i, o oglindă care
s-o înfăt, is, eze altfel decât e dânsa aievea, s, i atunci o să vezi
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cum o să-i placă!”
A gândit mes, terul s, i-a văzut că bătrânul lui tată avea

dreptate. S, i cum era stăpân pe taina mes, tes, ugului lui, a
ars din nou cuptoarele, a chibzuit, a îmbinat s, i a răsfrânt
razele în fel s, i chipuri, până a statornicit, în sfârs, it, foca-
rele unei oglinzi, as, a cum vroise dânsul.

Iar când a venit, peste o lună, împărăteasa, cum se
legase prin cuvânt că va face, mes, terul s-a închinat s, i i-a
dat oglinda. S-a privit împărăteasa s, i nu-i venea să mai
lepede oglinda din mână, as, a de răsărită, de subt, iată s, i
de mlădioasă o arăta cles, tarul. S, i a poruncit să i se plă-
tească mes, terului aurul din două hărăbăli pline, că să fi
trăit mes, terul zece veacuri de om, nici pe sfert din bogăt, ia
ceea n-ar fi putut agonisi cu mes, tes, ugul lui.

Iar după ce a plecat împărăteasa, cu sulit, arii s, i săgetă-
torii călări, împrejurul caratei s, i cu cei zece slujitori cari
purtau oglinda pe perne de puf, să nu cumva s-o sfarme,
s-a uitat mes, terul mai întâi la comoara pe care era acuma
stăpân, apoi la clădăria de oglinzi minunate ce făcuse s, i
zise: „Dacă numai pentru o singură oglindă mincinoasă
am căpătat atâta aur, cât nu mi l-ati fi adus voi de v-as, fi
vândut cu zecile de mii, la ce folos m-as, munci de acum îna-
inte să vă fac cât mai limpezi s, i mai poleite? Hai, ducet, i-vă
la naiba!” S, i dându-le un picior, căzură oglinzile minunate
s, i să sfărâmară în mii s, i mii de as, chii.
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Sort, as,

Amândoi as, teptau să le vie rândul. Bătrânul, Vasile Lavit, ă,
e un om măruntei, cu ochii pitit, i supt frunte, cu pletele
retezate deasupra cefii late, scorojite s, i înros, ite de soare.
Feciorul e tot scurt de stat, ros, covan la fat, ă, s, i cu toate că
stă bleg, lăsat de-un s, old, se vede cât de colo că e om în
toată puterea lui.

Amândoi se gândesc, cum se gândesc t, ăranii, mai
mult la ceea ce a fost decât la ceea ce o să fie. Flăcăul
îs, i amintes, te că uitase pielcica de miel, cumpărată din
ajun, afară pe prispă, iar bătrânul acuma de-abia îs, i dă
seama că dimineat, ă, când plecaseră, Ilinca notarului le
ies, ise înainte cu cofele goale.

Dar gândurile astea nu-s as, a de stăpâne pe mintea lor;
de câte ori se deschide us, a de la odaia doctorului, băieta-
nul se îndreaptă fără voie, iar bătrânul îi dă câte un pumn,
într-ascuns, s, i feciorul se pleos, tes, te din nou pe stânga,
ca s, i cum i-ar reteza cineva piciorul. Uneori li se opresc
privirile pe câte un lucru din odaie, de pe părete, s, i pri-
vesc mirat, i. Deodată pendula bate rar ceasurile: feciorul
tresare s, i spune tătâne-său:

— Ia, ceasul!
S, i se uită amândoi la tipsia albă, pe fat, a căreia nu prea



pot să ghicească numărul care însemna mersul zilei.
In sfârs, it le-a venit rândul. Doctorul, un om cât un

urias, , blând, ras, cu ochelarii pe după urechi, cu părul că-
runt, lung, dat frumos în sus pe frunte, le face prietenes, te
semn cu mâna să vie. Bătrânul îs, i mai îndeasă încă o dată
pumnul în coasta băietanului s, i pornesc.

Feciorul calcă în urmă, s, ontâc, trăgându-s, i piciorul
alene. Când intră în cealaltă odaie, doctorul se proptes, te
în fat, a mos, neagului s, i-l întreabă:

— Ei, mos, ule, ce betes, ug ai?
Mos, neagul feres, te în lături s, i îs, i arată feciorul:
— Pe mine m-o ferit sfântul, da băietu mi-i bolnav.
— Băiatul?
Doctorul se uită mirat la flăcău, îl măsoară din cres, tet

până-n tălpi. Sub sticlele ochelarilor îi sticles, te o luminit, ă
de înt, elegere, apoi vorbes, te:

— Hm! Nu prea pari să fii bolnav, cârlane, ian apropie-
te.

Băietanul face un pas, se uită stingherit, întâi la doctor,
pe urmă la tătâni-său. Bătrânul clipes, te o dată din ochi s, i
băietanul se rupe s, i mai tare din mijloc s, i scânces, te:

— Valeu!
Doctorul îl întreabă:
— Ce ai în stânga, de stai as, a plecat, băiete?
Bătrânul sare cu gura:
— Să vedet, i, d-le doftor, că boala asta o are el de mult,

săracu de mine. . . că într-o vară o căzut de pe-un stog. . .
— Din vârful lui, îngână băietanul.
Vorbesc care de care:
— As, a — zice bătrânul — din vârful lui. . .
— Pe-o coastă. . .
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— Pe coasta stângă. . . S, -o rămas, d-le doftor, ca mort,
la pământ, acolo lângă stog, de l-o dus oamenii. . .

— A Mărincăi, s, i cu Stuhanu. . .
— Ei, dâns, ii; l-o dus, să trăit, i, acasă, pe năsălie; s, i nici

n-aveau din ce să facă năsălia.
— Da, n-aveau cu ce s-o facă. . .
— S, i eu le-am tipat: facet, i-o pe t, ăpoaiele cele, mă ghi-

telor!
Doctorul pierde răbdarea:
— Bine, bine, am înt, eles.
Apoi, către băietan:
— Ia ridică-t, i cămas, a!. . .
Il suces, te doctorul, îl învârtes, te, îl culcă pe-o canapea,

îl bocănes, te. „Valeu” s, i „valeu”, cum îl atingea.
— Tare-l mai doare, sărăcut, ul! îl căinează bătrânul,

clipind din ochi.
După ce-l caută cu de-amăruntul, doctorul se dă îna-

poi, îs, i scoate ochelarii s, i întreabă pe mos, neag:
— A tras sort, ii?
Vasile Lavit, ă se îneacă, trage cu dosul mânei peste

mustăt, i ca s, i când ar fi băut apă, în sfârs, it, răspunde în-
gâimat:

— Ba. . . iacă, acuma o să-i tragă. . .
Mai răsuflă, iar se-neacă s, i începe din nou:
— Are să-i tragă, că i-o venit vremea. . . s, i numai pe

el s, i pe frate-său mai mic îl am. . . s, i cum îi bolnav. . . tare
mi-i frică, domnule doftor. . .

Doctorul se apropie de bătrân, îi pune mâna pe umăr
s, i-i zice cu glas linis, tit:

— S, i fiindcă s, tii că eu o să caut recrut, ii, at, i venit la
mine. . .
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T, ăranii fac amândoi deodată:
— Hâhî!
Doctorul se dă un pas înapoi s, i le vorbes, te răspicat:
Din lumea celor care nu cuvântă.
— Feciorul dumitale, să t, i-o spun eu, e mai sănătos ca

mine s, i ca dumneata.
Apoi, deodată, poruncitor:
— Indreaptă-t, i s, alele, nătărăule!
Băietanul odată se-ncordează, drept, ca lumânarea:
—Tiii! face bătrânul, fără voie, mirându-se de prostia

fecioru-său.
— Credeai c-o să mă-ns, eli, ha, mos, ule?
Mos, neagul clipes, te, se uită primprejur, la dulapurile

de lângă peret, i, s, i zice, s, iret:
— Dă, sărut mâna, domnule doftor, amu dacă m-ai

prins să vorbesc s, i eu pe s, leau; că eu am mai fost odată cu
baba la ‚mneata; s, i credeam că pentru o bumas, că, dintr-
atâtea cărt, i, ăi găsi ‚mneata o boală s, i pentru băietu-meu.

Doctorul zâmbes, te, îi ia, pe câte unul, frumus, el de
spate s, i-i scoate din odaie. La poartă se opresc. Mos, neagul
zice:

— Ne-o ies, it Ilinca notarului cu cofele goale, de aceea
ne-o mers în sec. Ei, de-acu ai pus-o de mămăligă.

— Pus.
— Lasă, măi băiete, că s, i eu am făcut oastea; dacă nu

s-o putut, nu s-o putut. Ce să-i faci? As, a t, i-a fost scris.
— încaltea mi-am luat gândul.
— Mai as, a!
Băietanul îs, i îndreaptă cus, ma pe ceafă s, i pornesc amân-

doi.
În clipa aceasta, din urmă se aude o goarnă. T, ăranii
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se opresc. Bătrânul prives, te înapoi:
— Vine garda, măi!
Soldat, ii se apropie. T, ăranii iau s, i ei piciorul s, i pleacă.

Un fruntas, , cu capela pe sprânceană, râde s, i strigă din
front:

— Brava, mos, ule!
— D-apoi, ce crezi, măi t, âcă, răspunde mos, neagul;

apoi trăgând cu coada ochiului la fecioru-său vede că merge
gres, it s, i-l îndreaptă:

— Schimbă piciorul, mă; deprinde-te; as, a! as, a S, i-i dă
cadent, a:

— Stâng-drept! Stâng-drept! Stâng-drept! As, aaa!
Soldat, ii fac haz; iar cei doi t, ărani, bălăbănindu-s, i mâ-

nile, merg voios, i, în pas cu garda.
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Comoara

Prin fereastra murdară, îngustă cât palma, de-abia pă-
trunde în odaie lumina sură, bolnavă, a zilei întunecoase
de toamnă. Doi ot, etari îs, i frământă, mai încolo, smocurile
de flori uscate, s, i arareori vântul rătăces, te câte o picătură
de ploaie în geamuri — picături mari, smulse din norii
gros, i, îmbibat, i de apă, ca nis, te buret, i. Pe ulit, a pustie sună,
când s, i când, pe pietrele colturate ale trotuarului, călcâiele
vreunui trecător grăbit.

În odaie de-abia se zăres, te. Bagdadia plecată într-o
parte apasă deasupra us, ei ce s-a scufundat, lăsându-s, i un
colt, mai sus. Soba goală, în harul căreia vântul se zbate
ca o pasere prinsă, împrăs, tie parcă frig. În mijloc o masă
s, i un scaun. În fund, lângă perete, un pat, în care Ion
Rujnit, ă, fostul paracliser la biserica Vulpe, zace de două
luni. Bătrânul stă ghemuit supt cergă, cu capul înfundat în
pernă. Are înfăt, is, area stinsă a bolnavilor, obrazul învelit
de barba mare, netunsă; buzele subt, iri, albicioase; ochii
înfundat, i sticlesc ca două lumini de candelă.

Bolnavul at, ipise; deodată clant, a se mis, că, us, a se des-
chise încet, din tindă flutură o toană de vânt s, i o femeie
înfăs, urată într-un s, al intră s, i se apropie de pat.

— Domnule Ioane, am venit, zise dânsa.



Bătrânul deschise ochii, se uită put, in, parcă i s-ar fi
împăinjenit vederea, apoi s, opti:

— N-am!
— Atunci când o să ai?. . . T, i-am adus lapte o lună de

zile s, i n-am luat de la dumneata nici cinci bani. . .
Bolnavul începu să tus, ească, pierzându-s, i răsufletul.

Lăptăreasa tăcu; văzând că bătrânul se înăbus, e, alergă
afară; aducând tinicheaua cu lapte, turnă put, in în ulcica
de pe masă s, i-i dădu să bea.

— Bea put, in!
Bolnavul luă, tremurând, ulcica, bău s, i se linis, ti. Apoi

ridică ochii s, i zise din nou, ca s, i cum ar fi plâns:
— N-am.. . vezi bine că n-am!
Lăptăreasa îl mai privi câtva, îs, i înnodă s, alul mai bine

la spate s, i plecă zicându-i:
— Să te găsesc sănătos!
Ion Rujnit, ă rămase iarăs, i singur. Un fior de frig îi

trecu prin trup. Alături, în cameră, se auzi un vuiet de
tinichele. Poate vreo mât, ă. Nu, guzganii! Bătrânul făcu
ochii mari s, i se uită primprejur cu spaimă. Adormi.

Us, a se deschise din nou, scârt, âind, s, i o altă femeie,
îmbrăcată în negru, intră. Mai întâi se opri, să se deprindă
cu întunerecul. Apoi, când zări patul, calcă în vârful dege-
telor s, i veni de se as, eză la capătul lui. Să fi avut s, aizeci de
ani; de supt barijul negru, s, uvit, ile albe ies, eau până peste
obrazul galben, încret, it. În mână t, inea o basma cu care în-
cepu a-s, i s, terge lacrămile ce-i izvorâră una câte una, când
privi pe bătrân. Apoi căzu pe gânduri s, i rămase as, a.

Într-un târziu bătrânul se des, teptă, deschise ochii s, i,
văzând pe femeia din fat, a lui, crezu că-i tot lăptăreasa s, i-i
spuse, din nou, cu glas stins:
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— N-am!
Dar femeia se sculă, se duse lângă dânsul s, i-l luă de

mână:
— Ioane, Ioane, eu sunt; eu, Ileana — soră-ta.
Bătrânul se învioră, întoarse bine capul, rămase as, a

o clipă, apoi o lumină trecătoare, de bucurie, îi însenină
fat, a. Adaogă cu glasul sfârs, it:

— Mă duc!
Femeia îs, i smulse barijul s, i începu să-i vorbească, re-

pede, ca apucată:
— Iaca, acum am picat aici. Am venit cu trenul. N-

am s, tiut. Pălădoaia mi-a spus că ai căzut la pat. Doamne
feres, te! Am adus s, i pe Măria. Are să vie, are să vie.

S, i iar începu să plângă:
— Că as, fi venit s, i la îngroparea lui Gligore. Da unde

am putut! Te s, tiam pe mata aici. S, tiam c-o să faci tot ce-o
fi de trebuint, ă, ca pentru un frate ce ne era. Iacă a trecut
două luni. S, i te găsesc bolnav, Ionică dragă!

Vorbele surorii lui, bocetele parcă-l mai dezmort, i pe
bătrân. Răspunse:

— De trei luni zac de piept. De mâncare îmi aduce
popa Gavrilă. . . O dată pe zi. . . supă. . . Eu n-am nici un
bănut, . . .

Doctorul a venit numai o dată. . .
Soră-sa îl dezmierdă pe frunte:
— Te-am ajuta s, i noi. . . că Măria, dă! s, tii, trăies, te

cu un ofit, er. Eu, ce-am putut. Tată n-are! Eu, ca mamă,
am închis ochii. . . Îs femeie! S, -apoi nu muream altfel de
foame?

S, i se plecă peste fat, a bătrânului:
— De la cine pot, i lua astăzi un ban? Nu-i as, a? Gligore
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nu ne-a lăsat nimic. S, i a trăit ca un câne, dumnezeu să-l
ierte, s, i să mă ierte că vorbesc as, a. Dar ce-a făcut? A postit,
a dormit în frig, s, i de pe urma lui iaca ce-a rămas: bojdeuca
asta care t, i-a scurtat zilele — mai bine nu te mai mutai în
ea. Rujnit, ă îngână:

— Hruba asta m-a omorât!
Femeia rămase tăcută, apoi se apropie s, i mai tare de

bolnav, începu iar:
— Doamne, Ioane, toată lumea vorbes, te că Gligore a

strîns bani. S, i eu l-am văzut odată cu trei galbeni. Când
am intrat s, edea colo, la fereastră, s, i se uita la ei. Când m-a
văzut, a vrut să-i ascundă s, i i-a scăpat jos; unul s-a oprit
ici, lângă us, orul us, ii. Cine s, tie unde i-a găbjit el! Ai căutat?

Bătrânul vroi să se ridice într-un cot, dar nu putu:
— Unde să caut, i? Aici în odaia asta, e ce vezi. . . Din-

colo, hârburi, peteci. . . Prin păret, i să cotrobăiesc? S, -apoi
cum am venit, am căzut, după o săptămână, la pat. Poate-s
vorbe. Cât, iva bani i-a dăruit fetei popii. . . când s-a mări-
tat. . . Am stat lângă el până s, i-a dat sufletul: nu mi-a spus
nimic. . . N-ar fi lăsat el să moară ca un câne — că n-a avut
nici de-o datorie! As, a vorbes, te lumea!. . .

Pe bătrân îl cuprinse frigul; îs, i strânse cămas, a la piept:
—Tare-i frig; vine iarna.
— Să-t, i fac put, in foc?
— N-am lemne.
Sora lui se îmbrobodi iar cu barijul, îs, i scoase batista

s, i desfăcu un nod.
— Am doi lei. Mă duc să cumpăr lemne. Apoi ies, i.
Rujnit, ă trase cerga mai jos. Tus, ea îl cuprinse din nou.

S, i deodată se simt, i sleit: parcă cineva i-ar fi tăiat dintr-o
dată toate vinele de i se scursese sângele. Bucuria îl învi-
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orase, dar în urmă îl doborî. Un frig stras, nic îl cuprinse,
parcă stătea întins pe un sloi de gheat, ă.

Când se întoarse soră-sa, îl găsi vânăt. Se sperie:
— Hai să-t, i fac repede focul, să alerg la un doctor!
În soba rece, fără pic de cenus, ă, focul prinse flacără

încet, apoi izbucni cu putere, tremurând hornul. Odaia se
lumină. Dar Ion Rujnit, ă tremura grozav:

— Mi-e frig la picioare!
Soră-sa se apropie de pat:
Bolnavul se gândi put, in, apoi îs, i aduse aminte:
— Mi se pare c-am văzut, dincolo, nis, te vechituri. Sora

lui se uită primprejur s, i se îndreptă spre us, a cămărut, ei. O
deschise. Dinăuntru se împrăs, tie, deodată, un miros de
mucegai. Femeia rămase în prag ca zăpăcită, apoi aprinse
lumânarea de pe masă s, i intră cu ea înăuntru.

După câteva clipe, se întoarse cu un maldăr de haine
vechi, ferfenit, ite.

Bătrânul se strânse ghem s, i-o rugă de-abia suflând:
— Pune-le. . . peste picioare.
Femeia se uită la frate-său s, i se cutremură când îl văzu

în starea aceea; puse hainele as, a, grămadă, peste cergă, s, i
plecă în fugă după doctor.

Bolnavul at, ipi. Într-un târziu i se păru că cineva îi
apasă pe piept un bolovan de gheat, ă: răsuflarea i se curmă;
gheat, a parcă se topea s, i apa rece îi străbătea prin toate
părt, ile din trup. Cu cea din urmă putere încercă să zvârle
bolovanul, se încordă, dădu din mâni, din picioare, s, i se
ridică în sus. Se uită primprejur s, i nu văzu pe nimeni.
Focul ardea linis, tit; dar în casă parcă era s, i mai rece.

Atunci zări la picioare maldărul de haine; clănt, ănindu-
i dint, ii, de-abia se întinse, prinse mâneca unui palton s, i-l
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trase mai peste el; din faldurile paltonului răsări poala
unui surtuc; bătrânul vru să-l întindă deasupra, dar, rupt
de oboseală, căzu din nou în perne.

At, ipi s, i se văzu deodată într-o prăpastie în care ningea.
Dar de jur împrejur copacii erau în floare, iarba verde.
Iarnă era numai deasupra lui. Fulgii îi acopereau trupul,
peste care omătul se înălt, a ca un turn. Iarăs, i se încorda să
se scoale, izbi în patul de lemn; turnul parcă se dărâmă cu
un sunet de parale ce zurnuiau. Se ridică din nou; se t, inu
într-un cot. Era înghet, at, îs, i strânse toate puterile, întinse
mâna, apucă surtucul, îl smuci să-l tragă până peste gât,
să se încălzească. Surtucul se t, inu mai întâi greu, apoi, ca
s, i când ar fi scăpat dintr-un ac în care se prinsese, rămase
us, or, ca o cârpă. În aceeas, i clipă, un val de aur se răspândi
pe pat s, i, lunecând jos, pe podeală, galbenii se împrăs, tiară
peste tot, rostogolindu-se, lovindu-se apoi unii de alt, ii,
sunând ca o muzică, îngânând un cântec care smulgea
parcă răsunete, clinchete de supt pământ.

Bătrânul deschise ochii mari, spăimântători de mirat, i,
întinse mâna după aurul ce fugea, apoi ceva parcă i se
rupse în dreptul inimei, căzu pe spate s, i rămase mort.
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Pe-atunci

Lui D. Natiu
Îmi spui, dragă prietene, să as, tern „cât mai multe din

acele colturi sufletes, ti”, cari dau fiint, ă atâtor amintiri ale
copilăriei mele. Mă prind us, or să-t, i trimit câteva crâm-
peie pe cari le-am scris, nu de mult, într-una din acele
clipe de linis, te, cari, în viat, a noastră zbuciumată, despart
totdeauna două dureri.

În dosul casei noastre se întindea grădina, mare, plină
de pomi. Te-ai scăldat vreodată în mireasma a douăzeci
de vis, ini înflorit, i, cât, i aveam noi? S, i astăzi uneori, când
mă gândesc la locul acela, parcă-mi străbate până în suflet
mirosul dulce-amar al florilor albe ca omătul.

. . .Sunt lângă mătus, a Smaranda; o rog să-mi deie o
creangă. Bătrâna rupe o crengut, ă, eu o iau din mâna ei,
să miros floarea, s, i deodată o arunc t, ipând. O albină mă
împunsese la deget. Câte alintări, câte cuvinte blânde,
până să-mi treacă!

Pe deget nu mi-a rămas urma acului albinei. . .
Pe inimă atâtea urme nu vor să se s, teargă!
Când se îndulceau vis, inile, îmi plăcea să le adun eu

singur. Mătus, a Smaranda pleca în jos creanga, s, i eu le
culegeam una câte una. Când vedeam stolurile de vrăbii,



că-mi luau înainte s, i ciupeau vis, inile tocmai din vârf, unde
erau mai ros, ii, îmi era grozav de ciudă. Numai pe stiglet, i
îi priveam bucuros, cum se prăpădeau în frunzis, ul stropit
de fructul copt, ca de nis, te picături de sânge.

Odată un stiglet, se as, ezase pe o creangă, aproape de
pământ. M-am apropiat încet-încet, am întins mâna, dar
pasărea a zburat din preajma mea. Am început să plâng.
Mătus, a Smaranda m-a dojenit: „Nu mai plânge! Ei, câte o
să zboare din fat, a ta, copile!”

As, a a fost? Tu, suflete, trebuie să s, tii mai bine!
Odată m-am dus în grădină cu mos, ul meu. Era într-

o zi spre seară. Mos, ul luase cu dansul s, i pus, ca. Un stol
de vrăbii făcea un zarvăt neîntrerupt în cătina din fund.
Nici n-am luat seama când mos, ul a pus pus, ca la ochi s, i-a
tras. Pe vrăbii parcă le-ar fi suflat odată vântul, as, a s-au
împrăs, tiat toate, în toate părt, ile. Am alergat într-acolo;
câteva căzuseră jos, moarte. Una se zbătea încă. Am luat-o
în mână. Pe piept, în dreptul gus, ei, răsărise o bobită de
sânge. Păsărică t, inea ochii deschis, i, mari, în ei parcă se
tulburase ceva. A murit în mâna mea.

De-atunci le-am îndrăgit s, i pe bietele vrăbii.
Când ploua, nu-mi vedeam grădina. Nu mă lăsa să ies

din odaie. Mă uitam de după fereastră. S, i picăturile de
ploaie se loveau de geamuri, apoi se strângeau în boabe s, i
lunecau în jos, ca nis, te lacrimi. Urâte îmi erau ploile! S, i de
ce ploua atât de des? Odată, pe o bură de primăvară, m-am
strecurat printre tot, i ai casei, am luat dintr-un colt, cortelul
mamei s, i m-am furis, at în grădină. Supt căderea deasă a
ploaiei, frunzele tresăreau us, or; prin tufele de pomus, oară
cântau pit, igoii; iarba era atât de verde! Am luat o piatră,
am dus-o supt un nuc bătrân, s, i, cu cortelul deschis, m-am
as, ezat să privesc. M-au căutat prin toată casa. Când, în
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sfârs, it, biata mamă a dat peste mine, s-a oprit locului de
m-a privit îndelung. Simt s, i acuma sărutările fierbint, i pe
obrazul meu umed — atunci de ploaie. . . astăzi de ce?

Sunt foarte mult, i ani de când am plecat de acasă. Am
umblat prin multe locuri; am văzut multe grădini, dar nici
una ca aceea a copilăriei mele.

De ce oare nu mai miroase vis, inii as, a de frumos?
Acum vreo doi ani împrejurările m-au dus la Ias, i. Seara

m-am îndreptat, singur, spre dealul Copoului. Am suit
domol ulit, a tăcută, mărginită de aceias, i tei bătrâni. Când
m-am apropiat de casa noastră, m-am oprit să privesc.
Grădinut, a din fat, ă, cu buruienile crescute în voie, îs, i as-
cunseseră cărările, casa părea pustie. Numai în dosul
unei ferestre ardea o lumânare. Cine sta oare în odaia
mamei. . . ?

. . .Acolo, drept în fat, a ferestrei, era patul mamei; ală-
turi o măsut, ă; deasupra, portretul tatei; dincoace, o ca-
napea s, i scaune; scăunas, ul meu lângă sobă; de bagdadie
atârna o lampă mare — supt ea mă uitam seara în cărt, ile
cu chipuri. Ce copilas, va mai fi ascultat poves, ti, între cei
patru peret, i, luminat, i acuma de slaba flacără a lumână-
rii?. . .

M-am dus pe lângă gard spre grădina mare, din dosul
casei. Nu mai cunos, team locul; nu mai era nici un copac.
Îi tăiase pe tot, i! Numai nucul bătrân, de supt frunzis, ul
căruia privisem într-o zi ele ploaie, trăia încă, gârbov, în
colt, ul lui. M-am dus pană la el: îs, i întindea, ca s, i atuncea,
o ramură dincolo de gard. Am ridicat mâna s, i am rupt o
frunză. Am frecat-o între degete; mirosul sălbatec s, i amar
mă pătrunse deodată. Am plecat; în urma mea, copacul
rămase singur, în întuneric, cu ramura întinsă, ca un brat,
care ar fi voit să mă oprească.
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M-am întors iarăs, i în dreptul casei. Am deschis încet
portit, a, s, i m-am strecurat până lângă fereastra luminată.
Odaia părea goală. Dar de colo, din colt, ul acela pe care-l
văd s, i acum, mi s-a părut că s-a desfăcut cineva, că a venit
până lângă fereastra de al căreia geam s, i-a lipit obrazul,
să mă vadă mai bine. S, i-n ochii ceia mari, negri s, i adânci,
am cunoscut ochii mamei. Era dânsa. Am vrut să fug spre
ea, cu brat, ele întinse, dar chipul i s-a s, ters repede; geamul
rămase gol. Am plecat. Pe ulit, a pustie, pas, ii mei grăbit, i
smulgeau vuiete înăbus, ite, din gangurile casefor, vechi,
lipsite de lumini!
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