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Mara





Sărăcut, ii mamei

A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcut, ii de
ei, dar era tânără s, i voinică s, i harnică s, i Dumnezeu a mai
lăsat să aibă s, i noroc.

Nu-i vorbă, Bârzovanu, răposatul, era, când a fost, mai
mult cârpaci decât cizmar s, i s, edea mai bucuros la birt
decât acasă; tot le-au mai rămas însă copiilor vreo două
sute de pruni pe lunca Murăs, ului, viut, a din dealul despre
Păulis, s, i casa, pe care muma lor o căpătase de zestre. Apoi,
mare lucru pentru o precupeat, ă, Radna e Radna, Lipova e
numai aci peste Murăs, , iar la Arad te duci în două ceasuri.

Mart, i dimineat, a Mara-s, i scoate s, atra s, i cos, urile pline
în piat, a de pe t, ărmurele drept al Murăs, ului, unde se adună
la târg de săptămână murăs, enii până de pe la Sovârs, in s, i
Soboteliu s, i podgorenii până de pe la Cuvin. Joi dimineat, a
ea trece Murăs, ul s, i întinde s, atra pe t, ărmurele stâng, unde
se adună bănăt, enii până de pe la Făget, Căpălnas, s, i Sân-
Miclăus, . Vineri noaptea, după cântatul cocos, ilor, ea pleacă
la Arad, ca ziua s-o prindă cu s, atra întinsă în piat, a cea
mare, unde lumea se adună din s, apte t, inuturi.

Dar lucrul cel mare e că Mara nu-t, i iese niciodată cu
gol în cale; vinde ce poate s, i cumpără ce găses, te; duce de
la Radna ceea ce nu găses, ti la Lipova ori la Arad s, i aduce



de la Arad ceea ce nu găses, ti la Radna ori la Lipova. Lucrul
de căpetenie e pentru dânsa ca să nu mai aducă ce a dus s, i
vinde mai bucuros cu câs, tig put, in decât ca să-i „clocească”
marfa.

Numai în zilele de Sântă Marie se întoarce Mara cu
cos, urile des, erte la casa ei.

Sus, pe coasta unui deal de la dreapta Murăs, ului, e
mănăstirea minorit, ilor, vestita Maria Radna. Din turnu-
rile bisericii mari s, i frumoase se văd pe Murăs, la deal rui-
nele acoperite cu mus, chi ale cetăt, ii de la S, oimos, ; în fat, a
bisericii se întinde Radna cea frumoasă s, i peste Murăs,
e Lipova cu turnul sclipicios s, i plin de zorzoane al bise-
ricii românes, ti, iar pe Murăs, la vale se întinde s, esul cel
nesfârs, it al T, ării Ungures, ti. Mara însă le trece toate cu
vederea: pentru dânsa nu e decât un loc larg în fat, a mă-
năstirii, unde se adună lumea cea multă, grozav de multă
lume.

Cică e acolo în biserica aceea o icoană făcătoare de
minuni, o Maică Precistă care lăcrimează s, i de a căreia
vedere cei bolnavi se fac sănătos, i, cei săraci se simt bogat, i
s, i cei nenorocit, i se socotesc fericit, i.

Mara, des, i cres, tină adevărată, se duce s, i ea câteodată
la biserica aceasta, dar se închină cres, tines, te, cu cruci
s, i cu mătănii, cum se cuvine în fat, a lui Dumnezeu. Că
icoana face minuni, asta n-o crede; s, tie prea bine că o
Maică Precistă nemt, ească nu e o adevărată Maică Precistă.
E însă altceva la mijloc. Călugării, care umblă ras, i ca-n
palmă s, i se strâmbă grozav de urât, au o s, tiint, ă tainică
s, i s, tiu să facă fel de fel de farmece pentru ca boala să-s, i
vie la leac, săracul să-s, i găsească sprijoana s, i nenorocitul
să se fericească. Bine face dar lumea care vine la Maria
Radna să se închine, s, i Marei îi râde inima când pe la
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Sinte Mării timpul e frumos, ca lumea să poată veni cale
de o săptămână de zile, cete-cete, cu praporele în vânt,
cu crucile împodobite cu flori s, i cântând psalmi s, i litanii.
Acum, când vin sutele s, i se adună miile pe locul cel larg din
fat, a mănăstirii, acum e seceris, ul Marei, care dimineat, a
iese cu cos, urile pline s, i seara se întoarce cu ele goale. De
aceea se închină Mara s, i în fat, a icoanei, apoi îs, i ia copilas, ii,
pe care totdeauna îi poartă cu dânsa, îi dă put, in înainte s, i
le zice: „Închinat, i-vă s, i voi, sărăcut, ii mamei!”

Sunt săraci, sărăcut, ii, că n-au tată; e săracă s, i ea, c-
a rămas văduvă cu doi copii; cui, Doamne, ar putea să-i
lase când se duce la târg? cum ar putea dânsa să stea de
dimineat, ă până seara fără ca să-i vadă? Cum, când e atât
de bine să-i vezi?!

Umblă Mara prin lume, aleargă sprintenă, se târguies, te
s, i se ceartă cu oamenii, se mai ia s, i de cap câteodată, plânge
s, i se plânge c-a rămas văduvă, s, i apoi se uită împrejur să-s, i
vadă copiii s, i iar râde.

„Tot n-are nimeni copii ca mine!” îs, i zice ea, s, i nimeni
nu poate s-o s, tie aceasta mai bine decât dânsa, care ziua
toată vede mereu copii s, i oameni s, i nu poate să vadă fiint, ă
omenească fără ca s-o pună alăturea de copiii ei. Mult
sunt sănătos, i s, i rumeni, voinici s, i plini de viat, ă, des, tept, i s, i
frumos, i, răi sunt, mare minune, s, i e lucru s, tiut că oameni
de dai Doamne numai din copii răi se fac.

Mai sunt s, i zdrent, ăros, i s, i descult, i s, i nepieptănat, i s, i
nespălat, i s, i obraznici, sărăcut, ii mamei; dar tot cam as, a e
s, i mama lor ea însăs, i; cum altfel ar putea să fie o văduvă
săracă? cum ar putea să fie copiii săraci, care îs, i petrec
viat, a în târg, printre picioarele oamenilor?

Muiere mare, spătoasă, greoaie s, i cu obrajii bătut, i de
soare, de ploi s, i de vânt, Mara stă ziua toată sub s, atră, în
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dosul mesei pline de poame s, i de turtă dulce. La stânga,
e cos, ul cu pes, te, iar la dreapta clocotes, te apa fierbinte
pentru „vornovis, ti”, pentru care rade din când în când
hreanul de pe masă. Copiii aleargă s, i îs, i caută treabă, vin
când sunt flămânzi s, i iar se duc după ce s-au săturat, mai
se joacă voios, i, mai se bat, fie între dâns, ii, fie cu alt, ii, s, i
ziua trece pe nesimt, ite.

Serile, Mara, de cele mai multe ori, mănâncă ea sin-
gură, deoarece copiii, obosit, i, adorm, în vreme ce ea gătes, te
mâncarea. Mănâncă însă mama s, i pentru ea, s, i pentru
copii. Păcat ar fi să rămâie ceva pe mâine.

Apoi, după ce a mai băut s, i o ulcică de apă bună, ea
scoate săculet, ul, ca să facă socoteala. Niciodată însă ea
n-o face numai pentru ziua trecută, ci pentru toată viat, a.
Scăzând dobânda din capete, ea pune la o parte banii pen-
tru ziua de mâine, se duce la căpătâiul patului s, i aduce
cei trei ciorapi: unul pentru zilele de bătrânet, e s, i pentru
înmormântare, altul pentru Persida s, i al treilea pentru
Trică. Nu e chip să treacă zi fără ca ea să pună fie s, i măcar
numai câte un creit, ar în fiecare din cei trei ciorapi; mai
bucuros se împrumută pentru ziua de mâine. Când poate
să pună florinul, ea-l sărută, apoi rămâne as, a, singură, cu
banii întins, i pe masă, stă pe gânduri s, i începe în cele din
urmă să plângă.

Nu doară că i-ar fi greu ceva; când simte greul viet, ii,
Mara nu plânge, ci sparge oale ori răstoarnă mese s, i cos, uri.
Ea îs, i dă însă seama cât a avut când a rămas văduvă, cât
are acum s, i cât o să aibă odată. S, i chiar Mara să fii te moi
când simt, i că e bine să fii om în lumea aceasta, să alergi
de dimineat, ă până seara s, i să s, tii că n-o faci degeaba.

Peste zi ea vede multă lume, s, i dacă-i iese-n cale vreo
femeie care-i place s, i ca fire, s, i ca stare, s, i ca înfăt, is, are,
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ea-s, i zice cu tainică mult, umire: „As, a are să fie Persida
mea!” Iar dacă bărbat e cel ce-i place, ea-s, i zice: „As, a are
să fie Trică al meu!”

Era una, preoteasa de la Pecica, o femeie minunată, s, i
dulce la fire, s, i bogată, s, i frumoasă: ar fi spart Mara toate
oalele dacă cineva s-ar fi încumetat să-i spună că Persida
ei n-are să fie tot as, a, ba chiar mai s, i mai. Iar preoteasa
aceea stătuse patru ani de zile la călugărit, ele din Oradea-
Mare: era deci lucru hotărât că s, i Persida are să stea cel
put, in cinci ani la călugărit, ele din Lipova.

A s, i făcut Mara ce-a făcut, s, i maica Aegidia, econoama,
i-a făgăduit că-i va lua copila s, i pentru numai 60 florini
pe an, căci e văduvă cu doi copii, sărăcut, ii de ei. Au trecut
însă doi ani de atunci, Persida împlinise nouă ani, s, i Mara
nu se putu hotărî să dea atâta bănet -pentru nimic. Ar fi
putut să dea; avea de unde; asta ea însăs, i o s, tia mai bine
decât oris, icine; dar n-o ierta firea să rumpă din nici unul
dintre cei trei ciorapi.

Trică îi făcea mai put, ină bătaie de cap. Era un om la
Lipova, Bocioacă, starostele cojocarilor, care lucra vara cu
patru s, i iarna cu zece calfe, scotea la toate târgurile cele
mai frumoase cojoace, t, inea tăierea cărnii în arândă s, i
avea de nevastă pe Marta, fata preotului de la Cladova. Mi-
nunat om! — as, a trebuia să fie s, i Trică! Iar pentru aceasta
nu era nevoie de multă s, coală: atât ca să-l primească uce-
nic.

Maica Aegidia cerea însă mult, s, ase florini pe lună, s, i
pe deasupra mai erau s, i alte cheltuieli.

„Hm” zise Mara, încret, indu-s, i sprâncenele, s, i începu
să facă în gândul ei socoteala cam cât, i oameni vor fi tre-
când în fies, tecare an peste podul de plute de pe Murăs, .
Nimeni în lumea aceasta n-ar fi putut să facă socoteala
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aceasta mai bine decât dânsa, care atâta timp a stat pe
t, ărmurii Murăs, ului. Ce-ar fi fost adică dacă ar fi luat din
ciorapul Persidei arânda podului? Putea să dea mai mult
decât alt, ii, fiindcă nu voia să câs, tige decât cei 60 florini
s, i încă ceva pe deasupra. Apoi mai câs, tiga s, i dreptul de
a-s, i pune masa s, i cos, urile la capul podului, pe unde trecea
toată lumea.

Stătea Mara, stătea s, i număra în gândul ei banii, câte
doi creit, ari de om s, i câte zece de perechea de cai ori de boi,
număra mereu s, i-i aduna de se făceau mult, i, încât ochii i
se umpleau de lacrimi.

S-ar putea oare să fii văduvă săracă, să-t, i vezi fata pre-
oteasă, feciorul staroste în breasla cojocarilor s, i inima să
nu t, i se moaie?!

Că lucrurile ar putea să vie s, i altfel, asta Mara nu putea
s-o creadă când vedea ca-n aievea cum atât de bine au să
iasă odată toate.
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Maica Aegidia

Maica Aegidia era mititică, păs, ea mărunt, vorbea scurt
s, i apăsat, avea nas nu tocmai mic s, i o căutătură aspră s, i
scrutătoare, dar se muia când vedea lacrimi de văduvă:
ea a stăruit ca maica priorit, a s-o primească pe Persida s, i
pentru numai cincizeci de florini pe an, ba a mai s, i alergat
pe la dl Hubăr, economul oras, ului, ca Mara neapărat să
capete arânda podului.

Erau cres, tines, ti faptele aceste, dar ea tot nu putea să
fie mult, umită de a le fi săvârs, it.

Sidi era, ce-i drept, foarte des, teaptă s, i, din clipa când
se despărt, ise de Trică, se făcuse tăcută, as, ezată, ascultă-
toare, aproape blândă; nu era însă chip s-o desfaci de de-
prinderile ei urâte, s-o t, ii pieptănată s, i cu mâinile curate,
nici s-o aduci la buna-cuviint, ă. Apoi Mara venea mereu pe
la mănăstire ca să se plângă că lumea nu mai trece pe pod
nici de la Radna la Lipova, nici de la Lipova la Radna, încât
maica Aegidia, muiată de lacrimile ei, se mult, umea s, i cu
patru florini pe lună, punea al cincilea de la dânsa. Iarna,
în sfârs, it, după ce Murăs, ul a înghet, at s, i nimeni nu mai
plătea cei doi creit, ari, maica cea cu căutătură aspră punea
tot, i cei cinci florini de la dânsa s, i era foarte mult, umită că
Mara o mai ajută s, i ea la îmbrăcămintea copilei.



Serile apoi Mara îs, i făcea, ca de obicei, socotelile s, i
tot i se mai umpleau, ba mai vârtos îi erau plini ochii de
lacrimi.

Un singur lucru o punea câteodată pe gânduri. Prea se
făcuse blândă Persida: nu care cumva călugărit, a aceea s-o
momească, s-o farmece s, i s-o facă s, i pe ea călugărit, ă sme-
rită. „Mai bine moartă!” Dar nu! asta nu era cu putint, ă:
neam de neamul ei n-a fost om smerit; tot, i cres, tini adevărat, i!
Apoi Trică se făcuse s, i el băiat as, ezat, ascultător s, i bun
s, colar. Asta vine cu vârsta la copiii care sunt răi de mici.

As, a, câteodată, îs, i mai aduc, nu-i vorbă, s, i ei aminte
de timpurile trecute.

Într-o frumoasă zi de primăvară dl învăt, ător Blăgut, ă
a venit mai târziu decât de obicei la s, coală. Îi plăcea mult
să pescuiască, se topiseră cam iute zăpezile, Murăs, ul se
umflase s, i apa era tulbure, cum e mai bună pentru pescuit.
S, i era lucru s, tiut că, în lipsa dlui Blăgut, ă, Costi Balcovici
e acela care pune mâna pe nuia, ca să t, ie buna-rânduială
— nu poate pentru c-ar fi fost cel mai mare dintre s, colari,
dar învăt, a bine s, i era băiatul turtelarului din Radna.

Una e însă Blăgut, ă s, i alta Costi, des, i era băiat de turte-
lar. În fat, a dlui Blăgut, ă, Trică stătea smirna, iar cu Costi
se bătuse adeseori în piat, ă, în zilele cele bune, când nu era
singur, ci săreau amândoi, cu Sida, în capul lui, s, i rar scăpa
Costi cu fat, a curată, fiindcă Sida avea gheare ca pisica s, i
ar fi sărit s, i în foc pentru frăt, iorul ei.

Tocmai de aceea, poate, Costi era foarte aspru fat, ă cu
Trică, pe care îl s, tia acum singur.

— Trică, strigă el răstit, stai frumos! Trică se ridică
îndrăznet, în picioare: i se făcuse o nedreptate.
— S, ezi! strigă Costi.
— Dacă vreau s, ed; dacă vreau stau, răspunse Trică. Cine

10



es, ti tu ca să-mi porunces, ti mie?!
Ceilalt, i s, colari începură să râdă cu gurile întinse până

spre urechi, căci copiii sunt oameni s, i ei s, i se simt mult, umit, i
când văd umilirea celor ce prea repede se înalt, ă. Dar Costi,
pui de om s, i el, nu voia să fie umilit.

— Afară! strigă el dăscăles, te, în genunchi! s, i, rostind
porunca, se s, i duse ca să-l apuce pe Trică.

Trică, cu vreo trei ani mai mic decât Costi, nu se simt, ea
destoinic să t, ie piept cu acesta: cu cât mai mic era însă
omul, cu atât mai mare îi era hotărârea, s, i el s, tia să mus, te,
să zgârie s, i să dea cu picioarele, ceea ce pe Costi îl umplea
cu atât mai vârtos de mânie, cu cât ceilalt, i s, colari se ri-
dicaseră pe bănci s, i râdeau cu hohote de câte ori Trică îl
nimerea bine. Astfel învingerea nu putea să fie decât a lui
Trică: bătaie, ce-i drept, a mâncat, părul i s-a cam rărit, gâ-
tul îi era zgâriat, dar din bancă tot n-a ies, it s, i în genunchi
nu l-a pus decât dl Blăgut, ă, care t, inea ca autoritatea lui
Costi să rămână întreagă.

Ies, ind din s, coală, Trică a luat-o, ca de obicei, drept spre
pod, unde mumă-sa aduna creit, arii s, i îs, i vindea mărfurile.
Cât s-a bătut cu Costis, i cât a stat în genunchi, o singură
lacrimă nu i se ivise în ochi, abia acum, după ce se văzu
singur, începu să s, teargă din când în când câteo lacrimă.
Ah! cum ar fi voit să-l poată mus, ca pe Costi, încât urma
dint, ilor să-i rămâie toată viat, a! Costi era însă mai tare
decât dânsul.

„O să-l spui eu mamei, îs, i zise băiatul, s, i o să treacă
el pe la pod!” Când însă vorba era s-o facă, el n-o putea.
Degeaba i-ar fi spus: o făcea numai să se plângă, ca alte
dăt, i, că e văduvă s, i că tot, i îs, i bat joc de copiii ei, fiindcă
n-au tată, ca să-i ocrotească.

„Ah! zise el suspinând, de ce nu mai e Sida aici?!” Da!
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singură ea putea să s, tie ce va să zică a fi bătut de Costi. El
se strecură fără de veste pe lângă un car peste pod, apoi,
trecut odată pe cellalt t, ărmure, se duse ca din pus, că până
la mănăstirea de călugărit, e, trase clopot, elul de la intrare
s, i spuse, după ce i se deschise, că mumă-sa l-a trimis să-i
aducă soră-si ceva.

La călugărit, ele din Lipova nu puteai să vorbes, ti cu
oris, icine oris, icând s, i despre oris, ice. Sidi nu era însă ori-
cine, s, i maica Aegidia cea aspră, fiind totodată s, i înt, eleaptă,
t, inea să nu răscoale întreaga mănăstire, ceea ce ar fi făcut
dacă ar fi oprit pe Sidi, care începuse să se vaiete când i s-a
spus că acum, asupra mesei, nu poate să-s, i vadă fratele.
Astfel Trică n-a avut să as, tepte mult.

— Ce e?! întrebă ea răstită.
— Uite, zise el încet, ca să nu audă s, i sora Marta, care se
afla în iatacul de alături, Costi m-a bătut.

— Te-a bătut el pe tine, s, i tu, prostule, te-ai lăsat să te
bată!
— Dacă el e mai tare! Persida rămase câtva timp pe gânduri,
cu răsuflarea oprită s, i cu ochii t, intă la un colt, .

— Haide!... zise apoi s, i îl apucă de brat, , ca să-l ducă
spre ies, ire, unde cheia era în us, ă.

— Sidi, Sidi! strigă sora Marta speriată s, i plecă s-o
oprească.
— Haide! grăi Persida mai tare. Ea n-are voie să iasă după
noi!

Ies, ind apoi în stradă, ei o luară spre pod. Da! Însă
dincolo era Mara, s, i ea n-avea să-i vadă, nici să-i s, tie.Pe
t, ărmurele despre Lipova, de la pod la deal, e Sărăria, o
mare s, ură de scânduri, în care se adună sarea adusă de
luntri de la ocnele din Ulioara, ca să fie vândută pentru
satele de dimprejur. În fat, a Sărăriei sunt vara-iarna, ziua-
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noaptea o mult, ime de care, iar din sus de Sărărie e s, irul
de mori plutitoare de-a lungul t, ărmului. Persida s, i Trică
se strecurară printre care, ocoliră Sărăria s, i înaintară spre
mori.De câte ori, vara, au trecut ei Murăs, ul pe luntrit, a de
la vreo moară!

Acum însă nu era vară, ci primăvară, s, i Murăs, ul era
lat, foarte lat, tulbure-gălbui s, i plin de spumă s, i de vultori.
Morile, care alte dăt, i se aflau în apropierea t, ărmurelui, de
care erau legate prin o podis, că, acum rămăseseră departe
spre mijlocul râului, de unde abia li se auzeau tocăniturile
monotone. Cum să ajungă ei acolo, ca să roage pe vreuna
dintre calfele de morar să-i treacă?!

Nu era chip! s, i totus, i cei doi copii bălani s, i cu obrajii
rumeni erau voios, i: mult era frumos s, i bine aici în fat, a
valurilor ce se tăvăleau greoaie spre s, esul depărtat. Venea
cu ele s, i o adiere primăvăratică, iar dincolo, pe coastele de
la Radna s, i de la S, oimos, , se ivea pe ici, pecolo iarba crudă
s, i verdeat, a de salcie s, i de răchită.

— Stai! strigă deodată Persida. Morarii cum se duc ei
la morile lor? Trebuie să fie pe aici pe lângă t, ărmure vreo
luntrit, ă. N-ai să te temi! Tu s, tii că eu mă pricep la lopată.

— Eu să mă tem?! răspunse Trică. N-am vâslit vara s, i
eu?!

Mare lucru nici n-ar fi fost, dacă ai fi putut, ca vara, să
dai cu lopata de fund, ca să duci luntrit, a precum ît, i place;
acum însă Murăs, ul n-avea fund, valurile erau cu mult mai
iut, i decât t, i se păreau de la t, ărmure s, i luntrit, a-i ducea pe
cei doi copii după cum voia bunul Dumnezeu.

Ochii căprui ai Persidei erau plini de văpaie: era fru-
mos s, i bine, mare minune, mai ales pe la vultori, când
luntrit, a se învârtea. Oamenii de pe t, ărmuri se speriară, cu
toate aceste, când văzură luntrit, a us, oară cu cei doi copii

13



neajutorat, i în ea s, i începură să alerge, mai ales de la Sără-
rie, spre mori, ca să ieie o luntrit, ă s, i să le vie într-ajutor.

Ce ar fi putut adică să li se întâmple? Îi duceau valu-
rile cât îi duceau s, i trebuia să-i scoată în cele din urmă la
t, ărmure, cum scoate a parâului tot ceea ce plutes, te pe ea.

Mai era însă în drum s, i podul, de care nu o dată se
izbesc s, i se sfarmă plutele aduse din Ardeal. Lumea alerga
dar spre pod pentruca de acolo să le vie cumva într-ajutor.

În acelas, i timp se dusese prin Lipova vestea că o fată a
fugit de la călugărit, e cu un băiat. O fată s, i un băiat! S-ar
fi putut oare ca în gândul lumii fata să nu fie mare, când
fuge cu un băiat? Degeaba i-ar fi spus că nu era, degeaba
i-ar fi arătat perechea; ea tot n-ar fi crezut. Mai erau dar s, i
alt, i oameni la pod, în fat, a mănăstirii, ca să afle cum s-au
petrecut lucrurile cu fuga.

Mara, podărit, a, vedea că o mis, care neobis, nuită s-a
pornit de la Sărărie s, i de la mănăstire spre pod. Sări dar
de la locul ei s, i grăbi spre Lipova. Uitându-se apoi încotro
se uitau s, i oamenii, zări deodată luntrit, a purtată de valuri
s, i alte două luntrit, e mânate de vâslas, i voinici, care grăbeau
să o ajungă.

— Vai de mine! strigă ea, cuprinsă de spaimă.La moarte
s-ar fi gândit, dar nu că sunt chiar ai ei copiii din luntrit, a
care venea, venea mereu s, i iute spre pod.

Mara începu să alerge s, i să cheme oameni ca să des-
chidă podul, ca de obicei, când trec plute ori luntre cu
sare.

Dincolo, despre Lipova, se îngrămădea pe pod lumea
adunată în pripă, iar în fruntea ei venea maica Aegidia,
foarte grăbită, ca o păpus, ică trasă pe sfoară, cu ochii ridicat, i
spre cer, cu mâinile încles, tate s, i rugând mereu pe Maica
Fecioară de la Radna, făcătoarea de minuni, să le vie copii-
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lor într-ajutor.
Văzând pe maica Aegidia, Mara se opri.De la călugărit, ă

gândul ei trecu deodată la Persida, s, i ochii ei se îndreptară
mai cu dinadins spre cei doi copii.

Ea rămase ca înfiptă, cu ochii mari, cu buzele strânse
s, i strâmbate în jos.

— Sfinte Arhanghele! strigă apoi crucindu-se. Sfântă
Marie, Maică Preacurată! Bată-vă să vă bată, copii! Nu,
grăi dânsa mângâiată, copii ca ai mei nimeni nu are!

S, i adică ce li s-ar fi putut întâmpla? Printre pontoanele
podului era loc de puteau trece s, i o sută de luntrit, e! Da!
da! Lor nu li se putea întâmpla nimic: ea ar fi avut altfel
visuri rele s, i presimt, iri urâte.

Dar cum a ajuns Persida din mănăstire în mijlocul
Murăs, ului? Pornind iar spre maica Aegidia, ca să afle cele
petrecute, Mara era din ce în ce mai strâmtorată. S, tia un
lucru: că as, a, numai din senin, n-a plecat Persida de la
călugărit, e. Trebuia să fie la mijloc vreo nefăcută!

Mara era însă femeie trăită în lume s, i s, tia că lucrurlie
o să meargă mai bine dacă se va t, inea dânsa deasupra.

— Bine, maică, strigă ea, as, a păzit, i dv. copiii? Ce mai
putea maica Aegidia să răspundă când ea singură era de
vină, ea, cu slăbiciunea ei cea mare?

Îs, i frângea mâinile s, i nădăjduia în Dumnezeu cel prea
milostiv.
— Las-acum, lasă! grăi dânsa căită. Iată, Maica Domnului
ne este într-ajutor; luntrit, a a apucat-o bine, a luat-o spre
locul dintre pontoane s, i trece, trece, iat-o, trece!

Tot, i alergară să vadă cum luntrit, a intră sub pod, apoi
se-ntoarseră s, i alergară pe-mbulzite, ca s-o apuce ies, ind
din jos pe pod.

Persida s, i Trică s, edeau tăcut, i s, i strâmtorat, i, căci s, tiau,
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ce-i drept, că de înecat nu se vor îneca, dar nici cu fat, a cu-
rată nu vor scăpa după ce au ridicat atâta lume în picioare.

Peste put, in îi ajunseră apoi s, i morarii ce plecaseră
în calea lor; unul dintre dâns, ii apucă lant, ul luntrit, ei s, i
începură să vâslească spremalul de la Lipova.

Lumea se porni dar s, i ea înapoi, cu Mara s, i cu maica
Aegidia. Mult ar fi dat maica Aegidia ca toată această lume
neastâmpărată să rămâie departe-n urma ei, ca să poată
vorbi ea singură cu Persida. Căci iubea maica adevărul,
dar mai presus de toate îi era numele cel bun al mănăstirii,
s, i toate i le-ar fi iertat copilei dacă prin o minciună bine
potrivită ar fi scăpat acest nume bun. Lumea nu era însă
numai neastâmpărată, ci totodată s, i sprintenă, s, i maica
Aegidia cea cu pas mărunt rămase ea departe-n urmă.

Iară Persida nu s, tia să spună decât adevărul. Ies, ind
din luntrit, ă, ea trecu iute, îndrăzneat, ă s, i cu capul ridicat
printre cei adunat, i pe t, ărmure s, i se duse drept la maica
Aegidia.

— L-a bătut, grăi dânsa iute, i-a scos păr din cap, l-a
lovit cu pumnii-n coaste, i-a rupt gulerul de la cămas, ă s, i
l-a zgâriat la gât.

— Cine l-a bătut? întrebă maica mai us, urată.
— Costi Balcovici, răspunse Trică rar s, i răspicat. Domnul
învăt, ător s-a dus să prindă pes, te, s, i Costi Balcovici a fost
obraznic, iar eu nu m-am lăsat bătut.

— S, i eu vreau să-i arăt, adause Persida, că n-are să
bată pe fratele meu pentru că e mai mic s, i n-are pe nimeni
să-l ajute.

— Sărăcut, ii mamei! grăi Mara înduios, ată. Se iubesc,
maică, urmă ea s, tergându-s, i lacrimile; se iubesc unul pe
altul ca doi copii săraci.

Maica Aegidia era s, i ea înduios, ată nu numai pentru că
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vedea lacrimi de văduvă, ci s, i pentru că înt, elegea pornirea
firească s, i bună a copilei, dar mai presus de toate pentru
că era salvat numele cel bun al mănăstirii.

— Iată, zise ea cu linis, te sărbătorească, în loc de a-s, i
vedea de s, coală, umblă să pescuiască, iar în vremea aceasta
copiii se slut, esc unul pealtul. S, i câte sunt nenorocirile ce
s-ar mai fi putut întâmpla dacă n-ar fi paza Celui-de-Sus.
La noi nu se întâmplă astfel de lucruri!

— Se-nt, elege! grăi Rosa, nevasta lui Hansler, cizmarul
de peste drum. La noi e regulă! La români însă toate merg
una peste alta!

— As, a e, ziseră alt, i cât, iva, în vreme ce iar alt, ii râseră.
Lucrul ar fi fost bun s, i minunat dacă n-ar fi fost de fat, ă s, i
cât, iva români, ai cărora obraji se ros, iră, fie de mânie, fie
de rus, ine.

— Aceasta n-am voit s-o zic, grăi dar maica Aegidia. E
s, i la români regulă, se vede însă că nu pretutindenea.

— E un păcătos Blăgut, ă acela, adăugă Maria lui Cion-
drea, care nu-l putea suferi pe învăt, ătorul din Radna.

Mara stătea ca pe spini. S, tia că papistas, ii sunt un
neam de oameni dus, mănos, i s, i t, inea mult la Blăgut, ă, care
era vestit cântăret, de strană. Îi mai trecea apoi, parcă,
s, i un fier ros, u prin trup când vedeacum trec peste pod
oameni, ba până chiar s, i care, fără ca să plătească creit, arii
cuvenit, i. Călugărit, a nu putea, în sfârs, it, să aibă dreptate.

— Dar fata mea cum a ies, it din mănăstire? zise ea
rostind vorbele cam rar. Tot învăt, ătorul nostru ar fi de
vină dacă copiii s-ar fi înecat în Murăs, ?

Maica Aegidia se sperie s, i începu să tremure. Nu era
deprinsă cu lumea, în mijlocul căreia se afla, s, i o trecură
fiori reci când se gândi că oamenii aces, tia ar putea să se
pornească la ceartă. Îi era ca s, i când dincolo, pe dealurile
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de la Radna, s-ar fi pornit o furtună cu puhoi, care în toată
clipa putea să fie aici.

— Haide, Sidi, fata mea! grăi dânsa grăbită. Sărută
mâna mamei s, i vino!

Mara ar fi voit să aibă cel put, in o ulcică pentru ca s-o
sfarme în mii de bucăt, i.

Auzi vorbă! Să vie cineva, să ieie fata ei, s-o ducă, s, i ea
să nu poată face nimic, iar peste pod să treacă oameni s, i
care, să treacă fără creit, ari.

— Fata rămâne cu mine! zise ea, des, i numai cam cu
jumătate de gură.

— Nu, mamă! grăi Persida, care ar fi intrat în pământ
de rus, ine dacă nu s-ar fi putut întoarce chiar acum înapoi.
Ce-ar fi zis celelalte fete? Eu, urmă ea, trebuie să
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Furtuna cea mare

Nu-i nimic mai iute decât gândul, iar vorba poartă gândul
dintr-un om în altul.

Peste jumătate de ceas toată Radna s, i toată Lipova s, tia
cum s-au petrecut lucrurile pe t, ărmul Murăs, ului, ba s, tia
chiar mai mult. Era lucru nemaipomenit! O adevărată
răzmerit, ă!

Călugărit, a aceea a zis că românii sunt nis, te nemer-
nici! Ba nemernic e Blăgut, ă, care trebuie să fie alungat cu
rus, ine de la Radna. Ba nemernice sunt călugărit, ele, care
nu s, tiu să păzească fetele pe care părint, ii le lasă în grija
lor. Ba o nemernică e Mara, care s, i-a vândut fata. S, tia
călugărit, a cu ce drept nu i-o lasă, ci o duce înapoi!

As, a se vorbea la Lipova s, i la Radna, s, i nu se vorbea
domol s, i cu bună chibzuială, ci cu patimă, ca om pe om să
se-ntărâte.

Dintr-un lucru de nimic se-nvrăjbiseră fără de veste
câteva mii de oameni, care trăiau mai nainte în bună
înt, elegere, iar ziua următoare vrajba s-a lăt, it, fiindcă era
târg la Radna, s, i s-a-nrăit, fiindcă pornirea pătimas, ă trece
crescând din om în om.

Cel mai amărât dintre tot, i amărât, ii era însă Blăgut, ă,
nenorocitul pescuitor. Avea s, i el dus, mani, pizmuitori,



avea, ca tot, i oamenii, răuvoitori, care se bucurau de-ncurcătura
în care-l vedeau. Avea însăs, i prieteni s, i binevoitori, care-l
mustrau că le-a mai făcut-o s, i asta. Se certa satul asupra
lui, s, i el nu mai s, tia ce să facă.

S, i toate acestea pentru copiii Marei, de care tot, i în
atâte s, i atâte rânduri se-mpiedicaseră.

Om era s, i el; trebuia să-s, i verse focul asupra cuiva: l-a
dat afară din s, coală pe Trică, fiindcă era lenes, , neascultă-
tor, hărt, ăgos s, i strica s, i pe ceilalt, i copii.

Trică nu plângea, ci stătea drept, cu capul ridicat s, i cu
mâinile lăsate-n jos, apoi, plecat de la s, coală, trecea cu pas
domol uitându-se drept înainte spre pod.

— Săracul mamei! zise Mara plângând la capul podu-
lui. Ce putea dânsa să-i facă? cum putea să-l ajute? Cerul
li se surpa amândurora, parcă, în cap; dar cine asculta
plângerea ei?

— Lasă, dragul mamei, grăi dânsa în cele din urmă,
îndârjită, căci am eu să te dau la o altă s, coală mai bună! Am
să te scot om, om de carte, om de frunte, ca să nu mai fii
ca tatăl tău s, i ca mama ta, ci să stea ei s, i copiii lor în fat, a ta
cum noi stăm în fat, a lor! Eu pot, eu am, urmă ea avântată;
mi-a dat Dumnezeu s, i are să-mi mai deie, fiindcă el nu
face deosebire între oameni!

Fat, a lui Trică se însenină. Nu prea înt, elegea, ce-i drept,
vorbele mumei sale, dar s, tia că are să meargă la altă s, coală,
că nu el, ci Costi Balcovici are să rămâie în cele din urmă
de rus, ine.

Chiar acum însă Mara nu putea să-l ducă la s, coală.
Era hotărâtă să-l ducă la Arad, fie mâine, fie poimâine,
cât mai curând, îndată ce-s, i va fi făcut vreun rost pentru
creit, arii de pod. Deocamdată treceau oameni s, i care fi-
indcă era târg la Lipova: n-avea Mara timp nici măcar să
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se gândească.
Peste noapte trecea de tot put, ină lume de la Radna

la Lipova ori înapoi. Serile dar Mara lăsa podul în grija
lui Gheorghe, un văr al ei, căruia îi dădea bilete pentru
câte doi s, i pentru câte zece creit, ari, casă aibă un fel de
socoteală cu el. Tot putea însă Gheorghe s-o îns, ele, s, i de
aceea niciodată ea nu l-a lăsat s, i peste zi să adune creit, arii.
Atâtera acum de hotărâtă să plece mâine la Arad, încât îs, i
călcă pe inimă s, i vorbi cu Gheorghe ca să rămâie în lipsa
ei la pod.

Seara apoi, după ce rămase singură s, i-s, i făcu socoteala,
ea stete foarte mult pe gânduri.

Era mare lucrul pe care voia să-l facă, mare s, i greu.
Nu-i vorbă, câs, tigul podului ar fi fost destul de mare ca
să plătească pentru Persida s, i să-i mai rămână s, i pentru
cheltuielile ce voia să-s, i facă cu Trică.Ba mai s, i rămânea
ceva pe deasupra.

Ea a luat însă arânda podului din banii Persidei: cum
putea să-i facă parte s, i lui Trică? Îs, i nedreptăt, ea fata!

Nu-i vorbă, ar fi putut să ia arânda în socoteala amân-
durora... dar era atât de greu. Cum să dea dânsa atât amar
de bani pentru un lucru care nu se vede?

Doamne, cât, i oameni sunt cu multă s, tiint, ă de carte
care trăiesc ca vai de capul lor, luptându-se cu nevoile viet, ii
s, i nebăgat, i în seamă, ba poate chiar dispret, uit, i de alt, ii care
nu s, tiu carte, dar au bani?! În zadar! mai presus de bani nu
e nimic decât sănătatea s, i voia bună. Cum să dai banul pe
care-l ai în mâna ta, când nu capet, i pentru el ceva hotărât,
pipăit, neîndoios, ci numai o părere, o nădejde, un gând,
care poate să te înveselească acum, dar nu s, tii dacă se va
împlini ori nu?

— Ferit-a Dumnezeu! grăi dânsa hotărâtă. Ce-i în
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mână nu-i minciună.
Nu! ea nu putea să se lepede de visul ei. Ziua urmă-

toare n-a plecat dar la Arad, ci l-a îmbrăcat pe Trică mai
curăt, el s, i l-a dus, peste Murăs, , la Bocioacă.

S, tia băiatul destulă carte ca să fie ucenic de cojocă-
rie, s, i mai învăt, a s, i de aici înainte duminicile s, i zilele de
sărbători.

Nu era însă bine aleasă nici ziua, nici casa. Ce-i drept,
Bocioacă, el însus, i om as, ezat s, i scurt la vorbă, l-ar fi primit
bucuros pe Trică, ai cărui ochi îi plăceau, precum zicea
el. Îi părea băiatul sănătos, des, tept, as, ezat s, i sprinten.
Nevasta lui Bocioacă era însă fată de popă; cum ar fi putut
ea să sufere în casa ei, chiar acum, după cele petrecute, pe
băiatul Marei, care, nespălat, nepieptănat, nu putea să fie
decât un obraznic?

— O, Doamne! grăi Mara când Bocioacă îi spuse cu
mare înconjur că nu poate să-i primească băiatul ucenic.
O, Doamne! zise iar s, i nu mai putea să zică nimic.

Iar li se surpa cerul, parcă, amândurora în cap, s, i Trică
iar stătea drept, cu capul ridicat s, i cu mâinile lăsate în jos.

Carevasăzică, nici măcar ucenic de cojocărie nu mai
putea să fie băiatul acesta sărac!

S, i toate aceste din vina Persidei! Nu! Persida nu pu-
tea să fie vinovată. Vinovată era numai maica Aegidia,
călugărit, a cea papistăs, ească! Nu! nu! Dumnezeu a voit
as, a, pentru ca s-o întoarcă iar la gândul cel bun.

— Haide, dragul mamii, îi zise ea băiatului; am să te
dau, tot am să te dau, tocmai de aceea am să te dau să
învet, i carte!

Era în gândul ei hotărâtă să n-o mai lase nici pe Persida
la călugărit, e. Nu se mai putea împăca cu gândul că lumea
zicea că s, i-avândut copila, c-a înstrăinat-o, c-a lepădat-o.
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Da! urât, nesuferit era gândul acesta! Dar ce făcea
apoi cu fata? unde o ducea? cum o t, inea? ce rost îi făcea?

Mergând cu Trică spre mănăstire, Mara era din ce în ce
mai muiată. Ce ar fi fost adică dacă, după atâte nenorociri,
maica Aegidia s-ar fi învoit să t, ie pe Persida s, i fără de
plată, ca să rămână cei 6 florini pentru Trică? Avea atâta
slăbiciune pentru copilă, s, i unde mănâncă o sută, mai
poate să mănânce s, i încă unul, unde se adăpostesc o sută,
mai e loc s, i pentru o biată de fată săracă.

Era tare muiată Mara când a intrat în mănăstire, însă
mai muiată încă era maica Aegidia când a văzut ochii cei
plâns, i ai văduvei, de care se despărt, ise în împrejurări atât
de grele s, i de care se temea oarecum.

— Am să-i vorbesc maichii priorit, ei, zise ea strâm-
torată. Persida e o copilă cu porniri sălbatice, dar bune,
foarte bune. O iubes, te s, i maica priorit, a.

„Am să-i vorbesc” avea pentru Mara înt, elesul „lucrul e
făcut”.
— Apoi, urmă călugărit, a, am să-t, i dau o scrisoare către pă-
rintele guardian de la mănăstirea din Arad a minorit, ilor.
T, in s, i părint, ii copii săraci, care umblă din mănăstire la
s, coală. Au, dacă îi scriu eu părintelui guardian, să-l pri-
mească s, i pe el.

Mara era foarte fericită s, i foarte grăbită, ca nu cumva
să-s, i schimbe din nou gândul.

Plecând de la maica Aegidia cu scrisoarea, ea a aler-
gat să-s, i caute cărut, ă, ca să nu mai piardă s, i ziua de mâine,
căci îi era foarte greu să-l s, tie pe Gheorghe adunând creit, ari
la pod.

Pe la amiazăzi era la Arad. Îs, i pusese-n gând să meargă
fără întârziere la părintele guardian; acum însă parcă-i
venea greu s-o facă s, i t, inea să se mai gândească.
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Îl vedea pe Trică s, colar harnic; îl vedea ies, it din s, coli;
îl vedea domn mare, om cu casa lui, cu masa lui, cu rostul
lui. Iară ea era tot Mara cea veche.

— Nu! nu! zise ea — nu-mi înstrăinez eu copilul meu,
căci acesta e singurul pe care-l am.

Erau s, i-n Arad cojocari, mai s, i mai decât Bocioacă de
la Lipova. Ea se duse cu Trică la Steva Claici, sârbul cel
bogat, care lucra iarna cu douăsprezece, iar vara cu opt
calfe s, i era vestit în piat, a Aradului pentru cojoacele lui
frumos împodobite.

În zadar! îi fusese ursit lui Trică să fie cojocar ca Bo-
cioacă, starostele cojocarilor din Lipova, dar mai bogat
încă, fiindcă avea Mara s, i aduna mereu.
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Primăvara

Omul vede cu ochii, aude cu urechile, dă cu socoteală s, i te
scoate în cele din urmă cum es, ti, oris, icât de mult te-ai sili
să-i pari altfel.

Degeaba se mai plângea deci Mara c-a rămas văduvă
cu doi copii, sărăcut, ii de ei.

Copiii, as, a săraci cum rămăseseră, cres, teau cum cres, te
răchita-n prundis, ul apătos, iară muma lor întinerea, parcă,
adunând creit, ari la capul podului.

Nu-i vorba, tot Mara cea veche era, tot soioasă, tot
nepieptănată, s, i nici că i-ar fi s, ezut bine altfel. Vorbea
însă mai apăsat, se certa mai put, in, călca mai rar s, i se
t, inea mai drept decât odinioară. Se simte omul care are
s, i-l vezi cât de colo pe cel ce se simte.

S, i dacă n-ar fi alta, e în lumea aceasta s, i bine, s, i rău.
Câtă vreme se află în largul lui, omul nu-s, i prea bate capul
cu alt, ii; când te afli însă în strâmtoare, te uit, i bine împre-
jurul tău, ca să vezi dacă nu cumva e prin apropiere cineva
care poate să te scape.

Au simt, it-o cei strâmtorat, i pe Mara că ar putea, dac-ar
voi, să le vie într-un ajutor, as, a, cu o sută, cu două, fie ca
să-s, i cumpere o pereche de boi, fie ca să-s, i dreagă casa, fie
ca să împlinească pret, ul unei vii ori al unui pământ scos



în vânzare. Până la toamnă, cu camătă bună, se înt, elege.
— N-am, zicea Mara. De unde as, putea să am eu? S, i

asta i-ar fi s, i rămas vorba dacă n-ar fi la mijloc s, i camăta.
Chiar mică fie, dar tot e ceva.
— Uite! Am ceva, grăi dânsa, nu atâta cât ceri, dar s, tiu pe
cineva care are; să iei jumătate de la mine s, i altă jumătate
de la dânsul.

Acel cineva era domnul Anton Hubăr, economul orăs, enesc
de la Lipova, prieten bun al tuturor beamterilor, al preotu-
lui nemt, esc de la Lipova s, i al maichii Aegidiei. [Beamter —
funct, ionar (germ.)]

Hubăr era măcelar, dar nu mai s, tia ce se petrece în
măcelărie. Asta era treaba nevestei s, i a feciorului său Nat, l,
un băiat încă tânăr, dar des, tept s, i harnic, care purta gospo-
dăria cu două calfe. Hubăr el însus, i petrecea toată ziua la
casa oras, ului, la cazino ori jucând cărt, i cu popa s, i cu direc-
torul de la Steueramt [percept, ie, agent, ie fiscală (germ.)],
dl Liubicek.

Ca femeie cu minte, Mara s, tia că n-are niciodată să-s, i
piardă banii dacă face tovărăs, ie cu Hubăr. Câs, tiga, ce-i
drept, mai put, in; dar de asta n-o durea pe dânsa capul,
fiindcă tot mai pis, ca câte ceva, pentru osteneală, când
datornicul făcea plăt, ile, s, i, lucru de căpetenie, nu se temea
că Hubăr îi va urca arânda podului.

Cres, teau dar s, i ciorapii deodată cu copiii. Tu, Doamne!
cum cresc toate în lumea aceasta. Era ca ieri când l-a dat
pe Trică ucenic de patru ani s, i se s, i pomeni cu el calfă, un
băietan de cincisprezece ani, cam des, irat, dar înalt ca un
grenadir, cam motolog, dar cu virtute. Păcat numai că
trecea s, i acuma săptămâna fără ca el să se spele s, i să se
pieptene: aceasta nu se face, asta s, tia el, decât duminicile
s, i zilele de sărbători împărătes, ti, după prânz, ba chiar s, i
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atunci numai dacă nu e timpul ca să se scalde în Murăs, .
Persida, sărmana, se speria când îl vedea as, a, din Pas, ti

în Crăciun.Se obis, nuise atât de rău acolo, în mănăstire,
ca toate să fie curate în preajma vederii ei, încât o apuca
un fel de boală când venea de sărbători pe acasă s, i trei zile
depline rânduia mereu s, i curăt, ea până s, i prin podul casei.

Păcatul acesta căzu pe dânsa mai ales fiindcă în mă-
năstire nu mai stătea cu celelalte fete, ci cu maica Aegidia,
pe care o apucau durerile de cap când vedea praf pe masă,
ori când un scaun nu stătea tocmai la locul lui.

Mara era, cât stătea fata ei acasă, mereu cu ochii umezi,
ea singură nu s, tia de ce.

Prea i se făcuse fata fată, s, i nu mai s, tia ce să facă cu
dânsa. Înaltă, lată-n umeri, plină, rotundă s, i cu toate
aceste subt, irică s-o frângi din mijloc; iar fat, a ei ca luna
plină, curată ca floarea de cires, s, i albă de o albeat, ă prin
care numai din când în când străbate abia văzut un fel de
rumeneală.

Nu! asta nu putea să rămâie as, a. S, tia Mara că vine
frumuset, ea s, i se trece, s, i-i venea să geamă de durere s, i-
ar fi vrut s-o poată fermeca, pentru ca as, a să rămâie pe
veci înmărmurită, ca ves, nic oamenii, văzând-o, să strige
cuprins, i de mirare: „A fost odată o Mară s, i aceasta e fata
ei: copii că dânsa nimeni n-a mai avut!”

S, i totus, i voia s-o t, ină ascunsă s, i tresărea adeseori cu-
prinsă de gândul că are să i-o răpească cineva, s-o ieie, s-o
ducă, s-o înstrăineze, s-o facă muiere.

În zadar! Nici că se putea altfel: ăsta i-e rostul în lume.
S, i iarăs, i altă groază o cuprindea, s, i sărea nopt, ile speri-
ată din somn, ca să alerge peste Murăs, s, i să-s, i aducă fata
acasă.

Auzise atâte poves, ti despre fete frumoase ademenite
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de călugărit, e, ca să ieie vălul s, i să rămâie viat, a lor toată
între zidurile ce atâtea taine ascund. Iar Persida iubea
pe maica Aegidia, Persida se simt, ea bine în mănăstire,
Persida se simt, ea nenorocită când venea la casa ei cea
săracă.

Sărmana mamă! Cum să t, ină ea la casa ei asemenea
fată? Cât a t, inut postul Pas, tilor, Mara a rânduit mereu, a
curăt, it, a văruit s, i răsvăruit, s, i-a dres casa, s, i-a îngrădit din
nou curtea, s, i-a cumpărat mai întâi masă, apoi s, i scaune,
apoi s, i două paturi noi, un dulap, ba până chiar s, i trei
icoane. Îi sângera inima când i se storceau banii adunat, i
cu multă grijă pentru aceste nimicuri, de care dânsa nu
simt, ea nici o trebuint, ă; dar băiatul ei se făcuse calfă s, i-l
as, tepta ca să petreacă Pas, tile cu sora lui s, i cu muma lui;
îs, i as, tepta copiii, care nu mai erau săraci ca odinioară, s, i
t, inea ca Persida să se simtă bine acasă.

Sărmana mamă! Pe când ea se pregătea cu neastâm-
păr să-s, i primească copiii, neastâmpărul viet, ii cuprinsese
pe fiica ei.

La colt, de ulit, ă, peste drum de mănăstire, era măcelă-
ria lui Hubăr.

Hubăroaie, o femeie scurtă s, i cam grasă, s, edea, ca de
obicei, pe un scaun din fundul măcelăriei, iară feciorul ei,
Hubărnat, l, tăia carnea s, i-o cântărea, apoi lua banii s, i îi
dădea mumei sale, care t, inea casa.

După ce cumpărătorii se răreau, Hubărnat, l făcea rân-
duială, strângea fărâmăturile cu măturis, ca, apoi, dacă
timpul era frumos, ies, ea în fat, a măcelăriei, ca să vadă mai
bine lumea.

Des, i măcelar, Hubărnat, l era, as, a, la înfăt, is, are, om
plăpând, parcă mai mult fată decât fecior. Om de vreo do-
uăzeci s, i unu de ani, cu mustat, ă put, ină, cu obrajii rumeni,
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cu s, ort, ul curat, oarecum rus, inos, el semăna mai mult a
cofetar decât a măcelar. Ai fi crezut că nu e în stare să
frângă gâtul unei vrăbii.

As, a s, i era în adevăr. Lovea cu toporul în fruntea bo-
ului s, i înfigea cut, itul drept în inimă fiindcă asta îi era
meseria. Nu era însă în stare să rostească o vorbă aspră s, i
se-nduios, a până la lacrimi când vedea pe mumă-sa mâh-
nită.

As, a s, i l-a crescut Hubăroaie, care atâta copil, atâta om
avea în lumea aceasta.

S, văboaică de la Buda, ea se măritase foarte tânără
după Hubăr, un vienez harnic s, i chefliu, dar cam iute la
fire, s, i put, in în urmă veniseră aici, unde nu aveau pe ni-
meni. Lucrând cu zestrea ei, Hubăr a agonisit în cât, iva
ani, mai ales în timpul revolut, iunii de la 1848, o frumoasă
avere. Încă mai bine le-a mers apoi după revolut, iune, când
Hubăr a ajuns, ca neamt, din Viena, la mare cinste, s, i casa
lor era pusă în rândul celor de frunte. Dar tocmai aceasta
era nenorocirea Hubăroaiei: rămăsese la măcelărie ea sin-
gură cu calfele, iară bărbatul s, i-l vedea aproape numai
zilele de sărbători, când poftea beamteri la masă. Astfel
mângâierea ei era Nat, l, care a crescut lângă mumă-sa me-
reu mâhnită s, i încă de copil simt, ise că nu merg lucrurile
bine în casa lor.

S, i dacă n-ar fi fost asta, el nici c-ar fi ajuns măcelar. Îl
dăduse tatăl său la gimnaziul din Timis, oara, unde patru
ani de zile, cât a stat, a fost mereu între cei dintâi. Anul al
cincilea, însă, după vacant, a de la Pas, ti, nu s-a mai întors,
ci a rămas acasă, lângă mama lui, la măcelărie. S-a s, i făcut
măcelar, însă firea nu i s-a înăsprit, s, i când ies, ea cu s, ort, ul
lui curat în colt, ul străzii, ît, i venea să zici că nu e al lui
s, ort, ul, ci l-a pus numai as, a, de încercare.

29



Ani de zile de-a rândul a stat el aici fără ca să fi văzut
pe cineva la vreuna din ferestrele de peste drum. S, i jos, s, i
sus, ferestrele acelea erau date în alb, ca să nu se vadă prin
ele, s, i nu se deschideau niciodată. Acolo dar el nu se uita,
fiindcă s, tia că n-are ce să vadă.

Zidirea mănăstirii se sfârs, ea însă în fat, a măcelăriei,
iar mai departe-nspre stânga era grădina mănăstirii, îm-
prejmuită cu un înalt zid de piatră. Ferestrele despre gră-
dină se deschideau, ba mai ales acum, primăvara, stăteau
aproape toată ziua deschise. Nat, l nu vedea, ce-i drept, de
la măcelărie acele ferestre, dar putea să le vadă dacă trecea
spre stânga, în fat, a grădinii.

Într-una din zile, ferestrele fiind deschise s, i izbind o
dată vântul în ele, una, tocmai cea de la iatacul din colt, ,
unde stătea maica Aegidia cu Persida, s-a sfărâmat.

Nat, l s-a dus să vadă s, i a văzut — nu fărâmăturile de
geam, ci o fată, care îi părea grozav de frumoasă.

Nu-i vorbă, n-avea nevoie să s, i fie pentru ca să-i pară
frumoasă. Ceea ce se ives, te la fereastra unei mănăstiri
de călugărit, e are totdeauna ceva tainic s, i plin de farmec.
Acolo, chiar bătrână fiind, femeia pare tânără, chiar urâtă,
pare frumoasă; iară lucrurile sunt cum ele ne par.

Din întâmplare, însă, Persida, care alergase s, i ea să
vadă ce s-a întâmplat, era chiar mai tânără, mai frumoasă
s, i mai plină de farmec decât cum Nat, l era-n stare să s, i-o
închipuiască.

El rămase uimit, cu inima încles, tată s, i cu ochii oare-
cum împăienjenit, i.

Îi era parcă s-a rupt, s-a frânt, s-a surpat deodată ceva
s, i o mare nenorocire a căzut pe capul lui.

Persida sta neajutorată în fat, a geamurilor sparte s, i
nici nu-l băga-n seamă, când veni maica Aegidia, ca să
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vadă paguba.
Femeie mai as, ezată s, i mai cuminte, ba chiar călugărit, ă,

maica Aegidia tresări când văzu, peste drum, pe Nat, l, bă-
iatul Hubăroaiei, stând cu ochii t, intă la fereastră. Îl s, tia
de copil mic, îl socotise totdeauna cel mai bun băiat, s, i
mintea i se oprea în loc văzându-l atât de îndrăznet, .

— Sidi! grăi dânsa mâhnită s, i apucă fata de brat, , ca
s-o dea din vederea tânărului.

Rău a făcut, căci acum se opriră s, i ochii Persidei asupra
tânărului cu s, ort, curat, cu obrajii rumeni s, i cu mustat, a
mică, acum îs, i dete s, i ea seama de ce stă acel tânăr acolo.

Obrajii ei se umplură de sânge, s, i îi era parcă o săgetase
ceva prin inimă.

Atât a fost, nu mai mult, s, i ea nu mai putea să fie ceea
ce fusese. Taine mari s, i nepătrunse de mintea omenească!
Atât a fost numai, s, i gândul copilei era mereu la fereastra
cea spartă, la frumuset, ea zilei de primăvară, la omul ce
stătuse acolo, peste drum, cu ochii uimit, i s, i cu răsuflarea,
parcă, oprită. Se temea să mai intre în casă, tremura când
se apropia de fereastră, suspina greu când se uita s, i nu-l
mai vedea acolo, s, i totus, i nu mai avea astâmpăr, nu mai
găsea loc de repaos, îs, i făcea mereu de lucru în casă.

Nu i-a făcut s, i nu-i făcea, nu i-a zis s, i nu-i zicea nimeni
nimic, nu s, tia nimic, nimic nu gândea s, i totus, i, as, a, ca din
senin, se zbătea copila ca s, i când ar voi să scape, să fugă s, i
să se ascundă în fundul lumii.

Iar două zile în urmă, când iar l-a văzut acolo peste
drum, ea a rămas nemis, cată s, i cu ochii t, intă la el. Era
parcă pierdută, căzută într-un fel de les, in.

Oamenii treceau de-a lungul ulit, ei, s, i dacă el nu s, i-ar fi
tras seama, ea ar fi stat mereu acolo, în fat, a lui. El însă iar
s-a întors în fat, a ferestrelor care nu se deschid niciodată.
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Nu se deschid, dar se pot deschide. Da! da! nu e voie,
dar cu putint, ă este!

„Dacă voiesc, pot, grăi dânsa, s, i put, in îmi pasă.” Ce era
adică? îi face vreun rău cuiva?! păcătuia dacă deschidea
fereastra?

„Ca el să s, tie?” grăi dânsa, apoi se duse cu pas, i hotărât, i,
deschise fereastra din fat, a măcelăriei s, i rămase dreaptă,
înaltă s, i cu fat, a deschisă în ea.

Pe Nat, l, care stătea în us, a măcelăriei, cuprins de neas-
tâmpăr, îl trecură fiorii.

El ridică fără de voie mâna stângă la gură s, i îi făcu
semn să închidă fereastra, căci vedea lumea.

Îi era frică de femeia ce stătea acolo sus în fereastră.
Nu era păcat, nici un rău nu i-a făcut Persida nimănui, s, i
totus, i ea se simt, ea umilită, nu mai putea să privească în
ochii maichii Aegidiei s, i nu se mai ducea, nu mai voia să
se ducă la fereastră.

Îi era parcă o apucase un fel de nebunie, care a tre-
cut. Da! a fost o nemaipomenită s, trengărie, de care îi era
rus, ine, s, i mult ar fi dat ca nici el să nu fi băgat de seamă
când ea a deschis fereastra.

Dar, la urma urmelor, de ce a s, i deschis-o? Numai s, i
numai ca să-i arate că put, in îi pasă de dânsul, că poate,
dacă vrea, s-o deschidă numai ca să râdă de dânsul.

Ar fi voit să i-o scrie aceasta pe o bucată de hârtie s, i
să-i arunce hârtia când îl va mai vedea stând ca un smintit
în fat, a ferestrei.

Dar îi era rus, ine. Era nesuferită viat, a aici în mănăsti-
rea aceasta, unde dânsa era atât de singură, s, i inima i se
bătea mai iute s, i mai tare decât de obicei când se gândea
că peste câteva zile va ies, i s, i va sta iar acasă, cu fratele ei,
cu Trică al ei, care acum nu mai era ucenic, ci calfă, un
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adevărat flăcău, cu care pot, i vorbi.
S-a s, i bucurat Persida de sâmbăta Floriilor, când Trică

a venit s-o ia s, i s-o ducă acasă.
Ce om se făcuse! Era tuns abia acum s, i îmbrăcat în

haine noi nout, e, din cres, tet până în călcâie toate noi. Nu-
i vorbă, hainele îi erau cam largi s, i mânecile surtucului
ajungeau până la degete, dar nimic nu era din târgul de
vechituri, ca mai nainte.

Des, i îmbrăcat însă în haine noi, Trică se simt, ea foarte
strâmtorat în fat, a surorii sale, care era s, i mai mare, s, i mai
frumoasă, s, i mai nu s, tiu cum decât Milena lui Claici, cea
logodită acum cu un teolog.

N-o văzuse de un an pe soră-sa s, i acum parcă nu în-
drăznea s-o mai ia drept sora lui.

— Trică dragă! îi zise ea, întinzându-i mâna.
— Da, grăi dânsul tulburat, am venit să mergem acasă...
s, i nu s, tia să-i sărute ori nu mâna, nu putea să-i zică „tu”,
îi era greu să meargă, după ce ies, iră la ulit, ă, alăturea cu
dânsa, ci rămase un pas în urmă.

Erau, spre pod, două drumuri: unul la stânga, iar cel-
lalt la dreapta. Persida s, tia că e mai scurt cel de la stânga,
dar nu stete decât o clipă pe gânduri, apoi, fără de voie,
apucă la dreapta, spre măcelărie.

O nouă s, trengărie! Tocmai în fat, a măcelăriei Persida
trecu ulit, a ca să apuce colt, ul, s, i acum i se împăienjeniră ei
ochii, s, i iar îi era ca s, i când un fel de les, in ar cuprinde-o.
Îi era rus, ine, grozav de rus, ine, s, i îs, i vedea, parcă, obrajii
ros, it, i de năvala sângelui.

Nat, l sfărâma tocmai cu barda încheietura de la un ge-
nunchi, s, i când Persida se ivi peste drum s, i apucă spre
măcelărie, el rămase cuprivirea pierdută s, i barda îi tre-
mura în mână. Hubăroaie se ridică din jet, s, i înaintă până
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în us, ă; servitoarea, care t, inea cos, ul ca să i se dea carnea,
se uita s, i ea mirată, iar dincolo, peste drum, la cellalt colt, ,
se oprise un bătrân s, i stătea cu gura căscată.

Persida trecea ca prin văpaie mistuitoare, iară Trică
venea doi pas, i în urma ei domol s, i cu capul ridicat.

— Trică, grăi dânsa după ce trecu de măcelărie, vino
mai iute, nu mă lăsa singură!

— Frumoasă e, s, erpoaica! grăi Hubăroaie. A cui să fie
oare? Mi-e ca s, i când as, mai fi văzut-o undeva.

Nat, l dete din umeri! El s, tia, ce-i drept, unde a mai
văzut-o, dar nu s, tia a cui este.

— E de dincolo, din mănăstire, răspunse servitoarea;
o vei fi văzut la fereastră.

Obrajii lui Nat, l, s, i altfel rumeni, se făcură ros, ii ca bu-
jorul.
— Nu, zise Hubăroaie; ferestrele nu se deschid.

— Ai văzut? întrebă dl Bereki, bătrânul din cellalt colt, ,
care acuma trecuse ulit, a s, i stătea în us, a măcelăriei.

— A cui e?
— Se poate să mai întrebi? e leită muma ei!
— As, a e! Da, e fata Marei, grăi Hubăroaie mai întâi mirată,
apoi dezamăgită.

„Păcat”! îi venea să mai zică, dar n-a rostit vorba. Era
oarecum înduios, ată de gândul că e mare nenorocire să fii
atât de fragedă, atât de frumoasă s, i să ai mamă pe Mara,
precupeat, ă s, i podărit, ă.

Cu totul altfel se înfăt, is, au lucrurile în gândul fecioru-
lui. Era s, i el mai întâi mirat, în urmă însă îi venea să ridice
barda s, i să arunce în lună cu ea, apoi să lase măcelăria în
grija mumei sale, să alerge după fata Marei s, i să sfărâme
capul celui ce ar îndrăzni să se apropie de dânsa.
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N-avea nevoie, deoarece Persida nu era singură, s, i
băiatul, care acum mergea alăturea cu dânsa, vedea foarte
bine s, i s, tia, la nevoie, s, i el să sfărâme capete.

Un lucru era pe care nu putea Trică să-l înt, eleagă: că
femeile pe lângă care treceau, toate, până chiar s, i fetit, ele
mici se uitau cordis, , cu coada ochiului, la sora lui s, i apoi
îs, i mai s, i întorceau capetele.

O înt, elegea însă aceasta mama lui, care ardea de ne-
răbdare să meargă ca mâine cu fata ei la biserică, iar după-
amiazăzi să dea o raită pe la Lipova, ba îi venise odată chiar
gândul de a-l însot, i pe Trică la Arad, ca să stea o zi, două
la casa lui Claici.

De! e greu să ai fată mare, mai ales când trebuie să stai
toată ziua la pod, ca să aduni creit, ari pentru ea. Fetele vor
să fie purtate prin lume, ca oamenii să le vadă s, i să le ducă
vestea, să umble mereu, ca să-s, i întâlnească norocul. S, i
parcă s, tia Mara că aici, unde a crescut s, i unde toată lumea
o s, tia de mică, fata ei n-o să-s, i poată găsi norocul.

Dar a venit fata acasă, s, i acum mama nu mai s, tia cum
să se gândească.

Lucrurile nu erau deloc cum ea s, i le închipuise.
Se bucura Persida c-a venit acasă s, i era voioasă, dar nu

vedea schimbările ce se făcuseră în casă s, i primprejurul
casei.

Degeaba au fost cheltuielile, degeaba osteneala s, i nelinis, tea,
căci Persida ar fi văzut poate gardurile huluite s, i gunoiul
prin curte, dar nu se uita nici la curtea cea curată s, i bine
îngrădită, nici la peret, ii de curând văruit, i. Ba după ce a
intrat s, i a văzut lucrurile cumpărate cu atâta amar de bani
numai de dragul ei, ea a strâmbat oarecum din nas, ca s, i
când put, in i-ar fi păsut.

Mai rău a strâmbat însă când Mara i-a vorbit de bise-
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rică.
— O, Doamne, zise ea, dar ce să mai facem s, i la biserică?!
Marei îi trecu, parcă, un sloi de gheat, ă prin inimă. În min-
tea ei duminica s, i sărbătoarea erau zile în care omul merge
la biserică. Mai ales acum, de când cu lumea nemt, ească,
era lucru nestrămutat că cos, urile se adună, piat, a se des, ertează
s, i dughenele se închid îndată ce clopotele sună de intrare.
Iar pe când sună de a treia oară, bolnav pe moarte ar trebui
să fii ca să lipses, ti de la biserică.

Nu-i vorbă, s-a dus s, i Persida; era însă oarecum dusă
cu gândul s, i strâmtorată ca străinul între străini s, i tot ca
nis, te străini se uitau s, i alt, ii la dânsa, încât Marei iar îi
trecea sloiul de gheat, ă prin inimă s, i nu-i mai pria bucuria.

Se îns, ela, cu toate aceste, făcându-s, i gândul nesuferit,
că i-au momit călugărit, ele fata.

Îi era frică Persidei de oameni. Vedea, ba simt, ea, oa-
recum chiar s, i pe nevăzute, că tot, i se uită cu ochii bine
deschis, i la dânsa, că tot, i o judecă, s, i inima i se încles, ta,
ca s, i când tot în fat, a măcelăriei lui Hubăr s-ar afla. Îi era
rus, ine ca s, i când tot, i ar putea să afle din fat, a ei cele pe-
trecute, se temea de ceva nes, tiut s, i nu s, tia cum să calce,
cum să-s, i t, ină trupul, cum să-s, i poarte capul s, i ce să facă
cu mâinile ei.

S-a dus, cu toate aceste, s, i după-amiazăzi la Lipova,
s-a dus cum merge omul osândit să-s, i ia pedeapsa, dar s-a
dus râzând, fiindcă era crescută de maica Aegidia, care
mereu îi zicea: „Să râzi când ît, i vine să plângi s, i să plângi
numai când vezi pe alt, ii plângând”.

Cu inima mereu încles, tată s, i tremurând la fiecare răs-
pântie unde putea să se pomenească în fat, a unui om pe
care nu voia să-l întâlnească, ea umbla dreaptă s, i cu capul
ridicat, gata în toată clipa de a înfrunta privirile oris, icui.
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Era deci obosită când s-a întors acasă. Des, i atât de
mult s-a temut că nu cumva să-l întâlnească, acum era
mâhnită că nu l-a întâlnit, ca să treacă dreaptă, cu capul
ridicat, nepăsătoare prin fat, a lui.

Era obosită s, i i se ura, nu s, tia ce să mai facă acasă. Erau
Floriile pentru nemt, i; duminica viitoare urmau Pas, tile
nemt, ilor; abia peste două săptămâni aveau să fie Pas, tile
românes, ti: îi era, parcă, groază când se gândea că abia joi
după Pas, ti se va întoarce iar în mănăstire. Ce să facă ea
până atunci aici, unde n-avea ce să facă?

Mara vedea că fata ei n-are ce să facă s, i se simt, ea ne-
norocită că nu s, tie ce să-i facă. Se ducea cu ea la denii, o
ducea s, i diminet, ile la biserică, dar degeaba i-a zis sâmbătă
să meargă să vază Învierea la Lipova ori la Maria Radna,
fiindcă fetei îi plăcea să stea acasă.

S, i zilele erau, cu toate aceste, foarte frumoase. Murăs, ul,
crescut ca odinioară din topirea zăpezilor, era plin din mal
în mal s, i se tăvălea alene spre s, es. Pădurile nu înverziseră
încă, dar prunis, tile erau înfloare, iarba se încheiase, sălci-
ile, răchitele s, i plopii lăsaseră mât, is, ori, vântul adia dinspre
munt, i primăvăratic, răcoros.

— Să mergem să culegem viorele, grăi Trică, pe care
nu-l ierta firea să piardă ziua cea frumoasă, mai ales că
era lunea Pas, tilor nemt, es, ti.

— Dacă t, ii... răspunse Persida alene. Ei plecară la deal
spre ruinele de la S, oimos, , locuri lor atât de bine cunoscute.

Era în adevăr frumos. Inima cres, tea de vederea mu-
gurilor, care începuseră a crăpa, s, i sângele zvâcnea mai
iute s, i mai tare în adierea vântului ce trecea peste flori
proaspete.

— S, tii ce? grăi deodată Persida. Să trecem la Lipova.
Ît, i aduci aminte, colo, deasupra viilor, ce frumos era s, i
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câtă mult, ime de viorele!
Era, nu-i vorbă, mai frumos aici; dar frumos era s, i

acolo; pretutindenea era frumos s, i bine.
— Dacă vrei! răspunse dar Trică. Apoi se întoarseră la

vale, trecură Murăs, ul, fără ca să-s, i mai pună viat, a în joc s, i
fără ca să plătească creit, arii, s, i o luară spre Sărărie, ca să
iasă deasupra Lipovei.

— Să trecem prin oras, , grăi Persida, că e mai aproape.
Nu era mai aproape, dar, la urma urmelor, s, i prin oras,

tot acolo ies, eau.
Sărmana copilă! A trecut cu inima încles, tată prin oras,

s, i era deznădăjduită când s-a văzut la cele din urmă case.
Ar fi vrut acum să spună că rău au ales drumul s, i să se
întoarcă iar prin oras, , ca să apuce drumul pe la Sărărie.
Asta însă nu mergea.

— De, zise ea după ce sosiră între vii, tot e mai frumos
la S, oimos, !
— S, tiu eu că e mai frumos! îi răspunse Trică, pe care inima
îl trăgea acolo unde a petrecut atâtea zile de copilărie.

Da! însă deasupra viilor mai erau s, i alt, ii, care veniseră
să caute flori s, i să vadă de acolo din deal Murăs, ul s, i lumea
cea mare s, i largă. Persida începu să urce mai cu virtute.

A urcat, a căutat s, i-a adunat flori, apoi s-a întors iar
prin oras, la pod, obosită, frântă.

Hubărnat, l se întorcea s, i el obosit, frânt de la Radna,
unde e atât de frumos acum primăvara.

Dacă n-ar fi fost pe pod, el ar fi apucat fie la dreapta, fie
la stânga: aici însă nu-i rămânea decât să meargă înainte,
drept în flacăra cea mare ce se ivi fără de veste în calea lui.
Era greu afară din cale! Cum să treacă? cum să calce? cum
să-s, i t, ie mâinile? cum să se uite la ea? să-s, i ridice pălăria
ori să facă ca s, i când n-ar cunoas, te-o?
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Persida tresări când îl zări, îs, i îndreptă trupul s, i îs, i
ridică capul. Nu mai era obosită: îi venea să zboare de
us, oară ce se simt, ea; era ca beată de gândul c-a fost s, i el la
Radna — să caute flori de primăvară. Trecând pe lângă
dânsa, el se uita zâmbind s, i cu fat, a deschisă, ca la nis, te
vechi s, i buni prieteni, la Persida s, i la fratele ei, apoi îs, i ri-
dică pălăria s, i salută ca un băiat binecrescut, încât Persida,
as, a înt, epată cum era, trebui s, i ea să dea din cap.

— Cine e acesta? o întrebă Trică cu glasul cam înfun-
dat.
— Cine să fie? răspunse ea. Hubărnat, l.
— De unde te cunoas, te?
— Nu mă cunoas, te, dar cunoas, te pe mama! Trică se uită
înapoi.
— As, a-i! zise el. Ăsta e Hubărnat, l. Mara se simt, ise s, i ea
foarte măgulită când Hubărnat, l a salutat-o, în două rân-
duri, la dus s, i la întors, mai altfel decât de obicei. Măgulită
se simt, ea dar s, i acum, când văzu din capul podului cât de
frumos a ridicat feciorul lui Hubăr pălăria în fat, a copiilor
ei.

N-avea, cu toate aceste, cuvinte de a se bucura, fiindcă
seara Persida era foarte neastâmpărată, nu-s, i mai putea
găsi locul s, i a rămas în cele din urmă dusă pe gânduri.

Avea în sufletul ei ceva ce nu putea să spună nimănui,
iar aceasta nu pentru că s-ar fi silit, ci pentru că nu s, tia
nici dânsa ce are. Se temea ea însăs, i de sine, simt, ea c-o
apucă din când în când o pornire năvalnică s, i-i vine să se
ducă, ea singură nu s, tia unde, s, i să facă, ea singură nu s, tia
ce. Mii s, i mii de primejdii, nenorociri peste nenorociri,
zbuciumări peste zbuciumări, o viat, ă plină de nevoi s, i de
dureri: le presimt, ea, le vedea, le s, tia parcă pe toate cum
vin.
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— O, Doamne, zise ea cuprinsă de duios, ie, ce bine e la
mănăstire! Ce fericite sunt maicile!

Mara se cutremură în toată firea ei.
— Ît, i place t, ie fiindcă te-ai obis, nuit cu maicile, răspunse
ea. O să vezi, însă, că e bine s, i afară din mănăstire.

Mai mult n-a zis Mara, dar acuma era hotărâtă să-s, i
ducă fata la Arad, neapărat s-o ducă s, i s-o t, ie cât de mult
acolo, ca să se obis, nuiască cu lumea.
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Ani de tineret, e

„Iar s-a întâmplat ceva!” îs, i zicea Gretl, slujnica Hubăroa-
iei. Stăpânul ei nu plecase, ca de obicei, îndată după masă,
ci stătea de vorbă cu stăpâna, s, i stătea cam de mult, ceea
ce nu era a bine.

A intrat de câteva ori în casă pentru ca să ridice masa
s, i i-a găsit mereu la fel, el cu pipa în gură la un colt, de
masă, iară ea în celalalt colt, .

Des, i împlinise patruzeci s, i s, ase de ani s, i era om cu
multă chibzuială, Hubăr nu părea deloc a om care poate
să-i fie tată lui Nat, l. Lasă că era om bălan, cam slab s, i cu
obrajii ros, ii, după înfăt, is, are prea tânăr, dar era în tot felul
lui de a fi ceva us, uratic, aproape s, trengăresc. Gura îi era
croită pe râs, ochii îi jucau mereu în cap, s, i lucruri pentru
alt, ii mari îi păreau adeseori nimicuri. Des, i t, inea mult
să aibă prietenie cu popa, cu beamterii s, i cu ofit, erii, se
pomenea adeseori la chefuri s, i cu oameni mai fără trecere,
până chiar cu calfele lui, un lucru pe care fecioru-său n-ar
fi fost în stare să îl facă. S, i mai ales asta l-a făcut să nu prea
aibă trai cu nevastă-sa, care era as, ezată, cam t, âfnoasă s, i
neîngăduitoare.

Nu-i vorbă, certuri nu prea erau între dâns, ii, fiindcă
el râdea s, i făcea glume când ea îl mustra. Ea se necăjea,



se înt, elege, cu atât mai rău, se întet, ea s, i de obicei începea
în cele din urmă să plângă. Cu asta se sfârs, ea apoi vorba,
deoarece el se ducea s, i o mângâia, îi zicea să nu fie proastă,
căci tot n-are nimeni nevastă ca dânsul, s, i toate erau bune
deocamdată. Rar se întâmpla ca el, pierzându-s, i sărita,
să spargă ceva ori să o lovească. Nici atunci nu era însă
ceartă, fiindcă îl mângâia s, i îl împăca dânsa pe el.

Niciodată el nu putea să plece de acasă mai nainte de a
se fi ales lucrurile într-un fel ori într-altul. Nu putea să-s, i
petreacă în tihnă s, i s, tia că va trebui să se întoarcă înainte
de vreme.

De asta dată el tot râdea, iar nevastă-sa n-ajunsese
încă să plângă, des, i tare îi venea s-o facă.

Avea două mari supărări deodată. Ziua trecută, în
duminica Floriilor, maica Aegidia, chiar maica Aegidia
însăs, i, a oprit-o, când a ies, it din biserică, s, i i-a spus — ce
rus, ine! — că Nat, l stă gură-cască pe la ferestre, ca să dea
ochi cu fata Marei.

Atât îi părea de mare lucrul acesta, încât n-a îndrăznit
să-i vorbească despre el lui Hubăr, care t, inea foarte mult la
mănăstire s, i la maica Aegidia îndeosebi. A stat însă toată
după-amiază ziua ea singură închisă în casă s, i s-a gândit
cum s, i în ce fel să facă băiatului mustrări.

Spre marea ei mirare, spre îngrozirea din ce în ce mai
mare a ei însă, băiatul nu s-a întors nici în amurg, nici
seara, nici noaptea, ci abia în zorile zilei următoare.

A stat, a as, teptat, s-a frământat, s-a gândit s, i răzgândit
s, i a plâns, cum plâng mumele când îs, i văd copiii pornit, i
pe căi gres, ite s, i nu s, tiu cum să-i oprească s, i să-i întoarcă.

Iară bărbatul ei, tatăl băiatului, om în toată firea, râ-
dea, ba zicea că-i pare bine c-a început s, i băiatul lui să fie
om ca tot, i oamenii.
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Mai putea biata femeie să se stăpânească s, i să nu i-o
spună s, i cealaltă?

I-a spus-o chiar cu îndărătnicie, ca să-i arate că o să-i
treacă s, i lui pofta de râs.

I-a s, i trecut. Ce-i drept, păcatul că feciorul lui a căscat
gura la ferestre nu-l prea scotea din ale lui. Fetele sunt
fete, as, a zicea el, ca băiet, ii să alerge după ele. Dar fata era
a Marei! Put, in îi pasă! Nu era, la urma urmelor, decât o
nebunie de tineret, e la mijloc. Asta vine s, i trece tot cum a
venit, fără ca să s, tii când s, i de ce. Un lucru nu putea să-i
treacă lui prin gând: că băiatul lui ar putea vreodată să nu
fie om cuminte.

Era însă nevoit să se gândească la casa lui, s, i asta îl
făcea totdeauna posomorât.

Se simt, ea foarte tihnit s, i ferit de griji de când lăsase
pe feciorul său la măcelărie. Încă tot el însus, i era patronul,
iar Nat, l era trecut în breaslă numai în rândul calfelor, s, i
mult ar fi dat să scape de orice grijă lăsându-s, i feciorul
patron la măcelărie.

Asta nu era însă deocamdată cu putint, ă. Deoarece
la Lipova erau numai doi măcelari, ei au intrat în breasla
cojocarilor, care tăiau s, i ei primăvara miei, toamna berbeci
s, i iarna, pe ici, pe colo, câte un porc. Iar după rânduiala
breslei nu putea să intre în rândul patronilor decât acela
care s, i-a făcut anii de ucenicie, a lucrat un an la patronul
care l-a scos calfă s, i a mai făcut s, i doi ani de călătorie. Nat, l
făcuse anii de ucenicie s, i era de doi ani calfă; îi mai lipseau
dar cei doi ani de călătorie.

Nu-i vorbă, dacă starostele ar fi fost om de înt, elegere,
lucrurile mai ales pentru Hubăr s-ar fi putut pune la cale
s, i fără de aces, ti ani; Bocioacă era însă foarte mândru de
starostia lui s, i nu s-ar fi învoit odată cu capul ca cojocarii
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să fie mai prejos de măcelari s, i ca de dragul unui măcelar
să se nesocotească rânduiala breslei, pe care tot, i cojocarii
o păzeau cu sfint, enie. Apoi nu era nici Hubăr omul care e
în stare să se căciulească în fat, a lui Bocioacă.

Dar nici nu-i strica băiatului să mai umble prin lume,
să vadă, să învet, e s, i să se deprindă a fi om de capul lui. Era
s, i pentru Hubăr, dar mai ales pentru Hubăroaie foarte
greu lucru să se lipsească de feciorul lor; nu le rămânea
însă decât s-o mai facă s, i asta.

Îndeosebi Hubăroaie se mai s, i bucura. Aveau prieteni
la Arad, la Timis, oara s, i la Lugoj; aveau rude — dânsa la
Buda s, i Pojon, iar bărbatul ei la Viena: oris, iunde se ducea,
băiatul găsea casă primitoare, ba chiar s, i mireasă potrivită
cu starea lui.

De astă dată lucrurile s-au sfârs, it cu bine, fiindcă una
voiau amândoi.

Iară Nat, l era om tânăr s, i nimic nu e în tineret, e mai
ademenitor s, i mai plin de farmec decât gândul de a trece
as, a — tu de capul tău - prin lume. Abia acum se simt, ea
calfă adevărată, s, i nu-l mai t, inea locul până după Pas, tile
românes, ti, ca să-s, i ia condica de călătorie de la Bocioacă
s, i să plece cu ea în ranit, ă.

Joi după Pas, ti, Bocioacă puse pecetea breslei pe con-
dică, apoi se îndreptă, înalt s, i subt, ire cum era, s, i grăi
sărbătores, te:

— Iată, băiete! cartea drepturilor tale, să nu uit, i nicio-
dată că trebuie să păzes, ti cinstea breslei. Să fii harnic s, i
ascultător, cinstit s, i vrednic de încredere; să nu pierzi tim-
pul hoinărind degeaba, căci în breasla noastră se primesc
numai oameni cumsecade. Dumnezeu să te ajute!

As, a trebuia să vorbească starostele; as, a i s-a vorbit
lui când s, i-a luat condica de călătorie; as, a le vorbea s, i el
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tuturor celor ce luau condica de la dânsul.
Hubăr era cu toate aceste foarte supărat că un om ca

Bocioacă îndrăznes, te să-i vorbească astfel lui Nat, l, iar Nat, l
stă umilit în fat, alui, ba parcă ar voi să-i mai s, i mult, umească
pentru sfaturile binevoitoare, ca s, i când ar fi avut nevoie
de ele.

Dar au trecut s, i prin asta, s, i Nat, l, plecând ziua urmă-
toare la Arad, se uita la trecători parcă a lui ar fi fost lumea
cea mare în care se ducea.

Rămăsese vorba să se oprească deocamdată, pe timp
de vreo două luni, aci mai prin apropiere, la Arad, ca să se
deprindă cu străinătatea.

Bani aveau destui. Adunase el, căpătase de la tatăl său
s, i-i mai dăduse, as, a, prin ascuns, s, i mumă-sa. Ar fi putut
să tragă la oris, icare hotel s, i să trăiască boieres, te.

Nu de asta îi era însă lui. Calfă de măcelar, el se simt, ea
mândru că poate să tragă la conacul breslei, al breslei ade-
vărate, în care sunt numai măcelari, iar nu o amestecătură
de fel de fel de oameni.

La conac a găsit alte trei calfe, un neamt, de la Timis, oara,
un ungur de la Dobrit, in s, i un slovac de la Bichis, , iar calfele
din aceeas, i breaslă, oris, iunde s-ar întâlni, sunt prieteni.

Prietenii se bucură, când se întâlnesc, că pot să stea de
vorbă s, i să se cinstească, iar Nat, l era s, i după fire, s, i după
înfăt, is, are, foarte bun de cinste.

Se cinsteau dar prietenii, vorbind, ca oamenii plecat, i
în lume, despre cele de acasă s, i t, inând fiecare să arate
deslus, it că nu e nicăieri atât de frumos s, i de bine ca „la
noi”.

Într-un târziu Nat, l, care nu băuse mult, dar destul
pentru dânsul, îs, i rezemă capul pe cot, stete câtva timp
gânditor, în vreme ce prietenii lui vorbeau înainte, apoi
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ochii i se umplură de lacrimi.
— Ce e, măi? întrebă ungurul.

— Nu s, tit, i voi! răspunse el înduios, at. Degeaba v-as, spune,
că nu putet, i să mă înt, eleget, i. Dar nu pot nici eu să vă spun.
Ar trebui să cunoas, tet, i pe mama, ar trebui să s, tit, i ce fel e
mama, s, i nici atunci num-at, i înt, elege deplin. Zicea că se
bucură când am plecat, dar eu s, tiu că ea plânge acum s, i
are să plângă mereu, grăi el s, i plânsul îi înecă glasul.

— As, a e, zise neamt, ul mis, cat, e greu lucru să te despart, i
de mama ta.

— Mai ales când ai s, i tată ca mine: un om fără de
inimă! adăugă Nat, l, oarecum fără de voie.

— Asta trece! grăi slovacul.
— Ce să zic eu, întâmpină ungurul, care mi-am lăsat

acasă drăgut, a, un boboc de te cuprinde amet, eala când îl
vezi!

Nat, l îs, i ridică capul s, i se uită drept în fat, a ungurului.
Îi venea să apuce carafa s, i să-l lovească în cap cu ea. De ce
trebuia să i-o aducă aminte s, i pe asta?!

— Eu, zise el vorbind rar, nu am drăgut, ă, dar fete sunt
s, i pe la noi. Ar trebui să vezi cu ochii tăi ca să s, tii ce va să
zică fată. Ai înt, eles? Sunt s, i la noi fete! strigă, apoi apucă
carafa s, i o izbi pe pământ de se făcu mis, -fărâmis, .

Era foarte îndârjit feciorul Hubăroaiei. Ce-ar fi fost
dac-ar fi s, tiut că pe acelas, i drum s, i în acelas, i ceas venise la
Arad s, i Mara cu copiii ei? Deosebirea era numai că Mara
n-a tras la conacul măcelarilor, ci la casa lui Claici, unde a
fost foarte bine primită.

Avea Mara gândul ei de mamă cu fată mare. La călugărit, e
n-ar mai fi vrut s-o trimită pe Persida; acasă nu putea s-o
t, ie; mare lucru ar fi fost dacă ar fi putut s-o lase în casa lui
Claici
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— as, a, cu plată mai put, ină.
Milena era logodită cu un bogoslov. Persida era fată s, i

ea, chiar mai frumoasă s, i mai des, teaptă decât Milena, ba
putea să aibă, la nevoie, s, i zestre mai mare.

Nu s, tie nimeni cum îi vine norocul! Nevasta lui Claici
n-avea nici un gând, dar i-a venit unul. La Sân-Miclăus, , aci
peste Murăs, , era un loc de popă, s, i Munteanu, logodnicul
Milenei, făcuse tot ceea ce trebuia să facă pentru ca să-l
primească. Încă acum dar, până la Rusalii, trebuia să se
facă nunta. Milena s, i sora ei, Anca, lucrau pe capete, ca
să fie cât mai curând gata cu ale zestrei, iară Persida era o
adevărată măiastră când punea mâna pe foarfece s, i pe ac.

Mare lucru ar fi fost dacă ea ar fi rămas până la nuntă,
ca să le fie fetelor într-ajutor?

— Vai de mine! nu se poate, grăi Mara. Trebuie să se
întoarcă la s, coală.

Tot as, a zicea s, i Persida. Nu era însă chip să plece când
fetele stăruiau atât de mult să rămâie, ba muma lor mai
scăpase s, i vorba că o să-i fie Persidei recunoscătoare.

Mara s-a întros dar singură la Radna, ducând, se înt, elege,
cu dânsa s, i o frumoasă scrisoare pentru maica Aegidia.

Acum nu se mai plângea Persida că n-are ce face. Lasă
că fetele nu mai s, tiau unde să-s, i pună capul, dară Claici
avea patru ucenici s, i s, apte calfe, dintre care numai două
erau oameni de casă. Seca Lena nu t, inea, cu toate aceste,
slujnică, ci se ajuta cu ucenicii s, i cu fetele ei. Era minunat
la casa lui Claici, s, i Persida, care atâta timp fusese mâna
dreaptă a econoamei de la Lipova, ar fi voit să se despartă
în mai multe, ca să fie pretutindenea, să pună lucrurile la
cale, să facă rânduială, să le t, ie toate curate ca la mănăstire.

Un singur lucru nu-i plăcea Persidei: că trebuia să s, adă
la masă cu calfele, care se uitau la ea cu coada ochiului.
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Acesta era însă obiceiul casei, s, i nici că i-ar fi putut trece
cuiva prin minte că s-ar putea s, i altfel. Ar fi plecat calfele
toate dacă stăpânul nu le-ar fi făcut cinstea de a le pune la
masa lui.

Le era cu toate aceste oarecum greu să vie la masă, s, i
Bodroganu, cel mai sfătos dintre dâns, ii, mai nainte de
a veni, se spălă pe mâini, apoi se mai s, i pieptănă s, i puse
alt surtuc. Ceilalt, i făcură s, i ei ca dânsul, încât era ca în zi
de sărbătoare la masa lui Claici, s, i as, a a s, i rămas de aici
înainte.

Singur Trică n-a intrat în acest obicei nou. El înt, elegea
prea bine de ce se spelcuiesc ceilalt, i s, i era mândru de soră-
sa. N-avea însă nevoie să facă tot ca dâns, ii, fiindcă s, i fără
de asta tot frate îi rămânea Persidei.

Duminică s-a spelcuit însă s, i el. S, tia că are să vie Mun-
teanu cu vreunul din prietenii lui să ducă fetele la biserică
s, i n-ar fi lăsat odată cu capul pe soră-sa să meargă singură
cu dâns, ii.

De! La biserică oamenii se duc să se închine, dar,
aflându-se odată la un loc, ei se văd, se întâlnesc s, i stau de
vorbă. Trică s, tia că fetele lui Claici nu se întorc niciodată
singure de la biserică, s, i t, inea să fie s, i el în ceata celor ce
le petrec acasă.

Doamne! ce mângâiată s-ar fi simt, it Mara dac-ar fi pu-
tut să vadă pe fata ei as, a înconjurată de bogoslovi, care nici
nu îndrăzneau, parcă, să se apropie de dânsa s, i rosteau
vorbele numai cu jumătate de gură când îi vorbeau. Trică
fierbea cu toate aceste în el: prea îi păreau îndrăznet, i, pe
când ea mergea rus, inoasă alăturea cu fratele ei.

Hubărnat, l ar fi fost s, i el, dacă ar fi văzut-o acum, de
părerea lui Trică. El însă era dus la altă biserică s, i nu s, tia
că n-ar fi avut decât să se uite bine împrejurul său pentru
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ca să vadă ceea ce-i dorea inima.
Fetele lui Claici, des, i sârboaice, umblau mai bucuros la

biserica românească decât la cea sârbească, unde nu erau
bogoslovi, s, i bogoslovii cântau foarte frumos. Iară biserica
românească, totodată s, i catedrală episcopească, se afla
tocmai afară din oras, , pe t, ărmul Murăs, ului. Trebuiau deci
să treacă prin piat, a cea mare a oras, ului când se întorceau
de la biserică, s, i chiar s, i numai atât ar fi fost destul pentru
ca să facă drumul cel lung până la biserica românească.

Aici, în piat, ă, e mănăstirea minorit, ilor, cu o biserică
frumoasă s, i mare, singura biserică catolică în tot oras, ul.
Pe la douăsprezece, când lumea iese de la biserică, e o
adevărată frumuset, e pe piat, ă, unde e adunat întregul oras, :
să stai s, i să prives, ti cum ies oamenii din biserică, s, i s, tii că
e zi de sărbătoare.

S-au oprit fetele s, i acum, ca de obicei, s, i Persida se
simt, ea ca la Radna, unde atât de adeseori văzuse lumea
îndesuindu-se la ies, irea bisericii.

— Uite! iată s, i Hubărnat, l! strigă Trică, cum strigi as, a,
când vezi pe cineva la care nu te as, teptases, i.

Persida tresări s, i începu să tremure din picioare. Cine
era acest Hubărnat, l? Un om pe care-l văzuse, as, a în treacăt
s, i pe furis, , de trei ori în viat, a ei. Acum însă, aici, în mijlocul
unei lumi de oameni pe care nu-i mai văzuse, el îi părea
un vechi s, i bunprieten. Îi venea să plângă când vedea că
el se duce, se depărtează, se pierde din vederea ei, s, i ar fi
voit să-l cheme înapoi, să trimită pe Trică după dânsul.

N-a făcut nici una, nici alta, dar ochii ei erau furat, i,
dus, i, pierdut, i în urma lui, s, i Trică, văzând ochii aces, tia,
se-nduios, ă de-s, i simt, i ochii muiat, i în lacrimi.

— Mă duc, zise el grăbit, să-i spun că suntem aici!
— Vai de mine! Ai înnebunit? răspunse ea. Ce avem noi
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cu el? Doamne! Dacă i-ar fi păsut lui de dânsa, ar fi simt, it
că ea îl vede s, i s-ar fi uitat înapoi s, i ar fi salutat, ca atunci
pe pod, atât de cuviincios s, i cu fat, a atât de deschisă s, i de
veselă.

— Cine e acela? întrebă Milena.
— Un măcelar de la Lipova, răspunse Persida cam peste
umăr, feciorul unui prieten al mamei. Noi nici nu-l cunoas, tem
decât din vedere!

Ce-i păsa ei de el?! căile lor erau atât de deosebite! As, a
era în gândul, dar nu totodată s, i-n inima ei.

Omul acela o prinsese în o clipă de slăbiciune; el s, tia
ceva ce singur el s, tia, singur el putea să s, tie: ea se rus, ina
de câte ori se gândeala el. Îi erau nesuferit, i oamenii ce o
însot, eau: ar fi voit ca lumea să o lase în pace, să rămâie ea
singură: n-avea dânsa nimic cu alt, ii!

Aveau însă alt, ii cu dânsa, s, i casa lui Claici era mereu
plină de prieteni de ai lui Munteanu, ceea ce nu supăra nici
pe seca Lena, nici pe Mara, care t, ineau mult la bogoslovi.

Vorba era de nuntă, de veselie, de zile fericite, s, i serile
fetele învăt, au cu tinerii să joace, spre marea supărare a lui
Trică, care era s, i el nevoit să ia parte la petrecere.

Părintele episcop hotărâse că în ziua de Rusalii îl va
hirotoni pe Munteanu de diacon; cununia dar trebuia să
se facă neapărat duminică înainte de Rusalii.

Anca s, i Persida erau surori de mireasă, s, i seca Lena le
făcuse haine la fel.

Frat, i de mire erau unu Codreanu, cel mai curăt, el din-
tre prietenii lui Munteanu, iar cellalt, o, Doamne! chiar
Trică. El nu voia, dar as, a dorea Milena, as, a seca Lena, as, a
poruncea Persida, iar Mara, când a aflat-o aceasta, a dat
din toată sărăcia ei să-s, i cumpere un rând de haine negre
s, i o pereche de mănus, i în fat, a gus, ei de porumbel.
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Când s-a văzut sărmanul de băiat, gătit astfel, îi venea
să se ascundă, ca nimeni să nu-l vadă, s, i a început să râdă
ca un nebun.

Mara a început s, i ea, dar nu să râdă, ci să plângă ca o
nebună. Cum, Doamne, să nu plângă, când îs, i vedea copiii
mari, atât de frumos, i, atât de spelcuit, i, atât de cumsecade,
s, i Bârzovanu, fie iertat, era în pământ s, i nu putea să-i vadă
s, i el, căci s, i ai lui erau.

— Săracul! zise ea s, tergându-s, i lăcrimile, mult a fost
bun s, i vrednic! Azi nu mai trăiesc oameni ca dânsul. Nu
era lumea asta pentru el!

Cum ar fi putut Persida ea singură să rămâie tot cu
gândul ei cel vechi, când Bârzovanu îi fusese tată, Mara îi
era mamă, Trică îi era frate s, i tot, i ceilalt, i umblau în voile
ei?

Inima tânără e făcută să stea deschisă, s, i tânără era
s, i inima Persidei. Da! as, a râzând din gură s, i din ochi,
as, a îndrăzneat, ă ca un copil răsfăt, at n-a mai văzut-o pe
ea decât un singur om, Nat, l, atunci când stătea în fat, a
ferestrei deschise.

Cum n-ar fi alergat el la biserica de pe t, ărmul Murăs, ului,
dacă ar fi s, tiut că iar putea s-o vadă tot ca atunci?

El însă n-avea de unde s-o s, tie aceasta. Abia după
biserică, în piat, a cea mare, când nuntas, ii, un lung s, ir de
trăsuri, se întorceau la casa miresei, s-a oprit s, i el, cum
tot, i se opriseră, s, i a văzut mai întâi pe Trică, apoi pe Mara,
nu însă s, i pe Persida, care trecuse înainte.

— Vă rog, întrebă el pe un domn ce se afla în apropiere,
cine se mărită aici?

Ăla dete din umeri.
— Vă rog, întrebă el pe altul, unde se duc nuntas, ii? S, i ăsta
dete din umeri. El nu mai întrebă pe nimeni, ci porni dus
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s, i ca ies, it din fire în urma trăsurilor. Acolo unde se duceau
trăsurile, acolo le afla s, i le vedea el toate.

Le-a s, i aflat, căci nuntas, ii se dăduseră tot, i din trăsuri
pe când el a sosit, trăsurile erau ies, ite în ulit, ă unde stăteau
ca să mai răsufle caii s, i în poarta deschisă se înghesuia o
lume de oameni, care le s, tiau toate.

Era nuntă de vară la casa lui Claici. În curtea cea largă
era un mare cort de verdeat, ă, acoperit cu frunzis, de stejar,
împodobit la intrare cu ghirlande de flori.

Casa se întindea la stânga până în ulit, ă. În cort, prin
curte s, i în fat, a casei nuntas, ii roiau în voie bună, dar încă
nu veseli.

Unii se as, ezau pe la mesele întinse în cort, spre fund,
la dreapta s, i la stânga; alt, ii stăteau de vorbă în locul larg
ce rămăsese la mijloc, între mese; cei mai mult, i, însă, tine-
retul, se aflau în fat, a cortului, unde cânta muzica încă tot
obis, nuitul mars, de nuntă.

Aici era s, i Trică, tot lung s, i des, irat, dar mai altfel decât
atunci, cu mâinile, parcă, mai lungi s, i împiedicându-se
mereu când de unul, când de altul.

Mara era s, i dânsa la masa din fund, dar pe Persida n-o
vedea nicăieri.

S, i totus, i ar fi putut să fie! El s, tia acum că fata lui Claici
e cea care s-a măritat, că Trică e calfă s, i a fost s, i ucenic la
Claici; era însă lucru firesc ca Persida să nu fi venit s, i ea la
nuntă, fiindcă se afla la mănăstire.

Ar fi putut, cu toate aceste, să fie s, i ea aici. El însă nu
mai putea să as, tepte. Stăpâna sa îl as, tepta cu masa. Ce
păcat! Trebuia neapărat să se ducă.

Dar ea putea să fie aici. Nu! Era peste putint, ă: el
trebuia să meargă la masă. Aha! Ochii tuturora se îndrep-
tează spre casă. Vine mireasa cu mirele, iar după dâns, ii...
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El se dete la o parte, ca să nu fie văzut. Nu-i s, edea bine
să stea as, a, gură-cască, în poarta unei case străine.

„Hm!” făcu el cu fat, a deschisă. Nu era tot cum o
s, tia el, mândră s, i oarecum încruntată, dar era drăgălas, ă,
rus, inoasă, neajutorată, nu s, tia cum să-l t, ie de brat, pe tâ-
nărul acela — cine-o fi.

Era de toată frumuset, ea, dar put, in a fost, căci ea s-a
pierdut peste put, in în fundul cortului.

Nat, l se întoarse s, i, grăbit s, i în silă, se urcă într-una
din trăsurile acum slobode s, i apoi, iute! ca stăpâna să nu
se supere.

După-masă? Da! fără îndoială! Ar fi voit s-o vadă mai
bine. Dar adică de ce? Ce folos? Nu! el nu putea să stea în
poartă.

Dar nici acasă nu putea să stea. A ies, it, ca de obicei, la
plimbare. Ce ar fi fost dacă trecea, ca din întâmplare, pe
acolo? Asta da! Vai ce gălăgie, ce amestec, ce neastâmpăr:
era parcă se înzeciseră oamenii. Unii jucau în curte, alt, ii
în cort, pretutindenea era plin, s, i el nu vedea nimic.

Trecu s, i se întoarse peste câtva timp s, i iar trecu s, i iar
se întoarse.

Nu mai putea! Îi era parcă mumă-sa stă de pândă colo,
la răspântie, s, i-l vede s, i se mâhnes, te. Ba Persida îl vedea,
parcă, s, i ea cum umblă s-o vadă pe furis, , s, i râdea de prostia
lui.

El plecă hotărât s, i iute, dar cu pas din ce în ce mai rărit,
apoi de la colt, se întoarse: acum încă, cea din urmă dată.

Muzica nu mai cânta; jocul încetase; bătrânii se ospă-
tau pe la mese, iar tinerimea era răsfirată prin curte, cava-
lerii s, tergându-s, i frunt, ile cu batistele, iar damele făcându-
s, i vânt fiecare cu ceea ce avea la îndemână.

Persida se plimba s, i ea printre ceilalt, i, tot cu acel tâ-
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năr, dar acum s, tia cum să-l t, ie de brat, s, i era voioasă s, i
îndrăzneat, ă.

Hubărnat, l simt, i în el ceva ce-l apucă s, i-l ia s, i-l învârte,
îs, i potrivi surtucul pe trup, îs, i răsuci o dată mustat, a, apoi,
fără ca să mai t, i eseama de mumă-sa, trecu prin mult, imea
adunată în poartă s, i înaintă râzând spre Persida.

Persida, când dete cu ochii de el, se făcu dreaptă ca
lumânarea. Îi venea ca ies, it din pământ s, i îi părea, cu toate
aceste, lucru foarte firesc ca el să vie s, i să se apropie as, a
râzând prietenes, te, ca atunci pe pod.

Aceste erau din altă lume, ca dintr-aiurea, unde toate
sunt de sine înt, elese.

— As, a-i că te miri? zise el fără ca să-s, i mai ridice pălă-
ria. Am văzut, când vă întorceat, i de la biserică, pe fratele
s, i pe muma d-tale s, i am dat cu socoteală că trebuie să fii s, i
d-ta aici. Ne cunoas, tem, adause apoi întorcându-se spre
Codreanu, care era cam mirat, de acasă.

— O! grăi Persida dezmeticindu-se, eu te-am văzut pe
d-ta demult, odată, când ies, eai din biserică, dar nu te-ai
uitat la noi s, i nu ne-ai văzut.

— Păcatele mele! zise el. Îmi pare foarte rău! Careva-
săzică, nu acum ai venit!

— Sunt de la Pas, ti aici s, i am să stau până la toamnă.
— Cum? Nu te mai întorci la mănăstire?
— N-o lăsăm! grăi Codreanu, ca să zică s, i el ceva.

Nat, l nu putea să-s, i dea seama dacă rău ori bine îi pare.
Acum, în pripă, simt, ea numai că îl zguduie ceva s, i se află
în mare strâmtorare.

Trică, deprins a fi cu ochii mereu la sora lui, era foarte
voios s, i a alergat, când l-a zărit pe Nat, l, la mumă-sa cu
vorbele:

— Maică! uite s, i Hubărnat, l! a venit s, i el! S, i Mara
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era foarte voioasă, dar nu înt, elegea, adică parcă înt, elegea,
dar nu voia să s, tie, cum a venit Hubărnat, l aici s, i cum s-a
pomenit el vorbind, as, a din senin, cu fata ei. Carevasăzică,
ei se cunos, teau, as, a, fără de s, tirea ei, prin dosul ei.

— Sărac de sufletul meu! grăi dânsa; se ridică înaltă,
spătoasă s, i greoaie, cum era, s, i se uită acolo cum se uită
clos, ca la pui când simte că nu li-e a bine.

Iară Mara era dintre oamenii care nu vorbesc numai
cu gura, ci s, i cu ochii s, i cu sprâncenele, s, i cu cret, ele de pe
frunte, s, i cu mâinile descles, tate; ochii tuturora se cârniră
după ai ei, s, i Nat, l era ca strivit de multele priviri, care îl
întrebau: „Cum ai cutezat tu să vii nepoftitde nimeni aici?”

Acum, acum iar îl vedea mumă-sa? Era o nemaipo-
menită obrăznicie; a vorbit prostii de necrezut. Ce caută
el aici? Ce vrea? Ce l-a adus? O să mai vie s, i mâine? s, i
poimâine?

El se îndreptă s, i înfruntă privirile at, intite spre el, apoi
se duse drept spre Mara, care era închisă în dosul mesei.

Ajuns în fat, a ei, el ridică zâmbind pălăria.
— Am văzut, zise, trecând din întâmplare pe aici, pe domnis, oara,
fiica d-voastră, s, i am dat cu socoteală că suntet, i s, i d-voastră
aici. As, avea să vă fac o rugăminte.

Mara se însenină.
— As, aa! zise ea. Era lucru firesc! Cum să nu cunoască
feciorul lui Hubăr pe fata ei?
— D-sa, urmă, îndreptându-se spre nunul care s, edea al
treilea de la dânsa, e feciorul unui bun prieten al nostru.

Nunul dete din cap, iară Nat, l se închină, apoi se în-
toarse spre Mara.

— Mama, grăi dânsul, era să vie săptămâna viitoare
aici, fiindcă rămăsese ca după Rusalii să plec la Buda. Vă
rog să-i spunet, i, dacă vă întoarcet, i, să nu mai vie, căci eu
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plec mâine. Îi scriu s, i eu, dar prinde mai bine dacă i-o mai
spune s, i cineva cu grai viu. Să-i spunet, i, vă rog, că m-at, i
văzut s, i sunt bine, dar n-am mai putut as, tepta!

— Bine, bine! răspunse Mara, o să-i spun. Păcat! o
să-i pară foarte rău! Hei! urmă ea peste put, in, greu se
desparte mama de copilul ei, mai ales când unul singur
are!

— Vă mult, umesc! grăi dânsul încet. Apoi strânse
mâna Marei, se închină s, i se întoarse iar cu capul ridi-
cat s, i cu fat, a deschisă la Persida, care vorbea cu Codreanu
parcă put, in îi pasă.

— Domnis, oară, grăi el întinzându-i mâna, rămas bun!
Eu mă duc mâine mai departe.

Ea îs, i lăsă mâna moartă în a lui.
— Unde?
— Mai întâi la Buda, apoi la Pojon, la Viena s, i Dumnezeu
mai s, tie unde. Doi ani fără cinci săptămâni am să tot
umblu.

Ea dete din cap. Ce putea să-i răspundă? Păcat numai
c-a venit acum aici!

Nici măcar în ochii lui nu s-a uitat, nici în urma lui n-a
privit. S, i el s-a dus fără ca să se uite-napoi. Ce aveau, la
urma urmelor, ei doi unul cu altul?
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Ispita

Norocul nu umblă târâs, , ci zboară pe aripi iut, i s, i-t, i iese,
când îi vine rândul, fără de veste-n cale: degeaba îl caut, i
când nu-l găses, ti; degeaba fugi când el aleargă după tine;
norocul tău e numai al tău, s, i chiar dacă nu l-ai cunoas, te
tu pe el, te cunoas, te el pe tine s, i nu te părăses, te.

Te miri însă de unde iese, s, i de aceea stai mereu gata,
ca să-l apuci precum rândunica prinde musca din zbor.

„De!... de!... zicea s, i Mara în gândul ei, când vedea pe
Codreanu învârtindu-se mereu împrejurul Persidei. Mai
s, tii?! Fata e fată; iar feciorul e curăt, el s, i des, tept, fiu de
popă, nepot de protopop s, i peste câteva luni de zile bun
de popie.”

Nu mai era Mara podărit, ă, nici precupeat, ă, nici mai
ales văduvă rămasă cu doi copii săraci: gătită de nuntă, ea
se t, inea drept, vorbea rar s, i chibzuit, ba, pentru ca lumea
să afle, mai scăpa s, i câte-o vorbă despre supărările pe care
t, i le fac datornicii.

Cam la fel era s, i gândul celorlalt, i. Oamenii văd s, i dau
cu socoteală s, i înt, eleg s, i-s, i fac în cele din urmă părerea,
care le t, ine loc de adevăr neîndoios: era lucru hotărât că
Persida s, i Codreanu se potrivesc ca făcut, i anume unul
pentru altul.



Cu cine adică să se fi potrivit Persida dacă nu cu Co-
dreanu? Deoarece parohiile nu sunt la fel, bogoslovii erau
s, i ei fel de fel de oameni. Cei mai mult, i erau fos, ti cântăret, i
de strană, care veniseră la preparandie ca să se facă dascăli.
Din preparandie au intrat apoi în s, coala teologică. Alt, ii se
făcuseră dascăli, se însuraseră s, i veniseră acum cu neveste
cu tot la Arad, ca să se pregătească din ale socrilor pentru
preot, ie. Put, ini numai trecuseră s, i câteva clase gimnazi-
ale s, i abia câte unul, doi de curs. Viitorii protopopi aveau
toate cele opt clase. Pentru tot, i însă lucrul de căpetenie era
să scape de cătănie, care pe timpul acela t, inea doisprezece
ani.

Nu-i vorbă, puteai să te răscumperi ori să-t, i plătes, ti
vreun obs, itar ca să-t, i t, ie locul: aceasta însă numai oamenii
bogat, i puteau s-o facă; cei mai săraci ies, eau mai bine cu
socoteala dacă intrau în s, coala de teologie.

Pe Codreanu vârsta de douăzeci de ani îl apucase în
clasa a s, asea; nu i-a rămas dar decât să intre numai cu s, ase
clase în rândul bogoslovilor scutit, i de cătănie.

Des, i nu era însă între cei dintâi, el se t, inea în rândul
lor, căci nu degeaba era nepot de protopop. Lasă că era
băiat t, ant, os, s, i bun de petreceri, dar îi dădea mâna să fie.
Apoi nici nu-s, i bătea capul cu viitorul.

Oamenii sunt precum i-a lăsat Dumnezeu: fiindcă
popa e sufletul s, i cârma s, i cinstea satului, ei t, in să aibă
popă dintr-ai lor.

E dar lucru de sine înt, eles că, murind un popă, fie
feciorul, fie ginerele, fie vreun nepot îi ia locul.

S, i cine oare ar fi putut să s, tie mai bine decât proto-
popul unde a murit popa s, i n-a lăsat fecior, ci fată, s, i fru-
moasă, s, i cu zestre bună?

Doi ani de-a rândul Codreanu petrecuse vacant, ele s, i
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sărbătorile la Buteni, unde citea „Apostolul” s, i cânta în
strană, ca poporenii să-l cunoască, s, i stătea în gazdă la
preoteasa, unde se simt, ea foarte bine.

Asta se s, tia, dar omul chibzuies, te s, i Dumnezeu potrives, te,
s, i n-aveai ce să-i faci lui Codreanu dacă se simt, ea mai bine
aproape de Persida decât departe de dânsa.

Ciudat lucru! Persida, fată tânără s, i intrată de curând
în lume, se uita la el cu un fel de sfială s, i se simt, ea foarte
măgulită când el se apropia de dânsa s, i îi vorbea. Des, i
dânsul era numai de douăzeci s, i trei de ani, ea îl socotea
om deplin, foarte as, ezat, foarte cuminte, foarte învăt, at
s, i-l punea sus de tot în gândul ei, încât ar fi fost în stare
să-i sărute mâna.

Codreanu o vedea aceasta, se simt, ea s, i el măgulit s, i
înălt, at în gândul lui, se apropia cu toate aceste numai
cu un fel de frică de dânsa. O vedea as, a înaltă, trupes, ă,
frumoasă s, i des, teaptă, se mira adeseori cât de bine s, tie
dânsa să judece pe alt, ii s, i nu se mai îndoia că-l va judeca
s, i pe el mai curând ori mai târziu cu totul altfel. Era însă
oarecum legat de dânsa. Trei săptămâni de zile, în timpul
pregătirilor de nuntă, ei s-au văzut în toate serile, s, i lumea
îi lua totdeauna pereche, parcă fără de dâns, ii lucrurile nici
n-ar fi putut să meargă bine. Iar acum, în timpul nunt, ii,
tocmai fiindcă era lume multă, ei au stat foarte adeseori
singuri, nebăgat, i în seamă de ceilalt, i s, i oamenii tineri,
fecior s, i fată, nu s, tiu niciodată unde vor ajunge cu vorba
când se află singuri.

Târziu, pe la miezul nopt, ii linis, tite, senine s, i răco-
roase, ei s, edeau pe o lait, ă din grădina de flori ce se în-
tindea în fat, a casei, dincolo de cortul de verdeat, ă. Jocul
încetase deocamdată, jucătorii se răcoreau plimbându-se
prin curte, muzicant, ii odihneau, iar în cort era o zgomo-
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toasă s, i veselă învălmăs, eală.
Persidei îi venea să plângă. De când se înserase, el

o necăjea mereu cu Nat, l. Iar el o necăjea fiindcă era un
farmec nespus în necazul ei. Cu toate aceste, dânsa nu se
putea stăpâni, căuta dinadins să fie cât mai des singură
cu dânsul: era cuprinsă de un fel de bet, ie, i se răscolise,
parcă, toată firea s, i ar fi voit ca as, a să s, i rămâie.

— Eu am văzut, zise el râzând, că schimbai fet, e, că
glasul ît, i era înecat s, i tremura, că nu mai s, tiai ce să faci s, i
ce să zici.

— Doamne! răspunse ea, m-am speriat. Cum să nu
mă sperii, când mă pomenesc deodată că un om cu care
n-am mai vorbit în viat, a mea vine la mine s, i-mi vorbes, te
ca s, i când am fi copilărit împreună?

Lui Codreanu lucrul acesta îi părea peste putint, ă.
— Eu nu cred că n-at, i mai vorbit, zise el.
— Eu ce să-t, i fac dacă nu mă crezi?! răspunse ea dând din
umăr. S, i iar se vedea stând în fereastra deschisă, uitându-
se îndrăzneat, ă s, i ca un copil răsfăt, at la Nat, l. Asta însă
nimănui în lumea aceasta n-ar fi fost în stare să i-o spună.

El apucă amândouă mâinile ei s, i se simt, i cuprins de un
fel de îndărătnicie. Erau, parcă, de lemn, mâinile acelea,
carne moale s, i rece, bus, tean fără de viat, ă, încât ar fi voit
s-o zguduie strângând-o de mâini.

— S, i, cu toate aceste, ît, i pare rău c-a plecat, grăi dânsul,
s, i ai pierdut voia bună de când a fost el aici.

— De ce să zic nu? îi răspunse ea. Nu s, tiu nici eu de
ce, dar îmi pare rău. N-am nimic cu el, dar m-a cuprins
un fel de întristare, fiindcă-mi părea mâhnit, ca s, i când
eu as, fi de vină.

Codreanu începu să tremure.
— S, i mi-o spui mie asta as, a, parcă put, in îmi pasă!

60



— De ce să-t, i pese?!
— Pentru că mă doare, zise el luat pe dinainte de o pornire
pâna cum lui necunoscută.

Ar fi voit s-o tragă la sine s, i s-o strângă-n brat, e, apoi
să se ridice s, i să fugă, ca să n-o mai vadă-n ochi.

„Mă doare!” Vorba aceasta era rostită as, a, că oris, icare
femeie, chiar s, i o copilă mică, trebuia s-o înt, eleagă. Per-
sida se simt, ea foarte strâmtorată. Ar fi voit să-s, i scoată
mâinile din ale lui, dar nu îndrăznea, se temea că el se va
mâhni. Mâinile ei începură s, i ele să tremure.

— Doamne! zise ea, ce să fac dacă nu s, tiu să spun ce
vreau s, i vorbesc prostii? Să nu mai vorbim despre dânsul.
Eu n-am nimic cu el, nu vreau să s, tiu de el! Nu vreau, ît, i
spun, s, i trebuie să mă crezi!

Codreanu era muiat, scos din sărite.La asta nu se gân-
dise. O luase as, a în glumă, pe tândălite, ca să-s, i petreacă
timpul, s, i din glumă în glumă el s-a pomenit în cele din
urmă într-o încurcătură din care nu mai putea să iasă. Îi
părea rău c-a apucat-o de mâini, îi era rus, ine c-a scăpat
acele vorbe, dar nu mai putea să dea înapoi. Era-n vorbele
rostite de dânsa o atât de gingas, ă părere de rău, încât el
se simt, ea umilit, vinovat s, i, fără ca să-s, i mai dea seamad
espre ceea ce face, ridică una din mâinile ei s, i o sărută.

— Vai de mine! zise ea speriată. Cum pot, i d-ta să faci
asemenea lucruri?!

Îi era parcă stelele cad de pe cerul senin, îi venea să
plângă, dar nu era-n stare să se ridice s, i să-l părăsească.

— D-ta es, ti de vină! răspunse el strâmtorat. Persida,
des, i tânără încă, era femeie s, i simt, ea înt, elesul acestor
vorbe.

— Să mergem, te rog, îi zise ea încet s, i stăruitor. Să
mergem! zise iar hotărâtă de a nu mai rămâne niciodată
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singură, fie cu dânsul, fie cu altul.
Întorcându-se-n curte, era s, i el hotărât să nu mai rămâie

singur cu dânsa. Îi era ca s, i când s-ar fi jucat cu focul s, i
s-ar fi ars.

Nici c-au mai rămas singuri, dar vrând-nevrând erau
mereu împreună, se gândeau mereu unul la altul, se simt, eau
foarte apropiat, i s, i nu se puteau împăca cu gândul că în
curând, poate chiar mâine, va trebui să se despartă.

Persida era cu toate aceste mâhnită când a aflat că
seca Lena s, i Mara au luat înt, elegere ca ea să mai rămână
până după hirotonirea lui Munteanu, apoi să se ducă pe
vreo două săptămâni cu însurăt, eii la Sân-Miclăus, . Acasă
la Radna tot n-avea ce să facă.

A rămas dar, a stat, s-a dus, s-a întors s, i iar a stat. Mai
rău nici c-ar fi putut Mara să potrivească lucrurile, fiindcă
prea mult stă singură s, i la prea multe se gândes, te fata
tânără când rămâne în casa cu însurăt, ei.

Apoi Codreanu venea s, i el să-s, i vadă prietenul, s, i Per-
sida nu putea să fugă de dânsul.

Nu-l mai punea, ce-i drept, tot atât de sus ca mai-
nainte în gândul ei, dar îi era mai presus de ceilalt, i, simt, ea
că poate să facă ce vrea cu el, îl s, tia că e foarte simt, itor s, i
n-ar fi fost în stare să facă ori să zică ceva ce-l supără, s-ar
fi simt, it nenorocită dacă l-ar fi mâhnit.

Cum, Doamne, să mai rămână el străin de dânsa când
o vedea atât de cuminte, atât de dulce la fire, atât de în-
demânatică s, i atât de doritoare de a intra în voile lui?

Nu încăpea în mintea lui gândul că s-ar putea ca el să
nesocotească voint, a părint, ilor săi s, i mai ales pe a bunicu-
lui său, care era protopop. Nu mai încăpea nici o îndoială,
asta o s, tia s, i Persida, că la toamnă el are să se însoare, să
se popească s, i să fie om cu rostul lui. Pân-atunci însă? De
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ce oare să se lipsească de mult, umiri, pe care numai acum
poate să le aibă s, i apoi nu le mai găses, te toată viat, a lui? Ce
ar fi putut să-l despăgubească? Ce pierdea dânsa?

Nimic! As, a gândea s, i Persida ea însăs, i. Des, i era însă
lucru neîndoios, ea se îndoia din zi în zi mai mult că el se
va însura la toamnă, as, a cum s, tia el. Judeca nu cu mintea,
ci cu inima ei, s, i-i părea peste putint, ă ca el să-s, i poată
călca pe inimă.

Ceilalt, i, care judecau cu mintea, erau s, i ei de aceeas, i
părere, căci oamenii judecă după ceea ce văd cu ochii lor.
În gândul lumii nu mai încăpea nici o îndoială că nu are
Codreanu să fie ginerele preotesei de la Buteni, s, i Mara
făcea în toate serile socoteala, se tânguia mereu ea singură
cu sine s, i chibzuia cum s-o apuce ca să scape cu put, in de
astă dată.

S-ar fi putut oare să nu meargă vestea s, i până la părin-
tele protopop?

Trecuseră examenele, se-mpliniseră două săptămâni
din vacant, e, dar băiatul tot nu se întorsese acasă. Tocmai
acum întârzia, când ar fi trebuit să alerge, cum au alergat
ceilalt, i, care s, tiau să spună ce-l face să-ntârzie.

Părintele protopop era om mărunt s, i uscat, cu barba
creat, ă s, i de tot albă, dar iute, t, eapăn s, i foarte sprinten
pentru vârsta lui. El nu s, tia ce va să zică răbdarea; viat, a
lui toată a grăbit, acum însă s, edea foarte linis, tit în jet, ul
lui s, i se scărpina din când în când la ureche. Tare ar fi voit
să plece la Arad, ca să-s, i aducă nepotul, cum l-a mai adus
s, i alte dăt, i, dar nu putea să se dumerească cum ar fi mai
bine. Îi era greu, de tot greu, s, i de câte ori venea să ia vreo
hotărâre, se ridica put, in din jet, , apoi iar se lăsa înapoi.

„Cum or veni lucrurile, as, a să vie! zicea el în gândul
lui, tot nu pot eu să s, tiu cum e mai bine!”
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Ar fi voit să vadă fata s, i să se încredint, eze, dacă e ade-
vărat, că ea are, precum i s-a spus, zestre frumoasă.

Dar nu! Cum or veni, as, a să vie! As, a au s, i venit. Băiatul
s-a întors în cele din urmă acasă s, i era, parcă nimic nu
s-ar fi întâmplat, tot ca mai înainte. La Buteni însă el n-a
grăbit, s, i nici popa, nici protopopul nu-l zoreau să meargă.
Voia să se ducă, dar au trecut trei săptămâni s, i nu s-a dus.
Săptămâna a patra, în sfârs, it, aplecat, dar nu la Buteni, ci
la bunicul său s, i de acolo la Arad.

„N-ai ce să-i faci!” zicea protopopul, care era om bă-
trân s, i slab la fire.

Popa însă, care era mai tânăr s, i mai cu vârtute, s-a
făcut foc s, i ar fi plecat în urma lui dacă nu l-ar fi oprit
preoteasa, care era mamă s, i fiica protopopului.

Nici că era nevoie să plece.
Feciorul lui n-a stat decât o zi la Arad, apoi s-a întros

foarte muiat la bunicul său, unde era tot acasă.
S-a dus fiindcă voia s-o vadă s, i să-i spună că n-a fost la

Buteni s, i că nici n-are să meargă. După ce a văzut-o, însă,
nu i-a spus nimic.

Ea s, tia că el are să vină; îl as, teptase, s, i după ce s-a
uitat în ochii ei, îi era rus, ine că n-a fost la Buteni s, i a luat
hotărârea de a se duce. De aceea s-a întors atât de curând.
Pe drum însă iar a început să simtă că nu poate să se ducă.

Nu mai s, tia nici el ce vrea s, i ce are să facă; ar fi voit ca
cineva să-l siluiască, să-l despartă de Persida, care îi părea
prea multă femeie pentru dânsul, prea stăpână pe sine s, i
pe voint, a lui.

S, i era, în adevăr, stăpână Persida. Încă din noaptea
în care el îi sărutase mâna, ea îl socotea om slab, pe care
poate să-l poarte după bunul ei plac, s, i totodată om de
o rară bunătate de inimă, care t, ine mult la dânsa. Îi in-
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trase încetul cu încetul în minte gândul că el nu poate să
trăiască fără de dânsa, s, i o dulce mângâiere sufletească o
cuprindea când îs, i dădea seama cât de fericit poate să-l
facă, fără ca să-s, i dea măcar silint, a. De aceea s, tia că el are
să vie s, i iarăs, i, s, i iarăs, i... s, i as, tepta în linis, te cum as, tept, i
răsărirea soarelui s, i coacerea fructelor bătute de razele
lui.

Toamna târziu, după ce bruma pis, case frunzele, ea
s, edea cu Anca la fereastră, amândouă cu cusătura în mână.

Trică intrase în două rânduri la ele. Era cuprins de un
fel de neastâmpăr. Voia să-i spună ceva, degrab’, cât mai
curând, dar numai ei, ca să nu afle s, i Anca.

Persida ies, i, ca din întâmplare, după el.
— A venit Nat, l! zise el. L-am văzut! Iar e aici!

— Ce-mi pasă mie?! răspunse ea supărată s, i se întoarse
în odaie.Cu toate aceste, ea se uita des pe fereastră, în
stradă. Dac-a venit, el nu putea să nu treacă pe aici! Tot ar
fi voit să-l vadă. Dar el nu trecea s, i nu trecea. Se apropia
timpul prânzului, s, i el nu se ivea nici de la dreapta, nici de
la stânga.

Poate că nu s, tia că dânsa se afla tot aici. Când le poftiră
la masă, ea se depărtă cu anevoie, ca siluită, de la fereastră.
La masă stătea ca pe spini, căci s-ar fi putut ca el să treacă
tocmai în timpul când ea nu se afla la fereastră.

Era lucru de neînt, eles! Ce avea dânsa cu el? Stând,
după-masă, iar la fereastră, ea-s, i reamintea cele petrecute,
se vedea stând în fereastra deschisă, trecând prin fat, a
măcelăriei, întâlnindu-se cu el pe pod, vorbind cu el în
mijlocul nuntas, ilor, s, i iar o treceau fiorii, iar o cuprindea
amet, eala, iar se simt, ea sleită de puteri, încât nu mai putea
să-s, i dea seama despre ceea ce face ori vorbes, te. Se temea
ea însăs, i de sine.
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„Doamne! zise în gândul ei, de ce vântul a trebuit să
izbească atunci fereastra?!”

Toate n-ar fi fost dacă fereastra aceea s-ar fi spart altă
dată. Era lucru de neînt, eles! Dar el nu se ivea nici de la
dreapta, nici de la stânga, s, i cu cât mai mult se apropia
seara, cu atât mai viu îi era neastâmpărul.

„Uite, îs, i zise ea, as, a ca mine acum trebuie să se simtă
Codreanu când vine să mă vadă... Ah! Doamne, ce-ar simt, i
el când ar s, ti ce simt eu acum?!”

Ea tresări s, i se cutremură în tot trupul, apoi se ridică
s, i se depărtă de la fereastră, cuprinsă de simt, ământul unei
grele vinovăt, ii.

„Nu vreau!” grăi t, inându-se iar drept s, i cu capul ridi-
cat. Nu mai voia să-l vadă, vrea să nu mai voiască a s, ti dacă
el trece ori nu; îi era greu să se stăpânească, dar durerea
pe care o înfrunta îi părea dulce ca jertfa de spăs, ire, s, i n-a
mai mers la fereastră.

S, i totus, i sufletul îi era cuprins de o lină s, i adâncă mâh-
nire. Pierduse parcă ceea ce era mai frumos în viat, a ei,
gândul că nu se poate ca el să nu vie. S-a putut!

Seara, după ce s-a as, ezat la odihnă s, i nu putea să
doarmă, ar fi voit să poată plânge. Dar de ce adică să
plângă, când n-a fost nimic, n-are, nu poate să fie nimic
între ea s, i el? S, i-a făcut ea as, a, din senin, un gând s, i l-a
pierdut.

Ziua următoare era duminică. Dimineat, a a căzut brumă
groasă, după răsărirea soarelui s-a lăsat negura, iar înspre
amiazăzi soarele a risipit ceat, a s, i cerul s-a înseninat. Era
una din zilele de toamnă în care mereu îi vine omului să
plângă. Prin văzduhul curat s, i proaspăt fluturau căzând
alene spre pământ lungi fire de păienjenis, , iar de pe duzi
se scuturau din cândîn când frunzele brumate.
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— Hai să mergem la Pădurit, ă, zise Anca după-masă,
că n-o să ne mai ducem anul acesta!

— Să mergem, îi răspunse Persida. Dar adause peste
put, in, în silă, fără ca să voiască: Să mergem numai noi.

Era departe pân-acolo, aveau să treacă tot oras, ul, deo-
arece crângul orăs, enesc se afla tocmai la cealaltă margine.

Dar nu voiau nici ele decât să se plimbe, s, i le era destul
să se ducă s, i să se întoarcă pentru ca plimbare să fie.

În crâng era multă lume, ca-n timpul răcoroaselor seri
de vară, s, i era ceva nespus de duios în fâs, âiala frunzelor
de plop de curând căzute.

Venise s, i el, s, i umbla as, a singur pe una din cărările mai
dosnice. Era tot el, dar cu fat, a oarecum buhăită s, i bătută
de vânt, cu părul lung s, i încâlcit s, i îmbrăcat în haine vechi
s, i soioase.

Persida, zărindu-l de departe, îl cunos, tea numai de pe
umblet s, i după făptură, dar nu-l vedea cum este, ci cum
îl s, tia. Pe o clipă inimai se strânse; în clipa următoare
însă ea-s, i ridică capul s, i-s, i urmă drumul înainte ca s, i când
nimic nu s-ar fi ivit în calea ei. Put, in îi păsa dacă el o va
vedea ori nu, ba voia ca el s-o vadă, ca să s, tie că put, in îi
pasă de dânsul.

Mergând însă s, i apropiindu-se s, i văzându-l mai de
aproape s, i tot mai de aproape, ea a început să se moaie, să
se înduios, eze, să slăbească s, i mult ar fi dat să fie singură.

„Ah! săracul de el! zise ea în cele din urmă. Săraca de
mama lui, ce-ar zice dacă l-ar vedea ce-a ajuns!”

S, i era parcă ea s, i numai ea îi purta vina. „Eu nu mai
pot!” zise ea, apoi iar îs, i ridică capul.

— Uite! urmă apoi adresându-se la Anca, e s, i Nat, l de
la noi aici. Anca s, tia foarte bine cine e Nat, l, fiindcă mult
s-a vorbit despre dânsul atât în ziua nunt, ii, cât s, i mai în
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urmă, dar n-ar fi fost în stare să-l cunoască s, i era foarte
mirată că Persida poate să stea de vorbă cu un om cum îl
vedea acum pe Nat, l.

Nat, l se dete un pas înapoi când se pomeni fără de veste
în fat, a Persidei, care se uita cu ochi mirat, i la dânsul. Îi
era greu, s, i-i părea bine, s, i-i venea să fugă, s, i-l năpădeau
lacrimile.

— Ei comedie! vezi d-ta comedie! zise el în nemt, es, te,
râzând cu toată fat, a lui cea atât de schimbată.

— Te-am văzut, grăi dânsa tot în nemt, es, te, s, i te-am
cunoscut de departe!

— S, i eu te-as, fi cunoscut dacă te-as, fi văzut, oricât de
departe ai fi fost.

Apoi nu mai s, tiau ce să zică s, i rămaseră uitându-se ea
la dânsul, s, i el în pământ.

Doamne! de ce nu erau singuri! Acum s, tia s, i dânsa
de ce n-a trecut el pe sub fereastră, s, i se uita la părul lui,
care parcă atât de bine îi s, edea as, a încâlcit cum era, s, i la
hainele lui, care parcă nu mai erau soioase.

— Rămâi acum aici? întrebă ea.
— Se înt, elege! răspunse el. Adică nu, ci trec la Timis, oara,

dar mai stau pe aici!
Doamne! De ce nu erau singuri!
— Adio! zise ea, întinzându-i mâna. El se întoarse

strâmtorat spre Anca, care nu s, tia, precum se vedea, nemt, es, te,
s, i, ridicându-s, i cuviincios pălăria, îi zise în românes, te:

— Iertat, i, domnis, oară. Ne cunoas, tem cu domnis, oara
de acasă s, i am fost foarte mirat s-o văd aici.

— Adio! grăi din nou Persida s, i-i întinse încă o dată
mâna. El o luă, o strânse s, i rămase tăcut s, i nemis, cat ca
parul bătut în pământ; abia după ce ele se depărtară, a por-
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nit încet în urma lor, mergând cu ochii îndreptat, i mereu
spre făptura ei înaltă s, i mlădioasă.

Trecând peste piat, a cea mare, ea încă de departe îs, i
îndreptă privirea spre biserica minorit, ilor. Era tocmai
timpul vecerniei.

— Să intrăm, te rog, pe o clipă, grăi dânsa. Intrară
apoi cu Anca în biserică, ea se stropi cu apă sfint, ită, lăsă
pe prietena ei într-o bancă s, i se duse umilită în fat, a unuia
dintre altarele mici, în care un preot citea missa; tăcută,
căzu în genunchi s, i-s, i plecă cu inima căită capul.

Iară Nat, l, văzând că ea intră în biserică, nu mai în-
drăzni să-s, i urmeze drumul.
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Zbuciumare

— Ce stai as, a smerit ca Sfântul Ion de Nepomuc în capul
podului? Ori du-te de te culcă, ori bea dac-ai venit la birt!

— De mine să nu vă doară capul! răspunse Nat, l. Mă
uit la voi, vă văd voios, i s, i-mi trece timpul bine... As, vrea
s, i eu să beau, că vinul nu e prost, dar dacă nu pot? dacă
firea nu mi-l primes, te? Bet, i numai înainte, că eu plătesc!
Are Hubăr de la Lipova s, i are s, i Hubăroaie, adause el cu
jumătate de gură, as, a, mai mult pentru sine.

Păcat că nu erau pe aci prin apropiere s, i lăutari. I-ar fi
chemat, ca veselia să fie deplină. Nu e lucru mai frumos
decât să stai s, i să prives, ti cum oamenii se veselesc. S, i atât
e de us, or să-i faci pe oameni veseli!... Un pahar s, i încă
unul... câteva sunt destule.

Păcat că nu t, ine nici asta cât lumea. De la un timp unul
se moaie, altul începe să plângă, iar altul se face hărt, ăgos
s, i răstoarnă mese... Înspre miezul nopt, ii Nat, l nu mai pu-
tea să stea, dar nu-i venea nici să se ducă, precum îi zise
prietenul, să se culce.

Păcat de as, a noapte linis, tită, păcat de cerul cu stele s, i
de luna plină, păcat de tineret, ile lui să le petreacă dormind!
Era un atât de dulce neastâmpăr în inima lui, s, i-l pierdea
dormind, iar mâine, poate, nu-l mai putea găsi.



Prea era mult frumoasă noaptea.
S, i câte s-au schimbat în lume! Atunci, în ziua de nuntă,

noaptea era tot frumoasă, dar sufletul lui se zbuciuma în
dureri grele. Se cutremura s, i acum când îs, i aducea aminte
de ele. Prostii! Închipuiri de copil nepriceput!

Atât îi părea dânsa de frumoasă, s, i de ademenitoare,
inimii lui atât de dorită, încât se-nt, epenise-n mintea lui
gândul că nu e pentru dânsul cu putint, ă repaosul sufletesc
decât în apropierea ei, s, i s, tiind că nu poate să fie mereu
aproape de dânsa, că trebuie să-s, i rupă gândul de la dânsa,
s-a siluit pe sine s, i s-a dus departe, ca să n-o mai vadă, să
se piardă prin lumea cea mare s, i s-o uite.

Sărac de sufletul lui! cât s-a mistuit el însus, i din sine.
Inima i se încles, ta de câte ori se gândea la condica lui de
călătorie. Îl vedea pe Bocioacă, înalt s, i uscat, stând cu
condica în mână s, i zicându-i cu asprime părintească: „Să
nu umbli hoinar! să păzes, ti cinstea breslei!”

De! altfel era scris în condica lui. A stat mai mult as, a
în plimbare decât pe la stăpân.

Degeaba! N-a fost el născut să fie măcelar. S, i nici n-ar
avea, dacă e vorba, nevoie să fie. Are el s, i altfel din ce să
trăiască. Mare nedreptate i-au făcut când l-au luat de la
s, coală: ce ar fi el acum!

Săraca de mama lui! A vrut, ce-i drept, de dragul ei, să
meargă pe la rude, dar n-a putut să-s, i calce pe inimă. Ce
are el cu ele? Ce să se mai lege de oameni, când e atât de
bine să fii singur tu, de capul tău?

Greu de tot a fost, s, i atât era acum de bine. În turnul
de la biserica minorit, ilor s, i dincolo peste Murăs, , în cetate,
sunase de mult un ceas, s, i el se plimba înainte pe t, ărmul
Murăs, ului, mergând cu apa, care, scăldată valuri-vălurele
în revărsatul luminii de lună, pleos, căia mereu în linis, tea
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nopt, ii.
Mult era frumos s, i bine! „Da! îs, i zise el, e mai fru-

moasă chiar de cum fusese, mai matură, mai altfel, nu
s, tiu cum, dar nu e, la urma urmelor, decât o femeie care-t, i
place fiindcă e făcută ca să-t, i placă.”

Îi era parcă nu mai poate să înt, eleagă cum a putut s-
o urgisească. „Tu m-ai nenorocit! Tu m-ai făcut din om
neom!” De câte ori, umblând răzlet, prin lume, i le-a zis în
gândul lui aceste. Nu! ea nu! Dânsa era duioasă s, i se uita
la el cu ochii scăldat, i în lacrimi s, i cu buzele pe jumătate
deschise: era întâmplarea nenorocită la mijloc!

Asta trebuia să i-o spună ei. Mumă-sa i-a trimis, ce-i
drept, banii, ca să treacă pe la Sighidin la Timis, oara, dar
dacă s-a nimerit să treacă pe aici, mai putea să stea câteva
zile, as, a, în călătorie. Trebuia neapărat s-o mai vadă. Cum
s, i când? Asta numai dânsa putea s-o spună.

Pe la două ceasuri el se plimba prin fat, a casei lui Claici
s, i era-n aer atât de nespusă dulceat, ă, încât nu-i mai venea
să se depărteze. Parcă dânsa s, tia că el se află pe aici prin
apropiere s, i se zbate în culcus, ul ei ca pasărea prinsă în
vâsc.

Nu! Persida dormea linis, tită, pierdută în visuri văra-
tice. S, i bine i-ar fi fost să doarmă mereu as, a s, i să nu se
mai des, tepte decât după ce vor fi trecut toate.

Nu că era nenorocită, ci era o nenorocire pentru alt, ii,
asta o muncea pe dânsa când îs, i dădea seama cum s-a
pomenit deodată între doi oameni, care ar trece voios, i
prin lume dacă ea nu le-ar fi ies, it în cale.

Îi venea să fugă, să se ascundă, ca să i se piardă urma,
s, i iar vedea pe Nat, l cu părul lung, cu subt, irele, cret, ele s, i-
ncâlcitele fire de păr în barbă, îmbrăcat în haine soioase,
s, i inima ei sângera.
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S, tia ce trebuie să facă, fiindcă s, tia ce voies, te Mara,
muma ei! Îi venea dar să intre în pământ când vedea că
Anca a simt, it, a-nt, eles parcă slăbiciunea ei s, i se uita cu
ochii scrutători s, i milos, i la dânsa; un fior rece o cuprindea
când se gândea că de la Anca vor afla tot, i ceea ce nimeni
în lumea aceasta n-ar trebui să s, tie.

S, i cu cât mai mult se silea să se ascundă, cu atât mai
vârtos se dădea de gol!

— Ce e cu tine, Persido? Ce s-a întâmplat? întrebă
Trică cam mirat.
— Ce să fie? Nimic! răspunse ea speriată.

El se uită lung în ochii ei.
— Tu ai văzut pe Nat, l, Persido, ai vorbit cu el, îi zise

apoi încet. Ea se îndreptă s, i-s, i ridică capul.
— Da, răspunse, l-am văzut s, i am vorbit cu el, dar asta nu
e nimic!
— Lasă-l dracului pe neamt, ul acela! grăi Trică îndârjit. Tu
o s, tii pe mama! Să nu-l văd pe aici, că dau de păcat.

— Nu fi nebun! zise ea. Ce am eu cu el?! Lasă-l să se
plimbe; fă-te că nu-l vezi. O să vie o dată, de două ori, s, i
n-o să mai vie dacă va vedea că nu-l bagă nimeni în seamă.

As, a trebuia să fie, s, i as, a era s, i-n gândul ei. Cu o singură
vorbă Trică îi luminase mintea s, i-i întărise inima; putea
să doarmă linis, tită când atât de bine s, tia că fratele ei s, i
mama ei priveghează s, i n-o lasă să iasă din căile cele bune.

Ziua următoare era cu toate aceste nelinis, tită. Tot ar
fi voit să s, tie dacă el trece ori nu, s, i o adâncă întristare o
cuprindea când se ivea în mintea ei gândul că el ar putea să
plece mai departe fără ca să treacă pe aici. Era îndărătnic,
un adevărat măcelar, care e în stare să taie-n carnea sa s, i
să se laude că nu-l doare. Cum s-ar fi putut să nu-l bage
în seamă, când atât de mare era mult, umirea de a-l vedea
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trecând prin fat, a casei?! Da, să vie, să treacă, dar fără ca
Anca, fără ca Trică să-l zărească s, i fără ca el să vadă că ea
îl vede.

A s, i trecut. Dimineat, a, pe la nouă ceasuri, a venit s, i s-a
dus mergând linis, tit, cu t, igara-n gură, cu pălăria turtită-n
cap, uitându-se drept înainte, ca s, i când n-ar fi s, tiut că
trece pe lângă casa în care se afla ea.

Iar peste vreun ceas s-a întors tot as, a. Apoi nu s-a
mai ivit decât abia pe la trei după-prânz s, i s-a întors pe
înserate.

As, a azi, as, a mâine s, i pomâine ca ieri, într-o zi ca în
alta: Persida s, tia când s, i dincotro vine s, i când s, i dincotro
se întoarce, s, tia că el, sărac sufletul lui, numai la ea se
gândes, te, numai de dragul ei trăies, te s, i rabdă zi s, i noapte
ca să poată trece în patru rânduri pe zi prin fat, a casei în
care se află ea.

Până când as, a?! Cum, Doamne, să n-ajungă din om
neom? Cum să nu se prăpădească?

Joi era joi, s, i vineri în zori de zi Mara avea, ca de obicei,
să sosească la târg.

„Trică, dragă, ies, i, te rog, s, i spune-i ca să nu mai vie
pe aici, mai ales mâine să nu treacă!”

As, a ar fi voit Persida să-i zică fratelui său joi după-
prânz, dar băiatul avea de lucru, fiindcă as, eza în lăzi marfa
pentru ziua de mâine, s, i nu putea să-l apuce singur, iar
când l-a apucat singur, n-a mai putut să-izică nimic.

Pe înserate, ca nealte dăt, i, a sosit s, i Mara, foarte vo-
ioasă, foarte t, ant, os, ă, cu nasul, cum se zice, pe sus. Se
vedea cât de colo că i s-au întâmplat lucruri cu care poate
să se fălească.

Nu-i vorbă, de fete se cam ferea, dar seca Lena putea,
trebuia chiar să s, tie că e în târg cu protopopul s, i că nu mai
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e mult la mijloc ca să s-ajungă cu vorba. Popa, ce-i drept,
nu vrea odată cu capul, dar mai pune ea o mie, două s, i
se dă s, i popa învins, când tot, i ceilalt, i sunt învoit, i. Chiar
ieri fusese pe la dânsa părintele Isai, preotul de la S, oimos, ,
care e prieten din tineret, e al protopopului.

O! tare îi era Marei dragă fata ei! Fata ei, săraca! Vineri
dimineat, a Mara, Claici s, i Trică, cu alte două calfe, au ies, it
la târg. Put, in în urmă a ies, it s, i seca Lena cu Anca s, i cu doi
dintre ucenici, ca să cumpere varză s, i verdet, uri pentru
iarnă.

Persida rămase singură, nepăzită, neajutată de ni-
meni, părăsită ca vai de ea, s, i se plimba prin casă s, i-s, i
făcea de lucru s, i se zbuciuma, s, i inima îi bătea din ce în ce
mai tare, sângele îi zvâcnea din ce în cemai des prin vine.

Erau opt ceasuri, opt s, i un pătrar, opt s, i jumătate, opt
s, i trei pătrare...

„Doamne! zise ea ridicând amândouă mâinile, dar
oameni suntem cu tot, ii. Aceleas, i ne sunt durerile: cum să
n-avem milă unii de alt, ii?!”

Ea îs, i luă cârpa cea mare s, i-o aruncă în cap, apoi, linis, tită
s, i cu pas nes, ovăitor, ies, i din casă, din curte s, i apucă la
stânga, de unde s, tia că are el să vie, ca să-i iasă în cale.

Sosind la colt, , ea îl zări în depărtare venind despre
stânga, pe ulit, a Morarilor, care taie pe cea din care dânsa
venise s, i trece la dreapta înainte, spre Murăs, .

Zărind-o, el se înveseli s, i îs, i iut, i pasul, iară dânsa o luă
în pas lin spre Murăs, ca să-l scoată în răchitis, ul de la capul
ulit, ei, de unde se auzea tocănirea morilor.

Pas, ii lui răsunau tot mai cu apropiere în dosul ei, căci
tot mai încet mergea dânsa s, i tot mai zburis, venea el.

La marginea răchitis, ului el o ajunse, o luă de mână s, i,
as, a t, inându-se de mână, înaintară în crângul desfrunzit.
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— Eu nu mai pot! zise ea frântă.
— Ce nu mai pot, i? întrebă el voios. Persida se uită lung la
el.
— De ce te-ai făcut atât de jerpelit? îl întrebă ea, cuprinsă
de un fel de frică.

— Hmh! răspunse el râzând din toată inima. S, tii că e
bine?! Jerpelit! Asta nu mi-a mai zis-o nimeni.

— Fiindcă altora nu le pasă!
— Apoi tocmai asta e, grăi dânsul. Ce-mi pasă mie de toată
lumea aceasta, căreia nu-i pasă de mine?!

— Dar, zise ea mâhnită, omul trebuie să t, ie la sine.
— Nu t, iu deloc! îi răspunse el us, uratic. N-am la ce să t, iu!
De mine însumi îmi pasă chiar mai put, in decât de alt, ii.
Umblu as, a răzlet, prin lume, s, i oamenii, văzându-mă cum
sunt, trec pe lângă mine fără casă mă bage-n seamă.

Persida iar se uită lung la el.
— De ce vorbes, ti as, a! grăi dânsa înduios, ată. Uite! pe mine
mă doare când te văd as, a, s, i-o mai fi-n lumea aceasta încă
cineva pe care-l doare!

— Draga mea! grăi dânsul mis, cat, apoi începu să se
joace cu mâna ei, în vreme ce ea-s, i stăpânea plânsul.

Doamne! atât de multe erau în mintea lor gândurile,
pe care nu puteau să s, i le spună unul altuia.

— E de mult, urmă el într-un târziu, abia-mi mai aduc
aminte, de când am plecat de acasă, s, i tot n-a trecut încă
decât abia jumătate de an. Un an s, i jumătate mai am încă
să umblu as, a degeaba prin lume, numai s, i numai pentru
că as, a vor tata s, i mama, săraca, dacă mai vrea s, i ea ceva.
I-am scris că trec la Timis, oara prin Sighidin, fiindcă s, tiam
că vine să mă întâlnească dacă-i spun că am să trec prin
Arad. Iar acum mi-e frică să mă duc la Timis, oara, fiindcă
s, tiu că vine s, i acolo să mă vadă.
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— Eu te rog să te duci cât mai curând, îl rugă ea stărui-
tor. Uite! urmă apoi deznădăjduită, eu nu mai pot; dacă te
văd mereu trecând, nu mai pot s-o duc as, a... s, i nu e bine!...
e o nenorocire pentru noi tot, i!

— Am să mă duc, zise el grăbit, dar nu la Timis, oara,
ci undeva mai departe, fie la Vârs, et, , fie la Sighidin. N-
are asta să t, ie tot as, a, nu se poate să t, ie, căci ar trebui să
mă prăpădesc. Are să treacă, s, i atunci o să mă întorc la
Timis, oara.

Persida începu să tremure în tot trupul.
— Eu trebuie să mă întorc acasă, zise ea, s, i te rog să mă
las, i să merg singură.

Nat, l era om de stat mijlociu; acum însă el se îndreptă
în fat, a ei s, i părea cu un cap mai mare decât dânsa.

— Poftim! pleacă! grăi dânsul rece s, i aspru, arătându-
i drumul.
— Nu! nu! zise ea gemând, nu as, a! Vino, dacă vrei, cu
mine, căci mie nu-mi pasă de nimeni!

— Nu! Te rog să pleci!
— As, a nu pot pleca, grăi dânsa deschis.
— S, tiam eu că nu pot, i pleca, zise el râzând. Persida simt, i ca
s, i când i s-ar fi oprit deodată s, i bătăile inimii, s, i curgerea
sângelui prin vine s, i i s-ar fi înseninat toată firea.

— S, tiai?! grăi dânsa cu glas limpede. Te-ns, eli! Adică
ce crezi d-ta s, i ce vrei cu mine? Că am slăbiciune pentru
d-ta, asta o s, tii: ai putut s-o vezi s, i t, i-o spun s, i eu, fiindcă
nu e vina mea. A venit as, a fără de veste, cum vin toate
nenorocirile. Atât e însă tot, s, i mai mult nu pot, i să s, tii.
Mi-a fost milă de d-ta; dar dacă d-tale nu t, i-e milă de mine,
fă ce vrei, că s, i eu tot numai ceea ce eu voiesc am să fac!

Grăind aceste, ea a plecat, tot cum ies, ise de acasă, cu
pas linis, tit s, i nes, ovăitor, iară el a rămas drept, cu capul
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ridicat, cu ochii t, intă-n urma ei, dar nemis, cat din loc.
S, i mergând înainte, ea nu se uita înapoi, dar urechea ei

era at, intită îndărăt, că doară va prinde pas, ii ce se apropie
s, i tot mai mult seapropie.

„Grozavă femeie!” zise el venindu-s, i într-un târziu în
fire. „Urât om!” zise ea după ce sosi acasă, apoi îs, i acoperi
fat, a cu amândouă mâinile s, i lacrimile o năpădiră, plânsul
o înecă.

„Doamne! strigă ea încles, tându-s, i mâinile, ajută-mă,
că eu singură nu mai pot!”

Apoi se îmbrăcă în pripă s, i ies, i din nou, ca să meargă
în târg, la mama s, i la fratele ei.
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Datoria

Măruntă s, i us, urică, smerită s, i umblând ca dusă pe sfoară,
totdeauna aspră la vorbă s, i la căutătură, dar blândă s, i dui-
oasă la fire, Persida s, i-o reamintea, o vedea în gândul ei, o
auzea ca în aievea zicând:

„Nu, fata mea, lumea aceasta nu e pentru ca poftele
inimii, ci pentru ca datoriile să ni le facem într-însa”.

S, i s, tia Persida care ii este datoria: asta o s, tiu tot, i oa-
menii în toate împrejurările.

„Mai întâi Dumnezeu, apoi părint, ii tăi s, i după aces, tia
ceilalt, i binefăcători ai tăi.”

As, a zicea maica Aegidia. S, tia Persida; e însă atât de
greu a-t, i face datoria când nimeni nu te ajută, nimeni nu
te siles, te, nimeni nu t, i-o aduce mereu aminte.

Era, sărmana de copilă, cuprinsă de spaimă aici în mij-
locul acestei lumi, unde nimeni nu i se punea împotrivă.
O, Doamne! câte n-ar fi făcut ea dacă n-ar fi fost în apropi-
erea ei Trică? s, i ce a făcut când s-a văzut singură, de capul
ei? Nu! omul nu trebuie să fie niciodată singur. Voia să
meargă acasă, unde tot, i o cunosc, tot, i se simt în drept a-i
sta în cale, unde privirile tuturora o mustră, unde nu mai
poate să umble de capul ei.

S, i acum acolo în piat, ă voia s-o spună aceasta, pentru



ca muma ei să nu-s, i poată da silint, a de a o îndupleca să
rămână. „Acum! neapărat acum!” zicea s, i mergea cu pas
bine apăsat s, i cu inima încles, tată. Era o nespusă răutate
în inima omului aceluia, care rămăsese îndărătnic acolo
pe t, ărmul apei: ar fi voit s, i ar fi fost parca în stare să sară
cu ghearele în fat, a lui, ca să-i vadă obrajii plini de sânge
ros, u. S, i, totus, i, dacă acum, în clipele aceste, l-ar fi văzut,
nu s, i-ar fi putut stăpâni lacrimile, s, i simt, ea c-ar fi căzut în
genunchi la picioarele lui, ca să-i ceară ea lui, celui atât de
vinovat, iertare, căci durerea de sine o muia, dar gândul
durerii lui o sfâs, ia s, i o seca de puteri.

Trebuia să plece, să fugă, să scape. Iar muma ei s, edea
t, ant, os, ă s, i voioasă, cu masa plină de grămezi de struguri
înaintea ei.

Putea să fie s, i t, ant, os, ă s, i voioasă. Lasă că marfa ei,
două care de prune brumării, un car de pere iernatice,
optsprezece cos, uri de struguri s, i nouă ciubere de lictariu
de prune, toată era vândută, dar îs, i găsise cumpărători
pentru lemne s, i pentru plute.

A pus-o Hubăr să ieie, mare vorbă, pădurea împără-
tească de la Cladova. Ce-i drept, Hubăr avea s, i el tovarăs,
pe prietenul său Liubicek; deoarece însă el era în slujbă,
iar Liubicek era chiar beamter, numai ei singuri s, tiau de
tovărăs, ie s, i sarcina cădea întreagă asupra Marei. Nu-i
vorbă, s, tia dânsa că n-are să rămâie în pagubă când Hubăr
îi este tovarăs, ; ba Liubicek îi făcuse s, i contractul as, a ca
să scape us, or cu el. Avea să plătească treizeci s, i patru de
mii de florini în patru ani. Zece mii plătise la încheierea
contractului, s, i ceilalt, i avea să-i plătească tot câte s, ase mii
pe an. Mult bănet îi mai trebuia însă ca să taie pădurea,
s-o facă stânjeni, să care stânjenii la Murăs, s, i să cumpere
plute venite cu sare, ca să ducă lemnele la Arad. Mult bănet
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s, i multă bătaie de cap pentru o biată femeie ca dânsa, mai
ales că Hubăr ii dădea banii numai cu împrumutare, s, i
luase de la el unsprezece mii pe lângă s, apte mii cheltuite
de la dânsa.

Când s-a dus în pădure, a cuprins-o deznădăjduirea.
Erau acolo lemne ca să scoată din ele s, i de patru ori cele
treizeci s, i patru de mii; dar cum să le taie? cum să le care?
cine să cumpere atâta păcat de lemne?

Acum, după ce-s, i găsise cumpărătorii, s, tia s, i dânsa
cum s, i cine. A adunat lemnele, pe care le găsise tăiate,
le-a amestecat cu altele tăiate de curând s, i a făcut nu mai
put, in decât opt sute treizeci de stânjeni, pe care-i avea
adus, i pe cincisprezece plute aci la t, ărmure. A luat de la
Hubăr o scrisorică pentru căpitanul Mareck din cetate,
de la Liubicek alta pentru Steueramt, de la maica Aegidia
a treia pentru părintele guardian s, i de la părintele Isai
a patra pentru Consistoriu; a dat lemnele cu 8 florini s, i
cincizeci creit, ari, pe când alt, ii le vindeau cu nouă, s, i dac-
ar mai fi avut o mie de stânjeni, i-ar fi vândut s, i pe aceia.
Iară plutele? Ce păcat că cumpărase numai atâte!

— Am, zicea Mara, să-l plătesc pe Hubăr, s, i grija mea
e ce fac mai departe!

De aceea era t, ant, os, ă s, i voioasă. Sprâncenele i se încret, iră
cu toate aceste când zări pe fata ei. Nu-i venea de-loc la
socoteală ca lumea s-o vadă aici, apoi era ceva nu a bine în
felul Peisidei de a păs, i s, i de a-s, i t, ine capul.

— Ce caut, i aici? Ce vrei?
— Mamă, vreau să mă duc acasă.
— Cum acasă?
— Astăzi, cu tine.
— Ai nebunit? Nu se poate. De ce? Ce s-a întâmplat?
— Nu întreba, că aici nu pot să-t, i spun. Trebuie: cele-
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lalte am să t, i le spun acasă.
Persida, chiar dacă n-ar fi fost cum era, în starea care

se afla, tot n-ar fi putut să treacă prin târg fără ca oamenii
să se uite după ea. Erau mult, i ochii ce-o urmăriseră, s, i
acum ochii aces, tia tot, i erau îndreptat, i asupra mesei, unde
dânsa schimba vorbe ce păreau foarte aspre cu muma ei
cea de mult, i cunoscută.

— Pleacă de aci! grăi Mara aspru. Nu vezi că tot, i se-
nhoalbă la tine!

— Lasă-i să se uite, răspunse Persida, căci ochii sunt
ca oamenii să vadă cu ei! Eu trebuie să plec.

— Nu se poate! Cum să vii tu în cărut, ă cu mine?!
— Mă duc!
— Dar nu te iau eu!
Persida se apropie de muma ei, apoi grăi încet, rar s, i

apăsat:
— Nu mai stau, că te cert, i cu mine. Eu ît, i spun un

singur lucru: Hubărnat, l s-a întors iar aici s, i nu mă lasă-n
pace. Gândes, te-te!

Grăind aceste, ea se întoarse, ca să plece. Mara apucă
masa cu amândouă mâinile s, i o zgudui de se răsturnară
toate grămezile de struguri.

— Rămâi! zise ea. Spurcatul de neamt, !
— Nu pot să rămân: d-ta vezi cum se uită lumea la noi.
— Singură nu te las! grăi Mara s, i începu să facă iar la

loc grămezile de struguri.
Si totus, i nu putea să plece cu fata ei. Nu s-a mai po-

menit ca ea să plece înainte de spartul târgului: aici o s, tia
lumea; aici o căuta cine voia s-o găsească. Ceva mai sus
erau s, atrele cojocarilor.

— Du-te la Trică, zise ea, s, i spune-i să meargă cu tine.
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— Cu cât dai grămada de struguri? întrebă o jupâ-
neasă, uitându-se cu coada ochiului spre Persida, care
plecase spre s, atrele cojocarilor.

— Zece creit, ari, răspunse Mara.
— Să mi-i las, i cu opt
— Ia-i s, i adă banii!
Nu-i mai era ei acum să se târguiască. încă atunci, pe

pod, simt, ise că băiatul lui Hubăr a pus ochii pe fata ei; încă
la nuntă o apucase ceva ca s, i când ar o mare primejdie la
mijloc; acum îi venea să răcnească de durere s, i de necaz
că nu poate ca să-s, i verse amarul.

Abia seara, după ce, sosită acasă, a rămas singură cu
Persida, ea începu să se plimbe neastâmpărată prin casă,
în vreme ce Persida îs, i făcea de lucru punându-s, i hainele-n
rânduială.

— Mai bine moartă! zise ea în cele din urmă, oprindu-
se în fat, a Persidei.

Persida tresări ca speriată din somn. Plecase fără ca să
s, tie ce s-a făcut el, cu inima îndoită s, i cu capul buimăcit,
s, i venise tot drumul de la Arad până la Radna intr-un fel
de amet, eală, iar acum îi venea să se întoarcă înapoi s, i nu
mai s, tia ce vrea.

— Nu-t, i face, mamă, gânduri rele, grăi dânsa, că n-
ai de ce să t, i le faci. Nu e nimic, s, i de put, in cât a fost eu
singură sunt vinovată.

— Nu-i adevărat! răspunse Mara. Îl s, tiu eu pe tatăl
său, care face tovărăs, ie cu mine ca să ia parte la câs, tig,
dar lasă singură la pagubă. Es, ti proastă tu s, i te-a scos din
mint, i.

— Nu! grăi Persida, dând deznădăjduită din cap. Greu
mi-ar fi dac-as, a ar fi; dar mai greu îmi este că l-am scos eu
pe el din mint, i. Eu nu l-am lăsat în pace! Ce aveam eu cu
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el?
Mara fusese pornită pe ceartă s, i n-avea cu cine să se

certe. Da! fata ei avea dreptate; cum să nu-l scoată din
mint, i când era atât de frumoasă, atât de des, teaptă s, i atât
de cuminte?

— Mâine dimineat, ă, zise ea, ai să te duci la maica
econoama. Se cuvine. Ea e cea dintâi: te iubes, te s, i t, i-a
făcut mult bine.

— Da, mamă.
— S, i să ascult, i de ea.
— Da, mamă.
— Eu, zise Mara umilită în ea, sunt femeie proastă s, i

nu s, tiu ce să-t, i fac, nici cum să te povăt, uiesc. Am făcut
ce am putut s, i după cum mi-a fost priceperea, acum însă
mi-a venit rândul să mă uit în gura ta. Am s, i eu gândurile
mele; dar tu n-ai să caut, i mult, umirea mea, ci fericirea ta,
care mie-mi este mai dorită.

— Nu vorbi as, a, mamă, grăi Persida înduios, ată.
Ar fi voit să se apropie de dânsa, ca să-i sărute mâi-

nile, să o îmbrăt, is, eze s, i să-i sărute tâmplele, dar nu era
obis, nuită facă asemenea lucruri. Ar fi voit să-s, i dea pe
fat, ă inima s, i gândurile, dar se sfia. Era muma ei femeia
aceasta, s, i părea abia acum ajunsese a-s, i da seama că nu-i
este străină s, i că nu din simt, ământ de datorie numai, ci
din iubire curată umblă voile ei.

— Eu nu pot să fac ce nu vrei s, i tu. Dac-as, s, ti că mor,
tot nu fac, zise ea cu ochii plini de lacrimi.

— Nu plânge, grăi Mara punându-i lin mâna pe umăr,
nu plânge, că mă împingi la păcat... Afurisit să

— Nu! nu! strigă Persida s, i-i luă mâna s, i o sărută. Să
nu rostes, ti vorba, că e s, i el om cu durere în suflet s, i are
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mamă, care ar putea s, i dânsa s-o rostească.
Ea îs, i închise ochii s, i rămase câtva timp dusă pe gân-

duri.
— Într-o zi, urmă apoi linis, tită, o suflare de vânt a

izbit una din ferestrele de la chilia maichii Aegidiei s, i a
spart câteva geamuri. Am alergat acolo s, i l-am văzut pe el
uitându-se uimit la mine. M-am uitat s, i eu la el, fiindcă
nu-l mai văzusem, s, i mi-a venit mai întâi să râd, apoi să
plâng de necaz. Maica Aegidia, intrând s, i ea s, i văzându-l,
m-a dat iute la o parte. Acum s, tiu de ce, dar atunci mi-
am făcut de lucru prin casă s, i, după ce maica Aegidia a
ies, it, am deschis, ca să-i fac lui în pizmă, fereastra din fat, a
măcelăriei s, i am stat în ea, ca să-l văd s, i să mă vadă. Iară
el, mamă, mi-a făcut semn să închid fereastra: tu vezi că
el nu e de vină.

— Nici tu nu es, ti, o molcomi Mara. Prea erai copilă
fără pricepere ca să s, tii ce faci.

— Nepriceperea, întâmpină Persida, este s, i ea o vină
dacă alt, ii suferă pe urma ei. Dar nu era numai nepricepere;
fiindcă îl văzusem mai cuminte decât mine, îmi era rus, ine
de mine însămi s, i mi-am călcat pe inimă de nu m-am mai
apropiat de fereastră. De Pas, ti, însă, când a venit Trică să
mă ia, m-a apucat iar ciuda s, i, ca să-i fac în pizmă, n-am
t, inut drumul drept, ci am ocolit prin fat, a măcelăriei, ca să
mă vadă.

Mara începu să râdă. Degeaba: Persida era tot ca în
copilăria ei; avea cu cine să semene.

— A doua zi, de Pas, tile lor, urmă Persida, ne-am dus
cu Trică să culegem viorele. Plecaserăm spre S, oimos, ; eu
însă am schimbat drumul s, i l-am luat pe Trică pe la Lipova,
că doară-l voi întâlni pe Nat, l pe undeva. L-am s, i întâlnit,
precum s, tii, pe pod, când ne întorceam acasă.
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Mara începu să se nelinis, tească.
— Dar cum v-at, i înt, eles, întrebă ea, ca să plece s, i el la

Arad?
— Nu ne-am înt, eles. Eu nu s, tiam că e s, i el la Arad; el

nu s, tia că am venit s, i eu acolo: s-a nimerit să te vadă când
ne întorceam cu nunta de la biserică, a dat cu socoteală că
sunt eu cu d-ta s, i a venit, precum s, tii, s, i el — as, a nepoftit
— la nuntă.

— Ce va să zică întâmplarea! Vine as, a câteodată de
nici n-o bagi de seamă, s, i abia târziu te pomenes, ti că e
lucru mare.

— Când a văzut că te superi, s, i-a luat inima în dint, i s, i
a plecat de la Arad...

— Sărmanul băiat!
— Îl uitasem aproape, când Trică a venit să-mi spună

că iar s-a întors. Uite! el n-a venit să mă vadă; eu însă nu
m-am putut stăpâni s, i duminică, ziua fiind frumoasă, am
ies, it cu Anca la plimbare, că doară-l voi întâlni.

Mara se făcu mai nelinis, tită. Sărmana ei fată: ce păcat
a căzut pe capul ei.

— De unde s, tiai tu unde ai să-l găses, ti? întrebă ea.
— De unde s, tiam? răspunse Persida. Nu s, tiam, dar

m-am dus as, a la un noroc în Pădurit, ă s, i l-am văzut acolo
plimbându-se singur. El nu m-a văzut; a; fi putut dar să
trec înainte; m-am dus însă la el, ca să vorbesc cu dânsul.
D-ta vezi, eu sunt de vină!

— Nu es, ti, zise Mara, cum să fii? S-a întâmplat să-l
vadă Trică s, i să-t, i spună. S-a întâmplat să fie zi frumoasă;
s-a întâmplat să-l întâlnes, ti: as, a au venit lucrurile, s, i tu
n-aveai ce să faci.

Persida dete din cap.
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— Nu! am voit cu tot dinadinsul, zise ea. Asta eu o s, tiu
mai bine decât oris, icine. Tu-l s, tii cum era la casa părint, ilor
lui: cu obrajii rumeni, cu mustăcioara linsă, cu părul neted
de i se vedea de departe cărarea, cu sort, ul totdeauna curat.
Acum era cu părul lung s, i nepieptănat, cu barba încâlcită,
cu fat, a buhăită, cu o pălărie turtită în cap s, i cu hainele
purtate s, i soioase, un om care petrece nopt, ile prin birturi
s, i adoarme îmbrăcat Alta ar fi fugit, poate, de el; eu am
alergat la dânsul.

— Săracul băiat! grăi Mara înduios, ată.
— Luni apoi, urmă Persida, a trecut în patru rânduri

prin fat, a casei lui Claici, mart, i tot as, a, tot as, a miercuri s, i
joi. Eu voiam să nu-l bag în seamă, dar astăzi, după ce at, i
plecat cu tot, ii la târg, nu m-am mai putut stăpâni, i-am
ies, it în cale, ca să-l întâlnesc. Nu mai pot, mamă: mi-e
milă de el s, i mă mustră cugetul!

— Vai de sufletul lui! grăi Mara suspinând.
— Cum a rămas el? urmă Persida deznădăjduită. Ce

face el acum? Ce are să facă mâine? Cum are să-s, i petreacă
zilele O să afurisească ceasul rău în care m-am ivit în calea
lui, ca să strie tot rostul viet, ii lui!

— Nu, fata mea, zise Mara linis, tită. As, a vin lucrurile
lumea aceasta: pleci în nes, tiute s, i te miri unde ajungi;
te-apucă - as, a din senin - câteodată ceva, s, i te miri la ce
te duce. Omul are data lui, s, i nici în bine, nici în rău nu
poate să scape de ea; ce scris are neapărat să ti se întâm-
ple; voint, a lui Dumnezeu nimeni nu poate s-o schimbe.
Persida îs, i ridică capul s, i, răsuflând us, or, se uită cu ochi
înveselit, i la mama ei.

— Lasă-l, urmă Mara, nu te gândi la el, nu-ti munci su-
fletul pentru dânsul; cum i-ar fi, as, a să-i fie; tu cu norocul
tău, s, i el cu al lui: Dumnezeu a vrut să te lase cum es, ti, s, i
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dacă nu te-a făcut Dumnezeu pentru dânsul, e nenoroci-
rea lui, dar nu s, i a ta!

— Dar dacă m-ar fi făcut, mamă?! strigă Persida.
— Nu! nu! răspunse Mara cu hotărâre îndârjită. Asta

nu se poate! Dumnezeu s, tie, urmă ea mis, cată, cât m-am
gândit eu la voi, cât am ostenit pentru voi, cu câtă inimă
am purtat de grijă, s, i nu poate să mă pedepsească atât de
aspru. Dacă te-as, vedea moartă, ar fi pierdută toată bucu-
ria viet, ii mele, dar as, zice c-au mai păt, it-o s, i alte mame ca
mine s, i m-as, mângâia în cele din urmă. Neam de neamul
meu nu s, i-a spurcat însă sângele! strigă ea cu ochii plini
de lacrimi. S, i mie mi-e milă de el s, i de mama lui, dar îmi
es, ti dragă tu s, i nu se poate!

Grăind aceste, ea îs, i îmbrăt, is, ă fata s, i-i sărută ochii s, i
fruntea s, i părul din cres, tet, ca odinioară, de mult, acum,
când era copilă mică.

— Iartă-mă, mamă, mama mea cea dragă s, i scumpă
s, i bună, iartă-mă, zise Persida cu glasul înăbus, it de plâns,
s, i spune-mi tu ce să fac.
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Inima, săraca

E mare stăpân rus, inarea, s, i om să fii ca să nu i te pleci
dacă o cunos, ti.

Codreanu crescuse ca vit, elul ce suge la două vaci, Pavel
la casa părint, ilor săi s, i Păvălut, dincolo, la bătrâni, n-avuse
dar cum s, i când să învet, e a-s, i călca pe inimă, ca să mai facă
s, i ceea ce vor alt, ii. Tatăl său, popa, se plângea adeseori că
bătrânii îi strică copilul, o făcea însă s, i el mai ales pentru
ca să se dezvinovăt, ească pe sine că prea îl lasă în voile lui.

— De! ce să-i faci, dacă l-au nărăvit bătrânii!As, a zicea
el s, i acum. Era foarte supărat, dar nu atât pe fiul său, cât
pe socrii, care prea erau slabi, s, i dacă era vorba, nici că se
simt, ea el destul om ca să-l scoată pe Pavel din ale lui. Ar fi
trebuit s-o înceapă mai de curând: acum era prea târziu.

Era însă în lumea aceasta ac s, i pentru cojocul lui Păvălut, .Protopopul,
des, i se zicea al Butenilor, nu era cu s, ederea la Buteni, ci
în satul lui, unde avea casă s, i avere frumoasă, pe care de
dragul protopopiei n-ar fi părăsit-o.

Acolo trebuia să te duci dacă aveai vreo treabă cu pro-
topopul.
— Eu zic, grăi Gheorghe al lui Baltă, că ar fi cu cale să mer-
gem la protopopul, ca să vedem ce-i s, i cum.

Gheorghe al lui Baltă era jurat în Buteni s, i om cu multă



greutate: când vorbea el, aveai pe ce să te întemeiezi.
— De! răspunse Iovit, ă al lui Borleu, tocmai afară din

cale n-ar fi, asta o zic s, i eu. Oameni suntem s, i noi s, i trebuie
să ne s, tim la un fel.

— E tunsă, ori e rasă! îl întrerupse Gheorghe, rostind
vorbele rar s, i domol.

— Tunsă, ori rasă: s-o s, tim, urmă Iovit, ă. Dar e lucru
cam greu să te duci as, a — t, op! — în casa omului.

— De ce-t, i vorbesc eu tocmai t, ie? grăi Gheorghe. Tu
es, ti ctitor bisericesc s, i ai totdeauna câte ceva de pus la cale
cu protopopul. Noi mergem în altă treabă.

— As, a mai da!
— Vom vedea noi apoi cum s, i în ce fel, urmă Gheorghe.
Să fim odată acolo, apoi grija noastră: te mai uit, i în ochii
omului; ît, i mai dai seama cum te poftes, te să s, ezi s, i cum
te întreabă de cei de acasă; n-ai nevoie de vorbe ca să te
înt, elegi, când te pot, i înt, elege, iar dacă nu te pot, i, ai înt, eles
destul s, i s, tii cum stai.

As, a au s, i făcut.S-au îmbrăcat amândoi de sărbătoare,
Gheorghe a ales doi curcani frumos, i, iar Iovit, ă a pus în
fundul cărut, ei un butoias, de rachiu de prune, dar rachiu
cum numai la dânsul puteai să-l găses, ti, s, i au plecat la pro-
topopul, ca să ceară voie pentru împrejmuirea cu scânduri
a cimitirului.

Protopopul vedea bucuros oameni la casa lui, des, i
acum mai ales dacă nu erau de la Buteni: asta a simt, it-
o Gheorghe îndată ce-a dat ochii cu stăpânul casei s, i mai
ales cu stăpâna, care le-ar fi dat, dacă ar fi atârnat de dânsa,
voie să-s, i împrejmuiască cimitirul fie chiar s, i cu ziduri de
piatră, numai să plece cât mai curând.

Prea îi păreau as, ezat, i, cumpănit, i la vorbă, oarecum
călare pe Ducipal oamenii aces, tia.
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Ar fi s, i plecat fără multă zăbavă dacă nu s-ar fi nimerit
ca nepotul protopopului să fie s, i el aci.

Era Pavălut, al mos, ului s, i stătea ca pe spini.Nu era chip
să se mai stăpânească Gheorghe, care-l vedea s, i i se uita
în ochi s, i dădea cu socoteală că nu se simte în largul lui.

— Ei! întrebă el, când mai vii pe la noi? E cam de mult
de când n-ai fost, s, i oamenii se uită toate duminicile în
strană, ca să te vadă.

Păvălut, era om, cum se zice prin partea locului, cam
albinet, s, i avea subt, ire de tot pielit, a pe obraz: când ros, ea,
se vedea rău de tot că se cam rus, inează.

— Am să viu, zise el. S-a nimerit as, a că nu m-am putut
duce până acum, dar am să merg.

Nu era în gândul lui să meargă, dar acum, în fat, a aces-
tor oameni, era peste putint, ă să spună că nu se mai duce.

— Uite, grăi Gheorghe, să vii acum cu noi. Poimâine e
duminică s, i-o să se bucure tot, i poporenii dac-or s, ti că ai
venit.

O să se bucure tot, i poporenii! Mare lucru! El s, tia că-n
adevăr o să se bucure: îi cunos, tea bine pe oamenii aceia,
s, i acum, în clipa aceasta, îi părea peste putint, ă să nu se
ducă.

— Acum nu pot, răspunse el.
— De ce adică să nu pot, i dacă vrei? îi zise Iovit, ă.
— Uite! adăugă iar Gheorghe, îmi faci mie cinstea să stai
câteva zile la casa mea.

Păvălut, se uita strâmtorat la mos, u-său, ca să spună el
de ce adică nu poate chiar acum să se ducă. Bătrânul însă
era slab în fat, a nepotului său, care era un singur om; cum
oare ar fi putut să fie tare în fat, a unui sat întreg? De! as, a
numai, cu una, cu două, nu se câs, tigă inimile oamenilor:
el s, tia cât le-a umblat în voie, s, i nu putea să s, i-i înstrăineze
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acum, după ce vedea că ei t, in, dacă e vorba, mai mult la
nepotul lui decât la fata preotesei.

— Să te duci! zise el. Când om ca dumnealui te poftes, te-
n gazdă, ai să le las, i toate la o parte s, i să te duci.

Gheorghe zâmbi pe sub mustat, ă: vedea că bine-a apucat-
o s, i bine-a adus lucrurile, iar mai departe grija lui era.

Păvălut, a plecat cu dâns, ii, s-a dus, a tras la casa lui
Gheorghe al lui Baltă, s, i parcă toate erau cum altfel nici că
s-ar fi putut. Încă pe drum se obis, nuise cu gândul că nu
se poate parohie mai frumoasă decât cea din Buteni, mai
ales când poporenii te vor s, i fără de fata preotesei. Nu-i
vorbă, când ai mos, protopop s, i nu es, ti de acasă tocmai
sărac, pot, i ajunge popă s, i fără ca să te vrea satul, dar tot e
maibine să te voiască, fiindcă cu poporenii-t, i petreci zilele
viet, ii s, i vlădica t, ine s, i el să fie într-un gând cu poporul.

Era, cu toate aceste, foarte greu să te s, tii în acelas, i sat
cu preoteasa s, i cu Maria, fata ei, s, i-i venea lui Păvălut, să
fugă de câte ori se gândea că are-n biserică să dea ochii cu
ele.

Asta o s, tia s, i Gheorghe.
— O să se supere, îi zise el sâmbătă pe la prânz, preoteasa
pe mine că mi-ai făcut cinstea de a veni la casa mea. Nu-i
vorbă, put, in îmi pasă. Supărarea vine s, i trece, iar noi tot
oameni rămânem. Dar tot n-ar fi rău să mergem s, i pe la
ea, ce zici?

Ce putea Codreanu să zică!?S, tia s, i el că trebuia să
meargă; as, a, de capul lui, n-ar fi fost însă-n stare să se
ducă: îi părea dar bine c-a dat de cineva care-l duce cu
de-a sila.

S, i nici c-avea, dacă e vorba, de ce să se sfiască.Preoteasa
era numai preoteasă s, i nu putea să vorbească decât umi-
lită cu nepotul protopopului; iar Maria, fata ei, era o gâscă,
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decare pe el put, in avea să-l doară capul.
Ce-i drept, de la Crăciun n-o mai văzuse, dar de atunci

s, i pânacum tot nu s-a făcut ea femeie deplină. O fetis, cană
cam răsărită,dar subt, ire ca un s, arpe, cam oaches, ă, cu ochii
mărunt, i, care râd s, i plini de lacrimi, în vreme ce preajma
gurii e croită pe plâns.

Ce s, tia, ce putea dânsa să înt, eleagă? Era destul să te
uit, i în fat, a ei pentru ca s-o faci să plângă, s, i nu o dată a
glumit el cu lacrimile ei.Acum însă n-ar fi voit să le vadă,
s, i numai de ele se temea.

Când colo, ce să vezi?Pe când el intra cu inima încles, tată
la casa preotesei, Maria cânta veselă de răsuna toată cur-
tea, s, i nu cânta rău. Ce va fi visat, ce nu va fi visat peste
noapte, era foarte voioasă, parcă a ei era lumea toată,încât
preoteasa se simt, ea oarecum rus, inată s, i mult ar fi voit să
îi poată zice lui Codreanu: “Iart-o, că ea nu s, tie nimic”.

Fiind însă că asta nu putea s-o facă, a grăbit la us, a
odăii, ca să-i spună fetei cine vine, apoi s, i-a pus hainele-
n rânduială s, i a ies, it în capul scării, ca să-s, i primească
oaspet, ii — foarte umilită, as, a cum o s, tia Codreanu.

— Frumos lucru! strigă Maria, care se ivi în dosul ei.
Noi te as, teptam cu plăcinte, s, i d-ta cine s, tie pe unde vei fi
umblat!

Preoteasa simt, i că i se ridică sângele în obraji.Tot as, a
s, i Păvălut, , cel cu obrazul subt, ire.Degeaba! nu s, tia ce să-i
răspundă.
— De! grăi Gheorghe, pe oamenii buni s, i aici, s, i aiurea tot
cu plăcinte-i as, teaptă!

Apoi intrară în casă, se întrebară de sănătate s, i Maria
se duse ca să aducă rachiu s, i pâine, după cum e obiceiul
de primire în partea locului.

Preoteasa nu putea să-s, i dea seama cum vin lucrurile s, i
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cum are să prindă vorba. S, tia că Gheorghe a fost cu Iovit, ă
pe la protopopul s, i dădea cu socoteală că ei l-au adus pe
Codreanu, dar nu putea săînt, eleagă cum stau lucrurile.

Codreanu tot ca dânsa.Ochii lui s, i mintea lui erau nu-
mai la Maria. Nu poate că cine s, tie ce, dar se mira s, i se
minuna cum poate cineva să se schimbe într-un timp as, a
de scurt as, a de tare. Nu-i vorbă, ochii îi râdeau s, i acum s, i
preajma gurii îi era croită tot pe plâns; pare însă că acum
tot n-ar fi pututs-o facă să plângă. Prea era voioasă, s, i
oarecum nu tocmai proastă.

E însă lucru s, tiut că femeile se schimbă foarte us, or,
nu numai as, a din Crăciun până în toamnă, ci până chiar
s, i din o clipă în alta.

Când ea află că Codreanu e în gazdă la Gheorghe s, i
n-a venit ca să stea, ca alte dăt, i, ci numai ca să dea bună
ziua, gura ei se croi pe râset, iar ochii ei erau pus, i pe plâns.

— Asta nu se poate, zise ea. Te s, tiu eu pe d-ta: iar mă
mint, i, ca să mă necăjes, ti s, i să mă faci să plâng. Să nu mă
crezi însă că sunt acum tot atât de proastă ca atunci. Ei
bine! nu te cred s, i n-am să plâng!zise ea cu îndărătnicie,
s, i lacrimile, păcătoasele de lacrimi, o năpădiră,încât nu-i
rămase decât să iasă rus, inată din casă.

Preoteasa ar fi voit să intre în pământ.Tot as, a Codreanu.În
zadar! Fata avea dreptate: ce-o să zică lumea dacă el nu
stă la dâns, ii?!

Gheorghe s, edea t, eapăn s, i tihnit în scaun s, i zâmbea
as, a pe sub mustat, ă, uitându-se când la el, când la ea.

— Dacă-i as, a, zise el în cele din urmă, apoi să mai
treacă s, i de la mine; n-ai ce să-i faci; are întâietatea: eu te
las aici.

A s, i rămas Codreanu, ca alte dăt, i: as, a trebuia să fie.Nu
e lucru mai urât decât femeia plângăreat, ă: dac-o iei cu bi-
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nele, se înduios, ează de o trec lacrimile, iar dacă-i vorbes, ti
verde făt, is, , vai de lume. Nu mai s, tii cum s-o iei s, i cum să
umbli cu ea: te moaie-n lacrimi de-t, i pierzi tot rostul.

Era rus, inat de silint, ele ce-s, i dădea preoteasa ca toate
să i le facă pe plac s, i de bucuria copilărească ce se oglindea-
n ochii plâns, i ai Mariei, iar ziua următoare îi venea să
plângă în fat, a bisericii pline de oameni, care se uitau la
dânsul râzând cu părere de bine.

Doamne! ce fericit ar fi putut el să fie dacă n-ar fi fost
acea noapte de nuntă! S, i totus, i...

Aici, în biserica plină de oameni, în fat, a altarului, căruia-
s, i închinase viat, a, făptura cea înaltă a Persidei se ridica
deasupra tuturora s, i pretutindeni se iveau ochii ei deschis, i
s, i limpezi. Era în ochii aceia ceva atât de linis, tit s, i de senin,
o voire atât de neîndoioasă, încât sub privirea lor trebuia,
parcă, să se aline furtuna mării, să se potolească para mis-
tuitoare a focului: cum ar fi putut el, om neajutorat, să
iasă de sub stăpânirea lor?

După Heruvim, când preotul a ies, it cu darurile, el s, i-a
plecat mai umilit decât de obicei capul spre pământ s, i a
stat cu ochii închis, i,pierdut oarecum în sine însus, i.

Simt, ea, ca niciodată mai înainte, că el nu mai poate
să facă ceea ce dânsa nu voies, te, s, i o nespusă înduios, are îl
cuprinse când se gândi la Maria, care era atât de subt, irică,
de fragedă, atât de dulce la fire s, i de obidoasă.

“Nu! îs, i zise el, nu te lega la nimic, că nimic nu mai
pot, i.”Era o mis, elie c-a venit aici când se s, tia legat încât nu
se mai poate dezlega. Dacă Persida ar fi s, tiut că el a venit
fără de voia lui aici s, i n-are în el destulă vârtute ca să se
hotărască la un fel, l-ar fi dispret, uit ca pe un nemernic.

S, i totus, i Maria era aici, iar Persida departe, s, i el nu
era în stare să plece de la Buteni, as, a cum voia, cât mai

97



curând: îi sângera inima când vedea cum tremură Maria
când stă aproape de dânsul s, i cum ochii ei se croiesc în
toată clipa pe plâns s, i iar râd în răsfăt, are.

“Ori sunt, ori nu sunt om!” îs, i zise el luni după-prânz.Trebuia
să plece la Arad.Nu! Nu la Arad!Peste dealurile care des-
part valea Cris, ului de a Murăs, ului nu era drum de care,
dar oamenii treceau pe poteci bătute, s, i el putea să facă
pe un cal bun în timp de vreo patru ceasuri drumul pe la
Chisindia s, i peste Văsoaia la Conop, în valea Murăs, ului,
de unde nu mai avea decât un ceas bun până la S, oimos, .

Iar cal găsea el la Buteni.As, a trebuia să facă dacă era
om: la părintele Isai, cu părintele la Mara s, i cu Mara la
Arad. Să se aleagă odată într-un fel.

Nu mai erau, când el a plecat, decât vreo trei ceasuri
până în seară, dar ziua era frumoasă, luna, des, i pe scăzute,
se ivise pe cer, s, i nu apunea decât după miezul nopt, ii, iar
calul era puternic s, i iute: omul adevărat vrea s, i face.

Dus de gândul acesta, el trecea grăbindu-s, i calul prin-
tre pădurile cu frunzis, pis, cat de brumă, ici verde de stejar,
colo galben de tei s, i apoi ros, u ca sângele de taur, iar după
ce s-a întunecat, aceeas, i lună, în razele căreia se plimbase
Nat, l pe t, ărmul Murăs, ului, îi lumina s, i lui calea.

Lungă, cotită s, i anevoioasă cale.Nu e lucru mai urât
decât să treci as, a singur s, i călare pe un cal iute prin mijlo-
cul unei lumi pustii: t, i se răscoles, te oarecum tot sufletul s, i
t, i-e în cele din urmă parcă nu-t, i mai pot, i da seama dacă e
înaievea ori visezi numai ceea ce t, i se întâmplă. Obosit de
drum s, i de singurătate, el nu mai s, tia deslus, it unde s, i cu
ce gând se duce s, i toatei se păreau ca prin minune. Auzise
de atâte ori vorbindu-se despre farmecele babelor, care te
fac să zbori călare pe ujog unde te cheamă ursita, s, i acum
simt, ea că nu se duce nici el, ci e dus.
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Cuprins de simt, ământul acesta, el se simt, ea atât de
us, or, încât îi părea oarecum rău când a început să audă
lătratul câinilor din S, oimos, .

În fire nu s, i-a venit însă decât la casa părintelui Isai;
abia acum s-a încredint, at că degeaba a făcut drumul cel
lung, căci el s, i aici tot el însus, i rămânea: nu era în stare
să bată la poartă, s, i-i părea bine că e noapte s, i nu-l vede
nimeni.

“Nu! zise el. Treaba aceasta pot eu s-o fac s, i fără de
părintele Isai.”Fără de Mara nu-i venea să meargă la Arad;
dar fără de părintele Isai putea să vorbească cu Mara. Nu
era nevoie să mai s, tie s, i el.

Porni dar înainte spre Radna, ca să stea peste noapte
la vreunul din birturile din apropierea mănăstirii s, i să
meargă apoi, ca mâine dimineat, ă, el singur la Mara.

La birt, unde nimeni nu-l cunos, tea, putea să intre fără
de sfială, să lase calul în grija vreunui argat s, i să ceară ceva
de mâncare, căci era flămând hămesit.

— Cunos, ti d-ta pe Mara? întrebă el pe slujnica ce-i
as, ternea masa.
— Cum să n-o cunosc? S, ade numai aci, a patra casă.
— Nu s, tii, e acasă?

— Alaltăieri s-a întros cu fiica ei de la Arad, răspunse
slujnica.

Codreanu simt, i că-i trece ca un fel de junghi prin
inimă s, i că i se taie vinele de la picioare.

— Cum? întrebă el. Persida e aici?
— Nu, răspunse slujnica, s-a dus chiar alaltăieri la călugărit, e.

Era o adevărată făcătură: Persida aici! De ce a venit?
De ce n-a rămas acasă, ci s-a dus la mănăstire? Ce s-a
întâmplat?

Era flămând s, i s-a sculat nemâncat de la masă; era
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obosit de drum s, i s-a dus să se mai plimbe pe t, ărmul
Murăs, ului.

Fusese, de când s, tia că dânsa se afla prin apropiere,
cuprins de un fel de fierbint, eli, s, i plimbându-se cu pas, ii
iut, i pe t, ărmul râului,resimt, ea mult, umirile fără de seamăn
pe care le avuse în apropierea ei. Ah, ce femeie!... ce fiint, ă!
Ce ademenitor îi era zâmbetul, ce dulce supărarea, ce us, or
curgeau vorbele de pe buzele ei, ce nesecat îi era sufletul! S, i
totus, i abia acum îs, i dădea seama că el n-a vorbit niciodată
deschis cu dânsa. Se deprinsese, încetul cu încetul, cu
gândul că are să-s, i petreacă toată viat, a în apropierea ei, că
altfel nu este cu putint, ă, s, i a s, i voit în nenumărate rânduri
să i-o s, i spună aceasta. Eraînsă în tot felul ei de a fi ceva ce
te stăpânea, încât nu puteai să-i spui decât ceea ce dânsa
voia. Te-nt, elegea de mai nainte s, i-t, i răspundea fără de
vorbe. Astfel el nu se mai îndoia că s, i dânsa voies, te, s, i
totus, i acum simt, ea că nu e în stare să-i vorbească fără
de înconjur: ar fi trebuit să fie la mijloc cineva care să-i
vie-ntr-ajutor s, i să deschidă vorba.

Avea tată s, i mamă, bun s, i bunică, rude s, i prieteni,
era iubit de o lume întreagă, s, i acum se simt, ea singur
s, i părăsit de tot, i s, i stătea sperios în drum ca puiul care
s-a pierdut de clos, că; el însus, i rupsese toate legăturile,
se desfăcuse de tot, i ai lui s, i nu mai era cine să-i vie într-
ajutor.

Dimineat, a s-a sculat pe când se mijea de ziuă. S, tia
că Mara pleacă foarte de dimineat, ă s, i t, inea s-o găsească
acasă; s, i totus, i el îs, i făcea de lucru s, i parcă ar fi dorit în
fundul inimii lui ca să vie prea târziu la casa ei.

As, a a s, i fost: portit, a era încuiată.
S-a dus cu inima încles, tată la pod, unde s, tia c-ar putea

s-o găsească. Nu era nici aici. El o vedea însă din jos de pod,
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la depărtare de câteva sute de pas, i, unde oamenii încărcau
lemne pe plute, dar nu s-a dus la ea. De ce să meargă? Tot
era mai bine, mai us, or, mai firesc să vorbească mai nainte
cu Persida.

A plătit dar omului pe care l-a găsit acolo creit, arii s, i a
trecut podul.Iar acum îi venea să se întoarcă iar înapoi la
Buteni.Trecuseră opt ceasuri. Cum putea el să sune acum,
la un timp atât de nepotrivit. Era peste putint, ă să i se dea
voie de a vorbi cu dânsa.

El îs, i luă inima în dint, i s, i sună.
— Ce dorit, i? îl întrebă sora bătrână, înaltă s, i slabă, care se
ivi în us, ă.

— As, putea, vă rog, să vorbesc cu domnis, oara Persida
Bârzovanu? întrebă el.

— Domnule, acum nu se poate, îi răspunse sora. S, i,
adause ea, nici nu s, tiu cine suntet, i d-voastră.

El scoase din portofelul său un bilet de vizită s, i i-l dete.
— Să spunet, i, îi zise, domnis, oarei c-o rog să mă vestească
dacă s, i când voi putea s-o văd.

Sora îl pofti să se as, eze s, i să as, tepte, apoi încuie us, a
s, i se depărtă.Persida se afla în bucătărie.Ea nu venise la
mănăstire cu gândul de a rămânea aici, dar a găsit-o pe
maica Aegidia făcând proviziune de compoturi pentru
iarnă s, i era peste putint, ă să nu pună s, ort, ul ca să-i dea
ajutor. Seara apoi,când era vorba să se întoarcă acasă, îi
era foarte greu să plece. Se simt, ea atât de bine aici, unde
a crescut s, i unde toate o potoleau s, i-i dădeau tărie.

A iubit totdeauna pe maica Aegidia, dar încă nu s, tiuse
c-o iubes, te: acum ar fi voit să s, adă la picioarele ei s, i să-i
sărute mâinile. Nu mai era cum a fost, s, i parcă se lumina
toată mănăstirea când ochii lor se întâlneau.

“O adevărată minune”, as, a zicea maica Aegidia în gân-
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dul ei. Se potolise neastâmpărul copilăresc s, i năvălnicia
adeseori sălbatică, s, i fata ei era as, ezată, înt, eleaptă s, i dui-
oasă, un adevărat giuvaier de femeie. De aceea nici nu mai
putea să-i vorbească în felul de mai-nainte s, i Persida se
simt, ea înălt, ată în gândul ei când vedea că o ia parcă i-ar fi
soră ori prietenă.

Sâmbătă seara au stat până spre miezul nopt, ii des, tepte
s, i au vorbit despre toate, afară de un singur lucru. De ce să
vorbească s, i despre acesta? Ea s, tia cum gândes, te maica Ae-
gidia, s, i mai ales aici, între zidurile mănăstirii s, i sub ochii
maichii Aegidiei, nu putea nici dânsa să gândească altfel.
Era de sine înt, eles că nimic nu e mai presus de dorint, a
părint, ilor, mai ales când ei trăiesc, ca Mara, numai pentru
copiii lor.

S, i totus, i Persida tresări cuprinsă de un fel de spaimă
când citi numele: Pavel Codreanu.

— Ce e? întrebă maica Aegidia cu o asprime care rea-
mintea timpurile trecute.

— Domnul acesta, răspunse Persida dându-i biletul, e
un absolvent de teologie, pe care îl cunoas, tem din Arad.

— Dar tu s, tii...
— Trebuie să-l văd, o întrerupse Persida, altfel s-ar mâhni
mama.Obrajii călugărit, ei se ros, iră. Îi era parcă se dărâmă
casa în capul ei. Grozav gând! Încă un suflet pierdut! Cea
mai iubită dintre fetele ei se ducea s, i ea, ca să-s, i petreacă
viat, a în ticălos, ie omenească.

— Du-te, fata mea! grăi dânsa cu blândet, e umilită.
Dacă e dorint, a mumei tale, trebuie să-l vezi chiar acum.

Persida-s, i dezlegă s, ort, ul, sărută mâna maichii Aegi-
diei, apoi se depărtă ducându-s, i s, ort, ul în mâna stângă, ca
să-l atârne la locul lui s, i să meargă-n sala de as, teptare.

Îi era însă greu să meargă as, a, fără de veste, s, i ar fi
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voit să-s, i mai facă timp de răzgândire.
“Nu! îs, i zise peste put, in, ridicându-s, i capul. Să văd

ce voies, te.”La us, a sălii de as, teptare iar se opri s, i stete pe
gânduri.
— Te rog să ne las, i singuri, grăi întorcându-se spre sora
ce-o însot, ise s, i era datoare să stea s, i dânsa-n sală în vreme
ce Persida vorbea cu tânărul.

Sora se plecă umilită.
— Aceasta eu nu pot s-o fac! răspunse ea. S, tii prea bine că
n-as, putea s-o fac fără ca să-mi mărturisesc păcatul, s, i s, tii
s, i pedeapsa.

Persida-i apucă mâna s, i se uită stăruitor în ochii ei.
— Te rog să suferi pedeapsa, căci Dumnezeu ît, i va ierta
alte păcate în schimbul ei. Te rog, zise ea, căci n-ar fi cu
putint, ă să vorbim deschis dacă n-am fi singuri!

Sora-s, i plecă mai umilită capul s, i-i făcu semn să se
ducă.Codreanu se cutremură s, i sări-n picioare când Per-
sida se ivi voioasă-n us, ă.

— As, a-i că te miri? zise el mergând spre dânsa.
— Nu, răspunse ea întinzându-i mâna. Văzând biletul d-
tale, mi-am închipuit numaidecât c-ai fost pe la mama s, i
ea te-a trimis aici.

— N-am văzut-o, grăi el. Am căutat-o, ce-i drept, dar
n-am găsit-o nici acasă, nici la pod. Am aflat însă ieri seară
că es, ti aici, s, i am venit.

— As, a! zise ea, oarecum us, urată. Carevasăzică, nu ai
vorbit cu mama.

— Nu încă!Ea-l pofti să se as, eze, se as, eză s, i ea, apoi
rămaseră câtva timp strâmtorat, i: el nu s, tia cum să înceapă,
iară ea as, tepta să vadă ce vrea el.

— Am fost foarte mirat când am aflat că ai plecat de la
Arad, începu el în cele din urmă.
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Persida zâmbi, stete put, in pe gânduri, apoi obrajii i se
umplură de sânge.

Era hotărâtă să-i spună fără de înconjur cum s-au pe-
trecut lucrurile, de ea s-a hotărât deodată să plece: as, a
trebuia să facă, s, i ea nu putea să facă decât cum trebuie.
Acum însă, când se afla fat, ă în fat, ă cu el, ea nu putea —
nu! — mai bine moartă!

Gândul omenesc străbate într-o singură clipă s, i tim-
pul, s, i depărtările, s, i acum, în clipa aceasta, ea vedea în
gândul ei toate cele petrecute s, i-l vedea s, i pe el umblând
răzlet, prin lume, ajuns din om neom, nenorocit fără de
vina lui. Se împăcase cu gândul că ea nu poate să-l ajute s, i
că nu le rămâne amândurora decât să uite cele petrecute,
care nu erau, la urma urmelor, decât o nebunie de tineret, e.
Îi era însă rus, ine c-a crezut că poate să-l mai s, i batjoco-
rească spunând altui bărbat ceea ce numai ei amândoi
s, tiau.

— Mi s-a urât de învălmăs, eala s, i de zgomotul lumii, îi
răspunse ea, s, i mi-a venit dorul de linis, tea acestei case!

— S, i ai să rămâi aici, se înt, elege, zise el râzând.Ea
stătu put, in pe gânduri, s, i sufletul parcă i se înălt, a.
— D-ta râzi, grăi dânsa; nu trebuie însă să scapi din vedere
că eu aici am crescut s, i că sunt femeie. D-voastre, bărbat, ii,
vă avântat, i cu inimă îndrăzneat, ă în toiul lumii s, i totus, i
nu o dată suntet, i cuprins, i de dorul singurătăt, ii; dar noi,
femeile, care numai rezemate de alt, ii putem să trecem
prin lume?

Codreanu iar zâmbi.
— D-ta n-ai decât să vrei pentru ca să-t, i găses, ti reazem,
zise el.
— S, tiu, întâmpină ea tot zâmbind cu ironie. Sunt tânără,
frumoasă s, i des, teaptă: nu-mi mai lipses, te decât inima
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us, oară pentru ca să-mi iau avânt. Eu mă înspăimânt însă
când mă gândesc la mult, imea datoriilor pe care le iau
asupra mea când ies de aici, s, i sunt cuprinsă adeseori de
simt, ământul că nu pot să le împlinesc pe toate.

— Dar, zise el, datorii avem cu tot, ii.
— S, i foarte rar avem s, i mult, umirea de a le împlini, îl între-
rupse ea.
— As, ! zise el. Dar atunci cei mai mult, i dintre noi s-ar fi
simt, it foarte nenorocit, i.

— Nu, zise ea; suntem, dar nu ne simt, im, fiindcă omul
se deprinde cu toate. Închipuies, te-t, i că eu nu rămân aici.
N-as, putea să stau as, a...fată mare. Ar trebui să mă mă-
rit. Să zicem că-mi găsesc un sot, mai presus de toate
as, teptările mele. De unde pot eu să s, tiu dacă nu voi prinde
mai târziu slăbiciune pentru altul? Ce fac atunci? Sunt ori
nu datoare să-i mărturisesc sot, ului meu adevărul?

— Da! zise el cu toată hotărârea.
— Dar dacă as, fi avut mai nainte slăbiciune pentru altul?
urmă ea, tot sunt datoare să-i mărturisesc adevărul?

El tresări.
— Da! zise iar, însă de astă dată cam cu jumătate de gură.

— S, i-o să se bucure dânsul?
— Nu tocmai.
— Atunci, grăi dânsa râzând, e parcă mai cuminte să nu-mi
fac datoria. De ce să-i spun când îl mâhnesc prin aceasta?
Am să mă deprind încetul cu încetul cu gândul că datoria
mea e să tac, să fiu făt, arnică s, i să-mi fac de-a sila celelalte
datorii... pe cât le pot. Urâtă viat, ă!

El se uită nedumerit în fat, a ei.
— Bine, domnis, oară, zise el strâmtorat, dar d-ta tot n-ai
putea să rămâi aici.

— De ce nu?
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— Fiindcă nu e cu putint, ă.
— De ce să nu fie cu putint, ă?
— Pentru că es, ti, dacă nu mă îns, el, ortodoxă.
— Să trecem peste aceasta, grăi dânsa as, ezată. Când e
vorba de viat, ă s, i de moarte, nu ne mai uităm la asemenea
lucruri mici. Oameni suntem, la urma urmelor, cu tot, ii, s, i
Dumnezeu e unul s, i acelas, i pentru tot, i.

— Eu tot nu cred că ai să rămâi aici, zise el iar în glumă.
— Nici eu nu cred, răspunse ea. Voiesc numai să zic că cel
put, in acum nu e pentru mine gând mai ademenitor decât
să rămân aici, s, i m-as, simt, i foarte nenorocită dac-as, fi
nevoită să plec. Mă simt atât de bine aici, s, i mai am încă
timp destul pentru zbuciumările viet, ii.

Codreanu începu să tremure.
— Carevasăzică, grăi dânsul cu glas înăbus, it, es, ti hotărâtă
să rămâi aici?

— Nu, răspunse ea, eu n-am nici o hotărâre, s, i dacă
mama astăzi va zice să ies, voi ies, i mâine. Răspund numai
la întrebarea pe care mi-ai pus-o râzând. M-as, simt, i neno-
rocită dac-ar trebui să ies acum.Peste un an, peste doi —
nimeni nu s, tie ce are să simtă — voi ies, i cu inima us, oară;
acum mi-ar fi foarte greu!

Codreanu o înt, elegea deplin s, i nu mai s, tia ce să-i zică,
ci se uita numai cu ochii t, intă la un colt, al odăii.

— S, i dacă eu te-as, ruga? întrebă el sfios s, i cam cu
jumătate de gură.

Ea se ridică s, i rămase stând dreaptă s, i cu ochii în jos.
— D-ta s, tii că t, iu mult la d-ta s, i n-as, putea să zic nu! răs-
punse ea încet. Dar t, ii s, i d-ta la mine s, i nu es, ti în stare
să-mi faci silă. Mai târziu! Nu-i as, a?

— Da! răspunse el ridicându-se.
— Ît, i mult, umesc, grăi dânsa întinzându-i mâna.
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El apucă mâna s, i o sărută.
— Ai să mai treci pe la mama? întrebă ea.
— Nu! răspunse el hotărât.
— Ît, i mult, umesc, grăi iar dânsa, s, i la revedere!
El îi sărută încă o dată mâna, apoi dânsa se retrase s, i peste
put, in intră sora bătrână, înaltă s, i slabă, ca să descuie us, a
pe care avea să plece Codreanu.
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Cine ce poate

Mare lucru târgul de toamnă de la Arad!Timp de câteva
săptămâni drumurile de t, ară toate sunt pline de care în-
cărcate, care aduc bogăt, iile din s, apte t, inuturi, ca să le
desfăs, ure prin piet, ele s, i prin ulit, ele Aradului s, i pe câm-
pia de dimprejurul lui,unde s-adună care cu poame de
pe Cris, uri s, i din valea Murăs, ului, cu lemnărie din munt, ii
Abrudului s, i cu bucate de pe câmpia mănoasă,se-ns, iră bu-
toaiele cu vin din Podgorie ori cu rachiu de pe Murăs, s, i
se îngrămădesc turme de oi venite din Ardeal, ciurde de
porci aduse de pe lunci, herghelii de cai crescut, i pe poie-
nele munt, ilor s, i cirezi de vite mânate de jelepari umblat, i
prin lume.

Ce mult, ime de oameni s, i ce amestecătură de tipuri s, i
de porturi s, i de limbi! E parcă aici e mijlocul pământului,
unde se întâlnesc toate neamurile. Pe-nserate s-aprind
împrejurul oras, ului mii de focuri, la care stau de vorbă ori
îs, i petrec cântând aici români, colo unguri, mai departe
s, vabi ori sârbi, iar printre aces, tia slovaci, ba până chiar s, i
bulgari.

Dar tot românul, săracul, e s, i aici cel mai de frunte,
căci vine iarna geroasă s, i ajunge la pret, cojocul călduros,
la care nimeni atât demult ca românul nu t, ine.



S, i nu e numai că tot românul vrea să-s, i aibă cojocul,
dar t, ine să-i mai fie s, i frumos împodobit cu flori tăiate
de carmajin ori cusute-nfire de ibris, in. Nu-i cojocul, ci
podoaba de pe el ceea ce-i aduce câs, tig cojocarului: atât se
plătes, te, dacă e frumoasă, cu mâna largă s, i pe întrecute.

Nici că se poate pentru un cunoscător mai mare mult, umire
decât să treacă printre s, atrele cojocarilor din Arad, ca să
vadă unul câte unul cojoacele de probă. Frumosul e fru-
mos, nu-i vorbă, pretutindenea, dar cojoace frumoase ca
la Arad nicăieri nu se găsesc, fiindcă mai rar găses, ti aiurea
oameni care pot să le plătească.

Trică-s, i împlinise de mult anul, dar tot mai rămăsese
la Claici, fiindcă îi era greu să plece ca să-s, i înceapă cei doi
ani de călătorie.

Nici că intră însă calfele de cojocari la stăpân decât
de două ori pe an: fie la Sf. Gheorghe, fie mai ales la Sf.
Dimitrie, pe când cojocarii au mult de lucru. Apoi o calfă
trebuie, mai nainte de a ies, i în lume,să-s, i arate destoi-
nicia, pentru ca stăpânii să s, tie ce poate s, i cum au să-l
plătească. El s-a învoit dar cu Claici ca să coase pentru târ-
gul de toamnă o bundă, adică o blană de miel, lungă până
la pământ, albă s, i împodobită cu flori cusute-n ibris, in. A
lucrat patru luni de zile la ea, dar s, i era frumoasă, încât
Claici n-o lăsa mai jos de două sute deflorini s, i li se lăuda
tuturora că el l-a scos calfă pe Trică.

Iar Trică stătea rus, inos în dosul bundei de probă, ca
să fie la îndemână când vin stăpânii care caută calfe. Era
tot lung s, i des, irat, tot motolog s, i gură-cască, dar mai ne-
spălat s, i mai nepieptănat decât odinioară. Se împlinise
aproape un an de când plecase soră-sa de la Arad,s, i de
atunci pierduse obiceiul de a se pieptăna când merge la
masă.
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Deoarece breasla cojocarilor din Arad t, inuse mort, is,
ca cojocarii din alte părt, i să nu-s, i poată scoate marfa la
vânzare decât în ziua a treia, Bocioacă-s, i avea s, i el, ziua-
ntâi s, i ziua a doua, lăzile-nchise s, i se plimba printre s, atrele
cojocarilor din Arad, ca să vadă ce lucruri frumoase au mai
scos în târg.

— Cine a făcut bunda asta? întrebă el uitându-se cu
de-amănuntul la cusături.

— Eu! răspunse Trică, făcând un pas înainte.Bocioacă,
tot înalt s, i subt, ire s, i el, se uită de jos până sus la Trică. Îi
era parcă nu se poate ca acele mâini mari să fi cusut florile
cele atât de curat scoase.

— Ei bine, băiete! zise el. Când ai ies, it calfă?
— De Sf. Gheorghe.
— Vrei să vii la Lipova? Eu sunt Bocioacă, starostele.
— S, tiu, că s, i eu sunt de pe acolo.
— De unde?
— De la Radna.Bocioacă se uită din nou în fat, a lui.
— Doară nu es, ti fratele Persidei? grăi el. Parcă-mi semeni
s, i tu cu mă-ta.

— Asta e! răspunse Trică râzând.
— Ce-a avut mă-ta cu neamt, ul? întrebă starostele, schim-
bând vorba.

— Care neamt, ?
— Hubăr. Care altul?
— Eu nu s, tiu nimic, răspunse Trică, cu atât mai mirat cu
cât mumă-sa era s, i ea aici în târg s, i nu-i spusese nimic.

— Bine, grăi Bocioacă, a luat podul de la dânsa s, i pare-
mi-se c-a îns, elat-o s, i cu pădurea de la Cladova.

— Eu, zise Trică râzând, nu cred că poate cineva să-
ns, ele pe mama.Bocioacă iar se uită la băiat. Era parcă ceva
foarte des, tept în ochii lui.
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— Ei! vii? întrebă el din nou.
— Vin.
— Ce ceri?
— Nu mai cer nimic, răspunse Trică. Nu mi-e destul că
stau la casa d-tale?! O să-mi dai ce-i socoti.

Bocioacă era încântat.
— Când vii?

— Chiar acum, după târg!
— Vorbă încheiată! grăi Bocioacă s, i-i strânse mâna, apoi
se duse mai departe.

Iar Trică nu mai avea astâmpăr. Voia să vadă pe mumă-
sa, ca să afle ce s-a întâmplat cu Hubăr s, i să-i spună că
s-a-nvoit cu Bocioacă,acelas, i Bocioacă în casa căruia nu
fusese primit ucenic.

— Auzi vorbă! striga Mara, punându-s, i mâinile în
s, olduri.Se bucura cum de mult nu s-a mai bucurat. Lasă
că-i părea bine că Trică a intrat calfă tocmai la Bocioacă,
dar avea s, i mare trebuint, ă să-i fie feciorul prin apropiere.

De când aflase că Codreanu s-a-nsurat s, i s-a popit, ea
îs, i pusese de gând să n-o mai lase pe Persida la călugărit, e.
Nu era însă chip s-o scot, i din mănăstire. Ea zicea, nu-i
vorbă, că nu mai stă, dar potrivea mereu lucrurile as, a ca
să mai rămâie, s, i nu mai s, tiai ce să-i faci ca s-o scot, i.

Duminicile s, i zilele de sărbători Mara o lua s, i-o ducea
la biserica de la Lipova. Foarte adeseori însă Mara era dusă
pe la târguri, s, i atunci Persida lua pe vreuna din fetele de
român ce se aflau la călugărit, e s, i tot se ducea. Le părea
foarte rău călugărit, elor, căci era, dacă-i vorba,chiar mai
frumoasă biserică acolea în mănăstire, dar Persida t, inea
să meargă la biserica ei s, i nu putea nimeni s-o oprească.
Ba s-a făcut încetul cu încetul obicei că Persida lua toate
fetele de român cu dânsa,încât era o frumuset, e să le vezi,
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s, i lipovenii t, ineau mult la fata Marei.
— Minunat lucru! grăi dar muma. O să te duci dumi-

nicile s, i zilele de sărbători s-o iei pe Persida, ca s-o duci
la biserică. Nu le prea place călugărit, elor că duce fete cu
dânsa. Apoi să facem ce-om face ca s-o scoatem de acolo.

— Da! răspunse Trică voios. Dar cu Hubăr ce-ai avut?
— Ce să am? grăi Mara. Nu cumva sunt proastă ca să alerg
s, i să muncesc, apoi să împart câs, tigul cu dâns, ii? Nu câs, tig
nimic s, i n-am nimic de împărt, it!

— Bine, dar aud că t, i-a luat Hubăr podul.
— Nu-mi mai trebuie mie podul acela! Stau toată ziua

pentru cât, iva creit, ari, când am atâta treabă în altă parte.
Lui Trică îi părea cu toate aceste foarte rău. Nu se

putea împăca cu gândul că mumă-sa nu mai e podărit, ă,
când toată lumea îi zicea“Podărit, a”. Apoi îi era parcă i-ar
fi venit lui să ia podul în arândă,fiindcă grozav îi plăcea să
vadă creit, arii adunat, i grămadă s, i nu se putea împăca cu
gândul că o să dea s, i el creit, ari când va trece de aici înainte
podul.

— S, i, uite, zise el, mie îmi venise gândul să stau acasă
cu voi, să mă duc diminet, ile s, i să mă întorc serile.

— Să stai, dragul mamii! grăi Mara înduios, ată, ca să
fim odată oameni adunat, i s, i noi.

— Dar o să dau prea mult, i creit, ari.
— De asta să nu-t, i pese, zise ea încet, căci tot ai nos, tri sunt
creit, arii. Gheorghe a luat podul în tovărăs, ie cu mine.

Pe drum apoi, de la Arad până la Radna, le-a mai înt, eles
Trică s, i celelalte.

Se plângea Mara că-i merg treburile rău de tot. Ar fi
fost în stare să jure că pierde cu pădurea s, i ar ajunge în
sapă de lemn dacă nus-ar ajuta cu plutele, pe care le vinde
cu pret, bun după ce descarcă stânjenii.
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— Numai eu s, tiu, dragul mamii, zicea dânsa suspinând,
cât mă frământ ca s-o scot la capăt. Mi-au scos vorba că
am adunat bani mult, i s, i tot, i mă fură, tot, i umblă să mă
îns, ele. Ba mai vine s, i popa Isai de la S, oimos, s, i zice cui
numai vrea să-l creadă că sunt zgârcită s, i că numai eu
sunt de vină dacă n-a luat Codreanu pe Persida. Drăgut, a
mamii!Las’ c-o să găsească ea altul s, i mai s, i decât dânsul.
Voia să scoată sufletul din mine s, i să-mi ia cel din urmă
ban. N-am, dragul mamii:de unde să dau mai mult decât
ceea ce pot? Tu s, tii că put, in a mai rămas de la fie iertat
tatăl vostru: las’ că nu m-am atins de al vostru,dar am mai
s, i adăugat put, in câte put, in, cum biet am putut, ca să avet, i
s, i voi câte ceva. Avet, i! Ai s, i tu, are s, i Persida; popa cerea
însămarea cu sarea!

Spunea Mara, spunea mereu s, i nu mai sfârs, ea, iar
Trică nu putea decât să le creadă toate. Când vorba era însă
de Codreanu, trebuia să zică s, i el o vorbă, căci îl cunos, tea
mai bine s, i t, inea mult la el.

— Să crezi, mamă, gândi dânsul, că Codreanu nu cerea
nimic.
— Ferit-a Sfântul! răspunse Mara. El nu, dar s-a vârât la
mijloc popa Isai s, i le-a stricat toate. E însă mai bine as, a!
N-a fost să fie!Fiecare cu norocul lui! Nici nu era el om
pentru fată ca Persida; pe unul ca dânsul l-ar bate Persida
în fiecare zi de două ori.

Cam as, a gândea s, i Trică.Nu-i vorbă, acum, după un
an, se făcuse mai înaltă s, i părea mai subt, ire soră-sa; t, i-ar
fi venit să-i zici c-o clatină vântul; călca însă t, eapăn s, i mă-
runt ca maica econoamă, încât parcă se scutura pământul
sub picioarele ei, s, i era în căutătura ei s, i împrejurul buze-
lor ei ceva îndărătnic, aspru s, i nemilos, parc-ar fi voit în
toată clipa să strige:“Trebuie!”
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Era cu toate aceste foarte voioasă s, i ar fi voit s-adune
toată lumea, ca să-i spună că fratele ei a venit s-o ia la
biserică s, i are să rămâie aici.

— Dar, zise el, mergem la noi la biserică.Ea stete put, in
pe gânduri.
— Nu, grăi apoi, rămânem tot la Lipova s, i ne ducem după
biserică acasă.

În zadar, femeia tot femeie! Se uita la fratele ei cel înalt
s, i lat în umeri, care îs, i pusese hainele negre s, i trecuse pe
la bărbier mai nainte de a fi venit la dânsa. Ea-i potrivi
legătoarea la gât s, i-i scutură pe ici,pe colo haina atingând-
o us, urel cu vârful degetelor; voia să meargă cu el la biserica
de aci, unde tot, i o cunos, teau.

Iară el voia numai ceea ce vrea dânsa.O luară dar, tot
ca odinioară, la dreapta, ca să treacă prin fat, a măcelăriei.

Ce deosebire însă!Atunci ea s, tia că Nat, l are s-o vadă
trecând, s, i totus, i era cuprinsă de un fel de les, in; acum nici
prin gând nu-i trecea că are să dea ochii cu el, s, i totus, i n-a
tresărit când l-a zărit la us, a măcelăriei, ci s-a uitat lung s, i
fără de sfială la el.

Ce schimbare într-un timp atât de scurt! Nu-i vorbă,
s, ort, ul îi era s, i acum curat s, i cărarea i se vedea, ca odinioară,
prin părul neted pieptănat, dar era măcelar adevărat: om
cu fat, a plină s, i mai mult ros, ie decât rumenă, cu brat, ele
puternice strânse de mâneca suflecată s, i cu pieptul ies, it
înainte.

S, i se uita s, i el tot lung s, i fără de sfială la dânsa s, i la
fratele ei, care nu voia, parcă, să-l vadă s, i ar fi dat mult
dacă soră-sa nu l-ar vedea nici ea.

Un lucru nu-i era nici Persidei cu putint, ă: să treacă
ulit, a, ca să apuce pe la colt, . Ea clătină zâmbind voioasă
din cap, dar îs, i urmă drumul înainte, rămânând în partea
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despre mănăstire a ulit, ei, încât Nat, l se uită dezamăgit în
urma ei s, i răspunse la salutare abia după ceea trecuse.

Lucrurile veniseră fără de veste s, i s-au petrecut atât de
iute, încât el stătea buimăcit s, i nu-s, i dădea seama decât că
mai nainte ea avuse pe frunte s, i mai ales pe tâmple fire de
păr cret, s, i răzlet, , iar acuma părul îi s, edea neted pe frunte.

— Când s-a întors Nat, l acasă? întrebă Persida după ce
se mai depărtară.

— Tu trebuie să s, tii mai bine decât mine, răspunse
Trică îndârjit.
— De ce să s, tiu?
— Es, ti mai de mult aici.
— Duminica trecută nu era acasă, grăi dânsa. L-ai mai
văzut tu la Arad după ce am plecat eu?

— Nu s, tiu, răspunse Trică mai îndârjit. Nu-mi mai
aduc aminte. Nu, nu l-am mai văzut. Dar ce ai tu cu el?

Persida se uită râzând la fratele ei.Un lungan, ce-i
drept, dar un băiat care abia peste două luni împlines, te
s, asesprezece ani: ce putea el să înt, eleagă?

— Fii băiat cuminte, Trică, zise ea; tu s, tii că nu am
nimic cu el s, i nici nu pot avea. Tocmai de aceea îmi pare
însă bine că i-au ies, it prostiile din cap.

— De unde s, tii că i-au ies, it?!
— Văd eu, răspunse ea.As, a s, i credea fata Marei, des, i nu era
tocmai as, a.El n-a alergat, ce-i drept, nici la biserică, nici la
Radna după dânsa, dar munte cu munte nu se întâlnes, te,
însă om cu om da — mai ales acum toamna, în timpul
culesului de vii.

De la Radna înainte, spre apus, se întinde podgoria
cea vestită a Aradului, un lung s, ir de dealuri acoperite cu
vii. Cale de o zi bună,până la Măderat, la poalele dealurilor,
sat se îns, iră de sat, iar printre vii sunt risipite cramele, pe
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care nimeni n-a încercat încă să le numere.
Ce-i aci în timpul culesului, pe la începutul lui octom-

brie, aceasta nu poate s-o s, tie decât cel ce a văzut cu ochii
lui.

Serile, venind despre Arad pe s, esul neted, vezi în fat, a
ta parcă un alt cer, un fel de negreat, ă întinsă în fat, a ta
s, i nenumărate lumini risipite pe ea — focurile ce ard la
crame, prin paghini s, i pe fânet, ele acum cosite s, i lăsate
de păs, une. Din când în când răsună prelung câte o pus, că
descărcată ori se ridică pe ici, pe colo câte o rachetă,încât
simt, i pe nevăzute că e lume, lume, multă lume risipită pe
colo pe dealuri s, i prin văi.

Săptămâni de zile de-a rândul vin mereu s, i de la deal,
s, i de pe s, es, unii ca să lucreze, alt, ii ca să petreacă câteva
zile bune, tot, i veseli, tot, i gata de a se bucura de viat, ă.

O dată numai pe an e culesul viilor, s, i păcat ar fi să
petreci s, i astă singură dată dormind nopt, ile când ele sunt
atât de linis, tite s, i de răcoroase, iar luna niciodată s, i nică-
ieri nu-s, i revarsă lumina as, a din plin ca acum s, i aici, unde
razele ei se răsfrâng oarecum din coastele dealurilor spre
s, esul întins ca o mare.

Ici fluier, colo cimpoi, mai departe o chitară, o vioară,
o harmonică s, i iar un taraf de lăutari, pretutindenea câte o
descărcătură de pus, că, o rachetă ori cel put, in câte un chiot
de fiecare vadră turnată în butoi, s, i tot, i stau la poves, ti,
cântă, joacă, petrec în zburdalnică învălmăs, eală.

S-alergi cale de două zile pe nemâncate, ca să iei parte,
iar Nat, l nu era decât aci la Lipova: cum ar fi putut să stea
acasă când aveau s, i ei vie la Păulis, s, i venise anume de cules
acasă?

Luni dimineat, a el s, tia că Persida nu s-a întros la călugărit, e
s, i nu se mai îndoia c-a rămas s, i ea de cules acasă.
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Celelalte veneau de la sine.Pleci în timpul culesului de
cu seară cu un prieten as, a la un noroc, treci din cramă în
cramă, s, i numai bunul Dumnezeu s, tie unde s, i cu cine te
pomenes, ti în zori de zi, căci oriunde soses, ti, oamenii sunt
bucuros, i de oaspet, i s, i cu plin te primesc, oriunde ajungi,
găses, ti ori ît, i faci prieteni.

Luni după-amiazăzi el s, tia că Mara e s, i ea cu ai săi la
vie, cale de vreo jumătate de ceas mai spre Radna; iar pe
înserate el a luat pus, ca pe umăr s, i a urcat voios s, i căpres, te
spre culmea de unde putea să vadă când s, i încotro pleacă
fata Marei.

O vedea, s, i ce n-ar fi dat ca s, i ea să-l zărească pe el sus
în culme!El descărcă deodată amândouă t, evile pus, tii; însă
era sus în deal s, i descărcătura pierdută în vânt suna ca în
sec.

Persida s, i Mara, care se aflau în fat, a cramei acoperite
cu trestie, cu toate aceste se întoarseră spre culme.

Era departe pân-acolo, încât abia se mai vedea omul
care descărcase. Persida însă tot îl recunoscu s, i, în semn
că-l cunoas, te, ridică mâna în sus.

— Cine-i acolo? întrebă Mara mirată că fiica ei îl cunoas, te.Persida
se uită râzând la ea. S, tia că e certată muma ei cu Hubăr,
dar acum era culesul viilor.

— Cine să fie? răspunse ea. Nebunul de Nat, l!Mara
rămase câtva timp buiguită. Nat, l? Iar Nat, l? Parcă-i venea
s, i tot nu-i venea să se supere. În zadar! era femeie s, i
mamă, s, i mare lucru ar fi ca o mamă să se supere când
vede că fata ei ia mint, ile flăcăilor.

— Curat nebun! zise ea uitându-se cu ochii scrutători
la fiica ei.
— I-a mai trecut, mamă, grăi Persida, care-i înt, elese gân-
dul, s, i o să-i treacă de tot când va vedea ce e s, i cum.
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Mara era cea mai fericită din toate mumele: nu vorbele
Persidei, ci felul în care ele fuseseră rostite o încredint, au
că fata ei e cea mai cuminte din toate fetele.

— Te pomenes, ti că nebunul acela, zise ea, o să ne stea
până la miezul nopt, ii în vârful dealului.

De asta se temea s, i Persida.Se îns, elau însă amândouă.Nat, l
descărcase, ce-i drept, pus, ca pentru ca Persida să se uite
spre dânsul. Când a văzut, însă, că ea se uită, îi face semn,
ba se mai uită s, i Mara, el s, tia că ele vorbesc despre dânsul,
simt, ea că de bine nu pot să-l grăiască s, i-i era rus, ine.

“Ce fleac de om! îs, i zise el necăjit pe sine, îs, i aruncă
pus, ca iar pe umăr s, i porni mai departe. Îndrăcită femeie!”
adăugă apoi într-un târziu.

Iară Persida se uită lung după dânsul s, i se bucura în
gândul ei.Nici că l-a mai văzut trei zile de-a rândul, des, i
fetele ca dânsa multă lume văd în timpul culesului de vii.

Joi pe înserate ea a plecat cu nevasta lui Bocioacă, cu
vărul lui Bocioacă, Andrei, care era scriitor la notarul din
Minis, , cu notarul de la S, oimos, s, i cu domnis, oarele Emilia
s, i Nina, nepoatele părintelui Isai,ca să meargă la crama
părintelui Ioan de la Minis, .

Trecând as, a, printre crame, s-au mai oprit ici, s-au
mai oprit colo, încât au petrecut peste două ceasuri pe
drum s, i s-au sporit la patrusprezece ins, i pe când au sosit.

Să vezi apoi părere de bine s, i chiote de veselie s, i tus,
dat de lăutarii fără de care părintele Ioan n-ar fi putut să-s, i
facă culesul.

S, i ce mare era mirarea Persidei când s-a pomenit că
iese din învălmăs, eala aceasta la iveală Nat, l s, i vine la dânsa
cu mâna întinsă s, i râzând s, trengăres, te.

— Dar d-ta cum ai ajuns aici?
— Mare lucru! Parcă n-ai nici un prieten care are un prieten
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ca să te aducă aici? Nu cumva credeai c-o să scapi de mine?
— Nici nu voiam să scap; îmi pare bine că te văd s, i mai

de aproape.
— De!... o să vedem!... grăi el cu îndoială s, i rupse vorba

fiindcă se puseră alt, ii la mijloc.
Lucru neînt, eles de mintea omenească!Persida era fată

cuminte s, i pusese în gândul ei toate lucrurile la cale: ochii
ei însă erau dus, i mereu după dânsul s, i râdeau când se în-
tâlneau cu ai lui. Parcă-i era frate, parcă-i era copil, parcă-i
era rupt din suflet, atât de mult se bucura când îl vedea vo-
ios, vorbăret, , s, i inima i se strânse când el veni s-o poftească
la joc. El juca atât de frumos, iară ea nu s, tia să joace valsul.

Nu era făcută bătătura din fat, a cramei pentru vals
s, i nu erau nici jucătorii deprins, i a juca nemt, es, te, dar la
cules de vii joacă lumea s, ipe iarbă verde, s, i cele opt perechi
zburau cum da Dumnezeu, ca pe podele lucii.

— Tare es, ti us, oară! grăi Nat, l peste câtva timp.Persida
învăt, ase, când cu nunta, să joace valsul, dar era de mult
de atunci.

— D-ta vezi că nu s, tiu să joc, răspunse ea.
— Deloc nu s, tii, zise el, dar es, ti us, oară s, i merge bine.
— Mă duci d-ta, întâmpină ea.
— Vorbă să fie! s, opti el încet. Te-as, duce eu dacă te-ai lăsa...
Am ce să prind în brat, e. Să te iau pe sus s, i să te duc, încât
să ni se piardă urma!

Persida ar fi voit să se desfacă din brat, ele lui s, i să-i dea
brânci, ca să-l arunce cât colo. Era de necrezut îndrăzneala
lui.

El însă o t, inea ca-n cles, te de fier s, i o ducea din ce în
ce mai zburis, , încât era o frumuset, e să-i vezi s, i, încetul cu
încetul, privirile tuturor se îndreptară asupra lor.

— Mă oboses, ti de-mi scot, i sufletul, s, opti ea supărată
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acum s, i de privirile îndreptate asupra ei.
— Nu-i adevărat, răspunse el, d-ta nu oboses, ti nici

până mâine dimineat, ă, dar t, i-e greu că lumea te vede ju-
când cu mine.

Apoi el o lăsă de unde o luase, îi mult, umi frumos s, i îs, i
căută altă pereche.

Persida, ros, ie ca floarea de mac, ar fi voit să fugă, să
se ascundă, să scape fără de veste din această societate
neînfrânată, dar în clipa când el se depărtă, alt, i trei săriră
s-o poftească la joc.

As, a e la joc: cine a intrat o dată e bine prins, s, i cu cât
mai mult joacă, cu atât mai vârtos se simte pornit a da
înainte. Era cuprinsă de un fel de bet, ie s, i, des, i ar fi voit
mai înainte să plece, peste put, in o nelinis, tea gândul că
seca Marta, nevasta lui Bocioacă, ar putea s-o iaca s-o ducă
iar înapoi.

Marta nu era însă din cele ce grăbesc acasă.Avea, ce-
i drept, trei copii, dar era frumoasă, durdulie s, i tânără
încă s, i nu venise ca să stea. Cu Bocioacă al ei, care era om
bogat s, i foarte cumsecade, dar cu vreo doisprezece ani
mai bătrân decât dânsa s, i prea de tot sfătos, stătea dânsa
în toate zilele; mai rar însă cu scriitorul, care era mai tânăr
s, i mai spornic la vorbă, s, tia să-i toarne glumele pe plac s, i
să-i s, optească din când în când câte ceva la ureche. Era,
nu-i vorbă, cea mai cumsecade femeie, dar n-ai fi zis-o
aceasta dac-ai fi văzut-o: prea mult îi plăcea să stea, ba
chiar să se s, i hârjonească cu oamenii tineri. Păcat ar fi să
nu intre s, i ea în joc, des, i nu prea s, tia nici ea cum merge
valsul.

“Păcat!” zicea în gândul ei Persida, care era, la urma
urmelor, fată tânără s, i plină de viat, ă. Nu-i vorbă, jocul nu
mergea ca mai nainte,dar capul îi era amet, it s, i ochii ei se
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furis, au din când în când spre Nat, l, care era tot voios, tot
neobosit, dar nu se mai uita la dânsa, nu se uita s, i nu se
uita...

Lucru firesc! El avea, în cele din urmă, dreptate; ea se
purtase ca o copilă răsfăt, ată, rău-crescută.

După ce jocul s-a curmat, ea ar fi voit să se apropie ca
din întâmplare de dânsul s, i să facă ca s, i când nimic n-ar
fi fost; pe când însă ea nu putea să scape de dl Brădeanu,
un tânăr avocat, el avea de lucru în altă parte.

Dl Bogyó Feri, pădurarul împărătesc, făcuse prinsoare
cu părintele Ioan că are să ridice el singur butoias, ul cu
must de boabe alese, care se afla sub streas, ină, s, i să-l as, eze
în car. L-a s, i as, ezat, spre marea mirare a tuturora.

— Put, ină treabă! grăi Ignat, vecinul părintelui, apoi
luă butoias, ul din car s, i îl ridică pe umărul său, spre mai
marea uimire a celor de fat, ă, care se adunaseră împrejurul
lor.

Nat, l nu era nici el dintre cei ce nu se miră. De! us, or
nu era butoias, ul acela.

El se plecă, puse mâna, ca să-ncerce, ridică butoias, ul
o dată până spre genunchi, încă o dată până spre mijloc,
apoi îs, i încordă puterile s, i-l puse s, i el, întocmai ca Ignat,
pe umărul său.

Obrajii îi erau, ce-i drept, înros, it, i de sânge, ochii îi
ies, eau mai tare din cap, picioarele îi stăteau ca înfipte în
pământ s, i partea de sus a trupului tremura sub povara cea
grea, dar el ridicase butoias, ul s, i-l t, inea pe umăr.

Persida tresări cuprinsă de frică, făcu un pas spre dân-
sul, apoi se opri cu inima încles, tată.

— Ce glumă proastă! zise ea as, a pentru dânsa, dar nu
destul de-ncet ca să n-audă s, i cei de prin apropierea ei,
care se uitară fără de voie la dânsa.
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El luă butoias, ul de pe umăr, îl lăsă încetul cu încetul
spre pământ, apoi îl duse la picioarele ei.

— Pune, te rog, mâna, îi zise, s, i vei vedea că nu e atât
de greu ca să te temi că-l voi scăpa. Dau rămăs, ag că-l ridici
s, i d-ta de o palmă de la pământ.

Persida ar fi voit iar să fugă: se dăduse de gol, s, i privi-
rile celorlalt, i o ardeau oarecum.

— Ce-mi pasă mie dacă e ori nu greu! răspunse ea
înt, epată.El se uită râzând la ceilalt, i.
— Auzi?! grăi. Zice că nu-i pasă! De ce spui lucruri care nu
sunt adevărate? Zi mai bine că nu vrei să-l ridici!

Persidei îi venea să plângă. El era grozav de îndrăznet, ,
dar avea dreptate, s, i ea era umilită.

— Te-ns, eli, zise ea cu îndărătnicie, apoi se plecă, apucă
butoias, ul cu amândouă mâinile s, i-s, i încordă toate pute-
rile, ca să-l ridice. Mult ar fi dat acum să-l poată lua s, i
dânsa pe umăr.

Nu l-a putut, dar l-a ridicat până în preajma genunchi-
lor, ba l-a mai s, i dus trei pas, i.

— Bravo! strigară ceilalt, i.
— Dar tot e foarte greu, le răspunse Persida.
— Pentru d-ta, întâmpină Nat, l, nu însă pentru noi, ceilalt, i,
care punem umărul s, i la poveri mai grele.

Nu era nimic în această cumpănire a puterilor, s, i totus, i
ceilalt, i, s, i mai ales celelalte, simt, eau că e ceva între feciorul
lui Hubăr s, i fata Marei, care era foarte strâmtorată.

Lăutarii începură să cânte “Mărunt, eaua”, jocul pentru
care podgorenii au o deosebită slăbiciune, s, i dl Brădeanu
sări iute, ca să nu vie prea târziu, s, i o luă pe Persida la joc.

Nat, l, crescut între români, vorbea românes, te tot atât
de bine ca nemt, es, te, dar la “Mărunt, eaua” nu se pricepea,
fiindcă pe acolo pe unde umblase el în timpul celor din
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urmă doi ani nu se juca “Mărunt, eaua”.
El se trase deci deoparte, ca să privească. Îi era parcă

“Mărunt, eaua” aceasta nici nu e joc, ci un fel de t, opăială; din
ce în ce însă jucătorii se înfierbântară s, i era o frumuset, e
să vezi pe Brădeanu cu Persida. Pecând el, om scurt s, i cam
gros, juca us, or, dar pit, igăiat, dânsa, înaltă s, i mlădioasă,
sălta ca o codobatură, t, inându-se drept s, i cu capul dat
put, in înapoi.

Era minunat s, i jocul acesta, s, i el începu să mis, te din
ce în ce mai neastâmpărat din picioare.

Îi părea rău că n-a luat-o el pe Persida la joc s, i-i venea
să-l apuce de urechi pe Brădeanu, care nu se mai depărta
de dânsa.

— Apoi, zise el plecându-se put, in când ei trecură prin
fat, a lui, să mă-nvet, i s, i d-ta pe mine.

I-au scăpat vorbele aceste fără de veste s, i-i venea să-s, i
tragă palme după ce le-a grăit, deoarece Persida, ros, ită
iar ca floarea de mac, s-a uitat cu ochii ei rotunzi atât de
aspru la dânsul, încât el începu să tremure din picioare.

S, i totus, i Persida, întorcându-s, i capul spre Brădeanu,
iar zâmbea. Auzise s, i Brădeanu acele vorbe îndrăznet, e, s, i
el nu trebuia să afle adevăratul lor înt, eles.

— M-a învăt, at, grăi dânsa, valsul lor; i-am făgăduit c-o
să-l învăt, s, i eu “Mărunt, eaua” noastră.

— Atunci, răspunse Brădeanu, voind s-o ducă la Nat, l,
m-am prea grăbit eu.

— As, ! zise ea. Mai avem timp s, i astăzi, s, i altă dată.Ei
jucară mai departe, nu însă ca mai înainte. Persida, des, i
zâmbea, era foarte supărată s, i tare hotărâtă de a se feri
de aci înainte cade foc să nu mai ajungă la acelas, i loc cu
Nat, l. Era grozav de năvalnic s, i de nechibzuit omul acesta,
se temea de dânsul, nu mai cuteza să ise pună împotrivă,
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s, i Brădeanu simt, ea că dânsa e strâmtorată. Peste put, in
dar, ajungând la locul de unde o luase, el îi mult, umi s, i se
depărtă.

Ea se duse drept la Nat, l.
— Bine, domnis, oară, grăi acesta rus, inat, dar eu am glumit.
— Iau gluma în serios, răspunse ea luându-l de mână ca pe
un copil s, i intrând cu el în rândul jucătorilor.

— Sunt un măgar! s, opti el peste put, in pe nemt, es, te,
un mare măgar, un măgar de frunte!

Persida, muiată ca ceara lăsată-n bătaia soarelui, se
uită cu duios, ie la el.

— Nu, zise ea tot pe nemt, es, te, es, ti numai un copil
răsfăt, at s, i nechibzuit.

— Tot d-ta es, ti de vină, urmă el peste put, in. Dracul
s-ar face s, i el blând cu oaia dacă te-ai iuta la el cum te uitas, i
acum la mine: de ce nu te uit, i totdeauna as, a? Mă faci să
turbez când te uit, i aspru la mine.

Persida iar se simt, ea stăpână pe sine s, i pe el: ea-i
strânse mâna s, i se uită stăruitor în ochii lui, rugându-l să
tacă.

— Măgar de frunte! zise el iar s, i începu să se frământe-
n joc, în vreme ce Persida sălta ca pe spini.

După ce jocul se curmă, ea rugă pe Marta să plece-
napoi, fiindcă era târziu.

Nat, l se legă s, i el de ele. Persida nu zisese, ce-i drept,
să vie, dar el se uitase în ochii ei s, i s, tia că dânsa are să-i
spună ceva.

Fetele o luară cu Brădeanu înainte, iar Marta rămase
cu scriitorul s, i cu Nat, l în urmă. Marta s, tia însă că Nat, l
nu de dragul ei a plecat cu ele s, i o chemă peste put, in pe
Persida, ca să-i spună ceva. Au mers apoi câtva timp as, a
patru împreună. Printre vii însă drumul e pe ici,pe colo
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îngust, încât patru ins, i nu pot să meargă pe el alături.
— Tinerii să poftească înainte! grăi Marta în cele din

urmă. Văd eu că după asta umblat, i voi. Băgat, i numai de
seamă ca nu cumva să vă sărutat, i pe la cotituri, căci eu tot
vă văd!

Persidei îi venea să les, ine, dar nu putea să răspundă
nimic! As, a era! voia în adevăr să fie singură cu el. Îi era
parcă se avântă în o prăpastie adâncă s, i întunecoasă, dar
îs, i iut, ea pasul, ca Marta să rămâie din ce în ce mai departe
în urmă.

Iar Nat, l mergea amet, it alăturea cu dânsa s, i nu s, tia ce
să-i zică s, i ce să-i facă.

La o cotitură el apucă mâna ei.Ea-s, i lăsă mâna în a
lui s, i se duseră câtva timp as, a t, inându-se de mână ca doi
copii.

— Ce vrei d-ta cu mine? întrebă ea în cele din urmă.
— Ce vor tot, i oamenii când le place o femeie! răspunse el
dezghet, at.

— Crezi d-ta că pot, i să mă iei de nevastă? urmă ea
uitându-se aspru în ochii lui.

El dete din umeri.
— Put, in îmi pasă! grăi apoi. De iubit ne putem iubi s, i fără
ca să ne luăm, ba ne iubim s, i fără ca să voim.

— S, i ce-ar putea să iasă din iubirea aceasta?
— Nu-mi pasă, grăi el. Mă lepăd cu ea s, i de mama, s, i de
tata, s, i chiar de Dumnezeu.

— Eu nu mă lepăd, zise Persida hotărâtă, s, i n-am să
mă arunc cu ochii închis, i în brat, ele nenorocirii!

— Pentru că nu mă iubes, ti cum te iubesc eu!
Persida se uită iar aspru-n ochii lui.Îl iubea, dar nu-i

spusese niciodată că-l iubes, te s, i n-avea, în gândul ei, de
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ce să-l iubească.
— Cine t, i-a spus, grăi dânsa, că te iubesc? Am slăbi-

ciune pentru d-ta fiindcă te văd zbuciumându-te pentru
nimic. Cum as, putea să iubesc pe un om fără de minte,
de care trebuie să mă tem în toată clipa? Chiar acuma-mi
spuses, i că te lepezi de mamă, de tată, ba chiar s, i de Dum-
nezeu: ar trebui să fiu foarte proastă ca să cred că de mine
n-ai să te lepezi!... D-ta nu es, ti om; mi-e milă de d-ta!

El îi lăsă mâna.
— Te-ns, eli, zise cu îndărătnicie; pot s, i eu să mă stăpânesc
dacă vreau, dar e o prostie să voiesc când s, tiu că o singură
viat, ă am s, i n-am în viat, a aceasta să mai iubesc pe nimeni
cum te iubesc pe d-ta.

Apucară iar pe la o cotitură, încât nu putea să-i vadă
nimeni.
— Nu mă stăpânesc au acum? urmă el. Uite, suntem sin-
guri, nu ne vede nimeni, s, i eu tot nu fac nimic. Îmi vine
să te ridic în brat, e s, i să fug cu d-ta. Put, in îmi pasă ce are
să fie mai departe. Cine s, tie dacă voi mai ajunge vreodată
în viat, a mea să te apuc as, a ca acum! Tot nu fac nimic!

Persida se opri în loc s, i rămase ca-nfiptă în pământ.
Intrase, parcă, în cus, ca unui leu, dar nu se temea s, i o
cuprinsese un fel de pornire nebunească.

Ea-l apucă de mână s, i-l duse la dreapta, pe un răzor
din vie, apoi, după ce Marta trecu cu scriitorul înainte, ea
se opri cu mâinile îns, olduri înaintea lui.

— Iată-mă, îi zise linis, tită; vezi că nu mă tem de d-ta:
vezi că nu-mi pasă de nimeni: pot, i să mă iei, să mă duci s, i
să faci ce vrei cu mine.Haid’! ia-mă în brat, e!

El stătea buiguit în fat, a ei.
— Nu-i adevărat că d-ta te stăpânes, ti, urmă ea linis, tită; s, tii
că eu nu vreau s, i nu cutezi să te apropii de mine. S, tii că
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mi-ai fi urgisit, că m-ai nenoroci, că te-as, blestema viat, a
mea toată, că te-ar bate Dumnezeu dacă mi-ai face silă, s, i
s, tii că am să mă gândesc totdeauna cu drag s, i cu durere la
d-ta dacă vei înt, elege că n-a voit Dumnezeu să fim unul
pentru altul s, i mă vei lăsa în pace.

— Ce să fac eu, domnis, oară?! grăi el muiat s, i umilit.
— Să te port, i as, a ca să ne putem întâlni între oameni, răs-
punse ea; să nu-mi fie frică de d-ta, să nu mă mai dai pe
gura oamenilor, că-mi strici norocul, s, i am mamă, ale cărei
zile nu trebuie să le amărăsc.

El tăcu; iară ea-l apucă de brat, s, i porni cu pas grăbit
pe răzoare, ca să iasă iar înaintea Martei, apoi să le ajungă
pe fete.

— Domnis, oară, domnis, oară! zise el într-un târziu,
suspinând din greu, as, putea eu să mor, dar tare mă tem
că n-o să se poată as, a cum zici d-ta.

— Ia noapte bună s, i părăses, te-ne! îi răspunse ea când
se apropiară de fete s, i de Brădeanu.

S, i totus, i îi era foarte greu, s, i când el s-a depărtat, se
simt, ea foarte nenorocită s, i stătea la îndoială dacă nu cumva
el e mai cuminte decât dânsa.

“O viat, ă, zicea dânsa în gândul ei, una singură are
omul, s, i e nespusă durerea ce te cuprinde când ît, i dai
seama că o petreci s, i pe aceasta chinuindu-te tu însut, i
pe tine. Ah, sărac de sufletul meu!”
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Altă lume

Luna intrată în al doilea pătrat se ridicase până în culmea
acoperită cu pădure s, i se ivea pe ici, pe colo printre copacii
des, i; pe s, esul de la dreapta însă ea era de mult răsărită,
peste put, in începură s, i în satul de la poalele dealului să
latre câinii stârnit, i de ea, s, i noaptea era din ce în ce mai
luminată de zarea ei.

Abia acum începea frumuset, ea serii de toamnă. Marta
se uită de-a lungul drumului care apucase la deal. N-o mai
văzuse de mult pe Persida. Departe, înainte, se mis, ca, ur-
când la deal, o negreat, ă, fără îndoială Brădeanu cu fetele.

— S, tii că e frumos! grăi dânsa cam speriată. Persida a
apucat cu neamt, ul ei alt drum.

Ea îs, i iut, i pasul, ca să ajungă pe Brădeanu, s, i peste
put, in ies, i apoi la iveală s, i făptura cea înaltă a Persidei.

— S, tiam eu! grăi scriitorul. S-a dus cu el până la fete
s, i apoi i-a dat drumul.

Tot as, a dăduse cu socoteală s, i Brădeanu când Nat, l
sosise cu Persida la dâns, ii.

Mai la deal, spre stânga, se înălt, ară fâs, fâind s, i pocniră
în văzduh, una după alta, trei rachete.

— Ce-i acolo? strigă Marta.Brădeanu se opri s, i se în-
toarse spre dânsa.



— E la vie la Corbu, răspunse el. Să trecem s, i noi pe acolo.Marta
s, i fetele îl s, tiau pe dl Andrei Corbu, nobil de Cărpenis, , care
nu era, ce-i drept, nimic, dar umbla cu patru cai s, i fusese
închis în timpul revolut, iunii; ele însă nu-l cunos, teau.

— N-are a face! întâmpină Brădeanu. Îl cunosc eu s, i
vă încredint, ez c-o să-i pară foarte bine dacă ne oprim la
dâns, ii.

Pe Marta o ademenea gândul că poate să facă cunos, tint, ă
cu Corbules, tii.

Persida, care numai ca prin vis văzuse cele trei rachete,
se uită mai cu dinadins în partea de unde ele se înălt, ară.
Era multă lumină acolo sus în deal s, i trebuia, as, a îs, i închi-
puia dânsa, să fie s, i multă lume, mult zgomot, zburdalnică
veselie.

— E cam târziu, grăi dânsa, stând la îndoială.
— As, ! De unde târziu!? zise scriitorul, scot, ându-s, i ceasor-
nicul. Nu sunt încă nici zece, s, i abia acum răsare luna. În
timpul culesului nici pe la miezul nopt, ii nu e târziu.

— Nu-mi pasă! răspunse Persida s, i se avântă oarecum
cu ochii închis, i la deal, ademenită de gândul c-o să stea
până în zori de zi, petrecând ca alt, i oameni s, i gata de a se
lăsa să facă cine ce vrea cu dânsa.

Ies, ind deci la locul larg din fat, a cramei, ea se opri dez-
amăgită din drum.

Sub vie, zidită în mal, era colna, o zidire mare, cu două
ridicături despre vale, cu un turnulet, , din care se deschidea
vedere largă spre s, es, s, i în fat, ă cu un cerdac întins, în care
ardeau două lămpi, una atârnată, iar alta pe masă.

La dreapta colnei, depărtare de vreo douăzeci de pas, i,
pâlpâia focul de vit, ă uscată, împrejurul căruia erau adunat, i
culegătorii, bărbat, i,femei, copii, unii culcat, i, alt, ii stând de
vorbă.
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La stânga, sub un mare s, opron deschis din toate părt, ile,
se afla bădania cea mare s, i lângă ea cada, în care un voinic
juca pe sacul cu struguri. Mai încolo, tot sub s, opron, doi
flăcăi învârteau teascul, în vreme ce alt, i doi cărau mustul
scurs cu vadra la but, ile îns, irate în dosul s, opronului.

La masa din cerdac, în sfârs, it, stăteau de vorbă trei
domni, unul mai în vârstă, Corbu el însus, i, s, i doi oameni
tineri, unul Aurel, băiatul lui Corbu, iar cellalt Simion Bu-
rdea, un prieten de la Universitatea din Viena al lui Aurel.

Doamna Corbu era dusă la Arad, de unde avea să se
întoarcă mâine cu oaspet, i.

“Aici nu prea avem ce să facem”, voia să zică Persida,
când Corbu, recunoscând glasul lui Brădeanu, se ridică de
la masă s, i coborî scările cerdacului, ca să poftească sus pe
cei sosit, i, cărora nu le rămase decât să stea put, in.

Dnul Burdea, un om scurt s, i lat în spate, aproape cocos, at,
rău îmbrăcat, cu părul lung s, i lăt, os, cam spân s, i cu nasul
turtit, nu se mis, case din loc după ce Corbu coborâse scă-
rile; când însă Persida seivi în cerdac, el se uită la dânsa cu
nis, te ochi de dihor, care intrau parcă în carne s, i străbăteau
prin oase, încât Persida se opri speriată în loc.

În vreme ce apoi Corbu îs, i făcea de lucru cu Marta s, i
cu fetele, pe care le rugă să vie iar mâine seară, fiindcă
as, teaptă mult, i tineri din Arad, care tot, i vor să aibă jucă-
toare, Burdea se apropie pas cu pas, ca un păianjen, de
Persida.

— Domnis, oara Persida, fiica Marei de la Radna? în-
trebă el într-un glas subt, ire s, i oarecum sfâs, ietor.

— Da! răspunse ea.
— Ai fost la călugărit, ele din Lipova s, i ai stat la Arad?
— Da!
— Te s, tiu, domnis, oară, s, i îmi pare bine că am ocaziunea
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să te cunosc.
— De unde, dacă îmi dat, i voie? întrebă ea sfiicioasă.El

se uită râzând în fat, a ei.
— De la Viena, răspunse apoi.Persida dete mirată din umeri.El
ridică mâna stângă, puse arătătorul ei pe buze s, i se apropie
oarecum tainic s, i pitis, de dânsa.

— Ît, i mai aduci aminte, zise el încet, când vântul a
spart una din ferestrele de la mănăstire?

Persida rămase ca împietrită. S, tia acum cine i-a vorbit
acestui om străin despre dânsa s, i îi venea să plângă de
necaz s, i de rus, ine.

Era lucru de nesuferit!Tainele mari ale viet, ii ei fuse-
seră date de gol: omul acesta le cunos, tea s, i putea să le
spună mai departe. De ce să n-o facă! Zadarnice erau
toate silint, ele ei: ea vedea în gândul ei cum toată lumea
vorbes, te despre dânsa, cum oamenii fac mult din nimic
s, i cum tot, i îs, i bat joc de dânsa. Se simt, ea ca pierdută, s, i
Nat, l era în gândul ei cel mai nemernic om din lume.

— Te îns, eli... zise ea, dar nu putu să-s, i urmeze vorba,
deoarece Corbu se întoarse acum spre dânsa, ca s-o poftească
din nou s, i mai stăruitor pe seara de mâine.

Ea făgădui, pentru ca să scape, că va veni, apoi, când
plecară mai departe, îl târî as, a-zicând pe Burdea după
dânsa s, i potrivi lucrurile astfel ca să rămâie singură cu el.
Omul acesta, pe care acum îl văzuse întâia oară în viat, a
ei, îi părea cel mai apropiat din tot, i oamenii, s, i aceasta se
vedea din căutătura s, i din purtările ei, încât Marta, pusă
pe gânduri, dădea din cap s, i nu se putu stăpâni să nu-i facă
scriitorului semn cu cotul când Persida o porni înainte cu
Burdea.

— De unde cunos, ti d-ta pe Hubăr? întrebă Persida.
— Suntem prieteni din copilărie, răspunse Burdea,
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am stat la Timis, oara cinci ani de zile în aceeas, i bancă, iar
la Viena am locuit împreună.

Persida se mai potoli. Înt, elegea cum Nat, l a putut să
vorbească despre cele petrecute s, i-l socotea foarte fericit.
Stătuse s, i ea ani de zile de-a rândul pe aceeas, i bancă cu
alte fete, dar n-a ajuns niciodată să stea o jumătate de ceas
singură cu vreuna din ele s, i nu era nici una căreia ar fi
putut să-i împărtăs, ească tainele viet, ii sale.

— Eu, zise ea, nu-l cunosc pe domnul acela: l-am văzut
as, a, din întâmplare, de câteva ori, dar n-am vorbit cu el
decât în treacăt. Mi-e,pot să zic, tot as, a de necunoscut
cum îmi es, ti d-ta, s, i nu s, tiu ce-s, i va fi închipuind despre
mine.

— E un nebun, domnis, oară, răspunse Burdea. Neno-
rocirea lui e că părint, ii nu l-au lăsat la s, coală. Nu e făcut
el pentru măcelărie, s, i în loc de a-s, i căuta de meserie, se
reazemă pe averea părint, ilor s, i-s, i petrece viat, a citind fel
de fel de cărt, i, care-l amet, esc. L-ai mai văzut de când s-a
întors de la Viena?

Persida rămase câtva timp dusă cu gândul.Nat, l i se
înfăt, is, a cu totul altfel de cum s, i-l închipuise dânsa.
— L-am văzut, răspunse ea, acum e anul, la Arad, dar n-am
vorbit decât foarte put, in cu dânsul. Mi s-a părut, urmă
uitându-se cu coada ochiului la Burdea, nu s, tiu cum, foarte
prăpădit, un fel de om care petrece nopt, ile prin birturi, iar
ziua doarme nedezbrăcat.

— Minunat! strigă Burdea râzând din toată inima cu
glasul lui subt, ire. Ai dreptate!... As, a ne petreceam noi
viat, a: ziua dormeam îmbrăcat, i, adică nedezbrăcat, i, cum
zici d-ta, iară nopt, ile ne plimbam,ori stăteam prin cafenele
dacă timpul era urât. Dar nici că se poate altfel, urmă el
as, ezat. Ziua e urâtă, zgomotoasă, plină de întâmplări,care
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ne abat de la noi îns, ine: în amurgul serii începe viat, a să
aibă farmec.

— Bine, grăi dânsa, dar noaptea e lăsată de Dumnezeu
pentru ca omul să se odihnească s, i să-s, i întremeze puterile
pentru munca zilei de mâine.

— Prostii! întâmpină el aprinzându-se. Nu se poate
prostie mai mare decât să petreci dormind partea cea mai
frumoasă a viet, ii. Uite acum ce linis, te, ce răcoare, ce lu-
mină tainică s, i blândă: nu te simt, i ademenită să stai până
în zori de zi? n-ar fi oare păcat să dormi?

Persida, crescută sub purtarea de grijă a maichii Aegi-
diei, nu s, tia ce să răspundă, era însă tare în credint, a că el
n-are dreptate.

— Mă simt, răspunse ea, ademenită, dară ar fi păcat
să stau toată noaptea, fiindcă mâine n-as, fi bună de nimic.

— Prostie! strigă iar Burdea, care nu putea suferi pă-
reri deosebite de ale lui s, i se simt, ea nenorocit dacă nu
reus, ea să convingă s, i pe alt, ii cum el era convins. Domnis, oară,
urmă el în ton dăscălesc, admit, i d-ta că în om sunt două
fiint, e, una trupească s, i alta sufletească?

— As, a cred.
— Crezi fiindcă t, i s-a spus, ori te-ai gândit asupra lucrului?
— Nu pot să-mi dau seama, răspunse ea cu sfială; nu mi-
am pus încă întrebarea, dar simt că altfel n-as, putea să
înt, eleg lucrurile.

— Prea bine! zise el mult, umit. Atât mi-e destul ca să
văd că te-ai gândit. Te rog acum să-mi spui: cine trebuie
să stăpânească viat, a mea:trupul meu? ori sufletul meu?

— Fără îndoială că sufletul.
— Dar dacă el e mai slab decât trupul?
— Trebuie să vrei, răspunse ea strâmtorată.
— De! grăi el râzând, multe o fi voind omul, dar put, ine
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poate. Domnis, oară, urmă iar dăscăles, te, dimineat, a, după
o noapte bine dormită, trupul e întremat s, i tare, el vrea
să alerge, să lucreze, să se hrănească, să se mistuiască, să
aibă mult, umiri, s, i degeaba vei fi voind d-ta altfel, căci el
te stăpânes, te s, i te poartă după pornirile lui. Pe înserate,
însă, după ce trupul s-a obosit, începe sufletul să se ridice
deasupra, s, i noaptea e ziua sufletului, pe care lumina soa-
relui îl întunecă.Acum ne simt, im mai us, ori, mai fără de
grijă, ca scăpat, i din o grea robie, s, i nopt, ile petrecem cli-
pele de veselie, nopt, ile avem cele mai plăcute ceasuri din
viat, a noastră. S, i dacă e adevărat că ziua după o noapte
nedormită suntem obosit, i, cu atât mai bine, căci repaosul
nu-l cere sufletul, ci trupul cel netrebnic. E ori nu as, a?

Persida era învinsă, dar firea n-o ierta să se s, i dea în-
vinsă. El nu putea să aibă dreptate, s, i chiar dac-ar fi avut,
nu putea dânsa să recunoască c-o are.

— Nu este as, a! răspunse ea cu îndărătnicie.Burdea nu
prea s, tia să facă deosebire între bărbat s, i femeie s, i ar fi
fost în stare să-i tragă o palmă.

— Bine, domnis, oară, grăi el stăpânindu-se, dar te faci
de râs...
— Nu mă fac, întâmpină ea zâmbind, fiindcă nu e cum zici
d-ta. Când e bolnav ori obosit, omul e s, i sufletes, te mai
slab s, i nu-s, i poate stăpâni pornirile. Omul trebuie să fie
sănătos, cumpătat s, i mereu treaz dacă e vorba să-s, i poată
face datoria, s, i mult, umirea cea mai mare a viet, ii este de
a-t, i fi făcut datoria!

— Ce datorie?! strigă Burdea, scos din t, ât, âni. O sin-
gură datorie are omul: să nu fie prost.

— Ia lasă, domnule, întâmpină dânsa nerăbdătoare;
nopt, ile nedormite ale d-voastre sunt un fel de bet, ie, care
ne face nepăsători fat, ă cu ziua de mâine s, i ne aruncă în
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desfrâu.
— Apoi tocmai aceasta e, domnis, oară, răspunse el

mai potolit. D-ta vorbes, ti ca Hubăr, care viat, a lui toată se
plânge de datoriile pe care nu s, i le face s, i-s, i petrece viat, a
făcându-s, i mereu mustrări. Tocmai în bet, ia aceasta iese
la iveală firea cea adevărată a omului.

— Asta da! zise ea. Recunosc s, i eu că noaptea pot, i să
cunos, ti pe un om mai bine decât ziua, fiindcă noaptea firea
lui cea adevărată iese mai nesfiit la iveală, s, i bunătatea,
dar s, i răutatea lui.

Ea se cutremură în tot trupul cuprinsă de fiorii care o
trecuseră când se văzuse singură. Simt, ea că nu vine bine
să stea atâta timp singură cu acest om, pe care acum îl
întâlnise întâia oară în viat, a ei,s, tia că Marta, fetele s, i mai
ales Brădeanu îs, i vor fi făcând cele mai urâte închipuiri
despre dânsa, s, i totus, i nu putea să se despartă de dânsul.
Nu mai stătuse încă cu nimeni astfel, ca acum cu dânsul,
de vorbă, nu intrase încă nimeni, ca el acum, în sufletul ei,
s, i se simt, ea ademenită de întregul lui fel de a fi.

— Noaptea, urmă ea, e ziua ispitirilor s, i a păcatului.
Eu mă tem de nopt, ile petrecute în nedormire. Pentru
zilele mele parc-as, fi gata să iau toată răspunderea: pentru
nopt, i nu cutez s-o primesc!

Ei sosiră la cramă, unde Mara, ea singură trează încă,
s, edea mot, ăind pe un sac cu frunze la foc s, i-s, i as, tepta fata.

Nu erau încă unsprezece ceasuri, dar fetele s, i Marta,
duse cu gândul la ziua de mâine, se grăbiră, s, i Persida
rămase peste put, in cu Burdea s, i cu muma ei la foc.

Era un farmec nespus în această noapte petrecută la
focul aproape stins, un mare vraf de jăratic, din care nu-
mai din când în când mai ies, ea câte o lumină de flacără
albăstrie. Sub vie, la depărtare de vreo zece pas, i, dormeau
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cât, iva culegători, în satul de la poalele dealului lătrau câini
s, i începuseră cocos, ii să cânte de miezul nopt, ii, mai la deal
cânta o flas, netă, din când în când se descărca câte o pus, că,
vântul tomnatic fâs, âia prin frunzis, ul aproape uscat, lilieci
fluturau mereu pe deasupra focului, iar în sufletul Persidei
cres, tea mereu neastâmpărul de tineret, e.

Mara era de părerea lui Burdea, dar s, i fata ei avea
dreptate. Da! noaptea e, as, a zicea s, i dânsa, mai plăcută: ea
noaptea s, i-a născut copiii. Dar ziua e s, i ea binecuvântată:
ea ziua s, i-a agonisit put, intică avere.

Astfel apoi, din vorbă în vorbă, ea a fost în cele din
urmă biruită de somn, s, i Persida iar a rămas singură cu
Burdea. Ea nu mai putea să stea as, a singură cu el, se ridică
dar încet de la foc, ca să-l ducă s, i să scape de el. Burdea
însă t, inea să mai stea, s, i ei începură să se plimbe, vorbind
pe s, optite prin fat, a cramei.

— Carevasăzică, chiar astă-seară v-at, i întâlnit?
— Da, din întâmplare.
— S, i unde s-a dus el?
— Nu s, tiu. Dau cu socoteală că la via lor, care se află din
vale de via lui Corbu.

— Nu înt, eleg. Cum se face că el nu te-a însot, it?Persida
se opri în loc. Îi era foarte greu de ceea ce făcuse s, i parcă
acum, în clipa aceasta, ar fi fost în stare să se ducă să-l
caute s, i să-l mângâie.

— Doamne! zise ea. Eu mă tem de dânsul. E om
pătimas, .
— Hm! pătimas, ?! zise Burdea mai mult pentru dânsul
s, i rămase câtva timp pus pe gânduri. Fără îndoială că
e pătimas, , urmă apoi oprindu-se în loc s, i uitându-se cu
ochii lui de dihor la dânsa. Crezi d-ta că în adevăr numai
din întâmplare v-at, i întâlnit?
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Persida începu să se nelinis, tească. Era târziu după
miezul nopt, ii, muma ei, obosită de munca zilei, adormise,
s, ezând pe sacul cu frunze, iară omul acesta nu mai voia,
parcă, să plece, s, i ea nu s, tia cum să scape de dânsul.

— Nici prin gând nu mi-a trecut că-l voi găsi la părin-
tele Ioan, răspunse ea nerăbdătoare.

— Dar el? Ce crezi? Nu s, tia nici el c-o să vii acolo?
— Nu s, tiu.
— Nu s, tii. Dar ce crezi?
— Cred, răspunse ea cu îndărătnicie, că el a aflat că am să
mă duc acolo s, i a venit dinadins să mă vadă.

— Bun! zise el râzând în bătaie de joc. S, i d-ta, dac-ai
fi s, tiut că el are să fie acolo, te-ai fi dus ori nu?

— Da!
— Dar ziceai că te temi de el!Persida îs, i ridică capul. Îi
venea să-i întoarcă spatele.
— D-ta ît, i vei fi închipuind ce vrei, răspunse ea. Mă tem,
fiindcă e om pătimas, s, i nesocotit, cum m-as, teme de un
om beat, care nu-s, i dă seama despre ceea ce face.

— Pare-mi-se, întâmpină el cu răutate, că nu de el, ci
de slăbiciunea d-tale te temi.

Persida simt, i cum sângele-i năvăles, te spre cap.
— Nu! zise ea scurt. Dacă e vorba, put, in îmi pasă!

— Prea bine! strigă el cu un fel de mult, umire diavo-
lească. Mâine seară am să-l duc s, i pe el la via lui Corbu:
vom vedea dacă vei veni ori nu!

— Am să viu, ca s, i când as, s, ti că el n-are să fie acolo,
răspunse ea înt, epată.

— La revedere! grăi el luând mâna ei. O să am mâine
o mare plăcere! Domnis, oară, omul vrea să aibă femeia pe
care o iubes, te, s-o strângă în brat, e, s-o sărute, s-o dezmi-
erde: as, a vrea firea, s, i e nebun cine se pune împotriva firii.
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Am să-l lecuiesc pe nebunul acela: ori te las, i, ori te lasă. La
revedere!

Persida rămase mută s, i nemis, cată, se uită lung în
urma lui, apoi îs, i acoperi fat, a cu amândouă mâinile.

Se simt, ea ca s, i când ar fi căzut, încât n-ar mai putea
îndrăzni să iasă în fat, a lumii, s, i începu să tremure când îs, i
dete seamă că nu-i rămâne decât să meargă mâine seară
la via lui Corbu.

Trebuia neapărat să meargă!S, i ce adică ar putea-o face
să nu se ducă?! Ce ar fi putând să i se întâmple? De ce ar fi
având să se teamă?

“Da, zise ea, trebuie să vadă că nu sunt femeie slabă,
să-s, i rumpă o dată gândul s, i să mă lase în pace!”

S, i totus, i...Era foarte hotărâtă fata Marei, dar era fe-
meie, s, tia că este iubită cum n-are să mai fie s, i e greu afară
din cale să fii femeie s, i să te împaci cu gândul că o să te
urască bărbatul care te iubes, te, c-o să iubească, poate, pe
alta...

Ea vedea în gândul ei pe Codreanu. Ce deosebire! Om
s, i om, s, i ce deosebire! Nu! cu Nat, l nu putea să facă ceea
ce a făcut cu Codreanu.

Luna apucase spre asfint, it s, i-s, i urma calea pe cerul
senin, dar acum, spre zorile de zi, noaptea nu mai era
linis, tită. Se făcuse rece, s, i vântul bătea cu tărie în frunzis, ul
tomnatic.

Persida ar fi voit să se ducă, să alerge, să se urce-n
culme unde el descărcase pus, ca, ar fi voit să nu mai voiască
nimic, ci să se lase cu ochii închis, i în voile altora.

Grozav de lungă, o viat, ă întreagă, fusese noaptea aceasta,
s, i urcând pe răzor la deal, sărmana copilă abia îs, i mai
aducea aminte când a fost că ea se ducea cu Marta la via
părintelui Ioan, s, i parcă era pe când el se afla în culme.
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Mara nu o dată în viat, a ei dormise, în drum spre Arad,
s, ezând în cărut, ă, s, i nu o dată fusese biruită de somn la
masa ei cu poame ori la capul podului. Dormea dar s, i
acum, as, a chinuită, ca într-un culcus, moale. Răceala zo-
rilor de zi s, i vântul aspru îi sperie însă în cele din urmă
somnul.

Ea tresări, se uită buimăcită împrejurul ei, apoi, dându-
s, i seamă că fiica ei rămăsese stând de vorbă cu acel om, sări
ca o leoaică în picioare s, i se duse în cramă, unde as, ternuse
culcus, de fân pentru Persida.

Nu era!Nu intra, nu putea să intre în mintea ei gândul
că fata ei s-a dus cu omul acela.

Nu! asta nu era cu putint, ă!Dar era dusă! Unde era
dusă?Oriunde, a bine nu era această rătăcire în cap de
noapte.Ies, ind afară, ea se uita cu tot dinadinsul împrejur,
zări, parcă, ceva ce se mis, ca deasupra viei s, i porni cu pas
lung s, i tare călcat la deal.

— Ce e cu tine, fată? strigă ea după ce se mai apro-
pie.Persida se opri speriată-n loc s, i as, teptă pe muma ei ca
pe mântuirea ei.

— Ce e cu tine? întrebă iar Mara încet s, i cu glas înecat.
— Nu e bine, mamă, răspunse Persida umilită. Eu nu mai
stau: mă-ntorc la mănăstire.

— De ce?
— Nu întreba, grăi fata, că nu s, tiu ce să-t, i răspund. Mi-e
frică s, i mi-e urât să mai stau aici.
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Două porunci

Nu poate, as, a zicea rânduiala breslelor, să intre în rândul
stăpânilor decât acela care, pe lângă toate celelalte, a mai
făcut s, i doi ani de călătorie. As, a e bine! Numai încetul cu
încetul, sub bună pază, prin multe ispitiri, numai după ce
s-a lovit cu capul de toate zidurile s, i a dat destule dovezi
că e destoinic de a se povăt, ui însus, i pe sine, are s-ajungă
omul stăpân de capul său s, i povăt, uitor pentru alt, ii.

O s, tia s, i Hubăr aceasta s, i t, inea ca feciorul lui să treacă
s, i el prin toate ispitirile.

Hubăroaie însă nu mai putea să as, tepte.Lasă că atâta
om avea s, i ea pe lumea aceasta s, i viat, a îi era numai o tân-
jire fără de dânsul, dar vedea cu ochii că i s-a stricat băiatul
de când umblă răzlet, prin lume. Nu mai era ca mai nainte,
parcă l-ai scos din cutie, îs, i pierduse voia bună, petrecea
nopt, ile numai el s, tia pe unde, s, i le făcea pe toate cu de-a
sila. Apoi feciorul ei nici n-avea nevoie să-s, i risipească zi-
lele viet, ii lucrând pentru alt, ii când putea să lucreze într-al
său s, i să-i fie mumei sale de ajutor. Gaură-n cer nu se făcea
dacă Bocioacă, starostele, închidea un ochi s, i nu băga de
seamă că mai lipsesc vreo s, ase luni din cei doi ani de călăto-
rie. Legile, dacă e vorba, oamenii le fac s, i tot ei le împlinesc,
după cum le vine la socoteală, s, i mai presus de porunca



împărătească e porunca lui Dumnezeu,care rânduies, te ca
copilul să-i vie la nevoie părintelui într-ajutor.

Era destul o vorbă pusă de Hubăr, pentru ca dorint, a
ei să se împlinească; Hubăr însă nu voia să pună vorba
aceasta.

Nu-i s, edea lui bine s, i nu-l ierta firea să se umilească
cerând de la Bocioacă un lucru pe care acesta era dator să
nu-l facă. Apoi el nu putea să se uite cu ochi buni la fecio-
rul său. Nu-l mult, umea deloc, ba îi era adeseori rus, ine că
are asemenea fecior. Cu totul altfel s, i-l dorea s, i s, i-l închi-
puise. Lasă că nu mai era bun de nimic în măcelărie, dar
îi venea, când i-a văzut cartea de călătorie, s-o arunce-n
foc, ca să n-o mai vadă s, i alt, ii. Timp de un an s, i jumătate,
cât a călătorit, n-a lucrat decât vreo opt luni; de aici îna-
inte a umblat hoinar, trăind din banii pe care îi trimisese
mumă-sa. Cum putea el să-s, i dea măcelăria pe mâna unui
asemenea om? Trebuia să mai umble, să se mai frece prin
lume, să-s, i stâmpere valurile tineret, ilor, ca să-s, i vie în fire
s, i să se facă om as, ezat.

S, i totus, i părintele e părinte! Era voinic băiatul s, i des, tept,
fusese atâta timp chiar prea cuminte: poate că rămânând
acasă, între ai săi,iar se făcea cum a fost.

Nu voia Hubăr să se umilească, dar, vrând-nevrând,
era mai prietenos decât mai nainte cu cojocarii, ba o rum-
pea pe românes, te când se întâlnea cu Bocioacă, des, i Bo-
cioacă s, tia nemt, es, te mai bine decât el românes, te.

N-ar fi fost Bocioacă vrednic de starostie dacă n-ar
fi înt, eles unde bate gândul neamt, ului s, i n-ar fi s, tiut ce
trebuie să facă.

Hubăr era bine cu tot, i beamterii s, i putea, când voia,
să facă mult bine, dar s, i mult rău: de ce adică cojocarii din
Lipova să nu se pună bine cu el?
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Dac-ar fi fost vorba de vreun altul, ar mai fi stat, poate,
pe gânduri; fiind însă vorba de feciorul lui Hubăr, nu bă-
gau nici beamterii,nici cojocarii de seamă că nu s-au îm-
plinit încă cei doi ani.

— T, i-am văzut feciorul, îi zise dar într-un rând lui
Hubăr. Voinic om s, i bun băiat! Când îl scoatem stăpân?

— Mai are încă vreo s, ase luni, răspunse Hubăr.
— As, ! Parcă-i mai t, ine cineva socoteala? Rânduiala asta
e făcută pentru hoinari fără de căpătâi, iar nu pentru oa-
meni ca feciorul d-tale.Nici rus, ine n-o să ne facă, nici pâi-
nea de la gură nu o să ne-o ia:punem pecetea cu inima
linis, tită.

— Nu! întâmpină Hubăr. Să-s, i facă s, i el rândul, ca
oris, icare altul.
— T, i-e us, or d-tale, grăi Bocioacă; bătrâna o duce însă greu
de tot fără de dânsul. Am să vorbesc cu ai nos, tri, s, i-l scoa-
tem, vrei ori nu vrei, stăpân, chiar acum, de vinul nou.

As, a a rămas vorba, s, i Bocioacă s-a s, i înt, eles cu Gherghit, ă,
care era cel mai colt, os dintre cojocari, ca duminica viitoare,
când aveau să se adune oamenii de încredere ai breslei,
să pună tot lucrul la cale,ba i-a mai s, optit s, i Hubăroaiei o
vorbă, ceea ce era de prisos.

Bocioacă nu era însă numai staroste al cojocarilor, ci
totodată s, i vestit cântăret, de strană, care s, tia să facă deo-
sebire între oameni.

Joi seara, întorcându-se din plimbarea făcută până la
via părintelui Ioan, Marta îi spuse, ca de obicei, pe unde a
umblat, ce-a văzut s, i cu cine ce-a vorbit.

— S, tii că e grozavă muiere Persida Marei, grăi dânsa.
Când o vezi as, a, ît, i vine să crezi că e sfântă, nu alta; aleargă
însă după bărbat, i de t, i-e greu s-o vezi.

Bocioacă îs, i cunos, tea nevasta s, i nu prea punea mult
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temei pe vorbele ei. Era femeie s, i-i plăcea să vorbească
despre altele mai mult rău decât bine. N-aveai ce să-i faci!
Din firea lui nu pot, i să scot, i pe nimeni. De astă dată însă
el se uită cam aspru la nevastă-sa. T, inea,lucru mare, la
Persida. Lasă că era o mult, umire să te uit, i la ea cât de
cuvioasă stătea în fundul bisericii, dar îi s, edea bine să iasă
din mănăstire s, i să vină la biserică, după ce lumea atâta
timp zisese că s, i-a vândut Mara fata.

— Mie pot, i să-mi spui ce-t, i trece prin minte, zise el
as, ezat, te rog însă ca-n fat, a altora să n-o spui aceasta.

— Parcă sunt oarbă s, i proastă ca să nu văd s, i să nu
înt, eleg, răspunse Marta necăjită. Se vedea cât de colo că e
încurcată cu feciorul lui Hubăr. De unde s-or fi cunoscând,
nu s, tiu, dar sunt încurcat, i, nu-i mai pot, i despărt, i.

— Lasă-i să fie! ce-t, i pasă? grăi el s, i trecu înainte. Fă
ca s, i când n-ai fi văzut s, i n-ai fi înt, eles nimic.

Nu credea Bocioacă. Îi părea peste putint, ă ca gândul
unei fete ca Persida să nu se înalt, e mai sus decât până la
feciorul lui Hubăr. Cu totul altfel s, i-o închipuia dânsul pe
Persida.

S, i totus, i peste putint, ă nu era lucrul: Nat, l era băiat
curăt, el, voinic s, i bine făcut, des, tept s, i umblat pe la s, coli,
iar Hubăr era om bogat s, i n-avea alt copil. Minune n-ar fi
fost dacă fata Marei s, i mai ales Mara s-ar fi oprit cu gândul
la averea cea frumoasă a lui Hubăr.

Cu desăvârs, ire peste putint, ă nu era lucru acesta.Sâmbătă
dimineat, a el află de la nevastă-sa c-a fost multă s, i fru-
moasă lume la via lui Corbu, că Nat, l a trecut s, i el pe acolo,
dar Persida nu venise s, i ea. Se întorsese iar la mănăstire.

Acum Bocioacă simt, ea că e parcă ceva la mijloc s, i nu-
s, i mai t, inea locul. Om era s, i el, s, i nu-i ierta firea să stea
nepăsător când te miri cuce mari nevoi se luptă sărmana
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aceea de văduvă. Cine adică să-i vie în ajutor dacă nu el,
starostele cojocarilor s, i totodată stăpânul fiului ei? El era
cel mai apropiat: era în drept, ba chiar dator să cerceteze
s, i să facă ce poate pentru ca femeia aceea să vadă că nu e
nici ea singură în lume.

Pe la amiazăzi el trecu as, a, ca din întâmplare, pe la via
Marei.Mara alegea strugurii, îi lega perechi cu fire de tei
s, i-i atârna pe prăjinile întinse în cramă.

Era destul s-o vezi pentru ca să simt, i că e frământată
de ceva. Nu s, tia, ce-i drept, ce s-a petrecut, că fata ei s-a
hotărât as, a deodată să se întoarcă iar la călugărit, e; n-a
mai stăruit ca Persida să-i spună.Bănuia însă că Nat, l n-o
lăsa nici acuma în pace, s, i era mult, umită că-s, i vede fata
atât de hotărâtă s, i de înt, eleaptă.

Că i-o fi greu? Să-i fie! N-ai ce să-i faci. Trebuia să
treacă s, i prin asta! Dacă e vorba, mai bine să piară decât
să se facă de batjocura lumii!

S, i totus, i... din când în când ea se oprea în loc, cu capul
ridicat, s, i-s, i sufleca mânecile.

Îi era parcă fiica ei suferă de o grea boală, pe care nu-
mai timpul s, i firea cea trainică pot s-o lecuiască, încât nu-t, i
rămâne decât să suferis, i să as, tept, i. Dumnezeu însă n-o
făcuse pe Mara să as, tepte: firea ei o mâna mereu înainte;
ea trebuia să urnească din loc, să facă ceva.

Cum adică? Fata ei să stea toată viat, a în mănăstire, ca
să scape de neamt, ul acela? Nu e alt chip de scăpare?! Nu
poate ea să-l apuce pe neamt, ul acela de piept s, i să-l învet, e
minte? Nu poate ea să-l ia pe Hubăr de scurt, ca să-s, i pună
la rânduială feciorul?!

Dar strugurii întins, i pe rogojină nu puteau să as, tepte,
s, i Mara iar se punea să-i lege perechi s, i să-i atârne pe
prăjină.
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— Bun lucru, grăi Bocioacă, s, i spor! Dar cum? As, a
singură? Unde t, i-e fata cea harnică?

A t, inut Mara totdeauna la Bocioacă, pe care-l socotea
cel mai chibzuit om în valea Murăs, ului; acum însă, de
când el luase pe Trică la casa lui, ea se uita la el parcă i-ar
fi s, i ei stăpân. Cu toate aceste, despre Persida n-avea nici
el să-i facă întrebări la care nu putea să-i dea răspuns.

— De! răspunse ea punându-s, i hainele în rânduială,
au s, i ele de lucru acolo în mănăstire, s, i nu putea s-o lase
pe maica econoamă singură tocmai acum, când i s-au în-
grămădit toate pe cap.

Simt, ind că Mara nu vrea să intre în vorbă despre fata
ei, Bocioacă o apucă mai pe departe.

— Mai ai mult, i atât de frumos, i? întrebă el arătând la
struguri.
— Sunt, răspunse Mara, s-au copt bine anul acesta, s, i abia
pe ici, pe colo e câte-o boabă stricată. Apoi am mai cumpă-
rat, as, a pe ales, s, i de pe la vecini. O s-adun vro două mii
de perechi, s, i dacă dă Dumnezeu, o să scot cea mai mare
parte din iarnă.

— Dar cu pădurea cum stai?Nici asta nu era întrebare
la care Mara putea să răspundă deslus, it.
— Cam greu, grăi dânsa. Biată de femeie ce sunt, m-am
apucat de prea mare treabă.

— Suntet, i, as, a se zice, în tovărăs, ie cu măcelarul, urmă
Bocioacă, apăsând vorbele.

— Ferit-a Dumnezeu! răspunse Mara. Fiindcă nu prea
aveam bani ca să intru într-o negut, ătorie atât de mare, m-
am împrumutat de la el cu zece la sută pe trei luni de zile.
S-a supărat d-lui acum că am plătit rata fără ca să mă mai
împrumut; ar fi voit ca eu să alerg, eu să port paguba dacă
lucrurile nu ies bine, iar la câs, tig să fie s, i el părtas, .
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— Ei! cam tot acolo vine! grăi Bocioacă în glumă. Mai
s, tii ce se poate-ntâmpla? d-ta ai fată s, i el are fecior.

Mara se uită speriată la el, apoi se plecă iar spre rogo-
jină, ca să ia struguri s, i să-i lege cu tei.

Îi era grozav de greu s, i nu s, tia ce să-i răspundă.Dacă
vreun alt om i-ar fi zis aceste vorbe, ea l-ar fi ocărât de s, i-ar
fi adus aminte toată viat, a lui; Bocioacă însă avea, parcă,
un fel de drept de a se amesteca în treburile ei, s, i ea se
bucura că dânsul se s, i foloses, te de dreptul acesta s, i n-o
lasă singură la nevoie. O durea însă că poate chiar s, i el să
creadă as, a ceva. S, i totus, i ea nu putea să zică ba!

— Îmi pare foarte rău, grăi dânsa mâhnită, că mă
socotes, ti atât de slabă de înger. Dumnezeu el singur s, tie
cum vrea să ne mângâie s, i cum să ne certe, s, i voint, a lui are
să se împlinească. Eu mi-am tras seama cu mine: dac-ar fi
pe voia mea, mai bucuros i-as, suci gâtul ca unui pui de vra-
bie; dar nu mi se cuvine, des, i-i sunt mamă, s-o stăpânesc,
fiindcă e mai cuminte decât mine.

— Carevasăzică, ea-l voies, te? întrebă Bocioacă cu în-
doială.Mara dete din cap.
— Nu! zise ea hotărâtă s, i mândră, deloc nu-l voies, te, dar
umblă el după ea, s, i nu s, tii niciodată când îi vine femeii
clipa de slăbiciune.Eu stau, săraca de mine, adăugă ea
suspinând, pe gânduri, mă tem s, i mă tem s, i nu s, tiu ce să
fac!

— Apoi nu-i as, a, grăi Bocioacă as, ezat. Ai să s, tii ce
trebuie să faci. Tineret, ile sunt năvalnice s, i slabe s, i trebuie
să fie păzite s, i ferite de ispitiri. Las’ că-l mătur eu de aici.
El n-are ce să caute la Lipova: ori se duce să-s, i facă rândul
de călătorie, ori rămâne toată viat, a lui calfă proastă!

— Vai de mine! să nu faci lucrul acesta, strigă Mara,
c-o să fie s, i mai rău!
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— N-am eu s-ascult de d-ta, răspunse el. Sunt staroste
s, i am să-mi fac datoria. Era, urmă apoi mai mult as, a pen-
tru dânsul, să închid un ochi fiindcă o vedeam strâmtorată
pe muma lui; dar când e la mijloc s, i altă poruncă mai tare,
la asta mă supun. Are să se ducă, iar grija noastră e s-o
găsească pe Persida măritată când se întoarce. Îi găsesc
eu bărbat, zece la fiecare deget.

Nu dorea nici dânsa ca altfel să fie.Duminică apoi,
când oamenii de încredere ai breslei s-au adunat, staros-
tele a tăcut, iar în urmă, când Gherghit, ă a adus vorba de
băiatul lui Hubăr, el a zis numai:

— S-o lăsăm asta! Mai are vreme! Să se mai coacă.
S, i tot cam as, a se gândea s, i Nat, l el însus, i.Nu mai avea

el ce să căute aici.Atunci noaptea, după ce s-a despărt, it de
Persida, el a alergat pe dealuri, us, or, parcă n-ar fi având
pământul sub picioare. Îi venea să se ducă s, i tot să se ducă,
încât să i se piardă urma s, i toată lumea să-l uite, numai
ea singură să-s, i aducă în toată clipa aminte că el a voit
s, i a putut, dar s-a stăpânit fiindcă atât de mult a iubit-o,
încât s-a dus pribeag în lume, numai ca dânsa să poată
trăi nesupărată.

Atât simt, ea, atât s, tia, atât îi era gândul!După grele s, i
îndelungate frământări, sufletul îi era ajuns, în sfârs, it, la
o hotărâre, care-l înălt, a la o senină linis, te, căci nimic nu-l
ridică pe om mai sus decât gândul că poate însus, i să se
biruiască pe sine s, i să lepede de la sine ceea ce îi este mai
dorit în viat, ă.

De aceea ziua următoare, când a dat fat, ă cu Burdea, îi
era ca s, i când un demon ispititor i-ar fi ies, it în cale.

— Nu! strigă el scrâs, nind din dint, i. Lasă-mă în pace!
S, tiu, nu mă îndoiesc că ea are să se ducă, dar eu nu mă
duc!
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— Ai să te duci s, i tu! răspunse Burdea râzând. Am
văzut-o acum eu însumi cu ochii mei, am vorbit cu ea s, i
s, tiu că ai să te duci. Vine as, a deodată o clipă în care t, i-o
aduci aminte parc-ai fi văzut-o aievea,s, i atunci nu mai pot, i.
Sunt om s, i eu, s, i nu pot, i nici tu să fii mai altfel decât mine,
iară eu as, da tot ceea ce îmi este mai scump s, i sfânt pe lume
pentru o clipă în care as, putea să cred, nu să s, tiu, ci să cred
numai că o femeie ca dânsa mă iubes, te. Mă cutremur, îmi
dau seama ce-nfricos, at fior trebuie să te cuprindă pe tine
când ît, i zici în gândul tău: S, i tot mă iubes, te!

— Dar nu mă iubes, te! strigă Nat, l. Nu poate, nu are de
ce să mă iubească!

— Mint, i! îi zise Burdea linis, tit. Atât de bine s, tii că te
iubes, te, încât te mint, i tu însut, i pe tine, numai ca să nu-mi
mărturises, ti mie adevărul. E o prostie nemaipomenită!
urmă el râzând. Eu am văzut-o, am vorbit cu ea s, i s, tiu că
te iubes, te. Tot, i care v-au văzut împreună s, tiu s, i ei,dacă
au ochi, că vă iubit, i. S, i vrei ca eu să cred că voi singuri,
anume voi nu s, tit, i nimic, stat, i la îndoială, nici nu credet, i
măcar că vă iubit, i unul pe altul? Vezi, dânsa e mai cinstită
decât tine: s, tie s, i nu se sfies, te să mărturisească! Dar de ce
vă iubit, i? Asta nu se întreabă! Au în lumea aceasta toate
lucrurile câte un “pentru că”: iubirea e din altă lume s, i se
ives, te din senin, fără ca să s, tii de ce, se dă pe fat, ă, fără ca
să s, tii cum, s, i te duce, fără ca să s, tii unde. Ai să vii astă-
seară cu mine, ai să mă rogi să te duc cu mine la via lui
Corbu! Ai! Uite!! vine as, a deodată, când nici cu gândul nu
te gândes, ti.

— Simt s, i eu, răspunse Nat, l, că e un fel de soartă ne-
ndurată la mijloc. Mi-e adeseori parcă stau la marginea
unei prăpăstii s, i s, tiu că am să mă prăpădesc dacă nu mă
duc înapoi, dar adâncimea mă ademenes, te, capul mi-e
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amet, it s, i sunt în toată clipa gata să închid ochii s, i să mă
arunc — fie ce-o fi! Nu e pentru mine femeia aceea; nu
sunt eu pentru dânsa; e o nenorocire că ne-am văzut, s, i
singura noastră scăpare e să nu ne mai vedem!

— Parcă de la bunul vostru plac atârnă! grăi Burdea
râzând iar în bătaie de joc. V-at, i văzut pentru că trebuie
să suferit, i s, i vă vet, i mai vedea câtă vreme nu s-a împlinit
măsura suferint, elor!

Nat, l dete cu îndărătnicie din cap.
— Ar trebui, zise el cuprins de adâncă amărăciune, pentru
ca să pot, i judeca, să s, tii ce fel de om e tatăl meu s, i ce fel de
femeie e muma ei! Nu! urmă luându-s, i avânt, însot, irea
noastră n-ar putea să ducă decât la moarte de om: prea
mult a suferit sărmana mea mumă, s, i n-as, putea să văd ca
încă mai mult să sufere. Uite! vine o clipă că nu mai s, tii
ce să faci, s, i ai barda în mână s, i-i dai în cap cu ea. N-ar fi
trebuit, dacă n-ar fi fost el cum este, să părăsesc s, coala, s, i
as, fi azi om de dânsa.

— Es, ti un nebun! îl întrerupse Burdea. Ce-t, i pasă?!
Parcă însot, ire omenească e ceea ce căutat, i voi? Parcă popa
s, i părint, ii au să-s, i mai vâre s, i ei nasul în treburile voastre?
Ai s-o prinzi odată într-un colt, , s, i oameni suntet, i amândoi.

Nat, l se cutremură în tot trupul; îi venea să-l apuce de
piept s, i să-l scuture, încât să-i clănt, ănească oasele.

— Icoană sfântă din altar! strigă el ridicând mâna.
Mai bine îmi rup carnea de pe oase decât ca să sfărâm
idolul la care mă închin.

— As, a zicet, i voi cu tot, ii până ce nu vă săturat, i de a vă
închina, apoi luat, i icoana s, i o terfelit, i pentru ca să scăpat, i,
grăi Burdea, în vreme ce Nat, l făcea mereu semn cu degetul
că nu s, i nu s, i nu!

Seara, el, cu toate aceste, s-a dus la via lui Corbu, s, i-i
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era parcă nu mai e om pe lume când a aflat că dânsa n-a
venit, nici n-are să vie, că s-a întros iar în mănăstire.

— Mai zici s, i acum că nu te iubes, te?! îl întrebă Burdea
cu răutate. Ai să faci pe dracu în patru ca s-o scot, i din
mănăstire.

Nat, l nu-i răspunse nimic; un singur gând îl stăpânea;
să fie singur s, i să meargă, s-alerge, să cutreiere văi s, i dea-
luri.

S, i o vedea mereu pe mumă-sa stând singură în măce-
lărie, s, i inima-i sângera, încât îi venea să răcnească tare,
ca să răsune toate văile,s, i să se cutremure tot ceea ce are
viat, ă s, i simte durere.

Nu! El nu putea să plece, nu putea s, i nu putea!Sărmana
lui mumă! atât mai rămânea în lume, atâta reazăm, atâta
mângâiere, s, i lumea i se lumina când se gândea că poate
să îndulcească viat, a ei.

“Celelalte vin, îs, i zise el, s, i trec în cele din urmă, încât
numai din când în când ît, i mai aduci ca prin vis aminte
de ele.”

Zilele veneau însă s, i treceau una după alta, s, i nici o
s, tire bună de la Bocioacă.

S, i cum zilele treceau, Hubăr se făcea tot mai posac, iar
nevastă-sa tot mai nelinis, tită.

Om trăit în lume, Hubăr s, tia prea bine cum trebuie să
fi venit lucrurile că Bocioacă nu mai vine, s, i ar fi voit mai
bucuros să fie pălmuit în fat, a lumii decât să pată rus, inea
de care se temea. S, i totus, i el nu era supărat pe Bocioacă,
nici pe cojocari: ei aveau dreptate; ei făceau numai ceea ce
erau datori a face. Nevasta lui însă l-a pus să se umilească,
iar fecioru-său l-a făcut de batjocura lumii.

— Ai vorbit tu cu Bocioacă, întrebă în cele din urmă
Hubăroaia, ori mi-ai zis numai, ca să mă amăges, ti, că ai
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vorbit?
Hubăr se uită lung la dânsa.

— Ba în adevăr am făcut prostia aceasta, îi răspunse el. Ca
să scap de gura ta, adause apoi peste put, in, cu amărăciune.

— Nu s, tiu cum vei fi vorbit, dar văd că n-o să iasă nimic
din toată treaba.

— Adică ce vrei să iasă?! grăi el. Tu vezi că de câteva
zile nu mai dă pe acasă: numai el s, tie pe unde o fi umblând
s, i cum s, i-o fi petrecând nopt, ile. S, i dacă vezi tu, nu sunt
nici alt, ii orbi. Cum să scoată ei stăpân pe un asemenea
nemernic? Mare rus, ine!

— Dacă îi es, ti tată s, i nu-i port, i de grijă! întâmpină
dânsa necăjită. Le s, tii toate, dar nu te-am văzut s, i pe tine
o dată să faci ca alt, i părint, i,să-l iei de scurt s, i să-l întorci
în calea cea bună. N-a fost el as, a! Tu s, tii prea bine că n-a
fost; dar ce poate o femeie ca mine dacă...

— Tu să taci! o întrerupse el cu asprime. Tu s, i numai
tu l-ai stricat, îndopându-l cu bani! Nu as, a m-am făcut
eu om; uite as, a cum oi fi, cu toate păcatele mele, stau pe
amândouă picioarele, fiindcă n-am as, teptat ca alt, ii să îmi
as, tearnă culcus, ul: trebuie să-l las, i s, i pe el să se lupte cu
nevoile viet, ii. Cum l-ai făcut, as, a să-l ai: eu nu mai vreau
să s, tiu de el, nici să-l văd în ochi!

Nu mai voi Hubăr, dar tot tată îi era feciorului său s, i
nu mai avea astâmpăr, nu îs, i mai găsea tihna obis, nuită s, i
clocotea parcă ceva în sufletul lui; s, i chiar nevrând trecea
mai des decât de obicei pe la măcelărie.

Duminică, în sfârs, it, s, tiind că lumea se îngrămădes, te,
Nat, l era la locul lui s, i cântărea carne pentru o slujnică când
tatăl său intră tăcut s, i se as, eză pe un scaun din fund, lângă
nevastă-sa.

— Dar tu ce te-ai făcut? întrebă el după ce slujnica
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plecă în urmă cu carnea.
Era pe sfârs, ite. Nu sunase încă peste drum de in-

trare, dar lumea începuse să vie la biserică, s, i Nat, l luă
măturis, ca s, i începu să adune fărâmăturile de pe butuc, ca
să le arunce, ca de obicei, în cos, ul de lepădături.

— Unde ai fost de n-am mai putut de câteva zile să
punem ochii pe tine? întrebă iar Hubăr.

Nat, l dete fărâmăturile în cos, , apoi luă cârpa s, i începu
să s, teargă cut, itele unul câte unul s, i să pună apoi pe fiecare
la locul lui.

— M-ai auzit tu pe mine? strigă Hubăr răstit.Nat, l lăsă
pe butuc barda pe care o s, tergea s, i se întoarse cu o cârpă-n
mână s, i râzând spre tatăl său.

— D-ta s, tii foarte bine că te aud, răspunse el, dar nu-t, i
răspund fiindcă nu pot să-t, i spun unde am fost s, i ce am
făcut.

— E foarte rău!
— Nici eu nu zic că e bine! răspunse Nat, l s, i se întoarse iar,
ca să s, teargă barda s, i s-o pună la locul ei.

E foarte greu să cert, i pe un om care-s, i mărturises, te
vinovăt, ia; Hubăr însă t, inea să-s, i certe feciorul, s, i nepăsa-
rea acestuia îl scotea din răbdare.

— Nemernicule! zise el cam tare, să nu mă iei în bătaie
de joc, că de t, i-ar fi barba de un cot, tot ît, i trag palme s, i te
dau afară. Aici eu sunt stăpân!

Nat, l as, eză barda s, tearsă la locul ei s, i se întoarse iar
spre părint, ii săi.
— Drepturile de părinte s, i de stăpân nu poate, zise el, ni-
meni să t, i le ia; dar te rog să nu te foloses, ti de ele aici,
fiindcă trec oameni s, i rus, inea nu cade numai asupra mea!

— Rus, inea mi-ai făcut-o tu cu prisos, grăi Hubăr încet,
aproape s, optind.
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— Tocmai fiindcă t, i-am făcut-o eu, nu mai adăuga s, i
d-ta la ea.
— Nu! urmă Hubăr tot încet. Vreau să s, tie lumea că s, tiu
ticălos, iile tale s, i nu le trec.

— Tată, grăi Nat, l as, ezat. S, tiu ce te mâhnes, te s, i-t, i dau
dreptate. Am să plec mâine dacă vrei, chiar astăzi, s, i n-as,
voi să ne despărt, im certat, i.

— Eu vreau să s, tii, răspunse tatăl său cu asprime, că
n-ai ce să mai caut, i la casa mea dacă nu te faci om cumse-
cade.

— Fă ce vrei, răspunse Nat, l, întorcându-se iar la cut, itele
lui. Nemt, ii bet, ivi, adăugă apoi peste put, in pe românes, te,
se ceartă ca nis, te orbet, i. Da! urmă apoi iar pe nemt, es, te,
ei au dreptate dacă ne iau în bătaie de joc!

Asta a prins. Hubăr se ridică s, i se uită mânios la fecio-
rul său, dar nu mai urmă înainte, ci se depărtă fără ca să
se mai uite-napoi.

Hubăroaie, care stătuse tot timpul cu inima încles, tată,
rămânând acum singură cu feciorul ei, începu să s, teargă
lacrimile ivite una câte una în ochii ei, în vreme ce el îs, i
făcea de lucru cu închiderea măcelăriei.

El n-o vedea plângând, dar s, tia că plânge ori are să
plângă s, i-i era foarte greu să se întoarcă spre dânsa. După
ce încuie dar us, a despre ulit, ă, el se as, eză, tot cu spatele
spre dânsa, pe scaunul de lângă butuc s, i rămase cu mâinile
pe genunchi, cu ochii-nchis, i, s, i cu capul plecat în jos. Nu
mai simt, ea, nu mai gândea nimic: era istovit s, i toate îi
păreau a pustiu.

Ea începu să plângă pe-năbus, ite.
— Mamă! zise el în cele din urmă, întorcându-se spre ea.
Nu plânge, că o să ai de aici înainte de ce să plângi. Pe mine
nu mă mai vezi! Nu plânge, că se-ntâmplă o nenorocire
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îngrozitoare! Eu nu s, tiu ce fac dacă mai dau ochii cu el!
Ea-s, i s, terse lacrimile, apoi se ridică s, i se uită cu un fel

de frică la el.
— Nu e lucru curat, zise ea, s, i Dumnezeu s, tie dacă nu e
cineva care s-a vârât la mijloc, ca să tulbure linis, tea casei
mele... s, tie, urmă ea, cu asprime, s, i nu iartă, fiindcă e
mare păcatul!

Nat, l se uită câtva timp tremurând la ea, apoi îs, i luă
pălăria s, i se depărtă, cuprins de simt, ământul că de aici
înainte el stă singur în lume.
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Datorii vechi

Datoria să t, i-o plătes, ti la timp, căci are s, i ea rostul ei s, i nu
stă, dac-o las, i nebăgată-n seamă, în amort, ire, ci mis, că s, i
cres, te de n-o mai pot, i stăpâni în cele din urmă.

Nat, l se temuse că n-are să fie bine dacă se va întâlni cu
tatăl său s, i a potrivit lucrurile anume as, a ca să nu rămâie
singuri. Luând apoi hotărârea de a nu mai da ochi cu
el, avea de gând să ceară bani de călătorie de la muma
sa s, i să plece cât mai curând. Vorba despre pedeapsa lui
Dumnezeu i-a căzut însă atât de greu, încât n-a mai putut
să stea cu mumă-sa. Se temea că nu se va putea stăpâni s, i
n-ar fi voit odată cu capul să-i zică vreo vorbă aspră.

El a crescut, as, a-zicând, în brat, ele mumei sale s, i nu
intra în mintea lui gândul că poate să fie în lumea aceasta
ceva ce el să nu-i spuie s, i ei. Inima îi da deci s, i de astă dată
brânci ca să-i spună tot. S, tia că dânsa-l va înt, elege, se va
muia s, i-i va fi de mare ajutor în greaua luptă sufletească.
El însă o s, tia s, i aceea că dânsa îi va spune bătrânului tot,
s, i aceasta n-o voia.

Avea cuvinte de a se plânge de tatăl său. E însă în
firea omului să treacă cu vederea păcatele părint, ilor săi,
s, i nu o dată el îs, i zicea: „T, i-e tată s, i n-ai să-l judeci!" De
aceea îs, i făcea mustrări totdeauna când scăpa vreo vorbă



mai aspră despre tatăl său. S, i nu e într-adevăr lucru mai
dureros decât să nu pot, i avea o bună părere despre părint, ii
tăi.Aceasta o simt, ea acum Nat, l în toată clipa.

Lasă că tatăl său era, în gândul lui, vinovat de toate, dar
el se mai s, i temea ca nu cumva acesta, aflând ceva, să facă,
om îmbătrânit cum era, vreun scandal, să se certe cu Mara
ori s-o oprească pe Persida din drum. Astfel se stârnise
în inima lui o adevărată dus, mănie fat, ă cu tatăl său, s, i
adeseori îi venea să se ducă, să-l caute, să-l apuce,unde-
l va fi găsind, s, i apoi ce va voi Dumnezeu. Se simt, ea că
nu s-armai putea stăpâni dacă ar mai vedea pe mumă-sa
plângând ori dacă acesta i-ar mai zice vreo vorbă aspră. El
nu mai putea să dea ochi nici cu mumă-sa. Îi era grozav
de greu, dar nu mai putea.

Cu atât mai rău, căci prin asta lucrurile nu se împăcau,
ci numai se amânau s, i mai vârtos se încurcau.

Fiindcă as, a cu mâna goală n-ar putea să plece, el s-a
împrumutat de la Griner, negut, ătorul de piei, cu trei sute
de florini. Ovreul nu numai că i-a dat bucuros, dar l-a mai
s, i rugat să-i spună când va mai avea trebuint, ă: s, tia el că
plătes, te Hubăroaie, numai să nu afle Hubăr,ba plătes, te
chiar Hubăr, numai să nu afle lumea.

As, a au s, i venit lucrurile.Hubăroaia era nemângâiată că
feciorul ei a putut să supere atât de greu pe tatăl său, dar îi
dădea, la urma urmelor, dreptate: tot era mai cuminte as, a
decât ca lucrurile să fi ajuns la ceartă. Că n-a luat rămas
bun nici de la ea, asta-i părea lucru firesc: ea nu l-ar fi lăsat
să plece fără s, tirea bărbatului ei. I-a mai s, i mult, umit dar
lui Griner când acesta a venit peste câteva zile să-i spună
în toată taina că i-a dat lui Nat, l bani de drum.

Hubăr era parcă l-ar fi ciomăgit cineva când a aflat că
feciorul său nu s, i-a luat ziua bună de la mumă-sa. S, tia
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că t, ine la dânsa, s, i astfel dădea cu socoteală că mare tre-
buia să fi fost mâhnirea lui ca să-i poată face ei o atât de
mare supărare. În zadar, nu e în lumea aceasta nimic mai
tare decât durerea de părinte: nu zicea Hubăr nimic, nu
se plângea, dar era muiat, s, i acum, când ar fi fost să-s, i
osândească feciorul,îs, i făcea el însus, i mustrări, fiindcă t, i-
e parcă tot ale tale sunt s, i păcatele ies, ite la iveală în copilul
tău.

Îs, i făcea Hubăr mustrări s, i-s, i dădea silint, a să mângâie
pe nevastă-sa.În tăcerea sufletului său, el tălmăcea mereu
vorbele pe care i le grăise Nat, l.

„T, i-e us, or t, ie, parcă-i zisese Bocioacă, dar e greu pen-
tru nevasta ta.“Era aspră afară din cale mustrarea cuprinsă
în aceste vorbe, s, i încă mai aspru se simt, ea mustrat când
îs, i aducea aminte vorbele: „Ei au dreptate când ne iau în
bătaie de joc!”

Îi era greu lui Hubăr să dea ochi cu oamenii; parcă tot, i
s, tiau cum s-au petrecut lucrurile s, i se temea ca nu cumva
să-l întrebe ce i s-a făcut feciorul. Era mai bine să stea pe
acasă, să caute de treburile lui,să mai ia s, i asupra sa o parte
din sarcina pe care nevasta sa o purta acum ea singură.

Astfel, fără multă vorbă, oarecum pe nesimt, ite, se
schimbase casa lui Hubăr: era ca s, i când sot, s, i sot, ie, după
o lungă despărt, ire, s-ar fi însot, it din nou la o viat, ă mai
strânsă decât în tineret, e. N-o s, tiau la început aceasta de-
cât cele două servitoare s, i calfele; vestea însă, s, i cea rea,
dar s, i cea bună, trece din om în om, s, i în curând lumea
toată a ajuns să afle că nu mai e cum atâta timp a fost la
casa lui Hubăr.

Peste vreo trei săptămâni, în sfârs, it, Hubăroaie a pri-
mit mult as, teptata scrisoare, prin care feciorul ei vestea
c-a sosit la Buda s, i a fost pe la Hansler, unul dintre verii ei.
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Ei îi cerea iertare pentru c-aplecat as, a fără de veste s, i s-a
împrumutat de la Griner, dar despre tatăl său nimic.

Ea-ncepu să plăngă.
— Ei, lasă! grăi Hubăr. E mai bine as, a! Să se zbuciume s, i
el, să-s, i verse focul tineret, ilor: de nemernicit tot n-are să
se nemernicească.Cu cine ar putea să semene!

— Trebuie, zise ea amărâtă, să fie la mijloc vreo slăbi-
ciune, vro femeie care l-a scos din mint, i.

— Asta nu-mi vine să cred, răspunse el. Asemenea
lucruri se află.
— Va fi s, tiind toată lumea, întâmpină Hubăroaie, dar nu
ne spune nimeni nimic.

Hubăr nu credea, dar cu putint, ă era s, i lucrul acesta, s, i
mult ar fi dat dac-ar fi putut să afle adevărul.

N-avea însă de la cine să afle.Trecuseră douăzeci s, i
s, ase de ani de când trăia la Lipova, s, i abia acum simt, ea că
tot străin a rămas între străini. Avea cunoscut, i, avea chiar
prieteni, cu care juca cărt, i s, i care veneau bucuros, i la masa
lui,dar nu era într-aces, tia nici unul care ar fi fost în stare
să-i vorbească cu inima deschisă.

Vina, la urma urmelor, a lui era, deoarece prieteni are
cel ce s, tie să s, i-i facă; el însă era supărat pe toată lumea s, i
se închidea din zi în zi tot mai mult în casa lui.

Dar supărat era Hubăr mai ales pe cojocari s, i îndeosebi
pe Bocioacă, care avea multă trecere s, i ar fi putut, dac-ar
fi voit, să pună lucrurile la cale ca Nat, l să rămâie acasă.

Mai supărat încă era Bocioacă. Lasă că e lucru urât să
făgăduies, ti s, i să nu împlines, ti, dar el nici nu putea măcar
să spună de ce anume n-a împlinit ceea ce făgăduise.

Nu! aceasta nici chiar nevestei sale n-ar fi putut să
i-o spună.Se încărcase omul cu Doamne-ajută.Nu zicea
Persida că n-are să se mărite.S, tiind prea bine că muma ei
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dores, te s-o vadă cât mai curând cu bărbat, ea, des, i abia îm-
plinise optsprezece ani, se simt, ea fată bătrână s, i hotărâtă-
n gândul ei să se mărite după cel dintâi care o va pet, i.

Din întâmplare acesta a fost Brădeanu.Într-una din
zile, după ce se acrise vinul, Marta a luat-o pe Persida din
mănăstire s, i a dus-o la dânsa acasă. Timp de vreo zece
zile,cât a stat apoi la casa lui Bocioacă, Persida l-a văzut
aproape în fiecare zi pe Brădeanu, s, i Bocioacă râdea în el.
În urmă Persida s-a dus acasă,la mama ei: era lucru de
sine înt, eles că are să facă pregătirile de nuntă.

Deocamdată însă toate s-au schimbat: fără ca să-s, i
poată da seama de ce, Persida s-a întors iar la mănăstire,
unde maica Aegidia o as, tepta cu brat, ele deschise.

O apucase ca atunci când Codreanu venise la mănăs-
tire, un fel de spaimă, s, i nu mai cuteza să ia asupra ei
sarcini pe care nu se simt, ea destoinică a le purta.

S, i astfel s-a petrecut viat, a ei de aici înainte: trăia pe
apucate, când ici, când colo, azi la casa mumei sale, mâine
la a lui Bocioacă s, i apoi iar la mănăstire, în o necurmată
frământare.

Din când în când o cuprindea un simt, ământ de dez-
nădăjduire. Îl vedea parcă în fat, a ei pe Burdea, care râ-
dea de zbuciumările ei s, i-i spunea mereu că zadarnic se
opintes, te; îl vedea pe Nat, l umblând răzlet, prin lume s, i-i
venea să plece pe urma lui, să-l caute s, i să se ducă amândoi,
ca să li se piardă urma. Atunci se ducea în mănăstire s, i
iar se linis, tea, iar lua hotărârea de a nu face decât ceea ce
dores, te muma ei, iar era stăpână ea însăs, i pe sine.

Stăpână ar fi s, i rămas dacă lumea ar fi lăsat-o în pace.
Bocioacă însă făcuse legătură cu Mara s, i trebuia cu orice
pret, s-o mărite mai nainte de a se fi întors feciorul lui
Hubăr, s, i dându-i zor, o alungă-n mănăstire.
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Dar supărările omenes, ti trec s, i ele cum toate trec în
lumea aceasta.

Era foarte supărat Hubăr când s-a pomenit că Mara
nu mai voies, te să facă tovărăs, ie cu el la pădurea din Cla-
dova, s, i-n supărarea lui luase hotărârea de a se pune în
înt, elegere cu Liubicek, ca să-i facă Marei greutăt, i. “Am
să-i arăt — îs, i zicea el — că nu poate fără de noi s-o scoată
la capăt!” S-au s, i înt, eles ca as, a să facă, dar a trecut o zi, au
trecut două, au trecut multe, s, i în trecerea zilelor li s-a mu-
iat s, i supărarea s, i în cele din urmă n-au mai făcut nimic.
Le era parcă put, in le pasă...

Tot as, a trecuse supărarea s, i cu Bocioacă. Când cu
plecarea feciorului său, Hubăr era tare hotărât să le arate
cojocarilor că poate să le facă multe neajunsuri. Au trecut
însă zilele s, i nu le-a făcut nici unul, s, i cu cât mai mult se
apropia timpul în care feciorul lui trebuia să se întoarcă, cu
atât mai bine îi părea că n-a făcut nimic. La urma urmelor,
tot era mai bine as, a.

Bocioacă a uitat încetul cu încetul s, i el făgăduint, a de a
o mărita pe Persida s, i put, in îi păsa în cele din urmă când
s, i cu cine are să se mărite fata Marei.

Chiar Persida s-a deprins încetul cu încetul cu viat, a ei
fără de rost s, i n-ar fi dorit nici ea decât s-o lase lumea-n
pace.

Mara ea singură era mereu neastâmpărată, mereu cu-
prinsă de griji s, i nu putea să doarmă nopt, ile linis, tită, ca
alte dăt, i. Îi era parcă o mare s, i nemaipomenită supărare
o as, teaptă, s, i nu s, tie cum să scape de ea. Zilele alerga, se
bălăbănea cu oamenii, zilele dădea s, i lua bani,zilele avea
mult, umiri, seara însă, după ce-s, i făcea socotelile, o cuprin-
dea o nespusă înduios, are. Îi era parcă nu mai poate să se
bucure de roadele ostenelilor ei. Ce folos că adunase, când
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copila ei n-avea nici o nevoie de zestrea pe care i-o făcuse?!
S, i avea dreptate Mara.Crescută sub purtarea de grijă a

maichii Aegidiei, Persida nu s, tia ce va să zică a avea ori a nu
avea. În gândul ei toate veneau de-a gata de la Dumnezeu,
s, i omul n-avea decât să-s, i facă datoria, să ostenească s, i
să se roage pentru ca să le aibă cu prisos toate cele ce-i
sunt de neapărată trebuint, ă. Averile îngrămădite erau de
prisos, ba un fel de dovadă despre lipsa de încredere în
purtarea de grijă a lui Dumnezeu.

Nu s, tie să pret, uiască averile agonisite decât acela care
cunoas, te nevoile viet, ii.

Persida trebuia să le cunoască s, i ea pentru ca să poată
măsura iubirea cu care muma ei a agonisit s, i agonisea
averi.

De Pas, ti, Nat, l s-a întors acasă voios, cu capul ridicat,
plin de încredere în sine, ca tot omul care se simte ies, it la
liman.

În zadar, nu era în el nimic mai tare decât slăbiciunea
pentru muma lui, s, i inima îi sălta când se gândea cum are
să se bucure când îl va vedea ies, it stăpân de capul lui s, i
pus în fruntea gospodăriei.

Se s, i bucura muma lui cu atât mai vârtos cu cât nu se
mai bucura acum numai ea singură. Chiar din ziua sosirii
lui la Lipova a simt, it Nat, l că s-a petrecut o schimbare la
casa lor: era parcă n-a fost niciodată vreo supărare în casa
aceasta s, i parcă nici n-ar mai fi cu putint, ă vreo supărare
în ea, atât de bine se-nt, elegeau cu tot, ii.

Mai erau însă la mijloc s, i câteva datorii vechi, pe care
le uitaseră cu tot, ii.

După Pas, ti, Hubăr s-a dus iar la Bocioacă, starostele,
dar de astă dată nu pe us, a din dos, ci pe poarta cea mare,
ca omul care se simte în dreptul lui.
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Boicioacă, tot cel vechi, se bucura că poate să-l mult, umească,
s, i încă în Duminica Tomii a s, i adunat pe oamenii de în-
credere ai breslei.

Duminică-i duminică, iar sâmbătă după-amiazăzi Bo-
cioacă a trimis pe Trică, mâna lui cea dreaptă, pe la oame-
nii de încredere ai breslei, ca să le spună că au ca mâine
după liturghie să se adune.

De ce? Aceasta Trică nu mai avea nevoie să le-o spună.Hubăr
nu era oris, icine, s, i în timp de trei săptămâni, de când fe-
ciorul lui se întorsese, unii îs, i dăduseră seama, iar alt, ii
aflaseră din zvon că i s-au împlinit cei doi ani de călătorie
s, i că în curând va avea să facă tăietura de măiestru.

Iar ăsta era un lucru care numai rar de tot se poate
vedea, un fel de sărbătoare pentru lipoveni.

După rânduiala breslelor, calfa de măcelar, care avea
să treacă în rândul măiestrilor, trebuia să facă în fat, a sta-
rostelui s, i a oamenilor de încredere ai breslei tăietura de
măiestru.

Însot, it de un zăvod s, i ajutat numai de ucenic, el tre-
buia să ducă la tăiere un juncan de trei ani, frumos împo-
dobit cu flori, cu panglici s, i cu cârpe, pe care, după tăiere,
starostele s, i oamenii de încredere le luau drept semne de
aducere-aminte.

După ce starostele se încredint, a că juncanul nu e amet, it
cu spirt, ucenicul îi dădea lovitura în frunte, iar viitorul
măiestru trebuia să-l înjunghie as, a, ca până ce numeri
zece să nu se mai mis, te, s, i să-l jupoaie iute s, i curat, apoi
să-i scoată măruntaiele încă calde, toate aceste fără ca
panglicile s, i cârpele să se păteze de sânge.

Urmează apoi pret, uirea s, i măcelărirea.Viitorul măies-
tru trebuia, înainte de toate, să-s, i dea părerea cât cântăres, te
carnea s, i cât îndeosebi seul pe care-l scoate, apoi să facă
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măcelărirea în s, asesprezece feluri de cărnuri, fără ca să-s, i
păteze mâinile s, i s, ort, ul alb s, i fără să lase fărâmături pe
butuc.

Drept încheiere se făcea cântărirea.Cel dintâi staros-
tele lua mus, chiul din spinare s, i măiestrul trebuia să-l cân-
tărească din ochi. Apoi urmau oamenii de încredere, care
cereau fiecare cât îi venea la socoteală, s, i măiestrul avea
să măsoare cu ochii s, i să-i taie fiecăruia dintr-o singură
bucată cât a cerut.

Nu-i vorbă, nu se nimerea totdeauna ca bucata să fie
tocmai pe tocmai: o dată ea ies, ea prea mică, s, i atunci
cumpărătorul se plângea c-a fost îns, elat la cântar; altă
dată ea ies, ea prea mare, s, i tot, i râdeau în hohote. Cu alte
cuvinte, lucrul se sfârs, ea cu veselie.

Veselia cea mare era însă la ospet, ia dată de noul măies-
tru, masă întinsă s, i încărcată, la care se s, tiau de mai îna-
inte poftit, i tot, i oamenii de casă, rude s, i prieteni, fruntas, i
s, i tovarăs, i de meserie.

Era lucru mare, despre care vorbeau s, i copiii pe ulit, e
s, i pentru care se pregăteau tot, i cei mai de aproape.

Hubăroaie numai la asta se gândea, Hubăr pusese
ochii pe juncan, pe care-l t, inea la îngrăs, are, iar Nat, l fă-
cea mereu junghieri s, i cântăriri de probă. Atât timp se
plânsese că părint, ii l-au făcut măcelar,iar acum se simt, ea
oarecum mândru de gândul că n-a mai văzut încă Lipova
măcelar care junghie, taie s, i cântăres, te ca dânsul.

Vedea parcă în fat, a lui lumea adunată, căci nu numai
starostele cu oamenii lui de încredere aveau intrare la tă-
ietura de măiestru: putea să vie oris, icine s, i să intre pe
poarta deschisă pentru tot, i, s, i mâna parcă-i tremura când
se gândea că ar putea să vie s, i dânsa.

Doamne! Ce neînt, eleasă e legătura lucrurilor din lu-
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mea aceasta!Luni de zile au trecut, s, i el încetul cu încetul
iar a ajuns la linis, tea sufletească, încât ar fi putut să o vadă
fără ca să se uite la ea s, i să treacă pe lângă dânsa fără ca
să se oprească. De trei săptămâni s-a întors s, i nici n-a
văzut-o, nici n-a avut nevoie de a-s, i da silint, a să n-o vadă.
Îi era totuna. Acum însă, când se gândea că ar putea s, i
dânsa să fie printre ceilalt, i, îl treceau un fel de fiori.

S, i avea omul dreptate.El se afla la Lipova, iar dânsa tre-
cuse încă înainte de Florii Murăs, ul s, i se afla la Radna, s, i e
departe de la Lipova până la Radna; era, cu toate aceste, un
fel de legătură de la casa Marei până la casa lui Hubăr,s, i fio-
rul care-l trecea pe el pornise oarecum de la casa părint, ilor
săi,inima i se încles, ta cu toate aceste de câte ori se gândea
la el. Acum dar, când a aflat că el s-a întors s, i că e bine,
voinic s, i voios, ea se simt, ea us, urată, scăpată oarecum de
o mare greutate.

Atât de mult se temuse că din cauza ei, des, i fără de
vina ei, omul acela îs, i va pierde rostul, se va nenoroci s, i va
strica viat, a părint, ilor săi, s, i acum era scăpată de temerea
aceasta.

Sâmbătă seara, când Trică i-a spus că mâine se va ho-
tărî când Nat, l va face tăietura de măiestru, ea a început
să tremure în tot trupul, iar după ce a rămas singură, ea a
început să plângă, a căzut în genunchi s, i a mult, umit lui
Dumnezeu, care toate le-a scos bine.

Acum, în această clipă de us, urare s, i de mult, umire su-
fletească, era cuprinsă cu desăvârs, ire de simt, ământul că
nu e în lumea aceasta nimeni pe care poate să-l iubească
deopotrivă cu dânsul, că el e om în puterea cuvântului, că
are de ce să-l iubească. Ea singură s, tia prin ce grea luptă
sufletească a trecut el s, i a trecut s, i a ies, it întreg din ea.

Era o înspăimântătoare nedreptate că nu poate să i-o
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spună aceasta s, i lui.
O! cum ar fi voit să meargă, să-l caute, să-l vadă, să-i

vorbească, să-i spună ce simte, ce gândes, te, să-i mult, umească.
Mintea i se oprea în loc când se gândea că tot, i vor

putea să-l vadă, tot, i vor putea să-i strângă mâna, numai
dânsa nu.

S, i totus, i, ce mult, umire ar fi pentru el s, i pentru ea dacă
atunci, la tăietura de măiestru, s-ar vedea fat, ă-n fat, ă s, i
s, i-ar strânge mâna!

Firea ei năvalnică ies, ea din ce în ce tot mai mult la
iveală, s, i mereu vedea-n fat, a ei pe Burdea râzând în bătaie
de joc.

“E o mis, elie nemaipomenită, îs, i zise ea în cele din
urmă, să ai o singură viat, ă s, i să amărăs, ti în viat, a aceasta
zilele altora, lipsindu-tes, i pe tine de cele mai mari s, i mai
curate mult, umiri!”

S, i totus, i ea nu putea să-l vadă, nici mai ales să vor-
bească cu dânsul.Îi venea să strige tare, ca să se audă până
la Lipova. N-a strigat, dar e peste putint, ă ca o dorire atât
de fierbinte să nu pătrundă tainic la oris, icare depărtare, s, i
pe când ea se zbătea pe t, ărmul drept al Murăs, ului, dincolo,
pe t, ărmul stâng, el era cuprins de un neastâmpăr ivit ca
din senin.

“Ce folos de mult, umirea pe care o am dacă nu e împărtăs, ită
de cel mie mai iubit în lume? Durere nespusă e bucuria de
tine singur simt, ită.” I-a fost destul să-s, i aducă aminte de
ea, pentru ca să-i pară pustie s, i fără farmec viat, a fără de
dânsa.

Câtă zbuciumare as, a numai în sec!Nu mai încăpea,
ce-i drept, nici o îndoială că are feciorul lui Hubăr să facă
tăietura de măiestru. Starostele, oamenii de încredere,
breslas, ii tot, i as, teptau cu oarecare nerăbdare privelis, tea

167



s, i masa de ospet, ie: ziua însă nu era hotărâtă, s, i multe se
mai puteau încă întâmpla până atunci.

Duminică după sfânta liturghie s-au adunat la casa sta-
rostelui unsprezece dintre oamenii de încredere ai breslei.
Lucru nemaipomenit:nu lipseau decât trei din patruspre-
zece, iar unul din aces, tia era Hubăr el însus, i.

După ce se as, ezară cu tot, ii împrejurul mesei, Bocioacă,
om al bunei rânduieli, se ridică în picioare s, i puse cartea
de călătorie a lui Hubăr în mijlocul mesei.

— Vet, i fi s, tiind, zise el sărbătores, te, de ce ne-am adu-
nat astăzi, s, i nu mă îndoiesc că put, in o să stăm de sfat. Eu
însă, după cum cere rânduiala, vă fac împărtăs, ire că unul
dintre fruntas, ii breslei noastre,măcelarul Anton Hubăr,
cere să hotărâm ziua pentru ca feciorul său Ignatie să facă
tăietura de măiestru.

Tot, i deteră zâmbind din cap, ba Oancea, măcelar s, i el,
nu se putu stăpâni s, i strigă: “Vivat!”

— Lucrurile sunt, precum s, tit, i, urmă starostele, în
bună rânduială. Anii de ucenicie s, i i-a făcut băiatul chiar în
casa tatălui său, unde a stat apoi un an s, i mult pe deasupra
calfă. Anii de călătorie de asemenea i s-au împlinit zilele
acestea. Nu e dar nici o piedică la mijloc:nimic n-avem
să-i iertăm, nici să-l trecem cu vederea. Când socotit, i să-i
punem ziua?

Gherghit, ă cel mărunt, el se ridică.
— Pentru ca rânduiala să fie deplină, zise el iute s, i cam
bolborosit, s, i pentru ca nici de ici, nici de colo să nu ni se
poată face vreo mustrare, să se citească, după obicei, s, i
cartea de călătorie, ca să vedem pe unde a umblat s, i la cine
a lucrat.

Bocioacă cel lung s, i subt, ire începu să schimbe la fet, e.Asta
el însus, i s, i-o făcuse.Vorbise atunci, pe la culesul viilor, cu
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Gherghit, ă, ca să-l scoată pe Nat, l măiestru, iar în urmă,
după ce-s, i schimbase gândul, îi spusese că nu se poate,
fiindcă nu prea îi este cartea în bună rânduială. El uitase
supărarea lui de atunci, dar Gherghit, ă, om prepuielnic, nu
uitase vorba ce-i spuse. Ce mai putea Bocioacă să-i facă?

— Se poate s, i asta, grăi el s, i începu să citească adeverint, ele
scrise de stăpâni în carte, s, i cu cât mai mult citea, cu atât
mai rău i se înnoda glasul.

Adeverint, ele nu erau, ce-i drept, rele, dar băiatul stă-
tuse câte patru-cinci săptămâni la un stăpân, s, i apoi tre-
ceau câte două s, i chiar trei luni până ce intra la altul.

— Pare-mi-se, grăi Gherghit, ă uitându-se pe sub sprân-
cene, că tot avem ce să-i trecem cu vederea.

Bocioacă înghit, i un nod, iar Oancea nu se putu stă-
pâni:
— Ei, zise el, asta se întâmplă. Trece vremea până ce mergi
dintr-un oras, în altul.

— Apoi, adăugă Bârzău, avea băiatul din ce să trăiască.Ceilalt, i
deteră din cap.
— Putem, grăi Bocioacă, să-l chemăm în fat, a noastră s, i
să-i facem mustrare.

— Eu cred, întâmpină Gherghit, ă, că nu e nevoie de
asta. Băiatul e tânăr s, i ne-nsurat, tatăl său nu e nici el
neputincios: poate să mai as, tepte.

Bocioacă înghit, i mai multe noduri unul după altul.
Putea, nu-i vorbă, să-l scoată chiar azi măiestru pe feciorul
lui Hubăr, fiindcă ceilalt, i erau de un gând cu dânsul s, i se
uitau s, i altfel în gura lui; se temea însă de gura cea rea a
lui Gherghit, ă. Nu-i vorbă, put, in i-ar fi păsat dacă Nat, l va
face acum ori mai târziu tăietura de măiestru;apucase însă
odată să zică ceea ce a zis s, i t, inea ca pe a lui să rămâie.S, i
n-ar fi fost vrednic de starostie dacă n-ar fi s, tiut să iasă s, i
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din strâmtorarea aceasta.
Sfântul Ilie e patronul cojocarilor, s, i-n ziua de Sfântul

Ilie cojocarii au praznic mare, merg cu steagul s, i cu muzica
la biserică, se adună la masă mare s, i joacă până în zorile
zilei următoare sub cortul de verdeat, ă. Acesta e un lucru
la care nimeni nu t, ine mai mult decât Gherghit, ă, s, i Hubăr
nu putea nici el decât să se simtă măgulit dacă feciorul lui
ar avea să-s, i facă tăietura de măiestru tocmai în ziua când
breasla-s, i t, ine praznicul.

— S, tit, i ce? grăi Bocioacă voios, să ne facem o ziuă
bună de Sfântul Ilie: să prăznuim la casa lui Hubăr.

— Amin! strigă Gherghit, ă dând cu pumnul în masă s, i
sărind în picioare.

Era lucru minunat, s, i nu se putea mai minunat! Auzi
d-ta! Neamt, ul să dea praznicul de Sfântul Ilie!

— Amin! strigară s, i ceilalt, i, s, i lucrul era hotărât atât de
bine, încât Bocioacă el însus, i a plecat deodată cu ceilalt, i,
ca să se ducă la Hubăr s, i să-l vestească, as, a cum s, tia el,
despre hotărârea luată de fruntas, ii breslei.

Hubăr s, i mai ales Hubăroaie se as, teptaseră la o zi mai
apropiată, s, tiau însă să pret, uiască cinstea ce li se făcea
s, i erau mult, umit, i de împărtăs, irea pe care le-o făcuse Bo-
cioacă.

Mult, umit, i ar fi rămas dacă n-ar mai fi fost la mijloc s, i
gura lumii s, i răutatea omenească.

Buna rânduială cere, ce-i drept, ca despre cele ce se
petrec în sfatul breslei să nu se mai vorbească. E însă foarte
greu să s, tii ceva s, i să nu le spui s, i celor mai de-aproape
ai tăi, s, i încă duminică după-prânznu numai Marta, ci
s, i nevestele celorlalt, i cojocari s, tiau s, i spuneau la toată
lumea că erau p-aci-p-aci să-l amâne pe feciorul lui Hubăr,
fiindcă în timpul călătoriei a umblat mai mult hoinar decât
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prin măcelării.
Luni, nu mai departe, i-a s, optit-o unul dintre oamenii

răi de gură s, i lui Hubăr aceasta.
Hubăr ar fi primit mai bucuros o palmă în fat, a măce-

lăriei.Carevasăzică, nu cinste, ci un fel de dar de milă i s-a
făcut.S, i aveau dreptate cojocarii: feciorul lui umblase în
adevăr hoinar.Deodată, fără de veste, ca din senin, s-a rei-
vit în sufletul lui toată amărăciunea de odinioară, s, i dacă
atunci, când feciorul lui a plecat fără de veste de acasă,
îs, i făcea el însus, i mustrări, acum nu mai putea să-l ierte
pentru rus, inea pe care i-a făcut-o.

Trebuia să se răsufle, să-l mustre pe feciorul său, să-s, i
facă datoria de părinte.

Trebuia s, i totus, i era mai bine dacă nu-s, i făcea datoria
chiar acum, când feciorul său era foarte simt, itor.

Put, in îi păsa, ce-i drept, lui Nat, l de părerile ce-s, i vor
fi făcând fruntas, ii breslei s, i lipovenii despre purtările lui
în timpul celor doi ani de călătorie. El s, tia, dar nu putea
să spună nimănui cât de greu i-au fost acei doi ani s, i ce
mare lucru a făcut el în curgerea lor. Inima i se umplea de
cea mai neagră amărăciune când îs, i aducea aminte toate
suferint, ele prin care a trecut s, i se gândea că în zadar au
fost toate:nu era bine ca tocmai tatăl său să-i mai aducă
aminte de acei doi ani.

Duminică dimineat, a nu s-a mai putut stăpâni.
S, tia unde poate s-o vadă pe Persida s, i ar fi fost cea

mai mare nemernicie dacă s-ar fi lipsit el însus, i pe sine
de mult, umirea de a o vedea.S-a dus dar la biserica româ-
nească de la Lipova, s, i după ce aici n-a găsit-o, a trecut la
cea de la Radna.

Gândul lui era s-o vadă as, a ca să nu fie văzut de dânsa.
S-a s, i strecurat printre oameni s, i s-a oprit în dosul unui
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scaun; biserica dela Radna nu e însă atât de mare ca să
pot, i intra în ea fără ca să fii văzut de tot, i, mai ales când
es, ti neamt, .

Dacă n-ar fi fost atât de zăpăcit, ar fi avut s, i el atâta
minte ca să înt, eleagă că în clipa când intră în biserică, tot, i
se uită la el s, i se întreabă: “Cum vine neamt, ul acesta aici?
ce caută? ce vrea?”

As, a a fost! Ba ceva mai mult: oamenii au aflat ce ca-
ută el.Intrând de la dreapta în biserică, el s-a uitat spre
fundul bisericii, unde s, tia că e locul femeilor, s, i a rămas
uimit, pierdut, cu ochii t, intă la Persida, care nu-l băgase
în seamă.

S, i cum oare să nu rămâie uimit s, i pierdut?!As, a n-o mai
văzuse niciodată s, i nici că s, i-ar fi închipuit-o vreodată.Nu
mai era fata cea plină s, i rotundă ca luna: slăbise, fat, a îi era
mai lungă, umerii obrajilor ies, eau la iveală, pielit, a obraji-
lor era mai albă, subt, ire s, i oarecum întinsă, sprâncenele
păreau mai lungi s, i mai dese, iar ochii erau parcă mai mari
s, i plini de o tristet, e care se revărsa peste toată fat, a ei.

Simt, ind că deodată toate privirile se îndreptează asu-
pra ei, ea se uită speriată împrejur, ca omul care se-ntreabă:
“Ce-am făcut? Ce mis-a întâmplat?” s, i ochii ei se întâlniră
deodată cu ai lui.

Sunt lucruri care se văd cu ochii, se pot simt, i cu inima
s, i închipui cu gândul, dar în graiul omenesc nu se pot
spune.

Să ne închipuim că zile de-a rândul cerul a fost poso-
morât, întunecat, acoperit de o ceat, ă deasă, s, i deodată,
pe neas, teptate, fără ca să s, tii cum, soarele străbate prin
ceat, ă s, i-s, i revarsă lumina plină asupra lumii, încât toate
se înseninează s, i tot ceea ce viet, uies, te tresare cuprins de
o pornire veselă.
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As, a s-au luminat fat, a ei s, i fat, a lui în clipa revederii s, i
as, a au tresărit înveselit, i ca din senin tot, i cei adunat, i în
biserică.

Era parcă un suflet străbate prin tot, i s, i un singur fior
de bucurie trece prin acest suflet.

Numai o clipă însă. Clipa următoare, mai nainte de
a-s, i fi dat oamenii seama despre cele petrecute, Persida
rămase cuvioasă s, i cu ochii t, intit, i spre pământ la locul ei.

Era o atât de aspră mustrare în fat, a ei, încât el îs, i plecă
ochii rus, inat s, i porni spre strana din partea lui. Abia acum
simt, ea că prea a luat-o oblu înainte s, i că trebuia să le facă
toate ca s, i când ar fi venit aici ca să se întâlnească cu alt-
cineva. Intrând dar în strană, el dete mâna cu bătrânul
Blăgut, ă, apoi — peste put, in — îi spuse pe s, optite că are o
vorbă cu părintele Andrei. Iar după sfânta liturghie,când
Bocioacă se sfătuia cu oamenii de încredere ai breslei, Nat, l
s, tiricea de la părintele Andrei la cine ar putea să găsească
aici laRadna vit, ei de tăiere.

Atât de bine le potrivise toate, încât până chiar s, i Per-
sida ea însăs, i, întorcându-se acasă, stătea la îndoială dacă
el a venit ori nu pentru dânsa la biserică.

Singur el s, tia s, i acum cât de greu i-a fost să nu meargă-
n urma ei, ca s-o vadă cel put, in din depărtare, s, i întorcându-
se spre Lipova, era s, i el pătruns de simt, ământul că ar fi o
nemaipomenită mis, elie să-s, i calce pe inimă când atât de
mult o dorea.

Ce-i pasă lui acum de hotărârea breslei? Totuna îi era
când s, i cum va face tăietura de măiestru. Un singur lucru
s, tia: că e o grozavă nenorocire pentru dânsul de a fi fost
născut din părint, ii lui s, i, lucru înspăimântător, că el n-
ar putea să fie fericit decât după ce ar fi murit tatăl lui s, i
muma ei.
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Ah! ce urât gând, ce nesuferit simt, ământ, s, i el nu mai
putea scăpa de simt, ământul acesta.

Luni pe-nserate el lucra la tocilă când tatăl său se în-
toarse cu fat, a întunecată acasă.

— Ai văzut? grăi Hubăr rece s, i aspru.
— Ce să fi văzut? întrebă Nat, l, uitându-se lung la el.

— M-ai băgat în gura lumii, m-ai făcut de râsul tuturora,
răspunse tatăl său. Prin toate colt, urile se vorbes, te c-ai
umblat hoinar în timpul călătoriei s, i că numai de milă
te-au amânat până la Sf. Ilie. Erau să te trimită iar în
călătorie. Rus, ine. Să-t, i crape obrazul!

Nat, l se făcu alb ca varul, apoi picioarele începură să-i
tremure, încât abia se mai t, inea pe ele.

— As, a e! zise el stăpânindu-se s, i adunându-s, i toate
puterile. Ei au dreptate! Am umblat ca vai de capul meu,
s, i pot să gândească ce vor.Eu s, tiu de ce, dar nu pot să le
spun s, i lor, s, i dacă le-as, spune, n-armai zice nimic, ci mi-
ar plânge de milă. D-ta însă îmi es, ti tată s, i trebuie, dacă ai
inimă de părinte, să simt, i că trebuie să fie ceva la mijloc,s, i
să mă iert, i, să-mi t, ii parte, să mă aperi, cel put, in în gândul
d-tale,iar nu să-mi mai faci s, i mustrări, când eu însumi
mă mărturisesc vinovat! Lasă-le, tată, să nu mai vorbim
despre aceste. Oris, ice ar fi între noi, adause el muiat, să
trăim în pace, fie chiar s, i numai de dragul mamei, care
d-tale ît, i este nevastă bună, iar mie mai bună mumă.

Hubăr era destul de des, tept ca să înt, eleagă mustra-
rea aspră care era cuprinsă în aceste cuvinte s, i destul de
cumsecade pentru ca să se simtă atins de ea.

— Eu cred, zise el mirat, că-t, i mai sunt s, i eu tată s, i pot
să s, tiu ce este, dacă e ceva la mijloc.

Nat, l rămase cuprins de tulburare în fat, a lui.Ce putea el
să-i zică? Cum, Doamne, putea să spună în câteva cuvinte
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ceea ce-i zguduia toată firea?
— Eu, zise el oarecum îmbrâncit de gândurile ce-l stă-

pâneau, eu, as, a cum sunt, n-aveam nevoie să mă fac mă-
celar.

— Carevasăzică, întâmpină Hubăr aprins, asta e la
mijloc: t, i-e rus, ine de meseria mea!

— Nu e asta! îl întrerupse feciorul iute. Nu as, a trebuie
să mă înt, elegi.

Hubăr însă nu t, inu de întreruperea aceasta. Încă de
mult simt, ise că nu prea e feciorul lui făcut pentru măce-
lărie s, i nu o dată se mustrase că nu l-a lăsat la s, coală. Se
bucura deci că vorba a venit as, a, casă se poată dezvinovăt, i.

— Tatăl meu, urmă el dar, a fost s, i el măcelar, tot măce-
lar a fost s, i tatăl lui, măcelari au fost tot, i din neamul nostru
de când ne s, tim: ce sunt eu vinovat dacă mie Dumnezeu
mi-a dat inimă pentru meseria părint, ilor săi!

— Ia lasă, tată, răspunse feciorul, că am cu cine să
seamăn: multă inimă n-ai nici d-ta pentru tocatul de oase
s, i-t, i mai place să stai de vorbă cu oamenii des, tept, i decât să
tai carne s, i să sfărâmi oase pe butuc. Mama să trăiască!...
s, i merge s, i măcelăria lui Hubăr.

În gândul lui Nat, l vorbele aceste erau grăite mai mult a
laudă decât a mustrare; Hubăr însă vedea în ele mustrările
ce el însus, i atât de adeseori s, i le făcuse, s, i obrajii lui se
umplură de sânge.

— Să nu te obrăznices, ti cu mine, strigă el ca ies, it din
fire, încât ucenicul s, i una dintre calfe ies, iră speriat, i din
tocătoare, unde aveau de lucru. T, i-am spus o dată că-t, i
trag palme, s, i nu are nimeni să t, i le ia de pe obraz.

— Ba asta să n-o faci, îi răspunse feciorul rece, că mă
pui la grea încercare. Atunci era atunci, iar acum e altfel.

Hubăr, măcelar din buni-străbuni, înaintă hotărât
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spre el.Nat, l t, inu în fat, a sa cut, itul pe care-l avea încă în
mână.
— Te rog pe tot, i sfint, ii, nu te apropia! strigă el.
— Lasă cut, itul! strigă calfa, care se repezi apoi spre dâns, ii,
ca să-i despartă.

Era prea târziu.Simt, ind pe tatăl său în apropierea sa,
aruncă cut, itul departe de la dânsul.

— După ce m-ai nenorocit, n-ai să mă mai batjocores, ti,
zise el apoi s, i îi dădu brânci, încât căzu pe spate de se lovi
cu ceafa-n tocila din dosul lui.

As, a, cu capul gol s, i cu mânecile sumese, cum era, el
se depărtă cu pas, i repezi s, i ies, i din curte fără ca să se mai
uite înapoi.
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Rostul lui Bandi

Sâmbetele după-amiazăzi sărăcimea, orbet, i, ologi, bătrâni
neputincios, i, copii fără de căpătâi se adunau venind unul
câte unul la portit, a mănăstirii s, i as, teptau, certându-se
între dâns, ii, până după vecernie, când maica econoama
ies, ea, ca-n fat, a lumii să le împartă milă, pâine, câte o bu-
cată de carne, câte un săculet, de cartofi, de fasole ori de
mălai, câte un brat, de lemne în timp de iarnă s, i cât, iva
creit, ari, toate adunate de maicile cers, etoare de prin piat, ă,
de prin oras, s, i de prin împrejurime.

Pentru ca binecuvântările miluit, ilor să nu se reverse
numai asupra mănăstirii, maica econoama lua cu dânsa
totdeauna pe câteva dintre fetele cu purtări mai bune,
ca aceste să împartă darurile de milă, s, i multe daruri a
împărt, it Persida, mult a fost binecuvântată de săracii al
cărora glas străbate de-a dreptul la cer.

Afară de aceasta, mănăstirea avea săracii ei, unii că-
rora li se dădea joia s, i duminica, iar alt, ii care căpătau în
toate zilele prânzul în mănăstire. Între aces, tia din urmă
era s, i Reghina cu copilul ei, Bandi.

Când a venit la mănăstire, Persida a găsit-o pe Re-
ghina, cu copilul ei, atunci băiat de vreo patru ani, la us, a
bucătăriei. Ani de zile de-a rândul le-a dat mâncarea s, i



niciodată n-a putut să se uite la ea fără ca să tremure cu-
prinsă de frică.

Maicile o s, tiau pe Reghina, care fusese servitoare la
Radna, femeie voinică, frumoasă s, i în toată firea. Când a
născut însă pe Bandi,ea a rămas paralizată de o mână s, i
de un picior, strâmbă de gură s, icam smintită, încât abia te
mai puteai înt, elege cu dânsa. Degeaba ai fi întrebat-o cine
e tatăl lui Bandi, căci zicea totdeauna că nu s, tie, s, i totus, i
îs, i iubea copilul atât de mult, încât îl t, inea, chiar s, i băiat
de s, apte ani, în brat, e s, i nu voia niciodată să mănânce mai
nainte de a se fi săturat el. “Eu mănânc ce rămâne!” zicea
dânsa.

Câteodată, as, a din senin, o apuca ceva de rămânea
ca-nt, epenită, cu ochii sticlit, i, s, i vorbea într-aiurea. Atunci
spunea cum a fugit s, i a rătăcit zile s, i nopt, i prin pădurea
de la Cladova s, i cum n-a mai voit să moară când s, i-a văzut
copilul voinic s, i frumus, el.

S, i în adevăr Bandi era băiat voinic s, i destul de frumos
la chip, dar fricos, linis, tit s, i atât de tăcut, încât rar ies, ea
vorbă din gura lui. N-ar fi fost chip ca cineva să-l depărteze
de la mumă-sa; s, edea lipit de dânsa ori o t, inea de poale
când ea se ducea pe chinuite undeva.

Bandi era băiat de vreo opt ani când Dumnezeu s-a
îndurat de a chemat la sine pe muma lui. De aici înainte el
se t, inea ca un căt, el după maica Aegidia, care peste câtva
timp l-a dat ucenic la un cizmar.

Deprins a se alipi de cineva, Bandi n-a putut să rămâie
la stăpân s, i a fugit, dar nu s-a mai întors la mănăstire, ci a
rămas as, a răzlet, ,trăind din mila oamenilor s, i adăpostindu-
se azi ici, mâine colo. Când vedea vreo călugărit, ă, s, i mai
ales pe maica Aegidia, el fugea cuprins de frică s, i se as-
cundea. Astfel la mănăstire i s-a pierdut încetul cu încetul
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urma s, i nimeni nu se mai gândea la el.
Abia acum, în Săptămâna Patimilor, întorcându-se

de la Lipova, Persida l-a zărit stând cu undit, a pe t, ărmul
Murăs, ului din jos de pod.

Trecuseră vreo trei ani de când nu l-a mai văzut s, i
băiatul crescuse în timpul acesta peste vârsta lui, dar tot
îl recunoscu după prima ochire s, i îi trecu parcă un fel de
săgeată prin inimă. Vedea pe Reghina slabă, numai piele
s, i oase, cu fat, a galfădă, cu gura strâmbă,cu ochii sticlit, i, s, i
iar o vedea rătăcind singură, deznădăjduită, cu moartea
în suflet, prin pădurea de la Cladova. Îi venea să fugă s, i să
nu se mai uite înapoi, îi era însă milă de sărmanul Bandi
s, i ar fi dorit să afle ce s-a făcut el de când nu l-a mai văzut.

Bandi, văzând că se uită mai întins la el, s-a speriat ca
făcătorul de rele care se vede fat, ă în fat, ă cu urmăritorii
lui, apoi recunoscând-o,îs, i adună undit, a, gata de a o lua
la fugă.

Ea-i făcu semn să vie la dânsa, s, i el se apropie umilit,
fricos s, i supus ca un câine chemat de stăpânul său.

— Bine, Bandi, îi zise ea, dar tu ce faci?
— Prind pes, te, răspunse el.
— Dar unde ai umblat de atâta timp?

— Pe aici, pe la Lipova s, i pe la Radna.
— Dar din ce ai trăit?
— Din ce am căpătat.
— Nu vrei tu să vii cu mine, la mama? îl întrebă ea înduios, ată.Era
în fat, a ei, în ochii ei s, i mai ales în glasul ei atâta dragoste,
încât fat, a băiatului se lumină.

El dete din cap, era însă atât de mis, cat, încât nu putu
să-i răspundă s, i mari stropi de lacrimi se iviră în ochii lui
s, i se strecurară peste obrajii lui bătut, i de soare s, i de vânt.

— Nu plânge, Bandi, îi zise ea; de ce plângi, că n-am
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să-t, i fac nici un rău?
— Dar, răspunse el, ai cunoscut pe mama s, i ai fost atât

de bună cu ea.
Persida se cutremură.Mergând apoi spre casă, ea se

încredint, ă că băiatul, rămas singur din capul lui, se deschi-
sese. Vorbăret, nu era nici acum, dar părea foarte cuminte
s, i răspunsurile lui erau bine gândite, oarecum bătrânes, ti.

Viat, a lui sufletească era însă tot cea de mai nainte, s, i
în curând Persida a ajuns să se căiască de a nu-l fi lăsat să-
s, i prindă pes, tii înainte.Îi era oarecum frică de el. Alipirea
către dânsa era la dânsul un fel de boală sufletească, s, i
ea nu mai putea să scape de privirea lui, care mereu îi
reamintea ochii sticlit, i ai Reghinei.

Ducea, nu-i vorbă, cos, urile Marei în piat, ă s, i, pe înse-
rate, le aducea acasă, dar le făcea toate în grabă, se-ntorcea
în fuga mare s, i se uita, întors acasă, cu un fel de îngrijire
la Persida, ca s, i când s-ar fi temut că în lipsa lui i se va
întâmpla ceva. Astfel dânsa nu mai putea să scape de ochii
lui.

Duminica Tomii, dimineat, a, când a dat ochii cu dânsa,
el era foarte nelinis, tit, iar după ce dânsa s-a întors de la
biserică, el gemea, parcă le-ar fi s, tiind s, i simt, ind toate,
întocmai ca dânsa.

Mart, i după-amiazăzi Mara s-a întors acasă înainte de
vreme s, i cu fat, a oarecum sperioasă.

Hubăr, as, a ziceau tot, i, s-a certat cu feciorul său, care
l-a rănit la cap s, i era să-l înjunghie cu un cut, it mare dacă
una dintre calfe n-ar fi sărit la timp, ca să-l scape.

N-o privea lucrul acesta, s, i totus, i ea tremura cuprinsă
de simt, ământul că o mare nenorocire i s-a întâmplat, s, i a
grăbit acasă, pentru ca nu cumva fiica ei să afle de la alt, ii
cele petrecute.
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Persida o ascultă râzând cu ironie.
— Minciuni! zise ea. Minciuni nerus, inate! strigă mai tare.
Nu e Hubărnat, l în stare să facă lucrul acesta! Să mor eu
dacă-i adevărat!Nu crede!

Nici nu credea Persida, dar ceva tot trebuie să fi fost
la mijloc, s, i începu s, i ea să tremure.

Ochii ei se opriră asupra lui Bandi, care, auzind-o vor-
bind mai tare, se ivi în pragul casei.

— Am să mă duc, urmă ea cuprinsă de o pornire covârs, itoare,
s, i să aflu adevărul de la oameni care nu mint. Maica Aegi-
dia trebuie să s, tie.

— Dar ce te prives, te pe tine?! întâmpină Mara, cu-
prinsă de grijă.Persida se opri în fat, a ei s, i se uită lung la
ea.
— Dă-t, i, te rog, seama, îi zise apoi, ce-ar trebui să simtă
el dac-ar afla că eu m-am certat cu d-ta s, i eram să sar cu
cut, itul asupra d-tale.Ori nu este adevărat, s, i atunci tre-
buie să-t, i scot, i cât mai curând gândul acesta din cap, ori e
adevărat, urmă ea îngrozită, s, i atunci sunt s, i eu vinovată!

— De ce să fii tu vinovată?! strigă Mara ca scoasă din
fire.
— Pentru că niciodată nu s, i-ar fi pierdut rostul dacă n-ar
fi avut nenorocirea de a da cu ochii de mine!

Mara se cruci de trei ori, una după alta.
— Sfântă Marie, Maică Preacurată! strigă Mara. Ajută-ne,
că es, ti milostivă. Nu mai sunt oare s, i alte femei pe lume?!
Dacă n-ai fi fost tu, ar fi fost alta. Dacă n-are minte, nu
are! De ce nu s, i-au ies, it s, i alt, ii din fire?!

— Pentru că numai pe el l-am ademenit! îi răspunse
Persida deznădăjduită s, i-s, i luă mantela ca să plece, însot, ită
de Bandi.

Marei îi venea să i se pună în cale s, i să strige că nu-

181



mai peste trupul ei poate să iasă din casă. Dar de ce s-o
oprească?!

— Haid’! zise, lasă, c-o să-t, i scoată maica econoama
prostiile acestea din cap.

Persida dete cu îndărătnicie din cap s, i plecă cu pas
iute s, i apăsat.Nu! nimeni nu putea să scoată din inima ei
simt, ământul că a fost nenorocită pentru casa lui Hubăr
clipa în care ea s-a născut.

Pe drum spre pod inima i se bătea din ce în ce mai
tare. Din ce în ce tot mai mult o cuprindea simt, ământul
că acum, acum se hotărăs, te viat, a ei, s, i iar îi era parcă se
află la marginea unei prăpăstii s, i nu se mai poate t, inea,
trebuie neapărat să-s, i ia avânt spre adâncime, iar vedea
în fat, a ei pe Burdea râzând în bătaie de joc.

Sosită pe celălalt t, ărmure, în apropierea mănăstirii,
ea se întoarse spre Bandi care alerga după dânsa. Plecase
cu el de acasă, s, i totus, i acum îi era ca s, i căzut din cer.

— Îl cunos, ti tu, întrebă ea, pe feciorul măcelarului
Hubăr?
— Pe Hubărnat, l, care a bătut pe tatăl fiindcă a fost rău cu
mumă-sa? grăi el cu ochii plini de văpaie.

— De unde s, tii tu? întrebă dânsa, cuprinsă de fiori.
— S, tiu, răspunse el. Am văzut-o plângând s, i s, tie lumea.
Acum Hubărnat, l s-a întors acasă s, i l-a bătut pe el. E om
rău Hubăr.

Era parcă vorbes, te într-aiurea băiatul s, i Persida nu
mai cuteza să urmeze vorba cu el.

— Îl cunos, ti dar pe Nat, l? urmă ea, schimbând vorba.Bandi
dete din cap.
— Pot, i tu să te duci să-l caut, i, oris, iunde ar fi, s, i să-i spui să
mă as, tepte azi, când mă întorc de la mănăstire, în dosul
Sărăriei?
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Bandi dete din cap.
— Dar să nu spui nimănui nimic s, i să mă as, tept, i s, i tu
acolo.Bandi dete din cap.
— Du-te, Bandi, s, i umblă iute! zise ea, apoi îs, i urmă cu
inima încles, tată drumul spre mănăstire, iar Bandi porni
zăpăcit ca omul grăbit care nu s, tie încotro să apuce.

Nici nu era lucru us, or să-l găsească pe Nat, l.Ies, ind
atunci, după nenorocita ceartă cu tatăl său, din curte, Nat, l
a stat s, i el zăpăcit.

Văzându-l, trecătorii s-au oprit din drum, s, i lumea,
doritoare de a afla ce s-a petrecut, a început să se adune
în fat, a casei. El nu mai putea să stea pe gânduri: trebuia
să scape de privirile scrutătoare s, i,fără de a se mai gândi,
plecă spre casa lui Oancea, care fusese calfă la dâns, ii pe
când el era ucenic s, i t, inea la el s, i la mumă-sa.

Aici a stat până pe-nserate, când s-a dus la Griner, ca
să se împrumute cu câteva sute de florini s, i apoi să plece
s, i să se ducă departe de lumea aceasta, în care nu mai avea
ce să caute.

Put, in în urmă Oancea a plecat s, i el la Hubăroaie.Nu
intra în mintea lui gândul ca Nat, l să părăsească pe mumă-
sa. Degeaba îi spunea Nat, l că el cu tatăl său nu se mai
poate împăca s, i că mare nenorocire s-ar întâmpla dacă ei
s-ar mai întâlni: Oancea t, inea să-i împace, ori s-o facă pe
Hubăroaie să-s, i părăsească bărbatul,care atât de mult îi
amărâse viat, a.

S, i Nat, l avea dreptate.Lovindu-se în căderea lui de masa
tocilei, Hubăr se rănise la cap s, i zăcea în pat. Tocmai grea
nu era rana; bolnavul însă, rău cătrănit,era cuprins de
fierbint, eli s, i stăruia cu îndărătnicie ca feciorul său să fie
fără de întârziere arestat s, i tras în judecată pentru că a
ridicat cut, itul ca să-l omoare.
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Hubăroaie plângea s, i nu mai putea să vadă pe nimeni
în ochii ei. Îi venea să intre în pământ de rus, ine s, i era
în gândul ei hotărâtă să vândă casă s, i măcelărie, s, i vie, s, i
pământuri, s, i prunis, ti, tot ceea ce a agonisit,s, i să se ducă
undeva unde nimeni n-o s, tie. S, i iar stătea la îndoială, îi
părea peste putint, ă ca Nat, l, copilul ei cel duios s, i atât de
blând, să fi făcut ceea ce tot, i spuneau.

Oancea i-a venit dar ca trimis din cer. El s, tia adevăra-
tul adevăr s, i inima ei de mamă simt, ea că numai as, a cum
spune el s-au putut petrece lucrurile.

— Da! zise ea cu fat, a înseninată, Nat, l n-a putut să
ridice cut, itul asupra tatălui său; el nu putea să nu arunce
cut, itul când a văzut că tatăl său se apropie. Minte bărbatul
meu; minte calfa; minte ucenicul;du-te, Oance, te rog, du-
te s, i le spune că au mint, it, ca lumea să s, tie adevărul!

Ea era împăcată, ea-l ierta, ea îi dădea dreptate s, i-l
plângea; când însă Oancea aduse vorba la împăcăciune,
ea dete adânc mâhnită din cap.

— Nu, zise ea, o minune ar trebui să se întâmple pen-
tru ca tatăl său să-l poată ierta: s-ar învinovăt, i însus, i pe
sine s, i asta nu-i în stare să o facă.

— Atunci lasă-l în s, tirea Domnului, grăi Oancea. Des-
tul te-ai chinuit, s, i tot ît, i este feciorul mai mult decât el!

Hubăroaie se uită mirată la el.Nu-i venise niciodată
gândul acesta, s, i îi părea peste putint, ă ca cineva să-l aibă.

— Asta, zise ea, e o nebunie. El este bărbatul meu!Vorbele
acele erau grăite cu atâta lepădare de sine, cu atâta umilint, ă
cres, tinească, încât Oancea rămase cuprins de sfială.

— Dacă Dumnezeu va voi să mă mângâie, urmă ea
peste put, in, îi va împăca s, i pe ei.

S, tiuse Nat, l că as, a au să iasă lucrurile, ochii i se um-
plură cu toate aceste de lacrimi când Oancea îi spuse că
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mumă-sa n-a fost în îndoială asupra lui.
Mart, i seara, când Persida stătea cu Bandi în capul po-

dului, Nat, l s, edea cu capul rezemat în pumni s, i frământat
de grele zbuciumări sufletes, ti în fat, a lui Oancea.

Luase cinci sute de florini de la Griner s, i era hotărât ca,
îndată după înserare, să plece la Arad s, i de acolo la Viena.

Era hotărât s, i nu putea să plece.Încercase în mai multe
rânduri să scrie s, i nu era în stare să îns, ire zece vorbe. Atât
îi păreau de seci, atât de minciunoase vorbele puse pe
hârtie, încât a rupt în cele din urmă hârtia, cuprins de
gândul că put, in îi pasă dacă ea nu simte că nu poate să fie
adevărat ceea ce lumea spune.

— Oance, grăi el în cele din urmă cu glasul înecat, as,
mai avea să te rog ceva, dar să nu spui nimănui în lumea
aceasta. M-ai înt, eles?Nimănui în lume!

— Mă s, tii, răspunse Oancea, ca s, i când ai spune unui
mort.
— Tu cunos, ti pe fata Marei? întrebă Nat, l.
— Cum să n-o cunosc?! răspunse Oancea mirat.Auzise,
ce-i drept, s, i el ceva, dar era de mult de atunci s, i o uitase.
— Ai vorbit vreodată cu ea? urmă Nat, l.
— Niciodată!
— Nu face nimic. Te rog să caut, i a te întâlni cu ea, ca din
întâmplare, m-ai înt, eles? — ca din întâmplare, ca nici ea,
nici alt, ii să nu bănuiască că eu te-am trimis, s, i să-i spui
cum s-au petrecut lucrurile.

Oancea s, tia că Nat, l e hotărât să plece peste câteva cea-
suri; el însă nu credea că va pleca, ba chibzuia fel de fel de
chipuri de a-l opri. Ar fi putut dar să le lase deocamdată
toate încurcate, nu se putu însă stăpâni s, i fără de veste îi
scăpară vorbele:

— De ce să-i spun?
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— Nu mă întreba de ce, grăi Nat, l, fiindcă nu pot să-t, i spun
s, i nici tu n-ai fi în stare să mă înt, elegi. Eu nu pot să vorbesc
cu ea, s, i mi-ar fi foarte greu dacă s, i dânsa ar crede c-am
sărit cu cut, itul la tata.

Oancea nu mai zise nimic, des, i numai cu mare nevoie
se putea stăpâni, s, i astfel rămaseră iar tăcut, i, fiecare cu
gândurile sale, în odaia pe jumătate întunecată.

În vremea aceasta Bandi alerga s, tiricind din băiat în
băiat s, i dăduse de urma căutată cu atâta neastâmpăr.

— Carevasăzică, o să mi-o faci s, i asta? întrebă Nat, l în
cele din urmă.
— S-ar putea să n-o fac! răspunse Oancea când capul lui
Bandi se ivi în us, a crăpată s, i doi ochi căprui se îndreptară
t, intă spre Nat, l.

Nat, l tresări, cuprins de un fel de spaimă, s, i se ridică
în picioare.Îi era, cum s-a uitat as, a prin amurg, parcă
vede ochii tatălui său s, i fără de voie se dete un pas înapoi.
Uitându-se apoi mai cu dinadins la băiatul de care nu-s, i
mai aducea aminte, el făcu iar un pas înainte s, i întrebă:

— Ce e?
— Să vii cu mine, răspunse băiatul.
— Unde?
— Vino numai, că vei vedea, grăi iar băiatul.Era de ne-
crezut, era peste putint, ă, s, i totus, i Nat, l s, tia unde se duce,
cine-l cheamă s, i nu mai era în stare să-s, i dea seama despre
ceea ce face, ci porni, fără a se mai uita la Oancea, după
Bandi, ca dus să-s, i ia osânda de moarte.

S, i mult a trebuit să stea cuprins de zbuciumări sufletes, ti
în dosul Sărăriei, s, tiind acum pe cine as, teaptă s, i as, teptând
în zadar.

Prea se petrecuseră repede lucrurile, s, i Persida, cea
altfel atât de chibzuită, n-avea timp să-s, i dea seama des-
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pre ceea ce voies, te, să-s, i croiască un plan s, i să-s, i adune
puterile. Stăpânită numai de gândul că toate sunt min-
ciuni s, i că lucrurile trebuie neapărat să se pună iar în ca-
lea cea bună, ea nu băga de seamă că trecătorii se uită
îngrijat, i după dânsa, iar sora care îi deschisese us, a rămase
cuprinsă de spaimă când a dat cu ochii de ea.

Maica Aegidia se afla singură în chilia ei.
— Ce e? ce s-a întâmplat? strigă ea speriată de fat, a Persidei
s, i de mis, cările ei.

Persida se opri în fat, a ei, înaltă, plină de putere, dar
tremurând din ce în ce mai tare.

Nu s, tia ce să-i răspundă, cum să-nceapă... Se dăduse
de gol, se uita în ochii maichii Aegidia s, i nu putea decât
să spună adevărul.Adeseori a simt, it acum în timpul din
urmă că-l iubes, te, niciodată însă simt, ământul acesta n-a
cuprins-o cu putere atât de covârs, itoare ca acum, sub ochii
scrutători ai maichii Aegidiei.

Ea-s, i acoperi fat, a cu amândouă mâinile s, i se lăsă în
genunchi la picioarele maichii.

Maica Aegidia se plecă adânc înduios, ată spre ea; deo-
dată însă tresări ca lovită de un junghi, se îndreptă s, i ră-
mase rece s, i cu fat, a aspră.

— Ah! ce urâtă nenorocire, grăi dânsa încet s, i gemând.
Carevasăzică, e adevărat? Tu, Persida, tu, fata mea, ai
putut să te uit, i cu ochii doritori la acel om despuiat de
toată simt, irea bună!

— Nu-i adevărat! strigă Persida ridicând ochii spre
dânsa. Nu se poate! S, i dacă el a ridicat mâna asupra tatălui
său, mă omor cu zile,mă îngrop de vie. Nu crede, maică!
Sunt minciuni grăite de guri pizmătăret, e s, i răuvoitoare!

— Nu te îns, ela, fata mea, tu însăt, i pe tine, întâmpină
călugărit, a. Hubăr zace greu rănit la cap, s, i el n-a putut
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să se rănească însus, i pe sine. Oris, icum s-ar fi petrecut
lucrurile, chiar s, i dacă-ar fi mint, it tatăl,e o grea pedeapsă
de la Dumnezeu ca tatăl să-s, i învinovăt, ească, fie chiar s, i
pe nedrept, feciorul, s, i tu, copilă nevinovată, trebuie să
fugis, i să te depărtezi cu gândul de această familie atât de
greu certată.Dumnezeu cel atoates, tiutor nu pedepses, te
fără de vină, s, i greu afară din cale trebuie să fie păcatul pe
care au să-l spăs, ească ei; nu te face s, i tu părtas, ă la această
spăs, ire apropiindu-te cu inima s, i cu gândul de aceia pe
care Dumnezeu i-a depărtat de la sine. Închide-t, i ochii, ca
să nu-i vezi, depărtează-t, i gândul, stăpânes, te-t, i inima!

Persida rămase timp îndelungat nemis, cată s, i cu ochii
t, intă la fereastra din care prima dată în viat, a ei îl văzuse.

— Nu pot s, i nu pot! grăi dânsa în cele din urmă încet
s, i ca aiurind prin vis. E un blestem pe capul meu s, i-mi
e adeseori ca s, i când chiar mai nainte de a mă fi născut
as, fi fost osândită să sufăr împreună cu dânsul. Maică!
urmă apoi ridicându-se în picioare s, i îns, irând vorbele cu
vioiciune. Mi-e, când îmi dau seama, nesuferit acel om
pătimas, s, i pornit mereu spre viat, ă fără frâu s, i s, tiu că nu
putem să ne apropiem fără ca să ne izbim unul de altul.
Îndată însă ce-l s, tiu suferind, mă simt dusă de o putere
covârs, itoare spre dânsul. Ce să fac, maică?!Cum să scap
de ispitire?

— Du-te, fata mea, răspunse maica înduios, ată, închide-
te, când te cuprind asemenea porniri, în biserică, îngenun-
chează la icoana Maicii Preacurate, ridică-te cu inima s, i
cu gândul spre Dumnezeu, roagă-te s, i mereu te roagă,
căci nimic nu poate covârs, i puterea rugăciunii pornite din
inimă curată! Altă scăpare nu ai!

Persida încetul cu încetul se potoli s, i o linis, te senină
se revărsă în cele din urmă peste fat, a ei.

188



— Sărmana mea mamă! grăi dânsa în cele din urmă.
Mult s-a temut dânsa... s, i atât de adeseori mă cuprinde
simt, ământul că repaosul sufletesc numai aici, între zidu-
rile aceste, as, putea să-l găsesc.

Maica Aegidia făcu un pas spre dânsa s, i, cu ochii muiat, i
în lacrimi, îi apucă cu amândouă mâinile capul s, i o sărută
pe frunte.

— Acesta să fie, zise dânsa, cel din urmă al tău gând de
scăpare, s, i atunci când nu-t, i va mai rămâne nimic, să-t, i
aduci aminte că sfânta noastră biserică primes, te în sânul
ei pe tot, i cei ce caută mângâiere s, i adăpost.

Persida îi sărută în mai multe rânduri mâna, apoi se
depărtă cu pas us, or s, i astâmpărat.

Se înserase când ea începu a trece podul, o seară linis, tită
s, i călduroasă. Apa Murăs, ului, linis, tită s, i ea, se revărsa oa-
recum pe furis, ate s, i numai pe la pontoane pleos, căia abia
simt, it. Din când în când se arunca pe ici, pe colo câte o
mreană peste luciul ei s, i cădea iar pleos, căind în valuri.
Liliecii ies, it, i de la Sărărie fluturau mereu pe deasupra po-
dului, iar dincolo, peste Murăs, , cânta o privighetoare.

Bandi nu se vedea nicăieri.Persida se opri nelinis, tită.Nu
mai încape îndoială că băiatul a găsit pe Nat, l s, i că amândoi
o as, teaptă în dosul Sărăriei.

Ea răsuflă o dată din greu; îi era parcă o-neacă ceva s, i
nu mai găses, te aer.

— Nu se poate! s, opti ea. N-as, fi vrednică de lumina zi-
lei dacă l-as, părăsi s, i eu când tot, i îl nedreptăt, esc... Ce face
el în deznădăjduirea lui?! Da! are maica Aegidia dreptate,
mai bine ar fi pentru mine să fug de el, dar nu m-as, ierta,
urmă ea luându-s, i avânt, niciodată num-as, ierta s, i viat, a
întreagă mi-ar fi o necurmată mustrare.

Ca dusă apoi de o putere tainică, ea se-ntoarse s, i o luă
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cu pas, i mari, hotărât, i s, i iute călcat, i spre Sărărie.
Nat, l, care as, tepta chinuit de îndoieli, tresări când o

zări în depărtare, apoi rămase ca înfipt în pământ, iară
Bandi făcu înviorat cât, iva pas, i, arătând spre ea.

— Ce e, Ignatius? grăi dânsa? Ce s-a întâmplat? Cum
a căzut o atât de groaznică nenorocire pe capul tău?

Era în acel “Ignatius” pe care nu-l mai auzise de la
nimeni, în tonul cu care vorbise ea, în întreaga ei fire atâta
căldură, atâta inimă deschisă, o atât de curată iubire, încât
el rămase cuprins de uimire s, i uitându-se la ea ca la o ivire
mai presus de fire.

— Tu nu ai ridicat cut, itul asupra tatălui tău! urmă ea.
— Nu! răspunse el us, urat. Îl aveam din întâmplare în mână
s, i l-am aruncat când el s-a apropiat de mine.

— Cum, atunci, s-a rănit el? urmă ea.
— Nu s, tiu! răspunse el strâmtorat. A voit să mă pălmuiască
s, i eu l-am depărtat de la mine. Se vede că s-a împiedicat
de tocila care se afla în dosul lui s, i s-a lovit cu capul de
piatră!

Persida-s, i acoperi fat, a cu mâinile s, i tot vedea parcă în
fat, a ei sângele t, âs, nit.

— Ah! ce nenorocire! strigă ea îngrozită. Cuprinsă
apoi de o pornire neînt, eleasă, ea făcu un pas spre el ca s, i
când ar voi să-i scoată ochii cu ghearele. Nemernicule!
s, opti cu patimă. Obrazul tău n-ar fi fost el oare mai curat
dacă, fie chiar s, i pe nedrept, ar fi suferit cu fiiască răbdare
palmele? Trebuie să-i fi zis ceva, ca să-l scot, i din răbdare,
s, i păcatul de-a fi scos din răbdare pe părintele tău e destul
de mare casă fie răsplătit cu palme.

— Am făcut rău, răspunse el tare s, i fără de s, ovăire, s, i
mă căiesc.Persida era învinsă s, i muiată. Era cu totul altul
omul pe care-l vedea în fat, a ei, blând, duios, purtat de cele
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mai bune porniri.
— Câtă durere mie s, i t, ie s, i sărmanei tale mume s, i

câtă mult, umire diavolească oamenilor răi din fire dintr-o
singură clipă de nechibzuint, ă, urmă ea înduios, ată. Tu să
te duci să-i ceri iertare, să i-o ceri mereu până ce nu t, i-o
dă...

— S, tiu că în zadar mă voi umili, grăi dânsul întristat,
dar din iubire către mama s, i către tine am s-o fac s, i asta!

— Are să se moaie, zise dânsa înviorată. Maica Ae-
gidia s, i părintele pleban îl vor îndupleca după ce vor fi
încredint, at, i că es, ti năpăstuit!

El se uită lung la ea, mai întâi cu un fel de mirare, apoi
cu milă s, i râzând în cele din urmă cu amărăciune.

— Sărac de sufletul tău! grăi el încet. Curat s, i pornit
spre bine, el vede lumea sub cer senin; eu însă, tulburat
din mine însumi, nu mai pot vedea în viat, ă decât furtună
s, i zbuciumări. Nu te amăgi însăt, i petine, urmă el mai tare,
s, i nu mă ispiti pe mine. Se poate că tatăl meu se va muia
ori va face, pentru ochii lumii, ca s, i când s-ar fi muiat. Eu
mă-ndoiesc, dar cu putint, ă este. Mie însă tot nu mi-ar
fi dată pacea,căci sunt certat însumi cu mine, s, i-n toată
clipa ar trebui să mă tem că-mi voi pierde iar sărita, s, i gro-
zavă nenorocire mi se poate întâmpla. E înspăimântător
gândul că nu pot, i să trăies, ti în pace cu părintele tău, dar
mă stăpânes, te gândul acesta s, i mi-e adeseori parcă nu
mai sunt în toată firea. Un demon nevăzut mă urmăres, te
s, i-mi reamintes, te mereu suferint, ele pe care muma mea s, i
eu le-am avut s, i le vom avea pe urma lui: mă înspăimânt
când mă gândesc la el, tremur când îl văd s, i-mi vine să fug
cu ochii închis, i când ajung a fi singur cu dânsul.Asta e o
boală fără de leac, un blestem greu pe capul meu: nu-mi
mai sta în cale; lasă-mă să mă duc gonit de soarta mea s, i
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fugi de mine s, i nu te mai uita-napoi s, i-nchide ochii, ca
să nu mă mai vezi, s, i alungă-mă din gândul tău. Tu es, ti
prea bună pentru mine, strigă el deznădăjduit, s, i sufletul
tău cel curat se spurcă însus, i pe sine prin gândul de mine!
Fugi!

Uitându-se cu ochii mari s, i înduios, at, i la dânsul, Per-
sida prindea una câte una vorbele de pe buzele lui, s, i cu
cât mai mare era deznădăjduirea lui, cu atât mai senină
se făcea fat, a ei.

— Nu! grăi dânsa în cele din urmă cu linis, tită hotărâre.
N-am să mă înspăimânt, n-am să fug, n-am să te părăsesc,
zise s, i-i apucă mâna s, i se alipi de el s, i-s, i trecu gingas, brat, ul
peste gâtul lui. Ah! urmă apoi ca dusă-n altă lume, ce
ademenitor e gândul că am să te scot din întunericul în
care ai căzut, să-t, i luminez viat, a, să te văd... iarăs, i voios
ca odinioară. Am eu, eu am să te scot, să te luminez, să
te văd. Uită-te la mine s, i râde cum ai râs atunci când ne-
am întâlnit pe pod, Ignatius! uită-te! adause privind cu
nebiriută stăruint, ă în ochii lui.

El se uita râzând cu ochii scăldat, i în lacrimi în ochii ei
plini de văpaie.Plecându-se apoi put, in, el atinse încet s, i
sfios cu buzele tâmpla ei, o sărută s, i o depărtă încet de la
dânsul aruncând o căutătură de ochi la Bandi, care se uita
cu mirare la dâns, ii.

Persida tresări ca des, teptată din somn.
— Mâine, tot aici, tot pe timpul acesta, zise ea, apoi se
depărtă cu pas grăbit, făcându-i băiatului semn să vie cu
dânsa.

192



Isprăvile lui Trică

Marta avea trei copii, doi băiet, i mai mici s, i o fată mai mări-
cică, Sultana. Era trecută Sultana de unsprezece ani, adică
fată aproape mare, dar mama ei, măritată mai-nainte de
a fi împlinit vârsta de cincisprezece, se simt, ea încă femeie
de tot tânără s, i era mereu gătită,mereu voioasă, aproape
zburdalnică, doritoare de petreceri s, i us, oară,as, a se zice,
s, i de inimă, s, i de minte.

Adevărul e că Marta numai de inimă era us, oară. Având
bărbat pe Bocioacă, ea se deprinsese ca toate să vie de-a
gata s, i n-a ajuns niciodată să afle ce sunt grijile viet, ii. Se
bucura dar de ziua de astăzi, as, tepta cu părere de bine
pe cea de mâine s, i căuta totdeauna s, i în toate împrejură-
rile numai ceea ce îi făcea plăcere: celelalte erau în grija
bărbatului.

E deci lucru firesc că dânsa, femeie adevărată, o sin-
gură grijă statornică s, i neadormită avea: să-s, i păzească
bărbatul. T, inea să intre în voile lui s, i să-i placă, t, inea însă
mai ales să-l ferească de ispitiri. De aceea se simt, ea mai
bine între bărbat, i decât între femei, îi erau nesuferite fe-
meile frumoase, nu putea să le vadă în ochi pe cele care
plăceau s, i lua drept dus, mancă neîmpăcată pe nevasta des-
pre care bărbatul ei scăpa vreo vorbă bună. Femeia cea



mititică, durdulie s, i blajină se făcea într-însa leu-paraleu
când bărbatul ei îs, i dădea pe fat, ă slăbiciunea pentru vreo
altă femeie.

Degeaba au fost dar silint, ele lui Bocioacă de-a o pune
bine cu Persida.

Lasă că-i părea prea as, ezată Persida, prea sfătoasă,
prea înfumurată s, i bătrânicioasă, dar ea nu putea să-nt, eleagă
ce adică le place bărbat, ilor în acel muieroi, cum îi zicea
dânsa, s, i simt, ea o mult, umire diavolească dacă putea să-i
găsească Persidei vrun cusur s, i s-o grăiască de rău.

Atât i-a trebuit apoi lui Bocioacă pentru ca să nu-s, i mai
dea silint, a de-a mărita pe fata Marei. Om cu slăbiciuni,
el se simt, ea măgulit când vedea că nevasta lui le place s, i
altora, s, i era mângâiat în suflet când simt, ea că dânsa nu
lasă pe alte femei să se apropie de dânsul; t, inea însă mai
presus de toate să n-o mâhnească s, i nu era în stare să
grăiască de bine pe vreun om care îi era ei nesuferit.

S, tia Bocioacă prea bine că i se face Persidei o mare
nedreptate: tocmai de aceea însă el răsplătea nedreptatea
aceasta prin o neobis, nuită bunătate fat, ă cu Trică, fratele
ei. Trică era omul lui de încredere,mâna lui cea dreaptă,
al doilea stăpân la casă, cum n-ar mai fi putut să fie decât
feciorul ori ginerele lui. Lasă că Trică era vrednic de toată
încrederea, sprinten, istet, s, i gata la oris, ice, dar când era
vorba de dânsul, era s, i Marta de un gând cu bărbatul ei.

Nu trece-n lumea aceasta nimic peste prevederea fe-
meii care e mumă s, i are fată. E broască mititică fata, încât
abia poate să alerge de ici până colo, s, i muma începe a se
îngriji ca nu cumva să rămâie fată bătrână s, i chibzuies, te
cum are să o mărite; iară Marta avea fată măricică, pe
care peste trei-patru ani putea s-o mărite. Era hotărât în
gândul ei că un bărbat mai bun decât Trică n-ar putea să-i
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găsească.Era ca făcut anume pentru fata ei, voinic, des, tept
s, i harnic, plin de inimă s, i supus, tocmai potrivit la vârstă,
bărbat mai bun decât Bocioacă s, i minunat ginere în casă.

Atât era de înfiptă Marta în gândul acesta, încât ea nu
băga de seamă că Trică nu se simt, ea deloc s, i era cel mai
nespălat s, i mai nepieptănat, cel mai soios dintre calfe s, i că
foarte us, or s-ar putea întâmpla ca Sultana, fată curăt, ică,
să aleagă mai târziu, după ce i se vor fi deschis ochii, vreun
alt flăcău, mai potrivit cu dânsa. Chiar acum ea-l socotea
mai put, in decât celelalte calfe s, i-l lua drept un fel de slugă
proastă, căreia poate să-i poruncească oris, icine.

Mai put, in încă decât ei îi trecea lui Trică prin minte
gândul că are vreodată în viat, a lui să-s, i bată capul cu Sul-
tana. T, inea la ea, fiindcă era fata lui Bocioacă s, i a nevestei
lui, s, i-i făcea toate voile, dar, luat de scurt, n-ar fi putut
să-t, i spună dacă e oaches, ă fata ori bălană, ci ar fi zis nu-
mai, as, a, pe nimerite, că e mai mult oaches, ă s, i cu ochii
albas, tri,fiindcă as, a era s, i muma ei.

Pe muma ei o s, tia Trică foarte bine. S, i cum, Doamne,
să n-o s, tie, când îi era stăpână atât de bună?! Dacă avea să
mute vreun dulap din casă, să urce vreun cos, ori vreun sac
în pod, să coboare vreo putină în pivnit, ă ori să ia ceva din
cămară, pe el îl chema, s, i tot pe el îl lua cu dânsa s, i când
avea, fie peste zi, fie seara, să meargă undeva.Nu simt, ea
Trică deloc că, ajuns calfă în toată firea, nu-i prea s, ade
bine să fie mereu în coada stăpânei sale, ci se bucura că
poate să-i facă voile s, i se uita s, i-n ochii, s, i-n gura ei, încât
ar fi fost, de dragul ei, în stare să se pună-n hart, ă până
chiar s, i cu soră-sa. Ba s-a s, i pus,fără ca să-s, i dea seama.

Marta n-o grăia, ce-i drept, în fat, a lui nici de rău, dar
nici de bine pe Persida: lui îi era însă destul s, i atât ca
să s, tie că stăpână-sa nu are tocmai cele mai bune păreri
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despre soră-sa. Iar stăpână-sa nu putea să n-aibă dreptate;
simt, ea s, i el că Persida e, în adevăr, prea sfătoasă s, i prea
încăpăt, ânată. Dar tot sora lui era.

Acum, cu cele petrecute la casa lui Hubăr, Marta a
scăpat vorba că Persida a putut să aibă slăbiciune de un
om ca Nat, l.

Obrajii lui Trică se făcură ros, ii ca bujorul.
— Nu, zise el, ea s-a ferit de dânsul, dar el umbla după

dânsa.Asta n-o s, tiuse Marta.
— Unde? întrebă Marta.Trică simt, ea că asta n-avea s-o
spună, dar nu putea să nu răspundă când stăpână-sa-l
întrebase.

— De mult acum, răspunse el cu anevoie, când ne
aflam la Arad.
— As, a?! grăi Marta, care abia acum începu să-nt, eleagă cele
petrecute toamna trecută.

S, i multe poate să înt, eleagă femeia des, teaptă când în-
cepe să înt, eleagă.

Mare lucru tot n-ar fi fost însă dacă nu s-ar mai fi ni-
merit la mijloc s, i Oancea.

Oancea era cel mai bun om din lume s, i mai ales pentru
Hubăroaie s, i pentru feciorul ei ar fi fost în stare să sară
s, i-n apă, s, i-n foc.

El avea însă păcatul că nu s, tia să se stăpânească. Stând
la lucru ori mergând în căile lui, el vorbea singur, adeseori
atât de tare, încât oamenii se uitau dând din cap după el,
iar nopt, ile bolborosea întruna prin somn. Cum ar fi putut
el să tacă?!

Nat, l nu i-a spus, ce-i drept, atunci seara, unde l-a dus
Bandi s, i ce-a pus la cale; prea ar fi trebuit însă Oancea să
fie prost ca să nu-s, i dea cu socoteală că Bandi numai de
la Persida putea să vie. Nat, l s-a-ntors apoi cu totul schim-
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bat acasă s, i n-a mai plecat, cum fusese vorba, iar zilele
următoare maica econoama s, i popa cel nemt, esc umblau
cu capete să-l împace pe Hubăr cu feciorul său. N-au putut,
ce-i drept, să-i împace, dar încetul cu încetul tot oras, ul a
aflat cum s-au petrecut lucrurile, iar Hubăr nu mai stăruia
ca feciorul său să fie tras în judecată. Se vedea cât de colo
mâna Persidei.

Pe-nserate Nat, l pleca fără ca să spună unde se duce:
asta-l ardea pe Oancea; trebuia să spună, fie chiar s, i numai
nevestei sale, ceva,nu însă vorbind singur, nici bolboro-
sind prin somn, ci de la rost la rost, cum vorbes, te omul
când vrea să se us, ureze. Nu-i vorbă, tot acolo venea, fi-
indcă nici as, a Oancea nu vorbea, ci scăpa vorbele de se
vorbea dintr-însul.

— Pare-mi-se, i-a zis el nevestei, dar nu s, tiu, ba nici
nu cred.Nevastă-sa însă s, tia hotărât s, i credea neîndoios
că serile Nat, l se duce să se întâlnească cu Persida, s, i când
o nevastă s, tie s, i crede ceva,put, in mai trece până ce s, tiu s, i
vecinele.

— Aha! zise Marta, când vorba ajunse până la dânsa.
S, i: Ce t, i-e femeia?!

Parcă se bucura c-a prins-o pe Persida cea smerită.
Zicea, fără îndoială, că nu crede s, i era foarte supărată că
alt, ii cred; trebuia decisă-i spună s, i lui Trică o vorbă, ca să
s, tie băiatul s, i să-i spună mamei cam ce fel vorbes, te lumea.

Trică s-a făcut foc, nu însă pentru că soră-sa se întâlnes, te
cu Nat, l, ci pentru că-i era rus, ine de stăpână-sa.

Nu! Era peste putint, ă! Nat, l a fost totdeauna s, i era,
mai ales acum, în gândul lui, cel mai nemernic om, s, i nu
putea să se uite Persida decât cu groază la un asemenea
om.

El, cu toate aceste, se temea, s, i cu cât mai mult se
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gândea, cu atât mai vie îi era temerea.
Omul acela turbat, mai ales acum, era în stare să le facă

toate ca s-o scoată din mint, i pe Persida, s-o ademenească,
s-o îns, ele, s-o prostească.

S, i nu-i făcea bine lui Trică să se gândească la asemenea
lucruri. Era tocmai la vârsta când e mai nebunatic flăcăul
s, i, gândindu-se as, a,el vedea mereu în fat, a lui pe stăpână-
sa s, i se înspăimânta... Ce-ar zice ea dacă Persida în adevăr
ar fi, în cele din urmă, destul de slabă ca să intre în voile
neamt, ului?! Grozavă rus, ine!

El trebuia să facă ceva!Dar ce să facă?Lucrul cel mai
firesc era să se ducă s, i să-i spună mamei sale, ca să bage
de seamă, s-o închidă pe Persida în mănăstire, ori s-o pă-
zească într-alt fel mai bine. As, a s, i era hotărât să facă. N-a
putut însă. Când era să se ducă, îi venea greu, îi era rus, ine.

“Am, îs, i zise el, să vorbesc cu Persida deschis, cum am
mai vorbit, s, i să-i spun, cum i-am mai spus, că are să fie
rău dacă nu se feres, te de neamt, ul acela.”

Nici asta nu-i venea însă s-o facă. Simt, ea acum, ceea
ce atunci încă nu putea să simtă, că degeaba-t, i dai silint, a
să păzes, ti pe un om când el însus, i nu se păzes, te. Ce ar
fi făcut adică el dacă cineva i-ar fi zis să nu se mai uite
la stăpână-sa, să nu se mai apropie de dânsa, să nu mai
vadă brat, ele ei s, i carnea cea moale de pe gâtul ei?! S-ar
fi supărat foc s, i tot ar fi făcut cum îl trage inima. S, tia s, i
el însus, i s, i numai era nevoie să-i mai spună s, i alt, ii că e
primejdios lucrul acesta s, i se ferea de el: tot as, a s, tia s, i
Persida că trebuie să se ferească de neamt, ul.

Mai bucuros ar fi fost Trică să nu facă nimic, să nu se
amestece, să lase lucrurile în mersul lor; era însă la mijloc
stăpână-sa, care parcă nu se mai uita la el ca mai înainte.

Trebuia să facă ceva, să arate că e om s, i el.Trebuia, dar
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nu s, tia ce, iar omul se supără când nu s, tie ce să facă, s, i
supărarea te pune în cele din urmă la cale.

Frământându-se as, a din el, Trică a ajuns în cele din
urmă de-ar fi fost în stare să se arunce ca un leu asupra lui
Nat, l, care atât de mult îl supăra.

Pe-nserate deci el s-a dus spre casa lui Oancea, s, i sân-
gele i s-a oprit în vine când a văzut că în adevăr Nat, l iese,
pleacă s, i se duce undeva as, a singur.

S-a luat după el, as, a pe departe, ca să-l urmărească
nebăgat în seamă, apoi să se apropie când vor putea să
fie singuri s, i să-l ia de scurt. Pe când însă Nat, l îs, i căuta
de drum linis, tit, ca omul care s, tie unde se duce, Trică era
galben la fat, ă s, i la fiecare pas se înfigea tot mai tare în
gândul că are să-l apuce pe neamt, s, i să-i sucească gâtul.

În dosul Sărăriei, când el se apropie, Nat, l se opri tul-
burat în loc. Nu s, tia ce să-i facă s, i cum să se poarte. Vedea
deslus, it că Trică a aflat ceva, s, i singurul lui gând era să-l
ducă de aici, ca nu cumva Persida,care putea să sosească
în toată clipa, să dea peste el.

Trică nu prea s, tia nici el cum are să-nceapă.Au stat
dar câtva timp uitându-se unul la altul, s, i cum se uitau
as, a, Trică nu mai vedea, parcă, pe omul pe care-l s, tiuse el.
Era-n ochii lui Nat, l, împrejurul buzelor lui, în trăsăturile
fet, ei lui, era în tot felul lui de a fi ceva ce te muia.

De! pe om n-ai să-l judeci mai-nainte de a te fi uitat
bine în ochii lui.
— Uite, grăi Trică în cele din urmă, tu umbli, as, a se zice,
după soră-mea!

— Dar de ce să te mint? răspunse Nat, l as, ezat. Nu mai
es, ti copil acum s, i vei înt, elege că n-am încotro. Am umblat,
urmă apoi plecând spre Murăs, , s, i mi-e dragă s, i acum, mai
dragă decât oris, icui în lumea aceasta, chiar s, i decât t, ie:
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mai departe însă nu e nimic... nu e, adăugă îndurerat, s, i
n-are să fie. Ea nu-i femeie ca altele, iară eu m-as, omorî
mai bucuros decât să-ncerc a-i face vreun rău. Lasă-i pe
oameni să vorbească: sunt răi s, i nici nu s, tiu ce zic!

Vorbele aceste erau grăite cu o linis, te atât de tângui-
oasă, încât Trică, îndurerat s, i el, nu-s, i mai dădea seama
că lucrurile au ies, it cu totul altfel de cum s, i le închipuise
s, i el ar fi voit să-l mângâie.

— Dar acum, îi zise, unde ai plecat? unde te duci?Nat, l
se uită cu coada ochiului înapoi, ca să vadă dacă nu cumva
s-a ivit Bandi, care venea totdeauna înaintea Persidei.
Gândul lui eracă băiatul, văzându-l cu cineva, va vesti pe
Persida, ca să mai as, tepte.Tocmai de aceea nu voia să se
depărteze prea tare, fiindcă se temea că Bandi nu-i va mai
vedea. Se opri dar strâmtorat pe t, ărmul râului. Îi era greu
să mintă s, i tot trebuia să facă ceva ca să-l depărteze pe
Trică.

— Mă duc, îi răspunse, să mai răsuflu cel put, in acum
seara, când oamenii nu mă văd s, i copiii nu arată cu dege-
tul după mine. Tu du-te acasă s, i nu-t, i mai bate capul cu
lucruri în care tu nu pot, i să schimbi nimic!

Grăind aceste vorbe, el porni de-a lungul t, ărmurelui
la deal.
— Uite, grăi Trică mergând după el, să nu te superi: n-ar fi
oare mai bine să pleci pe un an, doi de aici?

Nat, l se opri s, i se uită lung la el.Era singurul om care-l
sfătuia să plece, s, i îi dădea sfatul acesta fără de nici un
gând ascuns.

— Uite, îi zise s, i el, as, a zic s, i eu, dar nu pot să plec,
sunt prea slab...

— Cum nu pot, i dacă vrei?!Nat, l se uită iar înapoi s, i
parcă-l cuprindeau amet, elile. La colt, ul Sărăriei se ivise
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Bandi, care venea spre dâns, ii, s, i cât, iva pas, i în urma lui
stătea Persida, înaltă s, i nemis, cată. Nu mai era chip să
scape de Trică, s, i urât lucru ar fi fost dacă el se întâlnea cu
soră-sa aici fără ca să fi fost de mai-nainte pregătit pentru
aceasta. Trebuia să-i vorbească deschis.

El îs, i adună toate puterile.
— Trică, grăi apoi apucându-i mâna, tu cunos, ti pe soră-ta
s, i t, ii la ea: ce ai zice tu dacă cineva t, i-ar spune că ea nu mă
lasă să plec?

— Cum nu te lasă? întrebă Trică zăpăcit.
— Zice, răspunse Nat, l as, ezat, că vine, dacă plec, s, i ea după
mine.Trică rămase nemis, cat. Îi era parcă tot sângele i se
răcise în vine.O cunos, tea pe soră-sa, îi cunos, tea firea s, i le
s, tia, parcă, toate.
— Carevasăzică, e adevărat, grăi el, că voi vă întâlnit, i!?
— În toate serile, răspunse Nat, l.Trică se cutremură, răsuflă
o dată din greu s, i sângele i se puse iar în mis, care. Era lucru
grozav!

— Tu singur cu ea toate serile aici! s, opti el cu glas
înăbus, it de patimă.

— Nu, răspunse Nat, l, singuri nu! Ferit-a Dumnezeu.
Dacă singuri am fi fost, poate că n-am mai trăi astăzi. Era
însă cu noi băiatul Bandi, care nu ne lăsa din ochi s, i tresă-
rea mereu...

— Adică mai s, tie cineva s, i mâine are să s, tie toată lu-
mea! S, tii tu, nemernicule, că mi-ai necinstit sora, că ai
nenorocit-o pe toată viat, a?urmă apoi cu glas înăbus, it s, i
puse mâna în pieptul lui Nat, l.

Era o prostie ceea ce făcea Trică, deoarece om voinic o
fi fost el, nu-i vorbă, dar cu Nat, l nu se putea măsura. Omul
supărat însă nu-s, i dă seama despre ceea ce face, s, i Trică
îs, i închipuia că neamt, ul are să rămâie, ca tot omul vinovat,
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cuprins de spaimă s, i pe jumătate les, inat.
Nat, l se înt, epeni însă ca stâlpul bătut în pământ, încât

Trică rămase rus, inat. Tocmai rus, inea aceasta îl îndărăt-
nici apoi s, i, cuprins de un fel de turbare, el lovi pe Nat, l cu
pumnul în fat, ă, încât sângele îi pornis, i pe nas, s, i din gură.

Nat, l se dete amet, it un pas îndărăt, apoi apucă pe Trică
de amândouă mâinile s, i-l t, inu departe de sine.

— Ah! zise el cuprins de adâncă amărăciune, ce bles-
tem pe capul meu ca tot, i să se lege de mine s, i să-mi ispi-
tească puterea?! Vino-t, i înfire, omule, că om sunt s, i eu s, i
as, putea să-mi pierd sărita.

Bandi, care se apropiase s, i-i recunoscuse, se întoarse
în fuga mare înapoi, iar Persida, văzându-i încăierat, i, porni
în pas, i mari spre dâns, ii.

— Loves, te-mă cât vrei, urmă Nat, l, că eu tot nu vreau
să mă bat cu tine, dar vino-t, i în fire s, i înt, elege că n-ai să
mă loves, ti, ci să mă ajut, i.

Trică se opintea să-s, i scoată mâinile, era însă t, inut
ca-n verigă de ot, el.

— Es, ti tu mai tare decât mine, răcni el în cele din urmă,
dar tot am destulă putere ca să te arunc în Murăs, , fie chiar
s, i dac-as, cădea s, i eu cu tine!

— Prostule! răspunse Nat, l râzând cu îndârjire. Cu ce
te-ai alege? As, ies, i iar înot, ba te-as, mai scoate s, i pe tine.

Trică-l mus, că de mână.Atins de o durere sfâs, ietoare,
Nat, l îl scăpă din mâini, dar îi dete în acelas, i timp brânci,
de-l aruncă departe de la sine.

— Ce e aici?! strigă Persida s, i sări să-i dea ajutor lui
Trică, pe care abia-l putu ridica. Călăule! zise apoi mer-
gând spre Nat, l; deodată însă ea se opri s, i, văzându-l plin
de sânge, se dete îngrozită înapoi.

202



Era cu totul altă femeie.În timpul celor din urmă nouă
zile, de când se întâlneau toate serile cu Nat, l, ea căzuse
încetul cu încetul s, i pierduse gândul bun pe care însăs, i
îl avea despre sine s, i despre lume. Se simt, ea nemernică
s, i gata pentru oris, ice faptă rus, inoasă, iar acum, în clipa
aceasta, uitându-se la fratele ei, se vedea pe sine însăs, i
umblând copilă descult, ă printre picioarele oamenilor din
piat, ă, răsturnând mese s, i încăierându-se cu copiii.

Fata Marei ies, ind iar la iveală în fat, a sângelui, ea era
gata să se arunce orbis, s, i să dea, să zgârie s, i să mus, te fără
ca să mai întrebe pe cine s, i de ce.

Zadarnică a fost purtarea de grijă a maichii Aegidiei,
căci nimic nu poate să s, teargă reamintirile copilăriei.

— Ce a fost aici?! strigă ea cu ochii încruntat, i,
— Oris, ice a fost, numai tu es, ti de vină, s, i oris, ice ar mai
urma, vinovată numai tu ai să fii! îi răspunse Trică, pe
care-l cuprinsese deodată un nemărginit dispret, fat, ă de
soră-sa. Numai tu, care nu las, i pe omul acesta în pace s, i
îns, eli pe binevoitorii tăi, îns, eli pe muma ta, m-ai îns, elat
pe mine, ca să-l pot, i scoate pe el din mint, i! Ticăloaso!
Ticăloasa ticăloaselor!

As, a era, s, i Persida cea alte dăt, i atât de mândră stătea
nemis, cată, umilită, cu capul plecat în fat, a lui.

Nat, l însă făcu cât, iva pas, i rar călcat, i spre Trică.
— Măsoară-t, i, te rog, vorbele, îi zise el stăpânindu-se, că
pe mine pot, i să mă loves, ti fără să mă scot, i din răbdare,
dar pe ea să n-o atingi, căci de o mie de ori de i-ai fi frate,
rămâi strivit la picioarele ei! Ea binele mi l-a voit, dar sunt
blestemat eu că stric viat, a celor ce binele mi-l vor!

— Cine, dracul, m-a făcut pe mine să mă amestec în
treaba asta?! zise Trică, cuprins de simt, ământul că put, in
îi mai pasă de cele ce vor urma. Eu tot n-am s-o mai scap
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nici de nenorocire, nici de rus, ine.
— Linis, tit, i-vă, că o să scăpat, i voi tot, i de mine, grăi

Persida, cuprinsă de o durere atoatecovârs, itoare. E înspă-
imântător gândul viet, ii petrecute în lumea aceasta, s, i fie-
care clipă de mult, umire e numai un repaos trecător după
un lung s, ir de grele suferint, e. Cuprinsă de o grea boală
sufletească, în care am căzut din clipa zămislirii mele, eu
alerg chinuită prin lume, mă muncesc însămi pe mine, s, i
când t, ip, când crâcnesc de durere, oamenii, semenii mei,
nu-s, i dau seama că tot ca mine suferă s, i ei s, i nu împătăs, esc
durerea mea, ci se depărtează cu dispret, de mine. S, tiu,
urmă ea cu vioiciune, că o nenorocire e pentru noi amân-
doi că ne-am văzut s, i ne vedem, dar sufletul mi se umple
de o nespusă dulceat, ă când privesc în ochii lui, fie ei chiar
încruntat, i, s, i mă cutremur când mâna lui mă atinge. Nu
eu din mine însămi voiesc, nici nu voint, a lui mă siluies, te,
ci o soartă neînduplecată ne t, ine sub stăpânirea ei, s, i nu
putem altfel decât cum putem. Îmi arde pământul sub
picioare când stau, astfel pe ascuns venită, cu dânsul,s, i
totus, i viat, ă pentru mine sunt numai clipele petrecute cu
dânsul: deaici înainte totul e zbuciumare, nelinis, te mistu-
itoare, dorint, ă fierbinte.Nemaiputând să port rus, inea pe
care eu însămi mi-o fac, nu-mi mai rămâne decât să fug
din lume, fie în mormânt, fie în tăinicia unei mănăstiri.
Trică dragă, fratele meu cel dulce, nu mă osândi, ci mân-
gâie pe mama noastră cea bună s, i plângi s, i tu dimpreună
cu noi!

Aceste erau vorbe în fat, a cărora Trică nu putea să stea
t, eapăn.
— N-am zis nici eu, grăi el plângând cu lacrimi mari, că tu
es, ti rea, Persido. Es, ti suflet bun s, i plin de duios, ie! Mi-e
greu însă când te văd unde ai ajuns s, i-mi vine să turb s, i-as,
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fi în stare să fac moarte de om! Uite, urmă el ridicând
mâna spre cap, aici mi se face, parcă, unnod când mă gân-
desc că nu te mai pot gândi cum te s, tiam până acum.Voi
trebuie să vă luat, i, adăugă el tare s, i hotărât.

— Asta nu se poate, îi răspunse Persida, oarecum obo-
sită de gândul acesta, care atât de mult o frământase. Lasă
că nici mama, nici tatăl lui n-o să-s, i dea niciodată învo-
irea, dar chiar s, i dacă s-ar putea,nu e binecuvântată de
Dumnezeu căsnicia făcută peste voint, a părint, ilor.

— Prostii! grăi Trică. Ce vă pasă de dâns, ii dacă altfel
nu putet, i trăi! Eu nu s, tiu, nu înt, eleg...

— Las-o, îl întrerupse Nat, l, că n-o îndupleci, ci o faci
numai să-s, i iasă din fire.

S, i în adevăr Persida se dete ca speriată înapoi.
— Nu mă ispitit, i, s, opti ea încet, că sunt slabă s, i Dumnezeu
vede s, i ceartă! Nu! urmă apoi, mai presus de muma mea
e numai Dumnezeu s, i numai lui mă pot da fără de voint, a
ei!

Grăind aceste vorbe, ea se depărtă, ca dusă de o ho-
tărâre nestrămutată, cu pas, i mari s, i cu capul ridicat, ca
odinioară.

— Persido! strigă Trică s, i porni după dânsa.Nat, l îi
puse mâna pe umăr, ca să-l oprească.
— N-o mai întărâta, îi zise, as, a face de câteva zile. S, i-a
pierdut somnul, se zbuciumă stând, peste zi, as, a singură,
nu are cui să-s, i împărtăs, ească gândurile, zice că s-a pus
în vrajbă cu toată lumea s, i ea deseori ca ies, ită din fire; iar
se potoles, te însă dac-o las, i de capul ei.

Trică se opri: el însă nu putea să se uite în fat, a lui Nat, l.
Ochii lui se opriseră la sângele scurs pe haine s, i la mâna
care începuse a se umfla; îi venea să intre în pământ de
rus, ine; nu mai înt, elegea cum a putut să fie atât de pripit;
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îi era milă s, i ar fi voit să ceară iertare.
— Lucrul acesta trebuie să se aleagă într-un fel! As, a,

ori as, a! răspunse el, apoi plecă cu pas, i mari după Persida,
care se depărtase cu Bandi până spre colt, ul Sărăriei.

Alergând însă, el îs, i scurta pas, ii.Îi era parcă stăpâna
lui le s, tia toate s, i se uită cu mirare la el.“Dar ce-mi pasă
mie?! Ce am eu să mă amestec în treburile aceste?!” grăi
în cele din urmă s, i apucă alt drum, spre Lipova, în vreme
ce Nat, l se întorcea spre Murăs, , ca să se spele de sânge s, i
să-s, i lege mâna.

“Ce-mi pasă?!” zicea Trică, s, i nici că i-ar fi păsut, poate,
dacă n-ar fi fost feciorul Marei, care nu s, tia să fie nepă-
sătoare. I se răscolea însă toată firea când se gândea la
starea în care se afla soră-sa.

Femeie năvalnică, ea putea într-o clipă de amărăciune
să-s, i curme s, irul zilelor; femeie îndărătnică s, i crescută de
călugărit, e, ea putea să se lepede de legea ei s, i să se înfunde
în vreo mănăstire. Sărmana ei mamă! Ce-a păcătuit ea ca
să-i cadă toate aceste pe cap?!

“S, i adică de ce n-ar putea să trăiască ei s, i as, a, necununat, i?!
zise el. Dacă se iubesc, e voint, a lui Dumnezeu, s, i put, in le
pasă pe lume s, i de popi! Tot e mai bine as, a!”

Da! însă cu Persida nu puteai să vorbes, ti linis, tit; ea
era ca smintită.Deodată el se opri, cuprins de un gând cu
totul nou.Sân-Miclăus, ul nu era departe; mergând bine, în
vreo trei ceasuri putea să sosească acolo, iar în alte trei
ceasuri se întorcea, s, i dimineat, a era în patul lui, la Lipova,
ca s, i când nimic nu s-ar fi întâmplat.

Minunat lucru! S, i popa, s, i preoteasa de la Sân-Miclăus,
îi erau prieteni Persidei: de ce adică popa să n-o cunune
pe Persida, as, a, fără de s, tirea nimănui?

Atât era gândul acesta de nou, de plin de farmec, atât
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de ademenitor, încât feciorul Marei se îmbătase de el s, i,
ca dus de o tainică putere,se puse pe drum s, i o luă spre
Sân-Miclăus, fără ca să se mai uite înapoi.

Cuprins de simt, ământul că face un lucru mare s, i bun,
Trică trecea us, or prin întunericul nopt, ii, încât picioarele
lui nici nu atingeau, parcă,pământul.

Mai era încă mult până la miezul nopt, ii când el a ajuns
să bată la fereastra popii.

Speriat din somn, popa abia îs, i mai putea aduce aminte
de el.
— Ce e? îl întrebă după ce-l recunoscu, în sfârs, it, s, i-l primi
în casă.
— E rău cu soră-mea Persida, răspunse Trică, s, i am venit
la d-ta să scapi două suflete.

— Ce s-a întâmplat? întrebă iar popa, cuprins de în-
grijire.
— Ît, i mai aduci aminte de neamt, ul care a venit atunci, la
nuntă, s, i a vorbit cu Persida? grăi Trică.

Popa se gândi put, in.
— Da, da, îmi aduc aminte, răspunse el. Un om cam bălan,
cam plăpând, pare-mi-se măcelar.

— As, a e, urmă Trică. Uite! Încă de atunci s, i chiar de
mai nainte Persida a prins slăbiciune pentru el s, i el nu
se lasă de dânsa. Mama însă nu vrea s-o mărite după un
neamt, , iar tatăl lui nu vrea nici el însot, irea lor, e rău cu
Persida: zice că ori se omoară, ori se papistăs, es, te s, i se face
călugărit, ă nemt, ească.

E lucru greu să sperii pe un om din somn, să-i spui as, a,
pe apucate, ceea ce numai cu anevoie s, i încetul cu încetul
se poate înt, elege s, i să-l faci să simtă o durere despre care
mai nainte nu s, tia nimic.Părintelui îi venea să râdă de
grija lui Trică.
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Era însă în cele zise de Trică s, i un lucru pe care-l înt, elegea
popa.El cunos, tea pe Persida s, i s, tia că dânsa s, i în gândire s, i
în simt, ire e foarte papistăs, ită s, i că nu i-ar fi deloc greu să
se lepede de legea ei dacă prin aceasta ar putea să câs, tige
învoirea bătrânului.

— Îi cunun, grăi popa, îi cunun eu!
— S, i dacă-i cununi, sunt bine cununat, i? întrebă Trică.Popa-
s, i ridică capul.

— Cununia, grăi el stăpânit de simt, ământul preot, iei
sale, e o taină, s, i eu, preot odată, am darul de a-i lega pe
toată viat, a. Când bărbatul s, i femeia se întâlnesc în căile
viet, ii s, i vor cu tot dinadinsul să seînsot, ească, Dumnezeu
le este tainic povăt, uitor, s, i să fie ei cres, tini adevărat, i, fie
schismatici, fie păgâni, fii ai lui Dumnezeu sunt s, i Dum-
nezeu îi împreunează prin binecuvântarea dată de mine.
Nimeni nu poate dar să dezlege ceea ce am legat eu, câtă
vreme voint, a lor e nestrămutată. Oamenii pot să-i des-
partă prin siluire, dar în fat, a lui Dumnezeu un trup sunt
s, i un suflet. M-ai înt, eles? Eu sunt popă adevărat!

Trică era foarte fericit s, i ar fi voit să-i sărute mâna.
— Prea bine! urmă popa. Ce crezi însă, se vor împăca
părint, ii cu faptele împlinite? n-are, fie mama ta, fie tatăl
lui să ceară desfacerea căsătoriei?

— Mama o să fie foarte supărată, grăi Trică strâmtorat,
dar o să tacă s, i o să-i treacă în cele din urmă.

— Dar tatăl lui, neamt, ul? întrebă popa.
— Nu s, tiu, răspunse Trică de tot strâmtorat. E om rău s, i
încăpăt, ânat. Apoi e certat cu fecioru-său, ba s-au s, i bătut.

Popa rămase gânditor.
— De! e lucru greu. Trebuie să s, tii că e pusă o pedeapsă
grea, până la 20 ani de temnit, ă, pe capul preotului care
cunună când sunt piedici la mijloc.
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Ei rămaseră timp îndelungat tăcut, i.
— Ce zici? întrebă Trică în cele din urmă.
— Să mai vedem, răspunse popa, să ne mai gândim. Pe-
deapsa e grea, iar eu am nevastă s, i copii.

As, a au rămas lucrurile. Plecând, înspre miezul nopt, ii,
înapoi, Trică era obosit sufletes, te. Îi părea rău c-a venit:
ce avea el să se amestece în lucrurile acestea?

Da, popa avea dreptate: de ce să-s, i bage el capul în
primejdie?S, i totus, i mai era încă un popă care a t, inut foarte
mult la Persida. N-a fost ea vrednică de el! Acela ar fi fost
în stare să-s, i pună capul în primejdie.

Are însă s, i el nevastă s, i copii.
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Greul viet, ii

Mara nu mai avea astâmpăr.În luna mai oamenii n-au
de lucru nici în câmp, nici la vii, s, i ziua de lucru e mai
ieftină decât alte dăt, i: acum era timpul să mai coboare din
pădure o parte din stânjenii tăiat, i peste iarnă, să-i încarce
pe plutele sosite după sărbătorile Pas, tilor s, i să-i ducă în
magazia de la Arad. Ea alerga dar de la datornic la datornic,
ca să-i scoată cu carele lor la pădurea înmugurită, s, i la
Sărărie, ca să cumpere plute s, i să se învoiască cu plutas, ii,
s, i din jos de pod, ca să încarce stânjenii s, isă-i pornească
la vale. Alerga biata femeie greoaie de-t, i părea us, urică,s, i
unde n-o căutai, acolo o găseai, acum ici, apoi colo, s, i
iar dincolo,s, i pretutindenea răsuna glasul ei înăsprit de
vremuri, căci fără de supărare, fără de vorbă, fără de ceartă
cu oamenii treabă nu se face.

“Procletă muiere!” ziceau oamenii uitându-se după
dânsa, dar intrau în voile ei, puneau mâna s, i lucrurile
mergeau strună.

Cui i-ar fi trecut prin minte gândul că ea nici că-s, i mai
dădea seama despre ceea ce face?!

Aiurea era inima s, i mintea, aiurea tot sufletul ei cel
ves, nic treaz.Nu s, tia Mara nimic, dar era mamă s, i simt, ea
că se petrece ceva grozav în casa ei, ba dădea cu socoteală



ce anume se petrece, s, i pământul îi ardea sub picioare,
inima îi era mereu strânsă s, i adeseori puterile o părăseau,
încât o cuprindeau amet, elile.

Sfinte Doamne! cât a alergat s, i a ostenit, cât s-a zbuci-
umat, cât s-a pierdut ea însăs, i pe sine în gânduri despre
viitor, s, i toate erau zadarnice: de ce atât de mult s-a temut
nu putea să scape! Când gândul acesta o stăpânea, îi ve-
nea să se trântească la pământ s, i să stea as, a nepăsătoare,
amort, ită, fără de simt, iri.

Dimpreună cu iubirea, însă, Dumnezeu i-a dat omului
s, i credint, a, s, i nădejdea, s, i nimic nu putea să covârs, ească
iubirea Marei către copiii ei, nimic dar nici credint, a ei
în soarta lor cea bună, s, i atunci când temerea îi era mai
mare, se ivea în inima ei s, i simt, ământul că Dumnezeu,
care toate le vede, are să-i treacă prin toate încercările s, i
să-i scape de toate ispitirile. Mai era încă multă viat, ă în
trupul ei cel greu trăit, s, i ea nu putea să trăiască fără de
gândul că toate au să iasă bine în cele din urmă.

Bine, fără îndoială bine, dar inima îi sângera când
vedea că copiii ei nu mai au inimă deschisă către dânsa s, i
se-ntâlnesc în taină, vorbesc pe s, optite, se-nt, eleg din ochi:
ăsta era un greu păcat, pe care Dumnezeu nu putea să-l
treacă nepedepsit cu vederea, iar spăs, irea tot pe dânsa o
durea mai tare decât pe dâns, ii.

Alergând dar în treburile ei, ea se ruga în gândul ei
mereu la Dumnezeu, ca omul ce trece prin mii de primejdii.
Persidei însă nu-i zicea nimic: ce ar fi putut să-i zică ea,
femeie nes, tiutoare?!

A treia zi după ce Trică umblase pe la Sân-Miclăus, ,
întorcându-se pe-nserate acasă, Mara s, i-a găsit fata cu
totul schimbată: era linis, tită,aproape voioasă, ca omul
care, după multe frământări sufletes, ti, a învins, în sfârs, it,
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să se hotărască într-un fel s, i să pornească cu gândul în o
singură direct, iune.

Mara se linis, ti s, i ea: oris, icum ar fi fost să fie, tot era
mai bună hotărârea decât neîncetata zbuciumare. Ea însă
nu t, inea să s, tie ce s-a petrecut în sufletul fiicei sale. Se
temea să afle adevărul.

T, inea însă Persida să mai facă o încercare s, i era vo-
ioasă, fiindcă firea ei o împingea să creadă că nu va fi
zadarnică încercarea.

— Mamă, zise ea, eu nu mai pot s-o duc as, a.Mara se
uită lung s, i cu drag la ea. O înt, elegea deplin s, i parcă se
despărt, ea pe toată viat, a de dânsa.

— Ai mai zis tu că nu mai pot, i, s, i tot ai putut, răspunse
ea. Să nu-i deie Dumnezeu omului cât poate suferi, când
vrea. Trebuie să pot, i!

— Era cu totul altfel atunci, grăi Persida. Am obosit,
mi s-au istovit puterile, nu mai am voint, ă în mine.

— Tu fă ce s, tii, mergi cum te mână inima s, i cum te
povăt, uies, te mintea ta, întâmpină Mara. Eu nu te pot silui,
iar sfaturi nu sunt în stare să-t, i dau. Tu s, tii mai bine cum
te simt, i s, i cum te mână gândul;oris, ice t, i-as, zice eu, tu tot
nu faci decât ceea ce tu însăt, i es, ti pornită a face. De ce
să-mi mai dau silint, a de a te opri, când s, tiu c-ai fi mâhnită
când ai vedea că nu mă pot, i asculta? De ce să intru în voile
tale când simt că bine n-au să iasă lucrurile? Nu! eu la
rău nu am să te împing! Fă cum t, i-e ursita s, i cum vrea
Dumnezeu, care s, tie mai bine unde are să te scoată s, i cum
are să ne ispitească!

Grăind vorbele aceste, ea se ridică înaltă s, i greoaie s, i
ies, i din casă.Persida, rămasă singură, începu să plângă cu
lacrimi line ca vărsarea ploii de toamnă.

Da! mama ei avea dreptate: nu vedea nici un bine
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în fat, a ei, dară soarta nu putea să s, i-o schimbe s, i nu-i
rămânea decât să facă pe răspunderea ei ceea ce făcea s, i
să meargă cu inima întreagă înainte.

Mara, singură s, i ea, nici nu plângea, nici nu era mâh-
nită. Nu putea să intre în mintea ei gândul că Persida se
va arunca orbis, în valurile viet, ii.

“Oris, icum ar fi ispitită, oris, icare i-ar fi hotărârile, îs, i
zicea muma, ea nu e în stare să facă ceea ce prea bine s, tie
că eu nu voiesc, ci vasta pe gânduri s, i se va zbuciuma până
ce-i va trece.”

De aceea a ies, it din casă s, i era hotărâtă să nu mai vor-
bească cu dânsa, ci s-o lase să se lămurească ea însăs, i din
sine.

Se îns, ela însă Mara. Nu e pentru tineret, e nimic mai
ademenitor decât gândul unei viet, i noi s, i încă necunos-
cute. Gândindu-se la viat, a aceasta, ea se simt, ea atrasă de
suferint, ele pe care le vedea în fat, a ei, s, i în timp de câteva
zile întregul ei fel de a vedea lucrurile se schimbase atât
de mult, încât maica Aegidia s-ar fi înspăimântat dacă ar
fi auzit-o vorbind. Tot ceea ce mai nainte îi părea sfânt,
acum era o prostie pentru dânsa: hotărâtă odată într-un
fel, ea nu mai putea să-s, i schimbe hotărârea, îs, i schimbase
deci vederile, ca să poată fi împăcată cu sine.

La asta nu se gândise Mara; ea vedea în fat, a ei nu-
mai pe Persida cea înt, eleaptă s, i mândră; ea s-a culcat dar
linis, tită, dimineat, a zilei următoare linis, tită s-a sculat s, i a
ies, it în treburile ei, ba nu s, i-a pierdut linis, tea nici seara,
când n-a găsit pe Persida acasă.

Nu era încuiată nici portit, a, nici us, a casei: ăsta era,
as, a dădea Mara cu socoteală, un semn că Persida se afla
pe aici prin apropiere, dusă numai pe o clipă.

Clipele treceau însă, s, i ea nu se mai întorcea.Muma
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începu să stea la îndoială s, i să se uite prin casă.Hainele
Persidei nu erau, nu erau nicăieri!Era peste putint, ă, dar
hainele ei nu mai erau aci.O vedea acum descult, ă, nespă-
lată s, i nepieptănată, umblând printre picioarele oame-
nilor din piat, ă, răsturnând mese s, i bătându-se cu copiii
vecinilor; o vedea cu fratele ei în luntrit, ă, dusă de valurile
iut, i ale Murăs, ului umflat: era fata ei cea îndărătnică s, i
pornită spre nebunii;zadarnice au fost toate, căci tot fata
ei a rămas!

Da! da, fata ei era în stare să fugă, dacă as, a o poartă
pe ea firea, să fugă cu cel mai nemernic om.

Bandi nu era nici el nicăieri.Mara stete o clipă neho-
tărâtă s, i parcă-i venea să râdă.O clipă însă numai. Clipa
următoare sângele îi năvăli în obraji, de rus, ine s, i de mânie,
că copiii ei au putut s-o îns, ele.

Ea-s, i aruncă-n cap cârpa, încuie us, a casei s, i plecă cu
pas, i întins, i spre Lipova, ca să dea ochi cu Trică.

Sosită la casa lui Bocioacă, ea nu intră, ci as, teptă până
ce zări pe unul dintre ucenici, prin care-l chemă pe Trică
la dânsa.

— Unde e Persida? întrebă ea răstită.Trică s, tia că i se
va pune întrebarea aceasta s, i-s, i chibzuise de mai nainte
răspunsul.

— S-a dus, îi răspunse el.
— Unde s-a dus?
— Asta nu pot să t, i-o spun, grăi Trică rece s, i hotărât; să mă
tai în bucăt, i, s, i tot nu pot să t, i-o spun.

Mara se uită lung la el s, i începu să râdă.Tot n-avea
nimeni copii ca dânsa: dacă s, i-au pus ei odată ceva în cap,
nu-i mai scoate nimeni din ale lor.

— Carevasăzică, nu v-at, i temut voi de mânia lui Dum-
nezeu, grăi dânsa amărâtă; mi-at, i făcut rus, inea aceasta!
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m-at, i îns, elat pe mine!mi-at, i stricat toată viat, a!
Nemais, tiind ce să zică s, i ce să facă s, i temându-se ca

nu cumva să-s, i piardă în amărăciunea ei sărita s, i să-i bles-
teme, ea se întoarse s, i plecă spre pod.

— Mamă! grăi Trică plecând după dânsa, mamă, stai,
linis, tes, tete, ca să vorbim ca oamenii cuminte! Uite! n-ai
decât să vrei pentru ca să mergem după dâns, ii. Am găsit
popă, care-i cunună, dacă-t, i dai s, i d-ta învoirea. Pleacă-te
s, i scap-o pe biata noastră Persida: n-o lăsa să se ducă-n
lume cu rus, inea în cap, că e rus, ine s, i pentru noi.

Mara se opri, se-ntoarse spre el s, i dete cu îndărătnicie
din cap.
— Nu, zise ea, mis, elia aceasta n-am s-o fac când văd bine
că o să se sature foarte în curând de el; n-am să leg eu
pe fata mea de un om care n-a putut s-o scoată la capăt
nici chiar cu tatăl său. S-a dus: dusă să fie! Cu cât rău s-a
dus, cu atât mai curând are să-s, i vie în fire s, i cu atât mai
căită se va întoarce. Rus, inea tot nu mai poate nimeni s-o
spele; viat, a mea tot e stricată: n-am eu să fac păcat din
nenorocire!

Ea-s, i urmă drumul spre casă mai potolită s, i oarecum
împăcată cu cele petrecute.

În zadar, fata ei tot copilul ei rămânea, s, i inima ei de
mumă nu putea s-o urgisească.

Erau duse, pierdute pentru totdeauna gândurile fru-
moase pe care s, i le făcuse despre viat, a fiicei sale, asupra că-
reia priviseră tot, i cu mirare; auzea, parcă, gurile rele s, i ve-
dea privirile dispret, uitoare ale celor pizmătaret, i; resimt, ea
suferint, ele de tot felul care o as, teptau pe nenorocita ei
fiică; era, cu toate acestea, împăcată s, i din ce în ce mai
înfiptă în gândul că altfel nu se putea, că as, a trebuia să fie,
ba adeseori era parcă mândră de fiica ei, căci nu e nimic
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mai frumos decât ca femeia să se dea întreagă bărbatu-
lui pe care-l iubes, te s, i să ieie asupra ei, cu ochii închis, i,
sarcina viet, ii grele.

Nu-i vorbă, plângea Mara, mereu plângea, atât acasă,
când se afla singură, cât s, i umblând în treburile ei, când
scăpa de privirile altora,plângea s, i umbla răzleat, ă prin
lumea acum pustie, dar ea-s, i s, tergea lacrimile s, i nu se
plângea, nu-s, i învinovăt, ea fata s, i nu se mânia, nici nu se
tulbura măcar când trecătorii se uitau cu milă după dânsa
ori vreun nesocotit o întreba unde-i este fata.

— Nu s, tiu, răspundea s, i cu asta îi tăia vorba.După
vreo patru săptămâni a venit Trică să-i spună c-a primit
scrisoare de la Persida din Viena s, i o roagă de mii de ori
s-o ierte s, i să nu-i poarte gând rău.

— Să-i scrii, zise Mara s, tergându-s, i lacrimile, că n-o
învinovăt, esc, ci o plâng s, i mă rog mereu lui Dumnezeu s-o
aibă în paza lui s, i să-i deie tărie; să-i scrii că n-are să-i pese
de gura lumii s, i c-o as, tept să vie când îi va fi prea greu;
să-i scrii, urmă înecată de lacrimi, că tot mumă îi sunt s, i
că nimeni în lumea aceasta nu poate să aibă pentru dânsa
atâta durere ca mine.

As, a i-a s, i scris Trică, s, i rău i-a făcut.Mult s-a zbuciumat
Persida până ce s-a hotărât într-un fel; tocmai de aceea,
însă, hotărâtă odată, ea se simt, ea foarte us, urată s, i a pornit
cu toată inima pe calea ce-s, i croise. Trăia într-un fel de
bet, ie, din care nu se mai putea dezmetici, s, i atâta dulceat, ă
era în sufletul ei,încât nu-i intra în minte gândul că va
putea în viat, a ei vrodată să-i pară rău de ceea ce a făcut.

— Nu! zicea dânsa uitându-se cu inima deschisă la
Nat, l, oris, ice mi-ai face, mi-e destul să-mi aduc aminte de
viat, a mea de acum, pentru ca să nu mă plâng.

Pe drum până la Viena s, i în Viena, oras, ul cel mare s, i
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zgomotos, ea nu vedea decât pe Nat, l, care nu mai s, tia ce
să-i facă. Totdeauna el s-a uitat la ea ca la soarele de pe
cer, iar acum mai era cuprins s, i de simt, ământul că nu este
el în stare să răsplătească îndeajuns jertfa pe care dânsa
i-o adusese, s, i în toată clipa-s, i dădea silint, a să-i arate că
înt, elege s, i cuprinde în toată întinderea ei jertfa aceasta.

N-avea să-s, i deie nici o silint, ă: Persidei îi era destul
să-l vadă mereu voios s, i să-s, i aducă aminte în ce stare l-a
găsit pentru că să simtă că ea l-a scăpat, l-a ridicat, i-a
luminat viat, a s, i să se uite la el parcă ea l-ar fi făcut. Al ei
era întreg acest om minunat, s, i nimeni, afară de dânsa,nu
mai avea nici un drept asupra lui.

Înainte de plecare Nat, l se mai împrumutase de la Gri-
ner cu opt sute de florini. Gândul lui era să intre în tovărăs, ie
cu vreunul dintre măcelarii mai tineri s, i mai săraci. Deo-
camdată s, i-au închiriat o locuint, ă cu două încăperi, s, i-au
cumpărat ceea ce era de neapărată trebuint, ă pentru mobi-
larea acestei locuint, e, s, i Persida avea toate bucuriile stăpâ-
nei de casă care e ferită de grijile zilei de mâine. Ies, eau în
fiecare zi să vadă frumuset, ile oras, ului s, i mai ales bisericile
cele mari,în care Persida se simt, ea atât de bine, mâncau
la birt, iar serile le petreceau fie la muzică, fie la teatru,
un lucru pe care Persida mai nainte numai din auzite îl
s, tiuse. S, i nicăieri Persida nu putea să treacă nebăgată-n
seamă. În casa cea mare unde-s, i aveau locuint, a în curând
tot, i o s, tiau pe Frau Huber, femeia tânără, înaltă s, i cam slă-
bită, cu deosebire frumoasă s, i totdeauna as, ezată s, i plină
de o plăcută cuviint, ă. Pe ulit, ă, prin grădini, prin localuri
publice Nat, l îs, i purta capul sus, înălt, at în gândul lui când
vedea cum tot, i se uită la nevasta lui.Umblând as, a fără de
nici o treabă, Persida se oprea când întâlnea în calea ei
vreo măcelărie, s, i nimic în oras, ul cel mare s, i frumos nu-i
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plăcea atât de mult ca măcelăriile curate, cu cărnuri fru-
mos tăiate s, i puse în vederea trecătorilor. Inima îi râdea
când se gândea că-l va vedea în curând pe sot, ul ei, cu s, ort,
curat, în dosul butucului, ca odinioară în fat, a mănăstirii
s, i că nu va mai mânca la birt, ci-s, i va găti ea însăs, i într-o
bucătărie curată ca cea de la călugărit, e. Îl mâna deci me-
reu înainte pe Nat, l, s, i săptămâna a doua ei au s, i intrat în
vorbă cu doi măcelari, amândoi încă necăsătorit, i, ca să ieie
împreună o măcelărie mai mare din apropierea barierei
de la Lerchenfeld, o pozit, iune foarte bună, unde se făcea
vânzare de 100--150 florini pe zi.

Lucrurile erau ca puse la cale când a sosit scrisoarea
lui Trică.Citind scrisoarea, Persida nu-s, i putu stăpâni la-
crimile. Dar de ce să s, i le stăpânească? Era aici, în mijlocul
acestei lumi străine, prima s, tire de la fratele ei s, i de la
muma ei, s, i era atâta dragoste în scrisoare! De ce să-s, i
stăpânească lacrimile când Nat, l era s, i el înduios, at?

— Draga mea, mama mea cea bună! grăi Persida după
ce sfârs, i scrisoarea s, i o puse pe masă.

Nat, l tăcu. Îi venea parcă s, i lui să plângă. Lasă că avea
s, i el mamă, care era nu numai dragă s, i bună, ci totodată
s, i nenorocită, dar în scrisoare nu era nici o vorbă despre
dânsul, s, i, cu toate acestea, era o grea lovitură pentru dân-
sul.

Era grozavă lovitura ce i se dăduse prin acele câteva
vorbe s, i el tremura în tot timpul când îs, i dădea seama că
Mara avea dreptate s, i nu putea să vorbească decât cum
trebuia să gândească.

Persida s, i Nat, l vorbeau totdeauna nemt, es, te. As, a o
porniseră de la început s, i Persida t, inea ca as, a să s, i rămâie.

— Grozav o să-t, i fiu eu t, ie odată de urât, îi zise el acum
în românes, te.
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Persida se uită lung la el. Înt, elegea gândurile lui; simt, ise
s, i ea durerea de care era cuprins el.

— Nu fi prost, îi zise ea tot în românes, te. Mama vorbes, te
după cum vede ea lucrurile, s, i o să vie s, i timpul când le
va vedea altfel. Tus, tii prea bine că eu n-am făcut ceea ce
am făcut într-o clipă de avânt us, uratic, ci după multă zbu-
ciumare, după multă chibzuire, după ce m-am întărit cu
desăvârs, ire în gândul că as, a s, i numai as, a pot să fac:nu
mai e în lumea aceasta nimic ce m-ar putea face să s, ovăi;
oris, ice s-ar întâmpla, tu îmi es, ti mai presus de tot, i.

— Ei! o să treacă s, i asta! zise el. Dacă muma ta se pune
între tine s, i mine, o să te saturi în cele din urmă de mine.

— Nu! îi răspunse ea ridicând degetul. Asta puteai
s-o zici mai nainte de a-t, i fi fost nevastă; acum însă tu-mi
es, ti toate s, i pentru tine pe tot, i am să-i părăsesc. Îmi voi
da toată silint, a să-t, i câs, tig s, i inima mamei mele, dar dacă
nu voi putea, îmi voi face datoria; de tine nu mă lepăd
niciodată, nici chiar dacă tu te-ai lepăda de mine. Lasă-
o, te rog, pe mama: eu o cunosc mai bine decât tine s, i-t, i
spun eu că n-avem decât să fim fericit, i pentru ca ea să te
iubească ca pe copilul ei, s, i e destul să ne s, tie ajuns, i în grea
strâmtoare ca să ne sară într-ajutor. E mâhnită astăzi, dar
o să-i treacă mâhnirea. Noi să fim oameni cumsecade, s, i
toate vor ies, i bine.

Nat, l nu mai avea ce să zică. Simt, ea s, i el că de la dânsul
atârnă toate s, i se îmbărbăta însus, i pe sine să meargă cu
hărnicia înainte, ca să dea de rus, ine pe cei ce-l socoteau
om slab.

Încă în ziua aceea el s-a învoit cu Ladmann s, i cu Guba-
cek, care era maistru s, i avea o mică măcelărie, ca fiecare
dintre dâns, ii să pună acum câte cinci sute s, i peste trei
luni, la 1 septembrie, alte cincisute de florini, iar din câs, tig
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Gubacek să ia 40 s, i ceilalt, i doi câte 30la sută.
La 1 iunie ei au închiriat măcelăria s, i, oameni tineri tot, i

trei, s-au pus cu hărnicie pe lucru. Nat, l s, i Gubacek tăiau
carne în măcelărie, iarLadmann cumpăra vitele, lucra la
tăietorie s, i le aducea carnea tăiată.

Persida purta socotelile s, i t, inea rânduiala casei.Deoarece
la măcelărie nu era s, i locuint, ă, au luat în apropiere o locuint, ă
mai încăpătoare, s, i era împlinită s, i dorint, a Persidei.

Diminet, ile ea punea servitoarea să facă rânduială în
iatacurile celor doi tovarăs, i, în vreme ce ea însăs, i făcea
rânduială în locuint, a ei,apoi se duceau împreună în piat, ă,
ca să cumpere cele de trebuint, ă pentru prânz.

După ce se întorcea din piat, ă, Persida punea la foc,
apoi, lăsând servitoarea în bucătărie, mai s, tergea o dată
praful s, i iar se-ntorcea la mas, ina de bucate, iar de prânz
masa era curată în casă curată, bucatele gustoase s, i bine
alese.

După prânz Persida-s, i făcea însemnările în condica de
socoteli, apoi, în vreme ce slujnica spăla vasele, ea lucra cu
acul până pe-nserate, când Nat, l se întorcea, ca s-o scoată
la plimbare s, i să petreacă seara în vreo grădină.

Era bine, de tot bine; măcelăria le mergea mai presus
de toate as, teptările, iar în casă era pace s, i bună înt, elegere.

În inima lui Nat, l a rămas însă simt, ămâmtul că s-a
pus cineva între el s, i Persida, că Persida t, ine prea mult
la muma ei, s, i adeseori era cuprins de temerea că are s-o
piardă pe Persida, că nu poate să fie dăinuitoare o fericire
ca a lui. Atunci el o iubea fără de cumpăt, o temea din
senin, nu mai era în stare să stea departe de dânsa, se
întorcea fără de vreme acasă, îi vorbea, ca s-o îndulcească,
în limba ei.

Persida s, tia, ce-i drept, să-l potolească; de câte ori însă
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el o da pe românes, te, ea se nelinis, tea, se simt, ea adânc
jignită de neîncrederea lui. Viat, a ei nu mai era atât de
senină ca mai nainte, s, i nu o dată când se afla singură
ochii i se umpleau de lacrimi.

N-avea de ce să plângă, dar se ivea în sufletul ei un fel
de presimt, ire că triste zile, grele încercări o as, teaptă.

— Dac-ai s, ti tu ce adâncă e durerea ce mă cuprinde
când te văd as, a, îi zise ea într-una din zile, te-ai stăpâni s, i
nu t, i-ai mai da pe fat, ă temerile venite din chiar senin.

— Cum să mă stăpânesc? răspunse el, uitându-se lung
la ea. Când mă uit, când mă gândesc la tine, mi-e ca s, i
când ai fi prea mult pentru mine s, i mă tem c-o s-o simt, i s, i
tu în cele din urmă aceasta s, i să mă părăses, ti.

— Cum să te părăsesc? grăi dânsa. Mai pot eu să te
părăsesc? Nu sunt oare legată de tine prin cel mai sfânt
jurământ? Nu am oare fat, ă de tine cele mai grele datorii?
Ce mă socotes, ti tu pe mine? Sunt eu femeie us, uratică?
Nu vezi tu cât dispret, e în aceste temeri lipsite de oris, ice
temei?

— O, Doamne! răspunse el nerăbdător. Es, ti femeie
frumoasă, des, teaptă s, i plină de nuri; s, i cât, i dintre cei ce
privesc cu ochi doritori la tine sunt oameni mai s, i mai
decât mine? Ceea ce mi-ai făcut mie ai putea să-i faci
altuia; ceea ce de dragul meu i-ai făcut mamei tale, ai putea
să-mi faci s, i mie de dragul vreunui mai norocos.

Persida se simt, ea ca lovită de moarte. Ce putea să facă?
As, a era cum zicea el; as, a trebuia el să vorbească; temerile
lui erau urmarea firească a faptei pe care dânsa o săvârs, ise.
A păcătuit, s, i nu-i rămânea decât să-s, i ispăs, ească păcatul.

Ea stătea albă la fat, ă s, i răcită în tot trupul înaintea lui
s, i nu putea să zică nimic, nu mai putea să-l vadă în ochi.
O cuprinsese deodată simt, ământul că e peste putint, ă ca
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ea să trăiască cu un om care poate să fie atât de nemilos,
s, i ar fi voit să plece fără de întârziere s, i să seducă-n lume.

Vorbele din scrisoarea lui Trică îi răsunau în urechi,
s, i ea vedea parcă pe muma ei chemând-o la sine.

Dar trebuia să stea: mai bine moartă!
— O să vezi tu odată ce mare e nedreptatea ce-mi faci,

zise ea, apoi trecu în odaia de alături s, i încuie us, a în urma
ei.

Nat, l stete câtva timp zăpăcit, apoi puse mâna ca să
deschidă us, a.
— De ce ai încuiat us, a? întrebă el nelinis, tit.
— Voiesc să fiu singură, îi răspunse ea.
— Descuie-o, c-o sparg! strigă el stăruitor.Persida rămase
nemis, cată în mijlocul odăii.
— Descuie! strigă el iar.Ea nu se mis, că.El apucă clant, a cu
mâna dreaptă s, i se opinti să împingă us, a, apoi, când văzu
că us, a stă t, eapănă, puse umărul, împinse o dată cu toată
puterea lui s, i us, a se deschise, crâcnind de răsună toată
casa.

Persida stătea s, i acum în mijlocul odăii, t, eapănă, în-
grozită s, i dispret, uită de dânsul.

— Bine, îi zise ea, es, ti tu în toată firea?!
— Nu sunt, răspunse el. Nu acum, nici de ieri, ori alaltăieri,
ci din clipa în care te-am văzut pe tine mi-am ies, it din fire,
mi s-a schimbat tot rostul viet, ii, m-am făcut om nesuferit
s, i pentru mine, s, i pentru alt, ii. Sunt un nemernic care nu
mai s, tie ce face: fac ce nu vreau s, i nu pot să fac ceea ce
voiesc. Nu vezi tu că nu este cu putint, ă să nu te cuprindă
în cele din urmă scârba de mine?! Ai să fugi, Persido, de
mine, să te ascunzi, să blestemi ceasul în care m-ai văzut!

Ea dete din cap.
— Nu, zise apoi înduios, ată, n-am niciodată să fac as, a.
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Oris, ice s-ar întâmpla, tu es, ti sot, ul meu, s, i dac-ai fugi tu de
mine, eu as, alerga, t, i-o spun din nou, cu toată inima, după
tine, dacă te-ai ascunde, te-as, căuta,dacă m-ai blestema,
eu mi-as, da silint, a s, i as, ruga pe Dumnezeu să mă ajute
să te potolesc, ca să-t, i vii în fire s, i să binecuvântezi ceasul
în care m-ai văzut. Mă cuprinde un fel de deznădăjduire
când te văd astfel acum, dar am să le port toate cu răbdare,
numai să nu dai în mine, să nu mă bat, i, Nat, l, căci asta nu
mă simt destul de tare să o rabd.

El se uită lung la dânsa, apoi ochii i se umplură de
lacrimi s, i, rus, inat de slăbiciunea sa, se întoarse, îs, i luă
pălăria s, i se depărtă.

Rămasă singură, Persida se uită câtva timp la zăvo-
rul ies, it din cuie, apoi îs, i acoperi fat, a cu amândouă mâi-
nile. Ah! ce rus, ine! Era peste putint, ă ca servitoarea să nu
fi înt, eles cum s-au întâmplat lucrurile s, i să nu le spună
celorlalt, i chirias, i ce s-a întâmplat, când tot, i au auzit crâc-
nitura us, ii... Dar ea n-avea timp să stea ca să dreagă us, a,
mai ales să plângă nu: se apropia timpul prânzului s, i tre-
buia să alerge casă vadă de rândul mesei.

Era în gândul ei lucru de sine înt, eles că Nat, l s-a dus
s, i el la măcelărie, de unde nici n-ar fi trebuit să plece fără
de vreme. Cu atât mai greu a fost atinsă când Gubacek,
întorcându-se singur s, i cam supărat, a întrebat-o ce s-a
făcut Nat, l.

Îi venea să plece fără întârziere ca să-l caute; dar unde
putea să-l găsească în oras, ul cel mare s, i zgomotos?! Îi ve-
nea să meargă la polit, ie,dar nu putea. Nu-i rămânea decât
să-s, i înăbus, e nelinis, tea, să se prefacă voioasă s, i să spună
un neadevăr — că sot, ul ei a primit de acasă o scrisoare s, i
a trebuit să se ducă în grabă ca să caute pe un prieten.

După ce a venit s, i cellalt tovarăs, , s-au as, ezat la masă ca
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s, i când nimic nu s-ar fi întâmplat, iar după masă Persida
a făcut rânduială încasă s, i în bucătărie s, i abia târziu după-
amiază a ajuns să rămâie singură s, i să-s, i dea seama despre
starea deznădăjduită în care se afla.

Nu e în viat, a căsnică lucru mai urât decât ca unul din
sot, i să plece fără ca să-i spună celuilalt unde se duce; iar
Nat, l plecase supărat, cu ochii plini de lacrimi, în urma
unei certe venite ca din senin, s, i o lăsase pe dânsa sin-
gură în mijlocul acestei lumi străine, unde ea nu putea să
găsească pe nimeni ca să-s, i împărtăs, ească durerile s, i să
ceară sprijin.

Nu! Era peste putint, ă ca ea să mai trăiască as, a: aici,
în lumea aceasta, singură cu dânsul ea nu mai putea trăi.

Cam acelas, i simt, ământ îl făcuse s, i pe Nat, l să plece.Prea
erau singuri el s, i ea, s, i el avea aici la Viena un prieten, pe
Burdea. De câte ori s, i-a adus însă aminte de el, îl vedea
parcă râzând în bătaie de joc s, i nu-i mai venea să-l caute.
Acum nu s-a mai putut stăpâni. Des, i simt, ea că e un fel de
duh rău de care se apropia, s-a dus la Universitate ca să-i
dea de urmă, apoi, după ce i-a aflat adresa, l-a căutat acasă
s, i pe la cafenelele unde umblau student, ii.

Astfel a colindat toată după-amiazăzi, cu gândul acasă,
cu inima încles, tată, cuprins mereu de simt, ământul că rău
face de nu se întoarce la sot, ia lui.

Târziu după-amiazăzi, când a dat de el, era obosit
trupes, te s, i istovit sufletes, te, îi părea rău că l-a căutat s, i l-a
găsit s, i n-a schimbat decât put, ine vorbe cu el.

— Cum?! întrebă Burdea uitându-se t, intă la el cu ochii
ageri, Persida a venit cu tine?

— Ît, i spun: suntem amândoi de trei luni de zile aici,
răspunse Nat, l strâmtorat.

Lui Burdea nu-i venea să creadă. Nu putea să înt, eleagă
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cum femeia care atunci seara n-a venit la via lui Corbu a
putut să vie la Viena.

— Bine, suntet, i cununat, i? întrebă el cu îndoială.
— Ce-t, i pasă?! răspunse Nat, l. Suntem sot, s, i sot, ie.
— Pot s-o văd s, i eu? întrebă iar Burdea, gata de plecare.Nat, l
rămase câtva timp strâmtorat. Nu, mai ales acum nu ar fi
voit să-l ducă pe Burdea la Persida.

— Eu nu mă duc acum acasă; am să mai fac s, i alte
drumuri, dar am să te caut mâine ori poimâine, zise el,
apoi îi întinse mâna s, i plecă fără să se mai uite înapoi.

Îl căutase ca să-i vorbească s, i nu i-a vorbit nimic; um-
blase după el s, i acum era muncit de gândul cum ar putea
să scape de el.

Întors acasă muiat s, i umilit, el a găsit pe Persida s, ezând
linis, tită la fereastră, cu lucrul ei de mână. La intrarea lui
ea s, i-a ridicat capul s, i s-a uitat la el înveselită, ca s, i când
nimic nu s-ar fi întâmplat.

— Sunt un nemernic, zise el după ce-s, i aruncă pălăria
s, i se lăsă istovit pe un scaun.

Ea ridică din nou capul s, i se uită as, ezată la el.
— Nu mai încape nici o îndoială că es, ti, zise ea cu blândet, e,
s, i e un semn bun c-o recunos, ti s, i tu aceasta; nu e însă
destul s-o recunos, ti,ci trebuie să-t, i mai s, i dai silint, a de a
nu fi. Nemernic e omul care lucrează fie sub impulsiunile
momentane, fie împins de alt, ii, s, i face lucruri de care îi
pare rău în urmă: e dar destul să voies, ti pentru casă nu fii
nemernic.

— Dacă n-am tărie de voint, ă?! întâmpină el mâhnit.
— Ai destulă, zise dânsa, dar es, ti rău deprins. Tu vezi
acum cât de rău e ceea ce ai făcut, cât de mult m-ai mâhnit
pe mine s, i cum te-ai muncit tu însut, i. Trage cuvenita
învăt, ătură din această experient, ă s, i fă-t, i regula de viat, ă:
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n-am niciodată să plec supărat de acasă, nici să adorm
supărat. Supărarea, oris, icât de mare ar fi ea, n-are nici să
iasă din casă, nici să treacă de azi pe mâine. Dă-t, i seama,
urmă ea după o pauză, cum te-ai fi simt, it s, i ce-ai fi făcut
dacă eu as, fi fost tot atât de slabă ca tine s, i as, fi plecat, ca
la întoarcerea ta să nu mă găses, ti acasă.Mi-a venit s, i mie
să plec, dar s, tiam că acesta e un lucru pe care nu trebuie
să-l fac s, i m-am stăpânit. Stăpânes, te-te, că es, ti bărbat.

El se uită lung s, i cu ochii împăienjenit, i la dânsa. Atâta
bunătate, atâta blândet, e, atâta înt, elepciune era în vorbele,
în tonul, în toată purtarea ei, încât ea îi părea o fiint, ă mai
presus de om, de care nu cuteza să se apropie s, i la care
numai cu sfială îs, i ridica ochii.

— T, i-e us, or t, ie să-mi spui ce trebuie să fac, zise el, dar
mi-e greu mie că nu pot să fac. Eu nu sunt ca tine.

Ea se uită cu drag la el. Căit s, i umilit din sine, el îi
părea cel mai bun om din lume. Ar fi voit să se uite în
ochii lui; el însă stătea cu ochii în pământ. Dânsa puse
deci lucrul la o parte, se ridică s, i se duse la dânsul, ca să-l
mângâie s, i să-i sărute fruntea.

— Ai să fii s, i tu ca mine, îi zise apoi. S, tiu că ai, de aceea
nu pot să mă supăr pe tine.

El îi sărută mâna, s, i timp îndelungat ei steteră tăcut, i
s, i fericit, i.
— Ei, spune-mi acum, grăi dânsa în cele din urmă glumind,
unde ai fost s, i ce prostii ai făcut?

— La dracu am fost, răspunse el mânios. M-am întâl-
nit cu Burdea.Persida, atinsă neplăcut, tresări s, i se depărtă
put, in de el.
— I-ai spus? întrebă ea îngrijorată.
— Nu! zise el. I-am spus numai că es, ti s, i tu aici.

Ah! ce n-ar fi dat Persida să nu-i fi spus nici atât. Se
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temea de ochii scrutători ai acelui om, de gura lui cea rea
s, i îi era nesuferit gândul că mai curând ori mai târziu ar
putea să se întâlnească cu el.

Nici n-a trecut mult până ce s-a întâlnit.Burdea a as, teptat
o zi, două ca Nat, l să vie să-l ia; văzând apoi că Nat, l nu vine,
s-a pus să-l caute.

Era după-prânz s, i Persida s, edea, ca de obicei, cu lucrul
de mână la fereastră, când servitoarea a venit să-i spună
că un domn, care se numes, te Burdea, dores, te s-o vadă.

— Să-i spui că nu sunt acasă, grăi Persida strâmtorată.
— I-am spus, zise servitoarea, că es, ti acasă.
— Atunci să mergi cu el la bărbatul meu, urmă Persida.
Spune-i că nu mi-e bine, că sunt dezbrăcată.

Ea nu grăise încă vorbele acestea, când us, a se deschise
s, i Burdea se ivi în pragul ei.

— Eu te văd rumenă s, i voinică s, i foarte bine gătită,
zise el zâmbind cu răutate, s, i-mi pare foarte bine că te pot
vedea.

Persida se ros, i, nu însă de rus, ine, ci de mânie. Ar fi
fost în stare să-l apuce de piept s, i să-l dea pe scări.

— S, i mie mi-ar fi părut bine, zise ea înt, epată, dacă ai
fi venit cu Nat, l.
— De ce, mă rog? Nu cumva te temi să stai singură cu un
cavaler ca mine?!

Persida îs, i adună puterile.Vedea că nu e chip să scape
de dânsul. Sunt în lume o mult, ime de lucruri pe care oa-
meni ca Burdea nu sunt în stare să le înt, eleagă, s, i el era
nerus, inat fără ca să-s, i dea seama că este. Nu-i rămânea
deci decât să-l ia cum era s, i să vorbească cu el în felul lui.

Servitoarea, des, i nu înt, elegea ceea ce dâns, ii vorbeau,
vedea că stăpâna ei e strâmtorată, vedea zâmbetul batjo-
coritor în fat, a lui Burdea s, i numai cu anevoie îs, i mai stă-
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pânea râsul. Persida îi făcu semn să iasă.
— Poftes, te să s, ezi, îi zise apoi lui Burdea. S, tiu că ai

venit ca să ai mult, umirea de a-t, i bate joc de mine. Pot, i s-o
faci!

— Nu, răspunse el. Mult, umirea mea e, din contra,
că ai intrat în vederile mele s, i ai făcut, ca oris, icare om
cuminte, precum te trăgea inima.

— As, a e, grăi dânsa dezghet, ată; legea supremă sunt
pornirile propriei noastre inimi. E nebun acela care le
înăbus, ă, tiran, care le stăpânes, te s, i se martirizează el
însus, i pe sine. Mi-a plăcut Hubăr s, i am fugit cu el aici,
unde nimeni nu ne cunoas, te s, i tot, i cred că suntem după
lege sot, s, i sot, ie. Acasă pros, tii s-ar fi uitat chiorâs, la noi.
De aceea nu-mi pare bine că te-am întâlnit aici pe d-ta,
care o să spui la toată lumea că nu sunt sot, ia legiuită a lui
Hubăr.

— Ce-t, i pasă?! îi răspunse el convins. Ît, i place, te
simt, i fericită: de ce să mai mint, i lumea?! Las-o să se
încredint, eze că numai as, a poate omul să se fericească.
Când t, i se va urî de el, es, ti frumoasă s, i n-ai decât să alegi
pe vreun altul.

Persidei îi venea să plângă. Îi era ca s, i când ar fi căzut
la pământ s, i el ar călca-o în picioare.

— Da, zise ea râzând a plânge, as, a am să fac, fără
îndoială as, a. Deocamdată însă tot mai t, in la Hubăr... s, i
mă vei ierta dacă te rog să plecăm, căci avem să facem un
drum împreună.

Nu mai putea să stea cu Burdea s, i, ca s, i când ar fi
singură în casă, ea luă o cutie de pălării de pe unul din
dulapuri, îs, i puse pălăria încap s, i ies, iră amândoi.

“Nu, îs, i zise dânsa coborând scările, aici nu mai rămân,
nu mai pot rămânea. Trebuie să am un reazem în lumea
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aceasta, o inimă apropiată de mine.”
Lumea se învârtea parcă împrejurul ei s, i zgomotul

marelui oras, o-năbus, ea.
Apropiindu-se de Nat, l, ea a început, cu toate acestea,

să zâmbească; n-o ierta firea să-l mai supere s, i pe el dându-
s, i pe fat, ă supărarea.

Ei au petrecut seara cu Burdea, s, i pe la zece ceasuri,
când s-au întors acasă, Persida nu mai avea simt, ământul
că e nesuferită viat, a laViena. Timpul îi trecuse fără de
veste; n-avuse în viat, a ei ore atât de plăcute ca cele petre-
cute astă dată.

Era om sucit Burdea, dar era des, tept s, i s, tia multă carte,
vorbea frumos s, i-s, i sust, inea părerile cu multă căldură. S, i
abia acum, stând de vorbă cu vechiul lui prieten, s-a dat
pe fat, ă s, i Nat, l. Nu, Persida nu-s, i închipuise că sot, ul ei
e atât de des, tept, nu, mai ales că s, tia atât de multe. Un
om ei cu totul nou ies, ise într-însul la iveală s, i ceea ce o
atingea cu deosebire plăcut era căldura s, i chibzuiala cu
care el sust, inea părerile atât de deosebite de ale lui Bur-
dea. S, tia acum de ce îl iubes, te cu tot dinadinsul; numai
în culcus, ul ei, mai nainte de a adormi, a început să-s, i dea
seama despre contrazicerea care era între părerile lui Nat, l
s, i faptele lui s, i să se întrebe cum se face că un om care vede
lucrurile atât de bine să aibă o viat, ă atât de neorânduită
ca a lui.

A adormit fără ca să se dumerească, iar ziua următoare
s-a des, teptat din somn cu simt, ământul ei predomnitor în
suflet.

Se visase toată noaptea acasă, cu muma ei, cu Trică,
cu tot, i cei ce o s, tiau s, i pe care dânsa îi s, tia din copilăria
ei. A venit aici ca să scape de mustrările lor, iar acum îi
era mai grea nepăsarea străinilor decât mustrarea ce-ar
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fi as, teptat-o acasă, s, i ivită odată în inimă dorint, a dea se
întoarce acasă, ea nu mai trăia cu gândul aici, unde se afla.

Nu se putea, cu toate aceste, îmbărbăta să-i vorbească
lui Nat, l despre aceasta. Lasă că-i era greu să strice rostul
lui cu măcelăria, care mergea peste toate as, teptările bine,
dar el se înstrăina din zi în zi tot mai mult de dânsa, s, i ea
nu mai putea să-i vorbească tot atât de deschis s, i fără de
sfială ca mai nainte.

Avea ceva pe sufletul lui: era dus mereu pe gânduri,
nu mai venea la ora obis, nuită acasă, ba a ajuns în cele din
urmă s-o lase serile singură acasă. El, care nu de mult o
temea fără de nici un cuvânt, umbla acum parcă dinadins
s-o alunge de la sine, s-o înstrăineze, să scape de ea.

— Bine, îi zise ea, în sfârs, it, când el se întorsese după
miezul nopt, ii acasă, ce e cu tine?

El se uită lung la dânsa.
— Mi s-a urât, răspunse apoi, de viat, a aceasta: eu nu mai
pot să stau aici.

— Să ne întoarcem acasă, grăi dânsa înviorată.
— Nu se poate! strigă el cuprins de mânie... Eu cu tine nu
mă pot întoarce; nu mă simt destul de tare ca să nu omor
pe acela care s-ar uita chiorâs, la tine, fie el chiar s, i tatăl
meu. Dacă mă duc, trebuie să le spun tuturora că-mi es, ti
sot, ie legiuită.

Persida se îndreptă cuprinsă de spaimă s, i cu mâinile
încles, tate spre el.

— Te rog... te rog, grăi dânsa, mi-ai jurat că asta n-o s-
o faci: sufăr mai bucuros dispret, ul lumii decât ca să arunc
în primejdie pe un om care ne-a făcut cel mai mare bine
în viat, a noastră. Ce ne pasă nouă de oameni dacă ne s, tim
curat, i în fat, a lui Dumnezeu?! Să rămânem aici!
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Birtul de la Sărărie

Nu trece nimic peste iubirea de mamă¡‘S, i adică ce e ?!
îs, i zicea Mara în cele din urmă. Parcă ea nu tot aceeas, i
rămâne?! Câte femei trăiesc în căsnicie fericită fără ca să
fie cununate?! Câte se fericesc după ce au făcut un pas
gres, it?!”

“Mai bine moartă!” zicea odinioară, iar acum se simt, ea
mângâiată când îs, i dădea seama că fata ei nu e cununată
cu neamt, ul. S, tia că nu poate să trăiască răzleat, ă; a putut
să se ducă, dar nu putea să rămâie,s, i o as, tepta în toate
zilele să se întoarcă. De un singur lucru se maitemea s, i se
ruga în toate zilele lui Dumnezeu ca s-o ferească de lucrul
acesta, singurul care ar fi putut s-o lege pe Persida pentru
toată viat, a de Nat, l. O treceau un fel de fiori de moarte
când se gândea,lucru foarte firesc, că Persida ar putea să
se întoarcă mumă acasă;aici mintea i se oprea în loc; nu
mai s, tia cum s-ar simt, i, ce ar zice s, i ce ar face atunci.

De aceea sângele i se opri în vine când, patru zile îna-
inte de Sf. Petru, Trică veni să-i spună, luând-o mai pe
departe, că Persida s-a întors de la Viena.

Cum i-ar fi venit, Doamne, să se bucure, s, i nu îndrăz-
nea. O as, teptase singură s, i nu se îndoia că-l va părăsi pe
neamt, ul care i-a stricat toată viat, a; iar ea venise tot cu



dânsul, ba zicea că n-are niciodată să-l părăsească.
— Nu cumva?... întrebă ea cu inima îndoită.Trică se

uită în ochii mumei sale s, i înt, elese întrebarea.
— Nu s, tiu, răspunse el, nu cred, nu mi se pare.
— S, i chiar dac-ar fi una ca asta, ba mai ales atunci, grăi
Mara luându-s, i inima în dint, i, să-i spui că nu vreau să s, tiu
că mi-e fată câtă vreme trăies, te cu dânsul: ori eu, ori el!

Persida era greu lovită. Nu, mai aspru nu putea să fie
pedepsită; dar as, a trebuia să fie, pedeapsa era dreaptă s, i
ea se simt, ea înălt, ată de gândul că muma ei este o femeie
care nu vrea să-s, i ierte fata, pe care o s, tie trăind în căsnicie
nebinecuvântată.

Seara ea plângea pe înfundate în culcus, ul ei. Ea, care
nu se abătuse nici pe o clipă din calea cea dreaptă, prea
era umilită în fat, a lumii,prea căzută în gândul semenilor
săi, s, i fire de om avea, de om care,oris, icât de fericit ar fi,
se simte nenorocit când semenii lui îl pret, uiesc mai prejos
de ceea ce este.

Ah! De ce nu putea dânsa să spună?! de ce nu putea să
ridice de pe inima mumei sale greutatea ce atât de mult o
apăsa?!

Gândul acesta o frământa atât de mult, încât la Viena
s-a dus fără de s, tirea sot, ului său la un avocat, ca să-i ceară
sfat.

— Ar fi, o întrebă avocatul, muma d-tale în stare să
declare că cununia s-a făcut cu s, tirea s, i învoirea ei?

— Nu cred, i-a răspuns atunci.
— Dar dacă ai avea un copil? întrebase iar avocatul.
— Eu cred că da! grăi dânsa.
— As, teaptă dar până atunci, a zis apoi avocatul, căci de
voint, a tatălui, care trăia în vrajbă cu fiul său, nu se t, ine
seama.
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As, tepta deci Persida cu însetare s, i se ruga în toate
zilele lui Dumnezeu.“Nu mă plâng, Doamne, s, opti ea s, i
acum, suspinând din adâncul inimii. Tu s, tii mai bine cum
ai să-mi croies, ti viat, a s, i mi-l vei dărui când tu însut, i vei bi-
nevoi a-mi lumina s, i lămuri viat, a. Al tău are să fie; t, ie am să
t, i-l închin: în frica ta am să-l cresc; îndură-te, Doamne,s, i
binecuvântează căsnicia noastră!”

Iar pe când ea se zbătea astfel, el dormea pierdut în
somn adânc.Mai norocos decât dânsa, el se întâlnise pe
înserate, la casa lui Oancea, cu mumă-sa, care era tot cea
veche, duioasă s, i slabă.

Stăpânită cu desăvârs, ire de dorint, a de a împăca pe
fiul ei cu tatăl lui, care acum nu mai era supărat pe el, ea
stăruia cu toată căldura mumei îndurerate să se desfacă
de Persida, care i-a tulburat mint, ile s, i l-a făcut să intre în
vrajbă cu părint, ii săi.

— Erai cu totul alt fel de om, as, a zice tatăl tău, grăi
dânsa, mai înainte de a te încurca cu Persida, s, i numai ea
te-a făcut să-t, i pierzi rostul viet, ii.

As, a îs, i zisese s, i Nat, l de nenumărate ori s, i din zi în zi
tot mai mult era stăpânit de gândul că Persida e o grea
sarcină pentru dânsul. El însă nu putea s-o părăsească.
Ar fi fost o prea mare mis, elie. Dacă însă ea ar fi voit să-l
părăsească, el n-ar mai fi făcut nimic ca s-o oprească, ba
acum, când mumă-sa s, i Oancea îl strâmtorau, el era ispitit
de gândul de a se purta cu ea astfel ca dânsa să fie în cele
din urmă nevoită a-l părăsi.

— Uite! grăi Oancea, să-i dai ceva ca să aibă din ce
trăi.
— Nu primes, te, zise Nat, l, dând din cap.
— Luat, i, cum ziceai, urmă Oancea, cârciuma de la Sărărie
s, i las-o în cele din urmă pe ea singură la cârciumă.
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Nat, l stătea pe gânduri.Îi era rus, ine să zică da, dar nici
ba nu-i venea să zică. Îi trebuiau bani, s, i mumă-sa nu i-ar
fi dat dacă el ar fi zis ba.

Seara, când s-a întors la Persida, el era îngândurat s, i
scurt la vorbă. I-a spus, ce-i drept, că s-a întâlnit cu mumă-
sa s, i că are să primească bani ca să ia în arendă cârciuma;
în alte amănunte însă el n-a intrat,s, i nici Persida, pierdută
în alte gânduri, n-a mai stăruit asupra lucrului. Îi era
destul să s, tie că treaba e ca pusă la cale s, i se simt, ea us, urată.

Cârciuma de la Sărărie era proastă, dar foarte bună.
Lasă că trăgeau la ea plutas, ii s, i oamenii care veneau după
sare s, i pe timp de târg lumea se îndesuia într-însa, dar era
la ea s, i un birt pentru lumea mai bună s, i trei odăi pentru
trecătorii ce voiau să mâie. Aici puteau,dacă erau oameni
harnici s, i cu rânduială, nu numai să trăiască bine,dar să-s, i
mai s, i facă avere frumoasă.

Gândul c-ar fi o rus, ine să se facă crâs, măreasă nu-i
trecea Persidei prin minte: alăturea cu sot, ul ei, oris, ice
muncă îi părea cinstită. Singura ei grijă era ca nu cumva
el să n-aibă destulă inimă pentru treaba de care se apucă,
să ia lucrurile cu us, urint, ă s, i să risipească mai mult decât
adună.

Cam as, a s-au s, i croit lucrurile chiar de la început.Cel
ce vrea să deschidă birt trebuie să se pună bine cu toată
lumea s, i să-s, i facă pretutindenea prieteni. Îndată dar ce
s-a hotărât lucrul cu cârciuma de la Sărărie, Nat, l s-a pus
să-s, i caute prietenii vechi s, i să-s, i facă alt, ii noi. După ce au
deschis apoi cârciuma, fiecare din aces, tia venea cu câte
alt, i doi-trei, s, i Persida era mult, umită când vedea birtul
plin de prieteni de-ai sot, ului său. Ca să-i îndulcească, ea le
turna cel mai bun vin în pahare, le as, ternea masă curată s, i
gătea cele mai bune mâncări pentru dâns, ii. I-a s, i îndulcit,
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încât peste câteva săptămâni era mereu îndesuială în bir-
tul cel curat, unde se puneau pe masă mâncări nu numai
gustoase, ci totodată s, i ieftine, s, i beamterimea toată se
obis, nuise foarte de curând să prânzească s, i să cineze la
Sărărie.

Era apoi lucru de sine înt, eles că Nat, l stătea cu prietenii
lui, pe care nu putea să-i lase singuri, s, i toată osteneala,
toată grija rămânea în sarcina Persidei. As, a trebuia să fie
acum la început, s, i Persida se bucura că sot, ul ei s, tie atât
de bine să facă pe stăpânul casei. Străinului care intra în
birt nici prin minte nu putea să-i treacă că Nat, l nu e s, i
el tot oaspe, ca ceilalt, i; el vedea numai pe Persida, care le
s, tia pe toate,se învârtea ca prâsnelul, era pretutindenea,
avea pentru fiecare un deosebit zâmbet s, i le făcea toate
iute s, i bine. S, i tot cam as, a vedeau lucrurile s, i prietenii
lui Nat, l. Cel mai de căpetenie lucru, sufletul care toate le
cârmuia, centrul împrejurul căruia toate se învârteau era,
la urma urmelor, s, i pentru dâns, ii, birtăs, it, a cea frumoasă
s, i sprintenă s, i harnică, care atât de bine se pricepea la
toate, iar Nat, l era numai bărbatul nevestei sale, care ar fi
putut, dacă e vorba, s, i să nu-i fie nevastă.

Foarte curând dar toată lumea, când era vorba de câr-
ciuma de la Sărărie, zicea numai “la Persida”.

Chiar s, i Nat, l el însus, i nu se mai simt, ea ca la el acasă
s, i stătea ca-n gazdă “la Persida”.

Diminet, ile stătea, după ce se des, tepta din somn, până
târziu în culcus, ul lui s, i nu se scula decât pe timpul când
s, tia că lumea începe să vie. Nici n-ar fi avut ce să facă,
când Persida le făcea toate atât de bine s, i se bucura că el
n-o mai încurcă.

Peste zi stătea apoi cu oaspet, ii s, i mai ies, ea, mai ales
fără de nici o treabă, prin oras, , iară serile petrecea cu prie-
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tenii adeseori până târziu după miezul nopt, ii. S, i fiindcă
as, a, fără de nici o treabă, oamenii nu pot să stea, el se
dăduse, de dragul prietenilor săi, la jocul de cărt, i.

Nu-i era Persidei nimic în lumea aceasta mai nesuferit
decât jocul de cărt, i; dar n-avea încotro; acum as, a trebuia
să fie: în vreme ce dânsa alerga în treburile cârciumii, el
trebuia să intre în voile oaspet, ilor.

Abia mai târziu, spre toamnă, a început ca să stea pe
gânduri.Era lucru hotărât încă de la Viena că socotelile
Persida are să le poarte. Le s, i purta, întocmai ca mama
ei, s, i dac-ar fi stat până în zori de zi, tot nu era în stare să
se culce mai înainte de a-s, i fi făcut socoteala zilei. N-ar fi
putut să doarmă linis, tită dacă nu s-ar fi încredint, at mai
înainte de a se culca că nu în zadar a ostenit. Nici c-a avut
o singură zi fără de câs, tig; a avut însă zile în care a pierdut
mult din câs, tigul pe care ar fi trebuit să-l aibă.

Negut, ătorie fără de pagubă nu se poate; înt, elegea dar
s, i Persida că trebuie să fie s, i câte un om care mănâncă
s, i bea fără ca să plătească.Trebuia Nat, l să-s, i cinstească
prietenii, s, i Persida s-ar fi simt, it greu jignită dacă vreunul
dintre dâns, ii i-ar fi cerut socoteala.

Ea t, inea însă socoteală s, i despre ceea ce beau s, i mă-
nâncă prietenii, s, i din zi în zi socoteala era tot mai încăr-
cată.

Când câs, tiga în jocul de cărt, i, Nat, l era voios, iară Per-
sida se simt, ea jignită de gândul că el ia în cărt, i banii de la
oamenii venit, i la casa lui. Îi făcea deci semn să cinstească
pentru ca să arate că nu râvnes, te la câs, tig.

El cinstea s, i masa se umplea de pahare, pe care Persida
le umplea fie cu vin, fie cu punch, fie cu ceai.

Când pierdea, Nat, l era nerăbdător, s, i Persida îi făcea
semn să cinstească, pentru ca să arate că put, in îi pasă dacă

238



câs, tigă ori pierde, că nu joacă decât spre a le face altora o
plăcere.

As, a ori as, a, socoteala se încărca s, i Persida tremura
când vedea cărt, ile de joc.

Mai era apoi s, i o altă socoteală care o nelinis, tea pe
Persida.Îi mersese vestea lui Nat, l că dă s, i pe datorie, s, i
atât le trebuia oamenilor, ca să se îmbulzească. Din zi
în zi se sporea nu numai suma datoriilor, ci totodată s, i
numărul datornicilor, de la care numai cu cles, tele mari ai
fi putut să scot, i banii. Iară Nat, l nu era omul care s, tie să
dea zor ca să ajungă la ceea ce este a lui.

Des, i dar cârciuma mergea foarte bine, câs, tigul era
foarte mic, fiindcă partea lui cea mare se pierdea în birt,
unde atât de mult se trecea pe as, teptare.

As, a nu puteau lucrurile să meargă înainte, s, i nu trecea
nici o seară fără ca Persida să-s, i pună de gând că are să
vorbească cu Nat, l. Ea însă nu ajungea să vorbească cu el.
Lasă că era mereu nedormit s, i posac,dar stătea totdeauna
cu alt, ii, încât treceau adeseori mai multe zile una după
alta fără ca ea să mai poată schimba trei vorbe cu dânsul.

După Sfânta Maria, Persida s-a făcut deodată foarte
voioasă. Ar fi voit să vadă numai oameni fericit, i împrejurul
ei, ar fi fost în stare să-l poarte pe sot, ul ei ca pe un copil în
brat, e, miluia cu mână largă pe săraci s, i masa prietenilor
lui Nat, l era totdeauna plină.

Simt, ea la început s, i s, tia foarte hotărât în urmă că
Dumnezeu s-a îndurat de dânsa s, i a ascultat rugăciunile
ei fierbint, i, că în curând viat, a ei se va lumina s, i lămuri, că
muma ei va veni la dânsa.

Se simt, ea nespus de fericită, totus, i, adeseori serile,
când ea îs, i făcea socotelile, iară el petrecea cu prietenii
săi în joc de cărt, i, o cuprindeau temeri grele, îs, i punea de
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gând să-l strângă pe Nat, l, ca să nu mai risipească câs, tigul,
care de aici înainte nu mai era numai al lor, s, i ca din senin
îs, i aduse aminte de Bandi, a căruia urmă se pierduse, s, i
de nenorocita lui mumă.

Trebuia să-l caute pe băiat, să-l găsească, să-l aducă la
dânsa: nu era, la urma urmelor, în lumea aceasta nimeni
care t, inea la dânsa ca el s, i putea să-i fie la cârciumă de un
folos de nepret, uit.

S, i trebuia să vorbească, în sfârs, it, cu Nat, l, care de un
timp încoace se ferea parcă dinadins de dânsa.

Simt, ise s, i el că Persida e mai voioasă s, i îs, i dăduse
seama ce anume a deschis atât de mult inima ei, s, i un
fior de bucurie l-a străbătut s, ipe dânsul. Numai pe o clipă
însă. Foarte în curând el s, i-a dat seama despre sarcinile ce
cădeau asupra lui. Om acum, care nu se simt, ea legat prin
nimic s, i făcea tot ceea ce îi plăcea lui, el vedea în norocul
ce-l as, tepta o grea nenorocire, prin care ajungea să fie
legat de mâini s, i de picioare pe toată viat, a.

Nu! Atât de mult se obis, nuise cu traiul fără de griji,
atât de mult se deprinsese cu gândul că n-are el să-s, i pe-
treacă viat, a cu Persida, încât nu mai putea să încapă în
mintea lui gândul că el are să fie părinte.

— Spune-mi chiar acum ce vrei! zise el nerăbdător
când Persida îl chemă peste zi la o parte s, i-l rugă ca deseară
să potrivească lucrurile astfel încât să poată sta un ceas de
vorbă cu dânsa.

— Am să-t, i spun multe, fiindcă au trecut luni de zile
de când n-am vorbit cu tine, zise ea amărâtă, s, i trebuie să
ne înt, elegem în toată linis, tea.

— Nu pot să-i las pe oameni singuri, întâmpină el
îndărătnic, apoi se depărtă.

Persida stete câtva timp tulburată, apoi grăbi s, i ea în
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treburi. O mâhnea purtarea lui, dar ea n-avea timp să stea
mâhnită s, i oris, icum ar fi vorbit el, dânsa nu se îndoia că
are deseară să vie mai devreme decât de obicei în iatacul
lor. Era peste putint, ă să nu vie: as, a îl s, tia dânsa; as, a zicea
inima ei.

Ea-l s, tia însă precum era odată, la Viena, mai nainte
de a se fi întâlnit cu Burdea s, i mai ales mai nainte de a
fi stat toate serile cu Oancea. De atunci încoace ea nu
mai avuse timp să-s, i dea seama despre schimbările petre-
cute în sufletul lui, s, i s-ar fi înspăimântat dacă s, i-ar fi dat
seama.

Ea avea, cu toate aceste, dreptate. După ce s-a gândit s, i
răzgândit, Nat, l a luat hotărârea de a se duce, s, i pe-nserate,
când a venit Oancea, i-a spus că n-are să stea decât până
la zece.

— M-a poftit domnia-ei, adăugă el apăsat, pe astă-
seară, ca să mă ia de scurt. S, i am să mă s, i duc! adăugă
apoi încă mai apăsat. Tot n-o s-o ducem noi mult, s, i e bine
s-o s, tie aceasta cât mai curând.

Oancea nu zicea nici albă, nici neagră, ci zâmbea nu-
mai a om care nu crede.

Pe la zece el trăgea mereu cu ochiul s, i vedea că Nat, l
fierbe s, i se frământă în el, ar vrea s, i-l împinge firea, stă ca
pe spini s, i nu se poate urni din loc.

— Mai împart, i de trei ori, zise Oancea în cele din urmă.
— Da! răspunse Nat, l cu jumătate de gură s, i împărt, i înainte
s, i jucă mai departe.

Iar după ce trecuseră cele trei rânduri, el tot mai împărt, i
cărt, ile.
— Nu te duci? întrebă Oancea.
— Mai as, teaptă ea, răpunse Nat, l, poate să mai as, tepte.A s, i
as, teptat Persida, stând as, a singură în iatac s, i gândindu-se
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la toate câte se petrec în lume.
Cum poate omul să se schimbe în lumea aceasta!Odinioară

s-ar fi simt, it adânc jignită, greu umilită s, i ar fi plâns la-
crimi de amărăciune dacă cineva, s, i mai ales el, ar fi lăsat-o
să as, tepte; acum s, edea linis, tită s, i, ca să nu stea degeaba,
s, i-a scos din dulap ghergheful cu o lucrare de mult înce-
pută s, i ar fi stat, dacă e vorba, până-n zori de zi. Îi era
parcă nimic în lumea aceasta n-ar fi putut să-i strice voia
bună s, i nu s-ar fi lăsat să fie tulburată în lucrarea ei decât
dacă ar fi aflat, poate, că-i arde casa în cap. S, i totus, i lucrul
nu mergea ca mai-nainte; era alta mâna care duce mai
departe floarea începută astă-vară.

Femeie greu muncită, se pierduse încetul cu încetul
înfăt, is, area ei aleasă s, i gingas, ă; ridicând ciuberele de apă s, i
oalele de la foc, mutând mesele de la un loc la altul, punând
mâna la toate, ea se făcuse mai voinică, mai t, eapănă, dar
totdeodată s, i mai noduroasă oarecum, ca copacul încă
tânăr, dar mult bătut de vânturi. Astfel, nici mis, cările ei
nu mai erau cele de mai nainte; călca mai iute, mai lat
s, i mai apăsat,prindea cu mâna întreagă când lua ceva s, i
se-nvârtea în călcâie când se întorcea din o parte într-alta.
Un singur lucru îi rămăsese: se t, inea s, i acum dreaptă ca
un grenadier.

S, i omul e cum îl vezi dacă te uit, i bine la el.Trăind me-
reu cu slugi proaste s, i cu lume adunată în cârciumă, ea
pierduse încetul cu încetul s, i gingăs, ia sufletului. Nu se
mai rus, ina când auzea vorbe proaste, nu se simt, ea jignită
când i se zicea vreo vorbă aspră, lua lumea cum o găsea
s, i vorbea iute, scurt s, i aspru, ba era în stare să tragă s, i
palme ori să dea brânci când vorba era să facă linis, te s, i
bună rânduială în casa ei.

Dacă s-ar fi văzut ea însăs, i pe sine cu ochii ei de odini-
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oară, ar fi rămas cuprinsă de spaimă s, i ar fi strigat: “Ah!
tare am căzut, Doamne!”

Nu putea însă să se vadă decât cu ochii ei de acum,
s, i as, a cum era se simt, ea mai bine decât odinioară, mai
potrivită cu lumea în care trăia, mai croită pentru nevoile
viet, ii.

Schimbarea o vedea numai când se uita în oglindă:
obrajii odinioară rotunzi se făcuseră lătăret, i, pielit, a cea
albă-rumenită era galbenă s, i oarecum întinsă, iară ochii
ies, eau mari din cap; se vedea c-a fost odată frumoasă, nu
era nici acum slută; dar floarea se ofilise s, i începea a-s, i
scutura foile.

Put, in îi păsa s, i de asta: sănătoasă să fie, căci de cele-
lalte nu se îngrijea.

Pierdută în lucrul ei de mână, ea nu numai că nu s-a
mâhnit, dar s, i uitase că îl as, teaptă pe Nat, l, s, i abia după
unsprezece ceasuri, când somnul a început să-i biruiască
trupul obosit, a început s, i ea să se nelinis, tească. Acum
însă nu mai putea să se t, ie; e mare stăpân somnul câtă
vreme omul e în putere, s, i Persida nu l-a mai as, teptat pe
sot, ul ei.

— Vorba era să mă as, tept, i ca să-mi spui ceva, grăi Nat, l
dimineat, a, pe când Persida se gătea ca să iasă la lucru.

— As, a era vorba, răspunse ea; te-am s, i as, teptat, dar se
apropia miezul nopt, ii fără ca să vii s, i oamenii cu mintea
întreagă nu se înt, eleg pe la miezul nopt, ii, când t, i-e mai
mult să dormi decât să stai de vorbă.

Ea le zicea aceste fără pic de supărare, s, i Nat, l, care
atât de mult se frământase în el, se simt, ea jignit că dânsa
nu s-a supărat.

— Ei! spune-mi acum ce ai pe suflet, căci văd că nu
mai t, i-e să dormi! zise el înt, epat.
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Persida rămase câtva timp pe gânduri. Grabă mare
n-avea s, i ar mai fi putut să stea, as, a gătindu-se, vreo ju-
mătate de ceas cu dânsul.

— De ce nu?! grăi dânsa. Dar să vorbim linis, tit, i, ca
oameni cu minte.

— Ca oameni cu minte, zise el. Mai ales tu nici nu pot, i
să vorbes, ti altfel. Care-i porunca?

— Nu mă lua as, a, căci din ale mele nu pot, i să mă scot, i,
grăi dânsa as, ezată. Tu s, tii că mie îmi place rânduiala bună
la toate, s, i dacă am găsit odată că ceva e bine, nu mă abat
de la hotărârea mea. Sunt mai întâi două lucruri asupra
cărora trebuie neapărat să ne înt, elegem.

— Cel dintâi e să nu mai stau la joc de cărt, i, o între-
rupse el, ridicându-se put, in în culcus, ul lui.

— Nu, zise ea, acesta e al treilea. Cel dintâi e să-t, i faci
socoteala despre ceea ce prietenii tăi mănâncă s, i beau în
cinste. Eu am făcut-o s, i e foarte mult.

— S, i ce vrei adică? să-i pun să plătească? întrebă el
supărat.
— Vreau numai să ne înt, elegem amândoi s, i să chibzuim
ce e de făcut ca să stai mai put, in cu dâns, ii s, i să începem a
strânge banii de la datornici.

Nat, l se dete jos din pat s, i începu să se îmbrace s, i el.
— Ai, la urma urmelor, toată dreptatea, grăi el printre dint, i.
Aici tu es, ti stăpână. Eu nu sunt decât a cincea roată la car.
N-ai însă decât să te scapi de mine dacă eu cu prietenii
mei ît, i suntem o sarcină prea grea.

Persida se uită lung s, i râzând la el.
— Tu vorbes, ti as, a s, i crezi că faci vreun lucru mare. Ia

spune drept, zise ea cu inima deschisă, nu t, i-e t, ie rus, ine
când te gândes, ti că cârciuma ar merge fără de tine tot atât
de bine ca s, i cu tine, dacă nu chiar mai bine?
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— Pe mine nu m-a făcut Dumnezeu ca să fiu cârciu-
mar, răspunse el.

— Eu văd că te-a făcut, deoarece es, ti cârciumar, întâm-
pină ea. Nu, Nat, l, nu am să mă scap de tine, ci să te iau mai
de scurt. Tu es, ti om harnic, vrednic la toate s, i bine pornit;
vinovată sunt numai eu,care am luat toată sarcina asupra
mea s, i prea te-am lăsat în voile tale. Asta nu mai poate
să rămâie as, a. Gândes, te-te că nu mai suntem noi singuri
stăpâni pe avutul nostru; mâine ori poimâine Dumnezeu
ar putea să ne dăruiască vreun copil.

— Ba să ne ferească Dumnezeu de as, a ceva, căci sunt
destui nenorocit, i în lumea aceasta, grăi Nat, l cu fat, a întu-
necată.

Persida se cutremură, se uită speriată la el, apoi se lăsă
încet pe un scaun din apropiere; tot sângele i se tulburase,
vederea i se împăienjenea, îi venea să les, ine.

Des, i vedea că e pus de cineva la cale, nu se as, teptase
la o vorbă atât de grea, s, i lovitura era pentru dânsa cu atât
mai strivitoare cu cât venea ca din senin.

— S, tiu că nu grăies, ti din inimă, zise ea după ce-s, i mai
veni în fire; mă doare însă că pot să treacă asemenea vorbe
peste buzele tale.

Lui Nat, l îi părea rău de ceea ce făcuse; el n-avea însă
destulă vârtute ca să o mărturisească aceasta; era s, i se
simt, ea vinovat, dar tocmai simt, ământul acesta îl făcea
mai îndârjit.

— Ba vorbesc din inimă, zise el cu îndărătnicie.
— Mint, i! strigă ea, sărind în picioare. Tu s, tii tot atât de
bine ca mine că în ziua în care am avea un copil, n-am mai
fi nevoit, i să lăsăm lumea să creadă că nu suntem sot, s, i
sot, ie după lege s, i căsnicia noastră ar fi mai fericită.

— As, ! întâmpină el. Căsnicie fericită cu tine nu se
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poate. Ar râde s, i curcile de mine dac-as, spune că sunt
cununat cu tine. Auzi cununie?!... noaptea, prin ascuns,
ca să nu afle nimeni! Minciuni popes, ti,ca să mă prostească
pe mine s, i să te încarce în spinarea mea!

Persida stătea cu răsuflarea oprită în fat, a lui. Îi părea
că visează; auzea s, i nu putea să creadă că de el sunt rostite
vorbele pe care le auzea, s, i sângele îi năvăli spre cap.

Codreanu, care o cununase după ce dânsa s-a purtat
atât de rău cu el, era ca un sfânt în gândul ei.

— Nu te temi tu, zise ea, că Dumnezeu o să te pedep-
sească pentru aceste vorbe grăite asupra omului care t, i-a
făcut cel mai mare bine în lumea aceasta?! Ce s-ar fi ales
atunci de tine dacă el nu m-ar fi ajutat ca să pot merge cu
tine?!

— Veneai tu s, i fără de boscoanele lui, întâmpină Nat, l.
S, tii tu prea bine ce căutai s, i de ce te-ai legat de mine. Cine
s, tie ce va fi fost între voi mai nainte?!

Persida nu se mai putea stăpâni. I se răscolise toată
firea. Era lovită în tot ceea ce îi era mai sfânt s, i-i venea să
se repeadă asupra lui,să-l scuipe-n fat, ă, să-i smulgă părul
din cap, să-i scoată ochii cu ghearele. Fără ca să-s, i dea
seama de ceea ce face, ea înaintă spre el s, i-i trase o palmă,
apoi rămase dreaptă s, i neclintită în fat, a lui.

El se ridică zăpăcit în picioare.Nu-s, i mai aducea aminte
de când n-a îndrăznit nimeni să-i tragă palme lui, iar acum
o femeie îl pălmuise. Nu s, tia ce să facă: îi era greu s-o
atingă s, i nu putea s-o ierte.

— T, i-ai ies, it din fire?! zise el. Nu te temi că te strivesc
ca pe un pui de pasăre?!

— La asemenea vorbe, răspunse ea, numai asemenea
răspuns se cuvine; nu m-ar ierta Dumnezeu dacă mi-ar
fi frică să t, i-l dau. Nu suntem noi din cei ce s, tiu de frică:
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pot, i să mă omori, dar nu să mă umiles, ti!
El îi dete brânci, ca s-o depărteze de la sine.Ea se repezi

din nou asupra lui s, i-i trase încă o palmă.Cuprins acum de
mânie oarbă, el încles, tă mâna stângă în părul ei bogat s, i
începu s-o lovească cu pumnul, as, a, pe nimerite, în spate,
peste umeri, în fat, ă, cum dă omul care nu mai s, tie ce face,
iară dânsa se zvârcolea ca să-l lovească s, i ea ori să-l apuce
cu dint, ii, dar un singur geamăt de durere nu scotea.

Înspăimântat apoi de fapta sa s, i temându-se ca nu
cumva să se întet, ească s, i s-o lovească prea rău, el o lăsă,
ies, i repede din casă s, i încuie us, a în urma sa.

Persida, înfierbântată, cu obrajii aprins, i s, i cu părul
vâlvoi, stete put, in zăpăcită, apoi se repezi după dânsul. Îi
venea să iasă pe fereastra care era deschisă, să spargă us, a,
numai să ajungă la el, ca să-i arate că nici nu s-a muiat,
nici nu se teme de dânsul.

Ea puse mâna pe us, ă s, i o zgudui de răsună toată casă.
— Vino-t, i în fire, îi zise el, s, i nu ne face de rus, inea slugi-
lor.Persida se dete înapoi, se potoli s, i începu să-s, i rându-
iască părul s, i hainele de pe trup.

Abia acum îs, i dete seama despre cele petrecute s, i o
amărăciune ei până acum necunoscută îi cuprinse sulfe-
tul.

Stăm noi oamenii în căile viet, ii adeseori cuprins, i de
îndoială în loc s, i nu putem să ne dumerim dacă ceea ce
îns, ine facem ori păt, im e lucru aievea petrecut ori numai
un vis des, ert s, i fără de fiint, ă adevărată,o închipuire a sufle-
tului nostru, el singur cu fiint, ă de-a pururea neîndoioasă.

As, a stătea Persida acum.Îi era parcă visează un vis
urât afară din cale s, i nu se poate des, tepta.

Vedea în gândul ei pe maica Aegidia s, i, uitându-se în
fat, a ei aspră, ea se simt, ea cum odinioară fusese s, i nu mai
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putea să se înt, eleagă însăs, i pe sine.
C-a fost bătută de dânsul, aceasta i se părea lucru fi-

resc; i se oprea însă mintea în loc când se gândea c-a fost
ea însăs, i în stare să-l lovească pe el cu palma, c-a putut să
se însot, ească cu un om care a dezbrăcat-ode firea ei.

“Ah!... ce-am ajuns, Doamne!” suspină ea s, i-s, i acoperi
fat, a cu amândouă mâinile.

Nu! nu îi era iertat să trăiască în nis, te împrejurări în
care se înjoses, te ea însăs, i pe sine.

Trecuseră luni de zile de când s-a întors la Lipova s, i
în timpul acesta n-a văzut nici pe muma ei, nici pe maica
Aegidia, nici pe vreuna din prietenele ei de mai nainte. Nu
pentru că i-ar fi fost, poate, greu sădea ochi cu ele, ci pen-
tru că nu-i venea să le vadă. Se stinsese din inima ei oris, ice
simt, ământ de iubire ori de recunos, tint, ă: trăia numai cu
el, pentru el s, i pierdută în purtarea de grijă pentru dânsul.
Era ca fermecată s, i nu mai vedea în lumea aceasta decât
cârciumă s, i birt,slugi proaste, oameni amet, it, i de băutură
s, i în mijlocul tuturora pe sot, ul ei jucând cărt, i cu prietenii
lui.

Iar acum nu mai înt, elegea cum au fost acestea cu
putint, ă.Persida căuta în sufletul ei simt, ămintele care au
împins-o spre dânsul s, i nu-s, i mai aducea aminte cuvintele
care au înduplecat-o să-s, i lege viat, a de a lui.

“De ce? de ce toate acestea?! se întrebă ea. Ce am voit?
ce am căutat?! unde voiam să ajung?!”

Cheia intră pe dinafară în zăvor s, i se învârti o dată,
apoi iar.Persida tresări ca speriată din somn s, i rămase
apoi neclintită în mijlocul iatacului, gata de a întâmpina
pe sot, ul ei.

Trecu însă câtva timp s, i us, a nu se deschise.Era lucru
învederat că el a descuiat numai pentru ca dânsa să poată
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ies, i când va voi.
Un semn de pace, de părere de rău, de căint, ă¡‘Ah!

Doamne! zise ea. El are, la urma urmelor, toată drep-
tatea!”Îl scosese din averea părint, ilor lui, îl despărt, ise de
muma lui, stricase tot rostul viet, ii lui s, i voia acum să-l mai
desfacă s, i de prietenii lui.

Ce viat, ă i-a făcut ea lui?! Ce i-a dat în schimb pentru
tot ceea ce i-a luat?!

Ochii ei acum, abia acum, se umplură de lacrimi.“Nu!
zise ea adânc pătrunsă, fără de binecuvântarea părint, ilor
nu e cu putint, ă fericirea casnică!”

El avea dreptate: minciună, o mis, elească îns, elătorie a
fost cununia lor. Nu din răutate a făcut Codreanu această
nenorocită cununie,nu, ci fiindcă e om slab, care nu putea
să zică ba, fiindcă ea a voit.

“Cununia se face nu pentru Dumnezeu, care toate le
s, tie, ci pentru lume s, i-n fat, a lumii, strigă ea dispret, uită
de sine, s, i eu nu sot, ia lui am fost, ci femeia care i s-a dat
cu ochii închis, i!”

Cuprinsă apoi de fiori spasmodici, ea începu să tre-
mure s, i-s, i acoperi fat, a cu mâinile: vedea în fat, a ei pe Re-
ghina.

Căci ea nu se mai simt, ea singură, ci avea să răspundă
s, i pentru o viat, ă încă neîncepută.

Iar femeia, când nu mai s, tie ce să facă, începe să plângă
s, i plânge mereu până ce nu se luminează.

“Ah! sărmana mea mamă!” suspină ea în cele din urmă
mai us, urată s, i începu să-s, i adune lucrurile s, i să se gătească
de plecare.

Era hotărât s, i-n gândul, s, i-n inima ei că nu poate să
stea aici, unde nu mai avea ce să caute s, i nu găsea decât
înjosire.
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Us, a se deschise încet, s, i Talia, slujnica, se ivi sfiicioasă
în prag.
— Porcii, zise ea, sunt flămânzi s, i n-avem tărât, e ca să le
gătim lăturile.

Persida tresări din nou.
— Să vă dea jupânul, răspunse ea fără ca să se uite la sluj-
nică.
— Jupânul nu-i acasă, s-a dus de-acasă, întâmpină slujnica.
— N-avet, i decât să as, teptat, i până ce se întoarce.Talia ar
mai fi voit să zică ceva; văzând însă că stăpânei sale nu i-e
a sta de vorbă, ea se retrase s, i închise iar us, a.

Persida rămase pe gânduri.Cine putea să s, tie unde
se va fi dus s, i când se va fi întorcând el?!Ea nu putea să
lase porcii flămânzi, nu putea să lase cârciuma s, i birtul s, i
întreaga gospodărie în voia slugilor, trebuia să mai stea
până ce se va fi întors el.

“Ah, ce om! zise ea. Jaf are să fie! Praf s, i cenus, ă au să
se facă toate după ce voi fi plecat eu!”

Aruncându-s, i apoi o cârpă-n cap, ea ies, i ca să vadă ce
se mai petrece pe afară. Nu băgase de seamă că împreju-
rimile ochiului stâng îi erau ros, ite, aproape sângerate, s, i
put, in i-ar fi păsut dac-ar fi băgat de seamă; putea lumea
să s, tie de ce dânsa nu mai poate să stea cu el.

Un lucru nu-i trecea Persidei prin gând: că el s-a dus
cu hotărârea de a nu se mai întoarce.

O s, tia aceasta Talia, căreia el i-o spusese, o s, tiau peste
put, in toate slugile, o s, tia în cele din urmă întreaga Lipovă,
singură Persida alerga ca s, i când nimic nu s-ar fi petrecut,
îl as, tepta să se întoarcă s, i abia târziu după-amiazăzi a
început să se nelinis, tească.

“Fie ce-o fi, eu tot eu rămân!” zise ea ridicându-s, i ca
odinioară capul s, i simt, indu-se mai tare decât oris, icând.
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S, i era în adevăr tare Persida; mai tare însă decât dânsa
era altă ceva.

Pe-nserate, o apuca din când în când cu frig, i se tăiau
picioarele, îi venea să les, ine: ea se t, inea, se opintea să-s, i
biruiască firea, dar era din ce în ce mai istovită.

— Talio, grăi dânsa în cele din urmă, grăbită s, i cu-
prinsă de spaimă, vino cu mine-n casă, vino, că mor!...
Vino, Talio, vino s, i mă freacă să mă-ncălzesc, că nu mă
mai simt!
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Blestemul casei

Se deprinde omul cu toate, s, i Mara se deprinsese s, i ea a
nu-s, i vedea fata, care era numai aci peste Murăs, . Vedea
în toate zilele casa în care o s, tia adăpostită s, i afla în toate
zilele, fie de la Talia, fie de la altcineva, ce face s, i cum îi
merge. As, a trebuia să fie s, i altfel nu se putea. Se înfipsese
în mintea Marei gândul că fata ei are în cele din urmă să-l
părăsească pe neamt, , s, i cu cât mai singură o lăsa, cu atât
mai curând ajungea să-l părăsească. De aceea Trică n-avea
nici el să meargă pe la dânsa: tot, i trebuiau s-o părăsească,
pentru ca, văzându-se singură, să-s, i vie în fire.

Cres, tea inima Marei când afla că Persida e harnică,
strângătoare s, i totdeauna la locul ei, s, i mai vârtos cres, tea
când i se spunea că neamt, ul mănâncă s, i bea, pierde zilele
s, i petrece nopt, ile în joc de cărt, i;as, a trebuia să fie, dacă era
vorba ca Persida să se sature de dânsul.

Nu s-ar fi împăcat însă Mara atât de us, or cu soarta
dacă Persida ar fi fost singurul ei copil. Îl mai avea însă
s, i pe Trică. Ah, ce fecior!Se făcuse deodată ca bradul de
munte, s, i înalt, s, i pieptos, s, i lat în umeri, s, i era sprinten,
s, i harnic, s, i îndemânatic, s, i cuminte ca o fată mare. Nu
trecea în fat, a lui Bocioacă nimeni înaintea lui, iar nevasta
lui Bocioacă se uita la el parcă i-ar fi fost frate, copil, nu



alta. Iar Bocioacă s, i nevasta lui aveau o fată, pe Sultana,
care trecuse de doisprezece ani: li se vedea gândul cât de
colo. Dară nici c-ar fi putut să facă o mai bună alegere.

De un lucru nu t, inea Mara seama: că feciorul ei era
o matahală nespălată s, i nepieptănată, de care fetele se
speriau. Put, in îi păsa lui Bocioacă de aceasta: el vedea pe
omul verde, voinic, cu bună rânduială s, i totdeauna la locul
lui. Iară nevasta lui Bocioacă vedea numai pe omul care
era-n stare să sară s, i-n foc, s, i-n apă, să-s, i dea chiar sufletul
pentru ea. T, ii la un câine pe care t, i-l s, tii credincios: cum
să nu fi t, inut la omul pe care-l s, tia gata de a face oris, ice
pentru dânsa?!Îi era parcă ar trebui să i se întâmple o
mare nenorocire dacă el ar fi departe de dânsa, s, i de aceea
îl t, inea mereu pe lângă sine, se uita-nochii lui când voia
să facă ceva s, i era destul ca el să stea la îndoială pentru ca
ea să-s, i calce pe inimă. Mare lucru e să găses, ti un om în
care ai deplină încredere.

Tot mare lucru e însă s, i să s, tii că te bucuri de toată
încrederea. Tremura Trică în toată clipa s, i stătea mereu
treaz ca nu cumva fie stăpânul, fie mai ales stăpână-sa
să se căiască de a-i fi dat toată încrederea, s, i nu o dată se
petrecea o grea luptă în sufletul lui.

Intrase băietan, copil aproape, în casa lui Bocioacă;
încetul cu încetul însă s-a făcut flăcău, om deplin. Asta o
vedea s, i Bocioacă; nevasta lui însă îl lua s, i acum tot drept
băietan, mai mult copil decât om făcut,s, i-ar fi fost în stare
să-l pună să-i toarne apă când se spăla pe cap. Ba ea se
simt, ea oarecum răsfăt, ată când ochii lui cruzi se opreau
ca pierdut, i asupra brat, elor ei rotunde, asupra umerilor ei
învelit, i în carnemoale s, i căutau cu un fel de frică părt, ile
mai ascunse ale nurilor ei.De ce adică i-ar fi fost date aceste
dacă ochii nevinovat, i n-ar fi putut să se încânte de ele?
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Dacă-i place bogatului să-s, i desfăs, ure comorile,e firească
s, i pornirea femeii de a-s, i arăta nurii, mai ales când n-are
de ce să se teamă.

N-avea, nu! n-avea de ce să se teamă: Trică era ca
steanul de piatră s, i nici ars în foc, nici tăiat cu ferăstrăul
n-ar fi spus nimănui ce se petrece în sufletul lui.

Prea se simt, ea bine pentru ca să nu rămâie el singur
de sine.Nu se petrece însă în lumea aceasta nimic fără ca
să iasă în cele din urmă la iveală.

Mara s, edea singură-n casă, pe-ntuneric. De ce să mai
strice lumânarea, când n-avea pe cine să vadă în zarea ei,
iar gândurile i se îns, irau mai limpede as, a pe nevăzute? Se
zbătea femeia, căci om era s, i avea inimă de părinte.

Aflase că neamt, ul a bătut pe Persida, apoi s-a dus, a
părăsit-o, în sfârs, it, a părăsit-o! O aflase aceasta s, i nu
putea să se bucure.

Ah! cum ar fi vrut să-l scuipe în fat, ă, să-i scoată ochii,
să-i smulgă părul din cap, să-i rupă hainele de pe trup!
Nu! asta nu putea să rămâie as, a!

Nu-i vorbă, lucrurile veniseră cam după cum s, i le în-
chipuise ea; n-ar fi crezut însă c-o să-i cadă atât de greu.
Nu mai avea odihnă: din ce în ce tot mai tare se simt, ea
împinsă a se duce să-s, i vadă fiica.

Afară, în tindă, se ivi un zgomot: intrase cineva s, i
căuta pipăind us, a casei.

Mara sări furtunoasă în picioare, făcu un pas mare s, i
deschise us, a.Nu putea să vadă nimic.
— Cine e? ce vrei? întrebă ea.

— Să vii, răspunse Talia gâfâind, că e foarte rău. Am
lăsat-o cu moas, a s, i alerg după doctor!

— Cu moas, a! strigă Mara ca ies, ită din fire s, i se porni
ca alungată de iele s, i fără ca să mai închidă us, ile în urma
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ei. Cu moas, a?! zise iar peste put, in. Dar eu nu s, tiam nimic;
mie nimeni nu mi-a spus!

— Nu s, tiam nici noi, grăi Talia alergând după dânsa.
O s, tii cum e: nu stă cu nimeni de vorbă; le închide toate
în sufletul ei.

— As, a mă pedepses, te Dumnezeu pentru că am fost
câinoasă, urmă Mara s, i alergă mai departe, făcându-s, i
mereu cruce s, i rugând mereu pe Maica Preacurată să fie
milostivă s, i să n-o certe cu prea multă asprime.

După ce trecu podul, ea se opri: îi era parcă ar vrea să
se despice în două. Singură nu putea să meargă; trebuia
să-l ia s, i pe Trică cu dânsa. Trebuia, s, i-i era atât de greu să
se abată din drum, iar Talia îs, i urma drumul ca să-l caute
pe doctor.

Mara scrâs, ni put, in din dint, i s, i ridică pumnul, apoi o
luă cu pas, i încă mai grăbit, i spre casa lui Bocioacă.

Trică, doi ucenici, Marta, Sultana s, i o slujnică erau
adunat, i în curte, la cazanul în care fierbea cu clocote licta-
rul de prune, când Mara intră cu o falcă în cer, cu alta în
pământ.

— Ce e? întrebă Trică speriat.
— Să vii cu mine, grăi Mara grăbită. Neamt, ul a stâlcit pe
Persida în bătăi. E rău, foarte rău. Moas, a e la dânsa, s, i
Talia s-a dus după doctor. Asta nu poate să rămâie as, a!

Trică rămase ca înfipt în pământ.S, tia s, i el că Persida
nu are trai bun cu sot, ul ei s, i nu o dată îs, i făcuse amarnice
mustrări pentru c-a alergat pe la Sân-Miclăus, s, i pe la Bu-
teni ca să-i lege pe toată viat, a. Încetul cu încetul însă se
deprinsese cu gândul că as, a le era soarta s, i că mai rău ar
fi fost dacă ei n-ar fi cununat, i. Văzând acum pe mumă-sa
tulburată s, i aflând că soră-sa e rău, se tulbură s, i el s, i-s, i
desumecă mânecile de la cămas, ă, ceea ce era obis, nuit să
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facă totdeauna când pleca undeva.
Marta se uită lung la el.
As, a, în starea în care-l vedea, nu-l putea lăsa să se ducă.

Îl s, tia om de fire năvalnică, s, i în starea în care se afla ar fi
putut să se avânte în vreo primejdie.

— Dacă e moas, a la dânsa s, i mai vine s, i doctorul, zise
ea, eu nu s, tiu ce ajutor ar mai putea să-i dea Trică.

— Să-i arate că e frate, grăi Mara.
— Asta o s, tie dânsa, întâmpină Marta.Iară Trică tăcea s, i
sta nemis, cat.
— Carevasăzică, nu vii?! îl întrebă Mara cu stăruint, ă.
— Ce să fac eu acolo? răspunse el.Mara se uită lung s, i aspru
la dânsul, apoi la Marta: le înt, elegea toate s, i era cuprinsă
de simt, ământul că nu mai are nici băiat.

— Ei bine! Sunt eu s, i singură destul om! grăi dânsa,
apoi le întoarse spatele s, i se duse ca vârtejul peste câmpul
întins.

Persida s, tia că mama ei ar veni la dânsa dacă ar s, ti, dar
n-o as, tepta. Se gândise în mai multe rânduri să trimită
pe Talia la dânsa, îndată însă ce se simt, ea mai bine, ea
îs, i schimba gândul. “Nu e nimic, îs, i zicea; are să treacă
s, i asta; de ce s-o mai tulbur degeaba? Eu singură mi-am
făcut-o, eu singură s-o s, i port!” Când însă îi era din nou
greu,când o cuprindea simt, ământul că nu mai poate să
trăiască, îi scăpau vorbele: “Ah, săracă mama mea!” As, a
i-a venit moas, ei gândul să trimită pe Talia s, i la Mara.

Era bun gândul acesta, nu însă acum, când Persida
avea trebuint, ă de cea mai deplină linis, te, iar în linis, te s, i cu
bună cumpănire nu puteau să se petreacă lucrurile după
ce trecuse atâta timp de când Mara nu s, i-a văzut fata s, i
erau atât de triste împrejurările în care o revedea.A dat
însă Dumnezeu ca Trică tocmai acum să-s, i dea pe fat, ă
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slăbiciunea, s, i Mara, mergând spre cârciuma de la Sărărie,
era atât de supărată pe Trică, încât îs, i uitase supărarea
de mai înainte. Depărtându-se cu inima de la Trică, toată
dragostea pe care o avuse mai nainte pentru dânsul se re-
vărsă deodată asupra Persidei. Va fi stat ori nu mai nainte
vreodată pe gânduri, acum era pătrunsă cu desăvârs, ire de
simt, ământul că Persida nu e vinovată de nimic.

“Eu am fost mamă rea, femeie cu inimă câinoasă!” îs, i
zicea ea bătându-se cu pumnii în cap.

Atât era de căită s, i muiată, încât, ajunsă la cârciumă,
unde alergase cu atâta grăbire, se opri în loc s, i nu îndrăz-
nea să intre la fata ei.

Ea trimise pe o fetis, cană, care spăla vase în bucătărie,
să cheme pe moas, ă, iar după ce moas, a ies, i, o întrebă dacă
Persida s, tie ori nucă ea vine.

— S-o iei de departe s, i să-i spui că sunt aici, îi zise apoi.
Iar dacă vezi că n-ar fi bine să intru, eu stau s, i afară.

S, i era gata Mara să stea toată noaptea la us, ă.Vorba e
numai că n-avea nevoie.
— Uite, îi zise moas, a Persidei, care zăcea într-un fel de
amort, eală, ar fi, poate, bine să trimit pe cineva la mama
d-tale, ca să vină s, i ea.

Persida îs, i deschise ochii s, i-i ridică spre ea.
— De ce s-o mai mâhnim?... răspunse ea. I-ar fi foarte greu.
Mai bine să nu afle nimic decât după ce vor fi trecut toate.

— Ea s, tie, răspunse moas, a, a aflat de la nu s, tiu cine;
crede însă că te-ai supăra dacă ar veni.

— Nu-i adevărat! grăi Persida, ridicându-se put, in.
Mama nu poate să creadă una ca asta. Ea s, tie că nu sunt
eu vrednică să vie dânsa la mine.

— Uite, e aici, zise moas, a; să intre?
— Săraca mama mea! mama mea cea bună! grăi Persida
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s, i-s, i ascunse capul în perine.
As, a a găsit-o Mara când a intrat.

— Lasă, draga mamei! Să nu te sperii, că au să treacă toate
cu bine. Asta e soarta femeilor! zise ea încet s, i se plecă
asupra ei, ca să-i potrivească perinele la căpătâi s, i să-i
mângâie fruntea, atingând-o cu vârfurile degetelor. Nu e
nimic, adăugă ea; fii linis, tită, draga mamii.

Persida, fără ca să ridice ochii la dânsa, îi apucă mâna,
o duse la buze, o sărută în mai multe rânduri, s, i astfel
steteră câtva timp tăcând amândouă.

— Dumnezeu e bun, s, opti în cele din urmă Persida, s, i
a voit să mă scape de cea mai aspră pedeapsă. E bine că
s-a întâmplat as, a. Te rog,mamă, urmă apoi peste put, in,
să caut, i pe Bandi. E nenorocit, sărmanul, n-are pe nimeni
în lume s, i mi-a fost credincios; să-i dai, dac-ar fisă nu mă
mai scol, tot ceea ce rămâne de mine.

— Ei, răspunse Mara, nu moare omul atât de us, or;
abia de aici înainte ai să trăies, ti s, i tu. Mult, umes, te lui
Dumnezeu că te-a scăpat de omul acela, care t, i-a făcut
atâta rău.

Persida se întoarse put, in în culcus, ul ei s, i ridică ochii
spre dânsa.
— Nu-l osândi, mamă, grăi dânsa, că e nenorocit s, i el, mai
nenorocit decât mine.

Mara se dete put, in înapoi. Îi venea să plece.
— Carevasăzică, s, i acum tot vorba cea de odinioară, zise
ea cu amărăciune. Tot tu cea vinovată!

Persida se întoarse mai mult spre muma ei s, i se ridică
put, in.
— Eu, mamă, s, i sângele tău, grăi dânsa. Niciodată el n-ar fi
ridicat mâna asupra mea dacă nu l-as, fi lovit eu mai nainte.
Nu poate un bărbat să treacă peste una ca asta, s, i mi-ar fi
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mie rus, ine dacă el...
Us, a se deschise încet, s, i, sfiicios, Nat, l lăsă pe doctorul

Blaubach, un bătrân mărunt, el, cu favorite cărunte, să intre
în casă.

Persida se lăsă iar în culcus, ul ei, iară Mara se ridică s, i
rămase-n fat, a patului, stând dreaptă, t, eapănă s, i cu ochii
t, intă la ginerele ei,care, zărind-o, se dete, cu capul plecat
s, i cu fat, a galbenă, un pas înapoi.

As, a rămaseră ei tot timpul în care doctorul vorbi încet
cu moas, a, ca să se dumerească asupra stării în care se
afla Persida. Când doctorul se apropie apoi de pat, ca să
cerceteze mai de aproape, Mara se dete la o parte, cam
spre us, ă, iară Nat, l înaintă umilit spre dânsa, îiluă mâna s, i
i-o sărută de două ori, una după alta.

Lucrul acesta se petrecuse atât de iute, s, i-n fat, a lui
Nat, l, în mis, cările lui, în toată înfăt, is, area lui era atâta
căint, ă s, i atâta umilire, încât Mara se simt, ea cu desăvârs, ire
muiată s, i abia după câtva timp se dezmeticis, i se dete un
pas înapoi.

— De!... grăi doctorul, eu put, in ajutor pot să dau aici.
Trebuie să mai as, teptăm, ca natura să-s, i facă lucrarea.
Dacă s-ar întâmpla ca să se piardă prea mult sânge s, i să
les, ine, să mă chemi, urmă el întorcându-se spre moas, ă. Pe
cât pot să judec, îi zise apoi lui Nat, l, copilul e pierdut, dar
mai departe toate au să se sfârs, ească bine, numai linis, te
să-i lăsat, i, înainte de toate linis, te! Am să mai trec pe aici
înainte de miezul nopt, ii.

Grăind acestea, el se depărtă, iar Nat, l îl însot, i până
afară.Mara nu mai s, tia ce să facă. Era-n ea ceva ce o împin-
gea să meargă după el, să-l apuce, să-i zică trei vorbe acolo
unde Persida nu putea să le audă; firea ei cea slabă n-o
ierta însă să se depărteze de la patul Persidei, iar în fat, a
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Persidei nu putea să-i zică nimic, trebuia să le primească
toate, să le sufere toate, ca să n-o tulbure pe dânsa.

“Ah! Doamne! îs, i zicea ea cătrănită. T, ine s, i acum la
el, t, ine mai mult decât la oris, icine! Ăsta e blestemul casei
mele: t, in amândoi copiii mai mult la străini decât la mine
s, i la ai lor. Prea li-e slabă inima!”

Când îl văzu pe Nat, l întorcându-se, ea nu-s, i mai putu
stăpâni firea: înaintă spre el s, i-i zise încet s, i aspru:

— N-ai auzit ce-a zis doctorul? Lasă-ne singure, ca să
fie linis, te!Nat, l se opri.
— Eu rămân aici afară, la us, ă, răspunse el, dar nu pot să
plec.
— Nu e linis, te-n casa aceasta câtă vreme te afli tu în prea-
jma ei! grăi Mara mai tare, ridicând amândouă mâinile.
Te-ai dus odată: dus să fii!

Persida se ridică cuprinsă de spaimă din culcus, ul ei,
iar moas, a alergă la Mara s-o linis, tească.

— Nu pot să mă duc, grăi Nat, l as, ezat s, i hotărât. Când
m-am dus, o s, tiam sănătoasă s, i vrednică, s, i m-am dus
ca s-o scap de un nemernic ca mine, care numai rău i-a
făcut s, i nici un bine nu poate să-i facă; în starea în care ea
se află acum, nici cel mai nemernic bărbat nu poate să-s, i
părăsească sot, ia.

— Îi mult, umesc lui Dumnezeu c-o scap s, i as, a din ghea-
rele tale! strigă Mara. Tu, bărbatul ei?! Ea, t, ie sot, ie?! Călău
i-ai fost! Iată ce-ai făcut din ea!

— Rabdă, Nat, l dragă, strigă Persida, rabdă-le toate de
la mama, că mi-e mamă s, i e bună mama. Da, mamă, mi-e
bărbat s, i-i sunt sot, ie,după lege, în fat, a lui Dumnezeu, ca
să ne ajutăm la nevoie unul pe altul, eu pe el, el pe mine.

Mara-s, i puse mâinile în cap: îi venea să-s, i smulgă perii
din cap, să-s, i rupă hainele de pe trup, să se dea cu capul
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de perete.
— N-ai tu la nici o nevoie trebuint, ă de ajutorul lui, zise

ea mai potolită. Dacă e vorba...
Deodată ea se opri s, i rămase cu ochii sticlos, i, ca ies, ită

din fire.
— Vai de mine! vai de mine! Us, ile casei au rămas deschise
s, i tainit, a din perete nu-i acoperită! strigă ea s, i ies, i ca dusă
de frica mort, ii.

S, i cum, Doamne, să nu fugă, când atât îi mai rămăsese
s, i ei?!
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Verboncul

Mari lucruri se pregăteau în lume.Feciorii dus, i la cătă-
nie pe la Mantua, Verona s, i Venet, ia scriau de acolo că s-a
ivit un oarecare Garibaldi, mare general, care umblă să-i
adune pe italieni sub arme s, i să-i ridice asupra împăra-
tului; iară ungurii s, opteau între dâns, ii s, i se lăudau prin
ascuns că Kossuth al lor stă în legătură cu Garibaldi s, i
are s, i el să se întoarcă la primăvară, casă alunge cătanele
împărătes, ti, să-i scoată pe beamteri din t, ară s, i să facă iar
vreme ungurească, cum era pe timpul rezistent, ei.

La masa cea mare din birtul de la Sărărie, unde beam-
terii puneau lumea la cale, era, ce-i drept, lucru hotărât că
Garibaldi are, cu tot, i ai lui, să pată mare rus, ine. Erau însă
s, i acolo oameni care, mai ales prin apropierea Murăs, ului,
nu bucuros umblau serile singuri. Venise adică s, i s, tirea
că italienii au început să arunce beamteri în mare, în lacul
Guarda, în râul Adige, s, i mare minune n-ar fi fost dacă
ungurii s-ar fi luat s, i ei după italieni.

Pe la Lipova nu prea erau, ce-i drept, mult, i unguri,
dar puteau să vie de pe puste, unde se sporiseră făcătorii
de rele, încât nu trecea zi fără ca să se întâmple ceva pe
drumurile ce duc spre Arad.

Curat ca în vremea ungurească!Se uita Persida, biata,



s, i de câte trei ori la fiecare necunoscut ce-i intra în cârci-
umă, ba nici de cunoscut, i nu se apropia decât cu sfială.Atât
de mult se învrăjbiseră oamenii între dâns, ii, încât nu mai
s, tiai în cine pot, i s, i în cine nu pot, i să ai încredere, s, i Nat, l
îs, i făcea cu gura lui slobodă prea mult, i dus, mani.

Dar nu se mai plângea Persida de dânsul.Scos, sărman
de el, din ale lui, despărt, it de mamă-sa, la care t, inea din
zi în zi mai mult, s, i învrăjbit cu tată-său, care se uita în
altă parte când se întâmpla să-l întâlnească, el trăia s, i nu
trăia. Singur gândul că asta nu poate să meargă tot as, a
mai t, inea caldă inima în el. As, tepta însă, mereu as, tepta,
ca vreo întâmplare să schimbe mersul lucrurilor,dar nu
era în stare să ia vreo hotărâre. Odată s-a hotărât s, i el,
atunci când a părăsit pe Persida; foarte în curând însă
s-a încredint, at că fără de Persida nu poate să trăiască. Îi
fusese dragă odinioară; acum însă,văzând-o iar voinică
s, i plină la fat, ă, harnică s, i mereu voioasă, se uita la ea ca
la un fel de minune, s, i adeseori îs, i zicea cu lacrimile în
ochi:“Doamne, cum ar iubi-o mama dac-ar cunoas, te-o!”

Persida, văzându-l mereu posomorât s, i nerăbdător,
supărat până chiar s, i de bunăvoint, a ei, ba adeseori chiar
răstit, umbla cu el parcă nu i-ar fi fost bărbat, ci copil bol-
năvicios. Singurul ei gând era să-i facă viat, a mai suferită,
s, i oris, ice ar fi făcut el, ea era mult, umită dacă-l vedea mai
voios.

Nopt, ile se des, tepta în mai multe rânduri din somn,
ca să vadă dacă somnul lui e ori nu linis, tit. Diminet, ile
el se scula târziu s, i cu anevoie, lua papucii în picioare s, i
scurteica cu blană în spinare s, i era în stare să rămâie toată
ziua nespălat s, i nepieptănat. Persida îi peria deci hainele,
îi curăt, a ghetele s, i-l ajuta ca pe un copil să se îmbrace.Fat, a
lui nu se lumina însă decât seara, la masă cu beamterii.
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Ochii i se umpleau de văpaie când vorba venea la răz-
boi s, i la Radetzky, generalul împărătesc, care s, tia să-i t, ină
de scurt pe italieni s, i putea, la nevoie, să-i învet, e minte
s, i pe unguri. Când vorba era despre aceasta, i se răscolea
toată firea, i se încordau toate puterile s, i iar se simt, ea om
deplin, căci tare îi erau nesuferit, i ungurii, care ocărau me-
reu pe nemt, i. Persida nu se supăra deci dacă el pleca serile,
ca să însot, ească pe vreunul dintre beamterii mai fricos, i, s, i
încurcându-se mai pe ici, mai pe colo, se întorcea numai
târziu după miezul nopt, ii.S, tia că aceste câteva ceasuri pe-
trecute cu nemt, ii sunt viat, a lui, s, i se bucura că mai trăies, te
s, i el; iar acasă nu mai stătea singură, ci cuBandi, care se
făcuse băiat voinic s, i inimos.

Sărmanul Bandi.Era ungur s, i el, singurul ungur pe
care Nat, l putea să-l sufere, s, i avea de ce.

Într-una din zile, Vlaicu, unul din cărăus, ii care trăgeau
des la cârciumă, ceruse de la Nat, l o roată cu împrumutare,
până ce rotarul va fi dres pe a lui, care se stricase.

— Bine, omule, îi zise Nat, l peste vreo săptămână, când
dete iar ochii cu el, dar roata când mi-o aduci?!

— Oho! răspunse Vlaicu, am adus-o demult s, i am dat-
o în primire fratelui d-tale!

— Ce fel de frate? întrebă Nat, l.
— Băiatul, Bandi, grăi Vlaicu. Tare seamănă cu d-ta; nu
t, i-e frate?Nat, l era atât de tulburat, încât nu-i mai răspunse
nimic.As, a era!Îl vedea pe Bandi ca-n aievea în fat, a sa. Nu
o dată îi păruse s, i lui că seamănă acum, după ce a mai
crescut băiatul, cu cineva, dar nu putuse să-s, i dea seama
cu cine anume. Acum era dumerit.

— Nu, zise el speriat de gândul ce se ivise în mintea
lui, cu mine nu seamănă. O fi semănând cu tata.

Era urât gândul acesta, dar nu mai putea să scape de
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el. I se răscolise deodată sufletul s, i-s, i aducea acum aminte
s, i de Reghina. O s, tia din copilăria lui; o vedea s, i pe dânsa
ca-n aievea cum fusese atunci când venea cu cos, ul după
carne s, i stătea voioasă s, i râzând în us, a măcelăriei.

As, a era!Era viu afară din cale, dar încă nehotărât simt, ământul
pe care-l stârnise gândul acesta în sufletul lui. Ceea ce s, tia
era numai c-ar fi voit să nu s, tie, să scape, să nu-l mai vadă
în ochi pe Bandi, să uite că l-a văzut în viat, a lui.

Prea îi era milă, s, i nu voia să-i fie, căci mila te leagă, te
supune, te robes, te.

Lumea toată luase parcă deodată altă fat, ă, s, i toate lu-
crurile ies, eau altfel în ea la iveală.

Vlaicu se dusese de mult în căile lui, s, i Nat, l stătea tot
uimit în loc, nes, tiind încotro are să apuce.

“Sărac de tine, tată!” zise el în cele din urmă, înduios, at
s, i plin de căint, ă.

Era peste putint, ă ca el să nu fi s, tiut toate, s, i fiul era
cuprins de fiori reci când îs, i închipuia suferint, ele prin care
a trecut tatăl său văzând pe acea femeie atât de nenorocită
s, i s, tiindu-s, i copilul de pripas.

“S, i toate pentru mine s, i pentru mama mea, zise el;
toate pentru linis, tea casei sale, toate din simt, ământul de
datorie; înspăimântătoare pedeapsă pentru o clipă de slă-
biciune! nemiloasă lege de viet, uire!”

Da! da! Altfel nu putea tatăl său să facă! Oris, ice alta
ar fi făcut, ar fi fost un nou păcat din alt păcat născut. As, a
trebuia să facă, s, i fiindcă as, a a făcut, el avea dreptul de a
fi aspru s, i de a cere mult de la alt, ii.

Dacă-n clipa aceasta s-ar fi pomenit în fat, a tatălui său,
el ar fi căzut în genunchi la picioarele lui, i-ar fi sărutat
mâinile s, i i-ar fi cerut iertare. Simt, ămintele însă, întocmai
ca gândurile, vin s, i trec prin suflet,s, i peste put, in, când a
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dat cu ochii de Bandi, Nat, l a scăpat vorbele:
“Dar el ce-a păcătuit, sărmanul?!”Era în sufletul lui o

luptă grea, s, i dacă în clipa aceasta Bandi îi părea o jertfă
adusă bunei rânduieli, în clipa următoare el i se arăta ca o
pedeapsă viet, uitoare!

De ce s-a mai născut s, i el pe lumea aceasta?! De ce
trebuia să se nască, să rămâie în viat, ă s, i să treacă prin
toate suferint, ele?! De ce ne mai nas, tem, la urma urmelor,
cu tot, ii?!

Frământat de aceste s, i de alte asemenea întrebări, el
nu putea să scape de gândul că viat, a nu e decât o pedeapsă,
pe care nu-t, i rămâne decât s-o port, i as, a cum t, i s-a croit, că
vinovat e oris, icine care trăies, te s, i că, suferind, spăs, es, ti, te
curăt, i de păcat s, i te înalt, i tu însut, i prin tine. I-o spusese
aceasta Persida în atâte rânduri, dar el nu era în stare s-o
înt, eleagă; acum o înt, elegea s, i Persida i se părea născută
anume pentru ca să-l despartă de părint, ii lui, să-l despoaie
de averea lui,pentru ca printr-însa să sufere el s, i ai lui.
Vedea o legătură tainică în toate, s, i mintea i se oprea în
loc când se gândea la slăbiciunea pe care Persida o avea
pentru Bandi. Tocmai de aceea însă nici tăiat n-ar fi dat
pe fat, ă gândurile ce-l frământau.

Era însă peste putint, ă ca Persida să nu simtă că sot, ul ei
e frământat de vii stări sufletes, ti. Era obosit s, i muiat, vor-
bea mai încet s, i glasul îi era mai put, in aspru, i se îndulcise
oarecum toată firea.

— Ce ai tu? îl întrebă ea târziu după-amiazăzi, când
stăteau, ca de obicei, singuri s, i fără de nici o treabă.

El tresări ca prins asupra unei fapte rele.
— Eu? zise apoi. Ce să am? Nimic! Stau as, a pe gânduri. Ce
păcat că Bandi nu e încă de optsprezece ani, ca să se dea
la oaste: altă viat, ă nu e pentru un om de pripas ca dânsul.
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Persida se uită uimită la el. Nu putea să înt, eleagă cum
a ajuns el, as, a deodată, la gândul acesta s, i nu s, tia ce să-i
răspundă.

— S, tii tu, urmă el peste put, in, că în iarna aceasta se
va face recrutarea cu multă asprime s, i pe Trică al vostru îl
iau fără doar s, i poate.

Persida se cutremură, răcită până în măduva oaselor.Nu-
l văzuse de mult pe Trică. Nu mai venea pe la dânsa: erau
supărat, i unul pe altul, s, i nici Nat, l nu-l vedea bucuros la
casa sa. Dar tot soră s, i frate erau. După legea timpului de
atunci, feciorii luat, i la oaste rămâneau zece ani în linie s, i
încă doi ani în rezervă, erau dus, i în t, ări străine s, i depăr-
tate, li se schimba tot rostul viet, ii. Cum ar fi putut Persida
să se împace cu gândul că fratele ei are s, i el să fie luat la
oaste?

În nenumărate rânduri, stând as, a singură s, i gândindu-
se la viat, a ei cea tristă, ea s-a bucurat că-l s, tia băiat as, ezat,
harnic s, i cu rost făcut, s, i dacă nu mai era mereu mâhnită
ca mai nainte, voia bună i-o dădea gândul că are mama ei
destulă mângâiere prin Trică. Era peste putint, ă ca ea să
piardă s, i mângâierea aceasta!

— Ar fi lucru grozav! zise ea uitându-se lung la Nat, l,
mirată că el a ajuns, as, a deodată, să vorbească despre
Trică.

— Eu cred, grăi Nat, l, că mă-ta are bani s, i ar putea să-l
răscumpere. Eu am fost răscumpărat cu vreo două mii s, i
ceva; acum însă ar putea s, i cu mai put, in să-s, i găsească om
în loc.

Persida dete zâmbind cu amărăciune din cap.
— E peste putint, ă! întâmpină ea. O fi având mama, fără
îndoială, bani, dar ea nu dă: nu-mi pot închipui pe mama
scot, ând deodată atât, ia bani.
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S, i totus, i trebuia să dea, trebuia să-i spună cineva că are
neapărat să dea. Îi venea să se îmbrace fără de întârziere,
să treacă Murăs, ul s, i să se ducă la mama ei, ca s-o roage cu
lacrimi, dar nu putea.

— Uite, zise el, să dai s, i tu ceva, ca să se îndemne
ea.Persida iar se uită mirată la el.
— Ce putem să dăm noi?! grăi dânsa sfiicioasă. Abia am
prins să adunăm.

— Dai cât ai, zise el, căci pentru linis, tea ta dai s, i iar
o să aduni. Ît, i spun eu, are să dea s, i mă-ta: oris, icât de
zgârcită ar fi, ea t, ine la voi.

Persida nu-s, i mai putea veni în fire. Se uita mereu la
sot, ul ei s, i nu-i venea să creadă că el e în adevăr acela care
vorbes, te as, a. Era schimbată ca prin minune toată viat, a
ei: nu putea să-s, i dea seama cum s, i prin ce, dar nici nu
îndăznea să cerceteze.

— S, tii ce? grăi dânsa, luând în cele din urmă o hotă-
râre. Am să mă duc la Bocioacă, ca să-l rog să vorbească el
cu mama. De el ascultă.

Îi era foarte greu s-o facă aceasta; acum, însă, după ce
sot, ul ei vorbise bine despre mama ei s, i despre fratele ei,
ea nu se mai sfia, nu se mai simt, ea, ca mai nainte, scoasă
din lume, alungată din rândul oamenilor cumsecade, s, i
putea să stea fără de rus, ine cu capul ridicat în fat, a Martei.

Pe înserate ea s-a îmbrăcat s, i s-a dus, lăsând, întâia
dată de când se afla la Lipova, cârciuma în grija lui Nat, l.
Atât era de pornită, atât de avântată, încât, abia sosită la
casa lui Bocioacă, ea s-a oprit în loc,ca să-s, i dea încă o dată
seama despre ceea ce voia să facă.

Bocioacă croia pentru cele opt calfe, care lucrau la
masa lungă, iar nevasta lui cosea mai la o parte pe gher-
ghef, când Simina, slujnica, veni să spună că Persida dores, te
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să vorbească cu Bocioacă.
— S, i-a zis să spun, adăugă ea, că pentru binele lui

Trică.Lui Bocioacă ar fi avut să le spună aceste; în casa lui
Bocioacă însă slugile nu erau ale stăpânului, ci ale stăpâ-
nei, s, i Simina n-ar fi cutezat, Doamne feres, te, să-i spună
stăpânului ceva mai ales de fat, ă cu stăpâna. Era treaba
stăpânei ce are s, i ce n-are să afle stăpânul.

Iar femeia tot femeie.Când află că Persida e aici s, i
voies, te să vorbească cu Bocioacă despre Trică, Marta tre-
sări s, i se făcu albă ca varul.

Persida la casa ei?! Chiar acum după ce Trică de atât
timp era stricat cu mumă-sa?! Ce voia dânsa? Ce avea să-i
spună lui Bocioacă despre Trică?

“Una singură poate să fie, îs, i zise cu inima încles, tată;
dar am eu să vorbesc cu dânsa!”

Bocioacă-s, i croia cojoacele mai departe când ea s-a
ridicat s, i a ies, it; Trică însă s-a dus cu ochii după dânsa; el
simt, ea că e ceva deosebit afară s, i aflase din căutătura ei
că e vorba de dânsul.

Persida-l as, tepta pe Bocioacă s, i rămase cam tulburată
când se pomeni în fat, a Martei; ea însă n-a fost niciodată
dintre cele ce-s, i pierd us, or sărita, iar acum, după ce atât
de mult se zolise cu fel de fel deoameni, simt, i numaidecât
că Marta e foarte strâmtorată.

— Nu te vei fi as, teptat, grăi dânsa zâmbind, să-t, i vin
as, a deodată în casă.

Marta stătea tulburată în fat, a ei: nu s, tia cum s-o ia, ce
să-i facă, ce să-i zică, cum s-o primească.

— Mă mir s, i eu, răspunse ea. Dându-s, i apoi seama c-a
zis o prostie, ea adăugă: Nu pot să-mi închipuiesc ce vei fi
având să-i spui bărbatului meu. Trebuie, fără îndoială, să
fie vreun lucru mare s, i grabnic.
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— E, poate, mai bine dacă-t, i spun, grăi Persida, apoi
se opri.

Nu s, tia, să-i zică d-ta, ori tu, ca odinioară.
— Da, urmă peste put, in, cu inima deschisă, e mai bine să-t, i
spun t, ie, ca să vorbes, ti tu cu el. Noi, femeile, ne înt, elegem
mai us, or s, i de tine ascultă bărbatul tău.

Marta, fără ca să-s, i dea seama despre ce e vorba, se
mai linis, ti s, i începu să se uite în ochii Persidei, în care nu
mai vedea nici o răutate.

— Uite, urmă Persida, care, femeie ca toate femeile,
pornită odată, nu se mai poate opri până ce nu sfârs, es, te,
Trică a ajuns la anii de cătănie, în curând are să se facă
recrutarea s, i-l iau s, i-l duc la război dacă nu se răscumpără.
Mama o fi având bani ca să-l răscumpere,dar s, tii cât e de
greu să scot, i ceva de la dânsa. Bărbatul meu e gata sădea s, i
el cât poate; ar mai da apoi s, i mama, dacă s-ar pune cineva
pe capul ei. Noi nu putem; s-o roage Trică, s-o rogi tu, s-o
strâmtoreze bărbatul tău, de care ascultă.

Marta răsuflă us, urată. Nu, poate că nu i-ar fi păsut
dacă îl vor lua ori nu pe Trică la oaste, însă de altceva se
temuse ea, s, i gândul că Trică ar putea să fie dus la război
îi era prea nou pentru ca să-l simtă.Până atunci mai avea
să treacă multă vreme.

— Nu putem nici noi, zise ea. Mă-ta e supărată pe Trică
s, i nici ea nu mai vine pe la noi, nici noi nu mai mergem
pe la dânsa.

Persida rămase ca trăsnită din senin.
— Cum? de ce?! întrebă ea.Ce putea Marta să-i răspundă?Ea
dete din umeri, apoi se uită iar în ochii Persidei, în care
nu vedea nici acum nici o răutate.

— Prostii, grăi dânsa, căci altfel nu pot zice. S-a supă-
rat mă-ta pentru că Trică t, ine la mine s, i ascultă de mine.
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Mi-e parcă s, i greu să-t, i spun...
Doamne! de ce să nu-i vorbească deschis? de ce să nu

i se plângă?
— Ar fi în stare să creadă, adăugă ea amărâtă, că eu, femeie
făcută, cu copii mari, trecută acum prin toate, as, putea să
scot din mint, i pe un băiat la care mă uit ca la copilul meu!

— Sfinte Dumnezeule! strigă Persida, crucindu-se de
mai multe ori. Dar să nu i-o luat, i în nume de rău, adause
apoi peste put, in, îndurerată, căci prea a avut s, i ea să treacă
prin multe... Vorbes, te tu cu bărbatul tău, căci de el tot
ascultă s, i trebuie să le facem toate ca să scăpăm pe Trică.

Martei nu-i dădea mâna ca să zică ba, des, i t, inea ca
Bocioacă să nu vorbească cu Mara, s, i tocmai de aceea po-
trivise lucrurile astfel ca nici dâns, ii să nu meargă pe la
Mara, nici Mara să nu vie pe la dâns, ii.Nu c-ar fi avut, poate,
ceva pe sufletul ei, dar o s, tia pe Mara cu gura slobodă s, i
t, inea să nu umple capul lui Bocioacă de presupuneri care-l
făceau bănuitor. Asta însă nu putea să i-o spună Persidei.
Viclenită,ca toate femeile, când vorba e de lucruri care le
privesc de aproape,ea se bucura că n-a ajuns Persida să
vorbească cu Bocioacă.

— Lasă-le toate pe mine s, i fii linis, tită, grăi dânsa. Să
nu mai facet, i nimic s, i să nu mai vorbit, i cu nimeni fără de
s, tirea mea. Le pun eu toate la cale s, i o să vă spun ce mai
avet, i să facet, i.

Pătrunsă în adevăr de simt, ământul că Trică n-are să
fie luat la oaste, ea rostise aceste vorbe cu atâta căldură,
încât Persida se linis, ti pe deplin s, i, uitând cele petrecute,
o îmbrăt, is, ă s, i o sărută la despărt, ire ca pe cea mai bună,
acum chiar singura ei prietenă.

Dar s, i putea să fie linis, tită.Des, i n-avea de gând să-i vor-
bească lui Bocioacă, Marta era din ce în ce mai nelinis, tită
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de gândul că vine recrutarea s, i astfel din ce în ce mai ho-
tărâtă de a face tot ceea ce-i stă prin putint, ă ca să-l scape
pe Trică. Nu s, tia încă ce anume are să facă, dar se gândea,
s, i, des, i ea se întoarse la ghergheful ei ca s, i când nimic
deosebit nu s-ar fi întâmplat, ochii ei scăpau adeseori la
Trică, s, i acesta simt, ea din ce în ce mai mult că era vorba
de el s, i era din ce în ce mai neastâmpărat.

Trebuiau să vorbească.Ei stăteau în fiecare zi, în mai
multe rânduri, adeseori chiar ceasuri întregi, singuri, as, a,
din întâmplare, cum stau oamenii ce trăiesc sub acelas, i
acoperământ s, i au să facă adeseori câte ceva împreună.
Era un lucru de sine înt, eles, care trecea nebăgat în seamă.
Acum însă,având ceva să facă fără s, tirea sot, ului său, Marta
se sfia s, i nu s, tia cum să potrivească lucrurile ca să rămâie
singură cu Trică.

Trică o simt, ea s, i aceasta s, i era cu atât mai neastâmpă-
rat, căci seara trecea fără ca dânsa să-i facă vreun semn.

— Să mă as, tept, i, îi zise ea, în sfârs, it, după ce calfele
se sculară de la masă, că am să vorbesc ceva cu tine, dar să
adoarmă mai înainte jupânul.

Asta nu se mai întâmplase niciodată, s, i Trică începu
să tremure.El, noaptea, după ce a adormit jupânul, singur
cu dânsa?
— Unde să te as, tept? întrebă el.
— Fă-t, i de lucru pe afară, răspunse ea, că eu am să mă duc
în cămară s, i o să mă vezi când merg, apoi vino după mine.

Da! asta putea s-o facă chiar s, i mai înainte de a fi
adormit jupânul. Nu era nimic mai firesc decât ca ea să-s, i
facă de lucru în cămară.

A as, teptat cu toate acestea până ce sot, ul ei a adormit
s, i abia apoi a ies, it tiptil s, i fără de lumânare, ca o hoat, ă, iar
inima îi bătea fără ca să aibă, la urma urmelor, de ce.
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Bătea s, i a lui Trică, însă având de ce.Fiecare cu gân-
durile s, i cu slăbiciunile lui omenes, ti. Nes, tiind cu ce fel de
gând umblă dânsa să-l vadă prin ascuns, el se amet, ise s, i nu
se mai putu stăpâni: fără ca să voiască s, i fără ca să-s, i dea
seama, o cuprinse cu brat, ul peste mijloc după ce intrară
în cămara plină de lăzi, de oale s, i de saci.

N-o mai făcuse niciodată aceasta, dar tot Marta era de
vină dac-o făcea acum.

S, i apoi vreun mare păcat nu era nici aceasta! Des, i fe-
meie făcută, cu copii mari acum s, i trecută prin multe, dar
tocmai de aceea s-ar fi făcut de râs dacă ar fi băgat ca o fată
mare în seamă fapta lui Trică,pe care nu putea, la urma
urmelor, s-o ia decât drept o prostie copilărească. Acum,
când nimeni nu putea să-i vadă, ar fi putut, el îndeosebi,
să meargă mult mai departe fără ca ea să se nelinis, tească.

Tot as, a vedea s, i Trică lucrurile. El însă, nes, tiind de ce
a venit ea acum în cap de noapte, îs, i făcuse alte gânduri
s, i o as, teptase cu neastâmpăr. Văzând deci că ea nu se dă
la o parte, el strânse mai tare brat, ul peste mijlocul femeii
scurte s, i pline la trup.

— Trică, zise ea, s, tii tu că în curând are să se facă
recrutarea s, i tu n-ai să scapi dacă nu te răscumperi.

— Cu atât mai bine, răspunse el, fiindcă pe cei ce merg
acum la război n-o să-i t, ină, as, a se zice, doisprezece ani,
ci îi lasă acasă îndată ce s-a sfârs, it războiul.

— Bine, întâmpină ea, dar mă-ta ar putea să te răs-
cumpere.
— Ferit-a Dumnezeu! grăi dânsul. De la dânsa nu poate
nimeni să scoată atât, ia bani, s, i chiar dacă, prin minune,
ar voi dânsa să dea, nu primesc eu.

Marta se dete put, in la o parte.
— Te supără dacă te strâng? întrebă el s, i-s, i trase brat, ul
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sfiit înapoi.
— De ce să mă supere?! răspunse ea as, ezată. S, tiu că n-o
faci cu gând rău s, i din gura ta n-o să afle nimeni nimic.
Nu-t, i s, ade însă bine s-o faci. Prea es, ti copil, s, i eu sunt
femeie prea trecută: o să-t, i fie rus, ine odată când ît, i vei
aduce aminte.

— De ce să-mi fie rus, ine?! grăi el. Eu văd că-mi place,
dacă s, tiu că nu te supără.

— Prostie! zise ea. Adică ce ar avea să mă supere? îmi
vine să râd. Norocul tău e că nu te vede nimeni, c-ai fi de
batjocura lumii.

— Ba nu! răspunse el strângând-o din nou. S, i chiar
dac-as, fi, put, in îmi pasă când s, tiu că-t, i place.

— Ce adică să-mi placă? întrebă ea.El o cuprinse cu
amândouă brat, ele, apoi se lăsă pe un sac din apropiere,
încât capul ei căzu put, in înapoi, s, i îi sărută lung, oarecum
pe mus, cate, gâtul în preajma urechii.

— T, i-ai pierdut mint, ile?! strigă ea, însă fără ca să se
desfacă din mâinile lui.

— Te supără? întrebă el.Marta viat, a ei toată se juca
bucuros cu focul s, i nu s-a temut niciodată. Acum se temea
mai put, in decât oris, icând s, i mai ales t, inea la Trică, în care
putea să aibă toată încrederea.

— Nu! răspunse ea cu jumătate de gură.El o culcă mai
bine pe brat, ul lui s, i o sărută din nou s, i mai lung, apoi
întrebă:

— Ît, i place?
— Da, îmi place, s, opti ea amet, ită, însă mai încet, put, in
câte put, in, s, i să mă las, i când voi zice că e destul.

Dându-se apoi cu ochii închis, i în voile lui, ea-s, i pierdu
într-atâta rus, inea, încât puse mâna pe capul lui s, i-l apăsă
încetul cu încetul mai jos s, i tot mai jos înspre sânul ei
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dezvelit.
S, i ce era, la urma urmelor?! O jucărie copilărească,

pentru care nici o fată mare n-ar fi avut să-s, i facă mus-
trări dacă s, tia să se stăpânească. Ei îi făcea plăcere, el era
nesăt, ios, nimeni nu-i vedea s, i n-avea nimeni de ce să se
plângă.

— Ce să-t, i mai fac? întrebă el în cele din urmă, sătul
oarecum.
— Nimic, răspunse ea pe suspinate. A fost destul pen-
tru astăzi.Cuprinsă apoi de un fel de spaimă, ea-l strânse
în brat, e s, i începu să se sărute cu el mus, cându-i buzele,
nesăt, ios, cum numai femeia trecută s, tie să se sărute cu
un băiat tânăr.

— Trică, s, opti apoi, o să te bată Dumnezeu dacă vei
spune cuiva ceva. Mi-e rus, ine de mine însămi s, i n-am ce
să-mi fac. O să t, i se facă scârbă de mine!

— Nu! niciodată! răspunse el s, i drept dovadă începu
din nou s-o sărute pe mus, cate.

— Destul, zise ea, că nu mai sfârs, im. Trică, să vorbes, ti
cu jupânul ca să vorbească cu mă-ta. Eu nu pot vorbi cu el:
ar cădea în bănuială.Mă-ta are bani!

— Dar nu e păcat să dăm atât, ia bani? întâmpină el.
— Nu vorbi as, a, Trică, îi zise ea. Nu se poate să te duci:
m-as, prăpădi eu! Vorbes, te cu el, căci de celelalte, grija
mea. Acum nu mă mai pot, i părăsi.

El o strânse din nou în brat, e.
— Lasă, grăi dânsa, altă dată, mai în tihnă.Sărutându-l
apoi din nou, ea se depărtă repede.“Altă dată, mai în tihnă”:
ăsta era gândul cu care se despărt, iră.Tihna însă n-o găses, ti
când o caut, i, ci când se nimeres, te.Zorit de Marta, Trică
a vorbit ziua următoare cu jupânul, iar jupânul, luând
lucrurile foarte de scurt, a vorbit s, i el cu nevastă-sa, fără
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de care nu putea să facă nimic în treaba aceasta.
Ea dete din umeri, ca s, i când ar fi vorbit de un lucru

de care put, in îi pasă.
— De, zise apoi, dac-ar fi după mine, eu nu m-as, ames-

teca; dar tu faci cum crezi că e mai potrivit. A fost ieri pe
aici soră-sa, Persida, ca să vorbească cu tine. Zice c-ar da
s, i ea ceva. Nici că t, i-am mai spus.Ce să ne mai încurcăm
noi cu oameni ca aces, tia?

Bocioacă-s, i cunos, tea nevasta s, i se as, teptase ca ea să-i
vorbească astfel; des, i t, inea la Trică, nu putea să uite supă-
rările ei cu muma s, i cu sora lui.

— Ar fi păcat ca un băiat ca Trică să fie dus în cătănie. E
bun băiat s, i harnic, s, i vrednic, grăi dânsul. Mă-sa trebuie
să aibă bani,dar ea nu dă, dacă nu e cineva care o face să
înt, eleagă că n-are încotro.

— N-o cunos, ti, zise ea, as, a văd, nici acum; n-ai să scot, i
nimic de la dânsa, ba, tresărită cum e, te miri ce gânduri
îs, i va fi făcând dacă vede că umbli în treaba lui Trică parcă
t, i-ar fi cine s, tie ce. E băiat bun, păcat de el, noi însă n-avem
să ne facem neplăceri pentru dânsul.

Bocioacă ar fi mai avut să zică ceva, dar nu voia să
mai lungească vorba. T, inea să-i arate, înainte de toate,
nevestei sale că el poate să scoată bani de la Mara. Lăsând
deci supărările la o parte, mai cu voia nevestei sale, mai
fără de voia ei, s-a dus la Mara după ce se întunecase, când
s, tia c-o găses, te acasă.

Marta avuse dreptate.Îndată ce l-a văzut pe Bocioacă,
Mara a s, i dat cu socoteala că el vine pus la cale de nevasta
lui s, i s-a pus la pândă, ca să vadă ce vrea s, i cum are să-l
apuce.

Se sperie când Bocioacă îi spuse că se apropie recru-
tarea, s, i dac-ar fi luat-o acum de scurt, ea ar fi dat banii:
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mai era însă oarecum timp la mijloc, s, i ea putea să se gân-
dească s, i să-s, i facă socotelile.

Când el îi spuse că Persida e gata s, i ea să dea ceva,
Mara îs, i mai veni în fire. Tot fata ei, Persida!

— E rău, de tot rău, grăi dânsa întristată. Tocmai
acum, as, a, pe neas, teptate!

Avându-s, i gândurile, nu-i dădea mâna să zică s, i de
astă dată, în fat, a lui Bocioacă, că nu erau bani.

— Am, zise ea cam în laudă, nu mult, dar am atât s, i
chiar mai mult, dar eu nu t, in banii în ladă, ci îi bag în
negut, ătorie, s, i tocmai acum nu-i am la mână. Dacă ai
putea să-mi spui pe cineva care seînlesnes, te să mă împru-
mute, mare lucru ar fi.

Bocioacă rămase pus pe gânduri. Nu s, tia pe nimeni.Ea
se uită lung s, i scrutător în fat, a lui.
— D-ta, urmă ea, care azi, mâine o să ai fată de măritat,
trebuie să ai bani adunat, i pentru zestrea ei. N-ai acum
trebuint, ă de ei: ai putea să mi-i dai, s, i t, i-i întorc în camete
când ît, i mărit, i fata.

Bocioacă era foarte strâmtorat. Nu-i trecuse prin minte
asemenea gând, dar avea un gând pe care Mara-l simt, ise.

Era bun băiat Trică s, i harnic s, i vrednic de toată încre-
derea: nu o dată se ivise în mintea lui Bocioacă gândul că,
dacă ar avea un asemenea ginere, n-ar mai fi nevoie să stea
mereu la masă cu calfele. De aici însă până la împrumutul
pe care-l cerea Mara era foarte departe.

Fiindcă nu-i da nici lui mâna să zică că n-are bani
adunat, i pentru zestrea fiicei sale, trebuia să-s, i caute altă
scăpare.

— Să vedem, înainte de toate, ce dă Persida, zise el, o
să mai dăm s, i noi ceva; iar pentru ceilalt, i voi găsi pe cineva
să te împrumute.Vorba e acum să vorbes, ti cu Persida.
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— Eu? răspunse Mara ca înt, epată de viespi. Eu nu calc
pragul ei câtă vreme trăies, te cu nemernicul acela. Am fost
o dată s, i mi-a fost destul: ar trebui să o s, tiu pe patul de
moarte ca să mă duc. Mai fă-o tot d-ta s, i asta: dacă te-ai
apucat odată, du-o până în capăt.

Bocioacă nu putea să zică ba. Simt, ea că, în cele din
urmă, tot el o să dea banii s, i era, aducându-s, i aminte de
vorba nevestei sale, rus, inat de treaba ce făcuse.

S, i încă mai rus, inat ar fi fost dacă ar fi s, tiut cele ce se
petrecuseră acasă la dânsul în timpul pe când el umblase
pe la Mara.

Pierzându-s, i odată stăpânirea de sine, Marta nu se
mai gândea decât la acel “altă dată, mai în tihnă”. Ca po-
imâine, sâmbătă, era târg la Făget, s, i Bocioacă trebuia să
plece cu lăzile pline cu cojoace. Trică,omul lui de credint, ă,
avea s, i el să plece cu dânsul.

Ea îl luă deci, după ce Bocioacă se dusese la Mara, ca
să-i dea ajutor tot în cămară.

— Tu nu pleci cu jupânul la Făget, îi zise apoi. Spune că
vrei să te duci duminică să vorbes, ti cu mă-ta s, i cu soră-ta.
As, a nu te mai ia.

Trică simt, ea de ce voies, te dânsa ca el să rămâie acasă
s, i rămase cam rus, inat în fat, a ei. Peste put, in însă el nu se
mai putu stăpâni s, i o cuprinse iar cu brat, ul peste mijloc.

— Lasă, îi zise ea, că n-avem acum timp. Sâmbătă
seara o să te furis, ezi la mine în casă s, i atunci suntem în
toată tihna.

— Vai de mine! răspunse el tremurând. Ce ar zice
jupânul dac-ar simt, i ceva?! Mie parcă mi-e greu.

Ea se dete put, in la o parte.
— Nu s, tiu ce-t, i închipuies, ti, îi zise mâhnită. Avem să ne
sărutăm, să ne jucăm, să ne răsfăt, ăm, Trică, fără păcat, ca
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copiii nevinovat, i.Te bate Dumnezeu dacă te gândes, ti la
mai mult! Ori poate că t, i s-a s, i urât?!

— O să vezi dacă mi s-a urât! răspunse el s, i înt, elegerea
era luată.
— Ce e? întrebă Marta după ce Bocioacă se întoarse. Ai
făcut vreo treabă?

— Am să vorbesc mai nainte cu Persida, ca să văd ce dă
ea, răspunse el cam în silă. Dar o să t, i le spun altfel toate.

Marta era obis, nuită ca sot, ul ei să vorbească cu ea seara,
înainte de culcare, când puteau să stea în toată tihna. Nu
era deci nerăbdătoare, des, i din fat, a lui vedea că n-a făcut
nici o treabă.

— Bine, zise ea. Mie însă nu-mi place că te amesteci
as, a de tare în treburile lor. La Persida ar putea, mai bine,
să meargă Trică el însus, i.I-am s, i spus-o aceasta.

— Să meargă! grăi Bocioacă s, i se duse să-l caute pe
Trică.Trică nu se putea uita în ochii stăpânului său. Nu
era, ce-i drept, vorba decât de o jucărie copilărească, dar
el s, tia că jupânul s-ar supăra foc dac-ar simt, i ceva s, i îi era
greu de dânsul.

— Trică, îi zise Bocioacă, am vorbit cu mă-ta s, i treaba
are să se facă. Vorba e acum să te duci să vorbes, ti cu soră-
ta.

— N-as, putea să mă duc decât duminică, răspunse
Trică, scot, ând vorbele în silă, căci mâine s, i pomâine e
multă lume în cârciumă, iar duminică o să fiu la târg.

— Ei! n-o să vii la târg, grăi Bocioacă. S, i, băiete, urmă
el peste put, in cu bunăvoint, ă, dă-t, i silint, a să te pui bine cu
nevastă-mea. Umblă-n voile ei, căci fără de dânsa nu pot
să-t, i fac nimic.

Lui Trică îi venea să intre-n pământ : îl săgetase prin
inimă s, i era hotărât să nu meargă sâmbătă seara, cum

280



rămăsese vorba, cu Marta.
Nici că s-a dus; dar nu-l as, tepta nici ea.

— Să vedem acum ce ai făcut, grăi dânsa după ce se văzu
singură cu bărbatul ei. Dă ori nu dă?

— Dă, dac-o strângi.
— Ai strâns-o?
— Nu, zise el as, ezat. Uite, urmă apoi peste put, in, as, voi să
ne înt, elegem asupra unui lucru, dacă pot să mă înt, eleg cu
tine.

— Să ne înt, elegem, răspunse ea, as, ezându-se linis, tită
în fat, a lui.Bocioacă-s, i mai făcu de lucru, ca să mai aibă
timp de a se gândi, apoi se as, eză s, i el.

— Tu s, tii că mie-mi place Trică, zise el. E băiat voinic s, i
sănătos, maistor bun, om de inimă s, i vrednic de încredere,
n-are nici un păcat...

Marta se făcu albă ca varul. Ea înt, elegea unde voies, te
bărbatul ei s-ajungă, căci mai fusese s, i alte dăt, i vorba de
as, a ceva s, i atunci era s, i dânsa de părerea lui; acum însă îi
venea să les, ine.

— As, vrea s, i eu să mai scap de zănat, urmă el, să mai
odihnesc, s, i as, putea să fiu tihnit dac-as, avea un ginere ca
dânsul.

— Adică vrei să-l răscumperi tu?! strigă ea, plină de
venin. Fă ce vrei! Dar fata mea n-o s-o dau după omul
acela soios, plin de pistrui pe obraz s, i bădăran; pe mine
n-o să mă încurci cu femei ca Mara s, i poama ei de fată.

Era peste putint, ă! În mintea ei nu mai putea să intre
asemenea gând!S, i totus, i ea simt, ea că în zadar se zbate.

În casa lui Bocioacă femeia era stăpână, as, a se s, tia,
dar bărbatul făcea ce voia el. În lucrurile mărunte toate
se făceau pe voia Martei;când însă vorba era de lucruri
mari, trebuia să voiască s, i dânsa ca dânsul, pentru ca voia
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amândurora să se facă.
— O să se spele, o să-i treacă pistruile, grăi Bocioacă

linis, tit, iar Mara s, i fata ei nu sunt, la urma urmelor, fe-
mei de care am avea să ne rus, inăm. Nu-i face nedreptate
băiatului, că fata are să fie fericită cu el.

Marta dete din cap, dar nu mai zise, căci nu mai pu-
tea să zică nimic. Noaptea toată s-a zbătut în culcus, ul ei
frământată de gândul ce-ar putea să facă pentru ca să-l
abată pe sot, ul ei de la hotărârea lui.

“Să-l las mai nainte să-l scape, grăi dânsa în cele din
urmă, apoi voi vedea ce fac.”

Ea însă nu s-a mai uitat în ochii lui Trică, iar sâmbătă
seara a încuiat us, a mai nainte de a se culca.

Se zbuciuma s, i nu se putea hotărî într-un fel.Duminică
apoi Trică s-a dus, de voie, de nevoie, cu inima încles, tată,
la soră-sa.

A găsit-o plângând.Se certase iar cu bărbatul ei.
— De câtva timp, îi zise ea, a intrat în el nu s, tiu ce: nu
mai s, tii cum să-l iei, cum să-i vorbes, ti, cum să te port, i cu
el. E mereu supărat s, i iar a început să joace cărt, i, ba se s, i
îmbată câteodată, ceea ce mai înainte nu făcea.

Iar fără de dânsul ea nu voia să facă nimic: trebuia să
se împace mai înainte s, i să se înt, eleagă.

Marta se bucură când le-a aflat aceste, dar bucuria
îi era pripită, căci Bocioacă era, ce-i drept, supărat s, i el,
numai însă pentru că lucrurile se amână, dar gândul nu s, i-
l schimba, s, i peste câteva zile s-a dus el însus, i ca să împace
pe Nat, l cu Persida s, i să se înt, eleagă cu dâns, ii. Marta se
zbătea mereu s, i nu putea să facă nimic, fiindcă începuseră
să scrie pe feciorii care veneau la recrutare în februarie,
peste abia cinci săptămâni.

După sărbători Trică era răscumpărat: Persida dăduse
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cinci, iar Bocioacă, ca împrumut, s, aptesprezece sute de
florini.

Acum Marta răsufla mai us, or.Se temuse până acum ca
nu cumva bărbatul ei, simt, ind ceva, să-s, i schimbe gândul
s, i să n-o mai împrumute pe Mara; de aceea se ferea de
Trică s, i nu se supăra când îs, i vedea fata făcându-s, i de
lucru cu dânsul, ba îi era câteodată parcă s-ar împăca cu
gândul lui Bocioacă:acum, după ce Trică era răscumpărat,
singurul ei gând era să-s, i facă rost de întâlnire cu dânsul.

El, ginerele ei?! Era peste putint, ă! După cele petrecute,
ea nu se mai putea opri în loc, s, i o cuprindeau fierbint, elile
când se gândea că el n-o mai fi voind, că are neapărat să
vie un timp când nu va mai vois, i se va uita cu dispret, la
dânsa. Acum era acum; trebuia să grăbească,să-l prindă,
s, i să-l t, ie, ca să nu-l ia alta de la dânsa.

Tocmai însă când grăbes, te, omul, pripindu-se, mai
mult strică decât drege.

Trică, având ceva pe sufletul lui, nu îndrăznea să dea
ochii cu mumă-sa. S-a întâlnit, ce-i drept, în mai multe
rânduri cu dânsa, atât acasă la ea, cât s, i la Bocioacă, dar a
potrivit lucrurile totdeauna as, a ca să nu fie singuri, pentru
ca să nu-l poată lua de scurt.

Pe la Persida de asemenea nu se ducea. S, tiind că iar
trăies, te rău cu Nat, l, era supărat pe ea pentru că nu-l părăses, te
pe ticălosul acela s, i se temea ca nu cumva, ducându-se
la dâns, ii, să se certe. S, i nu putea să s, tie cum s-ar sfârs, i
cearta.

El s, tia dar că mumă-sa a dat s, aptesprezece sute de
florini — grozav de mult, i bani pentru dânsa, dat, i degeaba,
ca aruncat, i în foc. Îi venise de o sută de ori să se ducă la
ea s, i să-i spună să nu-i dea, căci vor fi buni, după ce s-ar
întoarce peste vreun an, ca să-s, i înceapă el mes, tes, ugul.
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Vedea însă pe Bocioacă stăruind, vedea mai ales pe Marta
mereu îngrijită, s, i nu se putuse hotărî.

Mai mult încă-l supărau cele cinci sute date de Per-
sida. Era hotărât să i le înapoieze s, i era deznădăjduit când
se gândea cât va trebui să muncească pentru ca să poată
agonisi atâta sumedenie de bani.

Cum ar fi putut el face ca mumă-sa să le mai dea s, i pe
acestea, ca să i le înapoieze încetul cu încetul ei?!

Când se frământa as, a, stăpânul său s, i stăpâna sa îi
păreau nis, te oameni fără de suflet, care au pus pe mumă-
sa s, i pe soră-sa să-l răscumpere numai pentru ca ei să se
poată folosi de dânsul. El trebuia cu toate acestea să se
supună s, i să umble în voile lor dacă era vorba să câs, tige
cele cinci sute de florini.

— Să mă as, tept, i, îi s, opti Marta, astă-seară, ca atunci,
în cămară, căci am să vorbesc cu tine.

Trică începu să tremure. Ar fi voit, dar nu putea să
zică ba!
— Dar dacă ne simte cineva? întâmpină el. S, i rândul trecut
calfele, văzând că stau prea mult pe afară, căzuseră în
bănuială că umblu după Simina.

Marta tresări. I se răcise tot sângele în vine; erau,
parcă, sfârs, ite toate.
— Cine s, tie?! grăi dânsa. Vor fi s, tiind ei de ce te bănuaiu.
— Vai de mine! zise el. Nu cumva ai fi s, i d-ta în stare să
crezi asemenea prostii?!

— De ce să fie prostii? răspunse ea. Simina e fată
tânără s, i curăt, ică, s, i văd că de mine ai început să te feres, ti.
As, a se vede că nu mai vrei.

Trică era foarte strâmtorat. Adevărul era că nu ar mai
fi voit, dar simt, ea că asta nu putea să i-o spună.

— Ba vreau, zise el, dar mă tem ca nu cumva să ne

284



zărească jupânul: s, i-ar închipui cu totul altceva. Ar trebui
să potrivim lucrurile altfel ca să fim mai tihnit, i. În cămară
e s, i prea frig.

Marta stete câtva timp pe gânduri. Vedea că el se
codes, te, dar put, in îi păsa. “Să fim numai singuri, gân-
dea dânsa, s, i apoi nu se mai dă îndărăt.”

— Doamne, îi zise apoi, cum să scap eu de jupânul!
Mai bine ar fi în casă la mine când jupânul e dus, cum
fusese vorba, dar acum în curând nu e târg prin apropiere.
Ai zice că te duci, seara, undeva s, i te-ai furis, a la mine.

Trică iar începu să tremure. Închipuindu-se furis, at,
peste noapte, în ca să la dânsa, era oarecum amet, it s, i spe-
rios.

— Eu mă duc, zise el luând o hotărâre, astă-seară la
mama; am putea potrivi lucrurile as, a ca înainte de plecare
să ne întâlnim.

— Prea bine, răspunse Marta înveselită, o să-mi fac de
lucru la bucătărie s, i o să trimit pe Simina undeva. Vii apoi
s, i stai cu mine, casă vorbim, să ne înt, elegem.

As, a s-a s, i făcut.Seara, Martei îi era grabă: trebuia nea-
părat să calce albiturile ce mai rămăseseră necălcate. Când
apoi calfele se sculară de la lucru,Trică ceru voie de la
stăpânu-său să se ducă pe la mumă-sa.

— As, vrea să s, tiu, s, opti Marta apropiindu-se de sot, ul
ei, dacă în adevăr la mă-sa se duce. Pare-mi-se că alte
drumuri are el. O să trimit pe Simina la Radna, ca să vadă.

Bocioacă era supărat pe bănuiala sot, iei sale, dar o s, tia
femeie prepuielnică s, i nu mai voia să lungească vorba.

— Trimite-o! răspunse dar, încredint, at că Trică acasă
se duce.A s, i trimis-o, iar după plecarea Siminei, Trică s-a
furis, at în bucătărie, unde Marta călca albituri.

Acum erau bine, la adăpost s, i la căldură, puteau să-s, i
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petreacă în toată tihna, s, i Marta, gândindu-se la cele ce vin,
era pe jumătate amet, ită.Trică se simt, ea însă strâmtorat s, i
se sperie oarecum când ea încuie us, a.

— Dac-ar fi să se întoarcă Simina ori să vie altcineva,
tu ies, i pe fereastra din jos, iară eu zic că-mi era urât să
stau as, a singură cu us, a descuiată.

Ea voi apoi să stingă lumânarea.
— Nu stinge! strigă el. Ce ar zice cine ar veni dacă te-ar
găsi pe întuneric?!

Ea se dete-napoi, stete put, in, apoi se duse să se încredint, eze
dacă sunt ori nu bine lăsate perdelele la ferestre. Nu putea
nimeni să-i vadă.Una e însă să stai pe întuneric s, i alta să
te vezi. Îi era greu, rus, ine îi era Martei să se drăgostească
cu dânsul la lumină.

— Ce păcat a căzut pe capul meu! grăi dânsa, as, ezându-
se pe patul Siminei. Ce vei fi gândind tu despre mine?!

— Ce să gândesc?! răspunse el, as, ezându-se lângă
dânsa s, i cuprinzând-o cu brat, ul. Mă tem numai că n-o să
mă pot opri unde vreau.

Ea se dete put, in la o parte s, i se uită scrutător în ochii
lui.

— Mai bine să mă omori! s, opti. Schimbând apoi deo-
dată vorba, ea întrebă: S, tii că cele s, aptesprezece sute nu
sunt de la mă-ta, ci date de noi?

El se uită mirat la ea.
— Da, da! grăi dânsa. Cele s, aptesprezece sute le-a dat
bărbatul meu.
— De ce?! întrebă Trică.Drept răspuns, Marta îl cuprinse
cu amândouă brat, ele s, i-s, i ascunse capul pe umărul lui.

El se desfăcu însă din brat, ele ei s, i se ridică.
— Ba nu! grăi apoi. Mama are bani s, i trebuie să vă înapo-
ieze cât mai curând cele s, aptesprezece sute.
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— Es, ti prost, Trică! îi zise ea supărată.
— Ba nu sunt deloc! răspunse el s, i, cuprins de o pornire
puternică, îs, i înfundă căciula în cap, descuie us, a s, i se de-
părtă, nu cum fusese vorba, pe fereastra din jos, ci peste
curte, încât oris, icine ar fi putut să-l vadă stăpânit numai
de gândul că mumă-sa trebuie neapărat să-i înapoieze lui
Bocioacă cât mai curând banii.

Simt, ea însă s, i el că e foarte greu să scoată atâta bănet
de la mumă-sa s, i-i era parcă căzuse rob vândut s, i vorba
era acum ca mumă-sa să-l răscumpere.

Sosit la Murăs, ul înghet, at, el nu trecu peste pod, ci o luă
pe gheat, ă. Nu era, ce-i drept, pârtie, s, i zăpada se îngros, ase
pe Murăs, , dar noaptea era senină, luminată de lună s, i de
zăpezi s, i el nu se temea că va da în vreun ochi. Tocmai jos,
departe de Murăs, la vale, scârt, âia o fântână cu cumpănă
prin linis, tea nopt, ii, s, i el îs, i îndrepta drumul după locul
de unde se auzea scârt, âitura. Era însă greu drumul prin
zăpadă,a trebuit să ocolească multe ochiuri s, i se apropia
miezul nopt, ii când a sosit la casa mumei sale, în dreptul
căreia Simina stătuse zgriburind peste un ceas, ca să vadă
când vine s, i dacă vine.

Mara, culcată de mult, sări speriată din culcus, când el
îi bătu la fereastră.

— Ce e? Ce s-a întâmplat? Ce vrei acum în cap de
noapte? întrebă ea aprinzând lumina.

— Te rog, răspunse el, să-i plătes, ti lui Bocioacă cât mai
curând banii pe care i-a dat pentru mine! Nu vreau să fiu
robul lor! Mai bucuros mă duc în cătănie.

Mara era femeie care nici des, teptată în miez de noapte
din somn nu-s, i pierde rostul.

— Es, ti prost, zise ea, nu înt, elegi nimic. Bocioacă a dat
bucuros banii: are fată, care în curând o să fie mare, s, i
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vrea să te t, ie aici ca să-i fii ginere.
Trică rămase ca omul căzut din cer.Asta nu-i trecuse

niciodată s, i nu putea nici acum să-i treacă prin minte. Era
peste putint, ă! Nu! pentru el fata lui Bocioacă nu era. Slugă
să-i fie, da! Bărbat, însă, niciodată!

— Te-au prostit, mamă! grăi dânsul. Nu e fata lor
pentru mine. Chiar dacă mi-ar da-o, nu-mi trebuie mie.
Nu vreau eu s-o pat ca Bocioacă! Cuprins apoi de o pornire
pătimas, ă, el adăugă: Nu s, tiu ce va fi gândind Bocioacă,
dar nevasta lui s, tiu că nu pentru fata ei, ci pentru sine vrea
să mă t, ie.

Asta o s, tia s, i Mara, dar ea vedea altfel lucrurile.
— Pst! zise ea, t, ine-t, i gura! Es, ti băiat tânăr s, i nu trebuie
să aduci rus, ine asupra casei stăpânului tău. Nu este ea
singura mumă care-s, i mărită fata după băiatul ce-i place
ei. T, ine-o cu vorba până ce nu-t, i dă fata, apoi scuipă-i în
fat, ă s, i-o să ai soacră care se teme de tine s, i nu t, i se urcă-n
cap. Fii, Trică, băiat cuminte: fata e bună, frumoasă s, i cu
avere, intri în casă bună s, i, dacă es, ti om tu, faci ce vrei din
ea.

— Nu vreau nimic! răspunse el. T, in numai să nu fiu
robul lor s, i te rog să mă scapi de dâns, ii.

— Prostii! grăi Mara. O să te gândes, ti s, i tu s, i-o să-t, i
vie mintea. De as, a noroc n-o să fugi.

— Mamă! zise el. Nu mă împinge la păcat! Eu mă-
ncurc rău cu stăpâna mea!

— Nu dau nici un ban! răspunse Mara îndărătnică.
Dacă te vei încurca, atâta pagubă! Ce pierzi?! Nu e rus, inea
mea, nici a ta, ci a ei!Vorba e să nu-t, i umble gura.

Trică se simt, ea ca pierdut.Acestea nu erau însă decât
începutul.Marta, pe care o lăsase în cea mai urâtă stare
sufletească, nu era dintre oamenii care stau, când îi arde
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ceva, cu mâinile-n sân.
S, tia că n-are Trică să scoată nici un ban de la mumă-sa

s, i put, in îi păsa, la urma urmelor, dacă va scoate ori nu. Se
temea însă ca nu cumva, venind vorba despre gândul lui
Bocioacă în ceea ce prives, tefata, Trică să-i spună Marei
ceva.

Se cutremură în tot trupul s, i părul i se făcea măciucă
de câte ori se gândea la aceasta.

Nu pentru că s-ar fi simt, it, poate, vinovată. Nu! În
gândul ei ceea ce făcuse s, i mai avea de gând să facă nu era
păcat. Mai făcuse ea as, a chiar s, i ca fată mare s, i nu-s, i făcuse
niciodată mustrări. De ce adică să-s, i facă? Dragostea, as, a
s, tia dânsa, e cu păcat s, i fără păcat: iar aceasta era dragoste
fără păcat, pentru care nu s, i-ar fi făcut mustrări nici dacă
Trică i-ar fi fost ginere. Îi era rus, ine că s, i-a dat, fat, ă cu
un băiat tânăr ca Trică, slăbiciunea pe fat, ă s, i nu se mai
simt, ea atât de tare ca mai nainte. As, a, din întâmplare, pe
neas, teptate s, i pe nevrute, căzuse oarecum orbis, în brat, ele
lui, s, i nu mai s, tia unde are să se oprească.

Îi venea un fel de les, in când îs, i dădea seama că nu e
în stare să zică nu când el zice da. Cum ar fi putut dânsa
să trăiască sub acelas, i acoperământ cu dânsul fără ca să
meargă mai departe s, i tot mai departe?

“Nu! îs, i zise ea. Nu e cu putint, ă să mi-l mai închipuiesc
ginere.”O durea inima de mumă, dar inima de femeie îi
s, optea parcă: “Ea poate, iar eu nu mai pot găsi altul!”

După ce Simina se-ntoarse cu vorba c-a stat peste un
ceas, dar pe Trică tot nu l-a văzut sosind la casa mumei
sale, Marta se duse s, i ea să se culce.

— Ei! îi zise ea lui Bocioacă, pe care-l des, teptase cu
hodorogelile ei din somn, cum rămâne cu Trică al tău?!
N-am spus că nu acasă se duce? Simina s-a întors s, i nici
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pân-acum nu l-a văzut sosind.
Bocioacă era supărat. Nu-i venea să creadă, dar nici

nu putea să se pună pentru dânsul în hart, ă cu nevastă-sa.
De! la urma urmelor,băiat era s, i el.

— Trică nu minte, grăi dânsul. La mă-sa e dus; se vede,
însă, că s-a abătut din drum.

— Asta e ceea ce zic s, i eu! întâmpină Marta. Să mă
ferească Sfântul de ginere care pleacă la mă-sa s, i se abate
noaptea din drum.

— As, ! parcă alt, ii sunt mai buni! grăi Bocioacă s, i se-
ntoarse cu fat, a la perete.

Dimineat, a însă tot l-a oprit pe Trică într-un colt, , ca
să-l întrebe unde a fost nainte de a se fi dus la mumă-sa.

Trică rămase ca trăsnit din senin; îi venea să fugă, să
intre în pământ.

Văzând strâmtorarea lui, Bocioacă nu se mai îndoia
că nevastă-sa are dreptate s, i era necăjit că l-a mai luat la
întrebare.

— Dacă trebuie neapărat să umbli după prostii, feres, te-
te, cel put, in, de jupâneasa, grăi el cam aspru s, i se duse în
treburile lui.

Trică se uită lung s, i oarecum blegit după el.“Feres, te-
te, cel put, in, de jupâneasa!”Cum să înt, eleagă el vorbele
acestea?! A simt, it Bocioacă ceva? L-a văzut cineva ies, ind
din bucătărie s, i i-a spus? Era peste putint, ă ca lucrurile,
dacă as, a era, să se sfârs, ească cu atât.

Dar el n-avea timp să se dezmeticească.
— Ce te-a întrebat jupânul? îl întrebă Marta, care stătuse
la pândă.
— Ne-a simt, it, răspunse el, ori i-a spus cineva ceva.
— Ei! s, i?! grăi dânsa. Prea mult nu-i pasă s, i lucru mare
n-ar fi nici chiar dacă ne-ar vedea. Vorba e că bani n-ai
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luat de la mă-ta.
Trică rămase în fat, a ei umilit ca robul în fat, a stăpânu-

lui.
— Fii om cuminte, Trică, îi zise ea, căci noi t, inem la tine s, i
pe urma noastră nici un rău nu poate să te ajungă.

Nici că-i rămânea lui Trică decât să fie om cuminte s, i
să i se supună Martei, care ea singură le învârtea toate.

Nu e însă nimeni stăpân deplin pe firea sa.Îi fusese lui
Trică totdeauna dragă Sultana fiindcă era fiica stăpânilor
săi. N-ar fi fost însă în stare să dea răspuns deslus, it, dacă
l-ar fi întrebat cineva cum sunt ochii ei s, i cam ce fel îi este
gura când râde.Acum nu mai voia s-o vadă s, i totus, i se uita
mai cu dinadins la ea, ba tremura când ea se apropia de
dânsul, s, i glasul i se îneca dacă trebuia să vorbească cu
dânsa. Se simt, ea vinovat s, i era, parcă, păcat să se uite la
ea s, i să stea în apropierea ei.

Ar fi fost împotriva firii femeies, ti ca Sultana să n-o
simtă aceasta. Ce s, tia dânsa?! ce putea dânsa să înt, eleagă?!
Vedea însă copila că nimeni pân-acum, nici chiar el, nu
s-a uitat încă la dânsa cu ochii lui,că nimeni nu tremura
ca dânsul, glasul nimănuia nu e înăbus, it ca al lui, s, i căuta
dinadins ca să fie cât mai des prin apropierea lui.

Asta-l ducea pe Trică la deznădăjduire, căci degeaba-s, i
punea de gând să se ferească de dânsa.

Se începuse recrutarea, s, i între calfele lui Bocioacă
erau patru băiet, i săraci cărora nu le rămânea decât să
meargă la cătănie. De voie, de nevoie, ei se duceau veseli;
inima ît, i sângera însă când vedeai plânsetele mumelor,
ale surorilor s, i ale rudelor de tot felul. Plângea s, i Mara cu
ele, căci era femeie miloasă; dar cum plângea acum s, i cum
ar fi plâns dacă feciorul ei ar fi stat s, i el în rând cu ceilalt, i?!
Abia acum simt, ea dânsa s, i simt, ea s, i Trică ce mare lucru
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e să ai pe cineva care t, ine la tine, s, i pe când Trică stătea
muiat s, i umilit, Mara umbla cu capul ridicat s, i-s, i purta
us, urel trupul greoi.

Tot n-avea nimeni fecior ca dânsa.Alerga Bocioacă,
nu-i vorbă, s, i pentru ceilalt, i mai pe la doctori, mai pe la
ofit, eri, mai pe la diregători, dar pentru feciorul ei făcuse
mai mult.

— Ce bine e pentru tine că n-ai să te mai temi! grăi
Sultana.
— Da, răspunse Trică tulburat, e bine!
— De! adăugă Marta, n-are oris, icine norocul lui Trică!

S, i mis, el ori smintit ar fi trebuit să fie Trică pentru ca
să nu se simtă norocos.

Deodată cu recrutarea începuse s, i Verboncul.Împărăt, ia
n-adunase de la băiet, i mai cu dare de mână banii decât ca
să-i împartă între alt, ii, oameni fără de căpătâi, care intrau
de buna lor voie la oaste, mai ales cătane bătrâne, care-s, i
făcuseră rândul s, i intrau acum din nou în oaste, ca să se
întoarcă, dac-ar avea parte să scape din război, cu bani
strâns, i acasă.

În vreme ce recrutarea se făcea cu us, ile închise, Ver-
boncul era în piat, ă, de fat, ă cu lumea ce stătea de dimineat, ă
până seara îngrămădită,ca să vază cine s, i cum intră.

La masa pe care se afla o lădit, ă cu bani, condica, o
sticlă cu vin, câteva pahare s, i o grămadă de s, epci cătănes, ti,
s, edea ofit, erul, el singur, iar în dosul lui era stegarul cu
steagul s, i două cătane înarmate,paza steagului.

Înaintea mesei stăteau apoi doi căprari buni de gură
s, i vivandiera, o femeie t, ant, os, ă s, i bine-mpanglicată, care
închina mereu paharele, lăuda viat, a ostăs, ească s, i poftea
mereu pe trecători să se apropie,să strângă mâna întinsă
de dâns, ii, să des, erte un pahar, să primească s, apca s, i să ia
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banii.
Acela care prindea mâna ori primea s, apca era prins,

trebuia să des, erte s, i paharul s, i, vrea, nu vrea, era trecut
în condică s, i i se număras, i o sută de florini drept bani de
cheltuială.

S, i nu unul era căruia i se-nfunda s, apca pe neas, teptate
în cap, apoi nu mai avea cui să i se plângă dacă păcatul
l-a dus pe acolo: tobas, ul bătea în tobă, trâmbit, as, ul suna,
steagul se desfăs, ura s, i nu-i rămânea decât să jure.

De aceea lumea toată era cuprinsă de spaimă s, i mumele-
s, i puneau sub lacăt feciorii, iar femeile îs, i t, ineau de pul-
pană bărbat, ii când,as, a, mai după-amiazăzi, zi, Verboncul
pleca cu muzica s, i cu steagul dezvelit de-a lungul ulit, elor
ca să îmbărbăteze s, i pe cei ce nu se-ncumetaseră să meargă-
n piat, ă.

Era greu lucru să fii om tânăr, să-i vezi trecând s, i să
nu te iei după dâns, ii.

În frunte, cu sticlele pline în mână s, i de gât cu vivan-
dierele, mergeau chiuind voinicii intrat, i peste zi, după
dâns, ii urmau căprarii cei buni de gură, apoi stegarul s, i
muzica, iar după tot, i, lumea adunată de pe la toate răspân-
tiile. Bus, tean ar fi trebuit să fii ca să nu alergi la portit, ă
ori la fereastră când s, tii că as, a lucru numai rar se poate
vedea.

Alergat-a s, i Trică, dar nu la portit, ă, căci acolo n-avea
voie să se ducă, ci la fereastra din casa cea mare, unde nici
Bocioacă nu intra decât în zile de sărbătoare.

Erau două ferestre, s, i Sultana, văzând pe Trică la cea
de la dreapta, a alergat ca să vadă mai bine, la cea de la
stânga.

Unde mai rămânea loc pentru Marta?S-a dus, ca să nu
se-ndesuie cu fiica ei, la cea de la dreapta s, i s-a lăsat pe
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umărul lui Trică.
Ce putea el să facă?! S-ar fi supărat foc dacă el s-ar fi

dat la o parte, apoi vreun lucru mare nici nu era.
— Sunt grea? întrebă Marta încet.

— Nu, răspunse el, dar ne vede fata.
— Ce-nt, elege ea?! grăi Marta s, i se lăsă mai grea, scot, ându-
s, i capul, ca să vadă mai bine alaiul Verboncului.

— Nu-t, i vine s, i t, ie să mergi cu dâns, ii? întrebă peste
câtva timp.
— Să mă ferească Dumnezeu! răspunse el.
— Să nu uit, i că mâine seară jupânul nu-i acasă! grăi dânsa
peste câtva timp. Eu te as, tept!

El nu-i răspunse nimic. Ce adică ar fi putut să-i răs-
pundă? Era peste putint, ă să nu meargă!

S, i ce era, la urma urmelor?!Omul, când nu mai s, tie
ce să facă, cu multe se împacă, cu multe se potrives, te, s, i
ziua următoare, des, i cuprins de neastâmpăr, Trică lucra
linis, tit la masă, alăturea cu celelalte calfe.

Bocioacă, având să meargă după-amiazăzi la târg, nu
mai croia, ci alegea de pe prăjinile atârnate în fund cojoa-
cele, pe care unul dintre ucenici le lua să le ducă pentru ca
să fie as, ezate în lada din car.

Iară Marta s, i fata ei lucrau, ca de obicei, la mescioara
as, ezată sub fereastra din fund.

Deodată us, a se deschise repede s, i dată-n perete s, i Per-
sida intră în casa plină, înaltă s, i frumoasă, cu părul încâl-
cit, cu hainele mototolite, pe ici, pe colo muiate s, i stropite
de sânge, cu fat, a aprinsă s, i cu ochii plini de văpaie sălba-
tică.

Privirile tuturora se îndreptară asupra ei, iar Trică se
ridică în picioare s, i făcu un pas spre dânsa. Îi venea s-o
apuce s, i s-o dea afară.Înt, elegea el ce s-a întâmplat, dar de
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ce trebuia să-i facă rus, inea aceasta? Ce căuta ea aici? de
ce nu îl lasă pe el în pace?

— Trică, zise ea fără ca să t, ie seama de ceilalt, i, ori es, ti
om, ori nu es, ti om, ori îmi es, ti frate, ori nu-mi es, ti: noi
batjocura aceasta nu putem s-o suferim! Tu m-ai legat de
el: trebuie să-i arăt, i că n-ai uitat ce t, i-a zis atunci.

— Ba te-ai legat tu însăt, i, răspunse el supărat.
— M-ai ajutat, Trică, m-ai ajutat, grăi dânsa.Uitându-se
apoi împrejur, îi era greu mai ales de Marta s, i de Bocioacă.
Trebuia să le deslus, ească toate, să le arate cum s-au pe-
trecut lucrurile, să-i încredint, eze că ea nu e vinovată de
nimic.

— T, i-am spus, începu ea linis, tită, că iar i-a intrat di-
avolul pe sub piele: îl roade ceva, nu s, tiu ce, dar îl roade,
petrece nopt, ile în nedumerire, e mereu răstit, se îmbată
adeseori s, i joacă din nou cărt, i.Le-am suferit toate fiindcă
n-am ce să fac. Am însă s, i eu suflet milos,am inimă de om
s, i nu pot să le înghit toate. Astă-noapte l-am lăsat jucând
cărt, i cu Binder de la Steueramt, cu Frant, pânzarul s, i cu Lu-
gojanu jeleparul, care avea bani mult, i fiindcă era în drum
spre Zam,unde plecase ca să cumpere boi. Astă-dimineat, ă,
când m-am sculat,i-am găsit tot la cărt, i, tăcut, i s, i istovit, i,
supt, i la fat, ă s, i galbeni ca ceara.Mai ales Frant, s, i Lugojanu
erau prăpădit, i fiindcă pierduseră mult s, i tot mai pierdeau
încă. As, a e cartea: n-ai ce să-i faci când începe odată să-t, i
vie rău. Dar tocmai dâns, ii t, ineau ca jocul să meargă îna-
inte, ca doară să se întoarcă cartea. Eu fierbeam în mine,
fiindcă îmi era milă de dâns, ii, vedeam că nu se întoarce s, i
s, tiam că nici nu are să se întoarcă cartea. S, i e păcat greu
să iei bani de la oameni as, a! Înt, eleg să joci ca să-t, i treacă
timpul; înt, eleg să joci când nu s, tii dacă o să câs, tigi ori o să
pierzi; e însă o mis, elie să joci când s, tii că numai câs, tigul
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poate să-t, i vie. I-am făcut dar semn lui Nat, l ca să-nceteze.
S-a făcut că nu mă înt, elege. Am mai tăcut, am mai răbdat,
dar nu puteam să-i las când vedeam că nici unul dintre
dâns, ii nu s, tie ce face. “Nat, l, îi zisei dar peste câtva timp,
n-ar fi oare bine să mai lăsat, i cărt, ile, să vă odihnit, i put, in,
să traget, i un pui de somn, s, i apoi iar putet, i începe...” I-am
vorbit cu blândet, e, cu glas dulce, ca unui copil. El însă?
Nici n-auzea, nici nu vedea! Ei bine! urmă ea înviorată s, i
aruncând o căutătură împrejur,tu mă s, tii cum sunt! Nu
sunt pripită, nu mă iut, esc, dar nici nu mă dau îndărăt când
s, tiu că e bine să fac un lucru, ci merg orbis, înainte.Ce-mi
mai rămânea de făcut? Un singur lucru: să pun mâna pe
cărt, i s, i să le arunc în foc. S, tiind dar că mai sunt câteva
perechi în dulap,le-am luat pe nesimt, ite pe aceste s, i le-am
ascuns, apoi m-am apropiat de masă, am pus mâna pe
cărt, i s, i am alergat cu ele la gura sobei. Îl s, tii acum pe Nat, l:
el nu s-aprinde când se mânie, ci râde. A râs s, i când a văzut
c-arunc cărt, ile în foc, apoi s-a dus la dulap, ca să ia altele.
Văzând apoi că nu mai sunt cărt, ile la locul lor, a venit la
mine s, i mi-a zis încet: “Nu mă face de rus, ine: oamenii au
pierdut s, i vor zice că le fac acestea numai ca să nu-s, i mai
poată câs, tiga banii înapoi”.“Nu-mi pasă ce vor fi zicând
ei, îi răspunsei, când s, tiu c-as, a e bine.”“Dă-mi cărt, i, grăi
el, că, dacă nu, sparg tot ceea ce vezi în casa aceasta. Eu
sunt aici stăpân!” “Pe toate, dacă vrei, îi răspunsei, nu însă
s, ipe mine, nici pe voint, a ta.” Ei bine! urmă ea după o mică
răsuflare,numai văzând cu ochii at, i putea să înt, eleget, i că
nu e chip să trăies, ti cu asemenea îndrăcit. Înt, eleg să rupi,
să frângi, să spargi, să omori chiar când te ia mânia oarbă,
de nu mai s, tii ce faci. Om însă în toată firea, potolit ca
oris, icare din noi acum, numai s, i numai ca să mă sperie
pe mine, el a dat râzând cu pumnul în geamurile dulapu-
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lui, de s-au risipit sfărâmate prin casă. Mă cunos, ti, Trică,
urmă ea mai iute, s, i s, tii că eu nu mă sperii. Când văzu că
nu-i dau cărt, ile, se duse la oglinda cea mare s, i o făcu s, i pe
aceea bucăt, i-bucăt, ele. Ce să faci cu asemenea om? Îl s, tii
că e tare ca un bivol: degeaba m-as, fi opintit să-l opresc,iar
ceilalt, i se uitau la el râzând, parcă le plăcea să-l vadă ce
face.

— Să-i fi dat afurisitele de cărt, i, grăi Marta, s, i să-l fi
lăsat în s, tirea Domnului.

— Ferit-a Dumnezeu! răspunse Persida. “Să nu mai
spargi, Nat, l, că femeie, cum sunt, te pălmuiesc în fat, a
acestor oameni s, i nu-mi mai pasă ce va urma!”

— Rău ai făcut, zise Marta, care nu se mai putea stă-
pâni.
— N-aveam ce să fac, îi răspunse iar Persida. Tot era mai
bine să dăm unul în altul decât să sfărâmăm toate lucru-
rile din casă. Auzind zgomotul, Bandi, băiatul, a alergat
speriat în casă. Nu mai eram acum singură: băiatul t, ine,
ziceam, la mine s, i o să-mi sară în ajutor, apoi,dac-ar fi rău
de tot, n-ar mai sta nici ceilalt, i cu gurile căscate. M-am
repezit deci la el, ca să-l opresc. “Nu te apropia, îmi zise
el tot râzând,că nu s, tiu unde mă opresc dacă încep odată.
Mi-a fost destul, m-am săturat, sunt plin până în gât! Es, ti
urgia lui Dumnezeu, blestemată să strici viat, a celor ce se
apropie de tine. Uite! urmă arătând spre Bandi,atât om
t, i-a mai rămas s, i t, ie în lumea aceasta, corcitura asta, pră-
păditul ăsta, despre care nici chiar tatăl său nu mai vrea să
s, tie; ceilalt, i tot, i,până chiar s, i mumă-ta s, i fratele tău, te-au
părăsit. Ai dat bani pentru el, ca să-l răscumperi, s, i tot nu
mai dă pe la tine...”

Trică se cutremură s, i mai făcu un pas înainte, gata de
a pleca.
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— As, teaptă, îi zise ea, că nu le s, tii încă toate. Auzind vorbele
lui, Bandi, băiatul, n-a zis nimic, ci a sărit la el s, i l-a mus, cat
de umăr. Am sărit s, i eu s, i nu s, tiu ce-a urmat mai departe...
Uite! urmă ea sumecându-se, ca să-s, i arate vânătăile de
pe brat, e. Uite! zise ea, ridicând fără sfială cămas, a, ca să
arate vânătăile de pe pulpe. As, a mi-e tot trupul.Nu-mi
pasă! Are să mă doară câtva s, i apoi trece. Carnea de om se
drege ea de ea. N-am să mai trăiesc cu el, s, i am scăpat de
toate.Rus, inea însă, rus, inea pe care mi-a făcut-o trebuie s-
o s, terg! Trebuie să vadă omul acela că tu s, i mama nu v-at, i
lepădat de mine, că nu pentru mine, ci pentru el n-at, i mai
venit să mă vedet, i. A rămas acum singur acasă s, i sparge,
frânge, taie înainte... E păcat, Trică, e pagubă,dar nu-mi
pasă: rus, inea însă trebuie s-o s, tergem. Tu vii cu mine.

Marta îi făcu lui Trică semn să stea, s, i Trică rămase
nemis, cat în loc. Îi era greu, s, i-ar fi dat tot ceea ce îi era
mai scump ca Sultana,copila nevinovată, să nu fi fost s, i ea
de fat, ă, dar el nu se mai putea mis, ca din loc.

— Dar rus, inea pe care ne-ai făcut-o tu nouă? grăi el
în cele din urmă. E adevărat, Persido, că tu es, ti o grea
nenorocire pentru tot, i cei ce t, in la tine! Tu t, i-ai făcut-o:
tu s-o port, i.

Persida stătea ca stean de piatră în mijlocul celor ce se
uitau cu milă la dânsa când Mara se ivi în prag s, i se opri
dând din cap.

Aflase cele petrecute, alergase la cârciumă s, i venise
aici pe urma Persidei.

Persida se dezmort, i. Mama ei, tot mama ei, sărmana.
— Nu te-ai săturat nici acum de el?! întrebă Mara.
— Mi-a fost destul, îi răspunse Persida; s, i dac-as, fi omorât
pe tata, mi-as, fi spăs, it păcatul.

— Lasă-l! grăi Mara. Mult, umes, te lui Dumnezeu c-ai
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scăpat de el. Iară tu, Trică, n-ai să te amesteci, urmă peste
put, in. Mult, umes, te lui Dumnezeu că t, i-ai găsit stăpâni
oameni buni.

Era mâhnită Mara, de-ar fi fost în stare să sară cu ghea-
rele la afurisitul de neamt, , dar se simt, ea fericită cum nu
s-a mai simt, it în viat, a ei, căci îs, i s, tia fata scăpată s, i feciorul
pus pe cale bună.

Nu era însă fericită Persida, iară Trică se simt, ea foarte
nenorocit.Se adunaseră deodată toate, prea multe se în-
grămădiseră pe capul lui: jupânul se pregătea de plecare,
jupâneasa-l as, tepta deseară. Persida plecase greu mâhnită,
iară Sultana nu se mai uita la el ca mai nainte, ba scăpase
chiar vorbele: “De ce nu te-ai dus cu sora ta?” Se simt, ea
ca legat cot la cot, dar el lucra cu celelalte calfe la masă s, i
nu zicea nimic, căci n-avea cu cine să-s, i împărtăs, ească
gândurile.

După-amiazăzi el începu să se nelinis, tească s, i se făcu
din ce în ce mai tăcut s, i mai neastâmpărat. Când sunetele
muzicii străbătură-ncasă, calfele s, i ucenicii se puseră-n
mis, care, ca să se ducă să vadă Verboncul. Trică stătea ca
bătut cu cuie pe scaun. Deodată însă, când muzica sună
mai de aproape, el se ridică drept, îs, i scutură o dată capul,
apoi se repezi spre us, ă.

Nu putea nimănuia să-i treacă prin gând că el, care
fusese răscumpărat cu bani atât de grei, s-a pornit atât de
repede ca să alerge laVerbonc s, i să-s, i pună s, apca-n cap.
Bocioacă se uită deci mirat la el,iar Sultana începu să râdă.
Marta simt, ise însă de mult că nu-i e lui Trică a bine s, i,
văzând acum fat, a lui înăsprită s, i mis, cările lui iut, i,înt, elese
numaidecât gândul lui.

— Trică, strigă ea cuprinsă de spaimă, unde te duci?!
Ce vrei să faci?! Nu-l lăsat, i! urmă apoi peste put, in, aler-
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gând după el. Nu-l lăsat, i,că se dă la Verbonc!
Bocioacă începu s, i el să râdă. Auzi nebunie! De ce

adică să se dea la Verbonc?
Trică se opri s, i se-ntoarse pe jumătate napoi.

— Am, zise el, să mă răscumpăr eu, ca să nu-mi mai poată
nimeni arunca vorba că m-a cumpărat cu bani!

Pornind apoi înainte, el se duse — nu în fugă, ci cu
pas, i mari s, i greu călcat, i.

Bocioacă, înt, elegând acum s, i el, porni după dânsul
strigând mereu:
— Nu-l lăsat, i! Punet, i mâna pe el!Iară Sultana, care nu
putea nici acum să-s, i dea seama despre cele ce se petrec,
stătea uimită în pragul casei s, i se uita când la muma ei,care
se făcuse galbenă ca ceara, când la Trică cel nalt s, i spătos,
care trecea înainte aruncând în dreapta s, i în stânga pe
calfele ce i se puneau în drum ori puneau mâna ca să-l
oprească.

Ies, it apoi la ulit, ă, el o luă spre Verboncul care nu sosise
încă la casa lui Bocioacă.

— Stat, i! strigă el ridicând amândouă mâinile, că sunt
s, i eu aici s, i merg cu voi dacă mă primit, i!

Lumea se opri, muzica încetă s, i un fior rece trecu prin
lumea adunată în alai. Era în acel “stat, i!” s, i-n acele brat, e
ridicate în sus ceva ce te făcea să simt, i că omul acesta nu
as, a din senin, nici din us, urint, ă intră în rândul celor ce iau
s, apca în cap, s, i într-o clipă lumea se-ngrămădi împrejurul
lui Trică, pe care tot, i îl s, tiau s, i mult, i îl iubeau.

“Ura! ura!” strigară cât, iva când el luă s, apca s, i s, i-o
înfundă în cap. “Ura!” strigără apoi cu tot, ii când el se
îmbrăt, is, ă cu unul din căprarii buni de gură s, i luă sticla
de vin ca să închine s, i ca fulgerul trecu din gură în gură
vestea că Trică, feciorul Marei, omul de credint, ă al lui
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Bocioacă, starostele cojocarilor, des, i răscumpărat, a intrat
la Verbonc, mare lucru trebuia să fie la mijloc, s, i lumea
alerga din toate părt, ile, să vadă.

Când alaiul se porni iar înainte, era prea strâmtă ulit, a,
s, i Trică mergea prin fat, a casei lui Bocioacă în frunte, cu
s, apca pe ureche, cu sticla de vin t, inută în sus s, i chiuind ca
la nuntă.

— Cu bine, după război! strigă el închinând spre casa
plină s, i-s, i urmă drumul înainte.

Nu mult trecu însă, s, i alaiul iar se opri, t, inut în loc de
Mara, care venise cu fiica ei ca să-s, i ia feciorul.

Era, sărmana de femeie, ca una căzută din cer când
vecinele alergau să-i spună că Trică s-a dat la Verbonc. Nu-
nt, elegea, nu credea că e cu putint, ă una ca asta. As, teptase
atâta timp să-s, i vadă fata iar acasă,s, i acum, când o vedea
hotărâtă de a părăsi pentru totdeauna pe neamt, ul ei atât
de urgisit s, i îs, i s, tia s, i feciorul scăpat s, i bine as, ezat încasa
lui Bocioacă, îi era parcă nu mai are nimic de dorit s, i că-
zuse oarecum obosită de mult, umire sufletească.

Cum ar fi putut ea să creadă că tocmai acum i se strică
toate planurile?

A început să râdă cu hohot când a văzut spaima Persi-
dei, care înt, elese numaidecât hotărârea fratelui său.

Era o nebunie! Împărăt, ia, după ce a luat o dată banii,
nu mai avea nici un drept asupra lui. Ea râse din nou
când Persida-i spuse că Trică are să capete banii înapoi. O
treceau fiorii când se gândea că feciorul ei o să primească
deodată atâta sumă de bani; dar nu credea că împărăt, ia o
să fie atât de proastă ca să-i dea banii după ce-i are o dată.

As, a, râzând mereu, a trecut Murăs, ul, s, i mai vârtos
râdea când l-a văzut, în sfârs, it, pe Trică cu s, apca pe ureche.
Ah! ce bine îi s, edea!Ah! ce fecior! Nu era nici unul ca
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dânsul!
Trică se cutremură în tot trupul când le văzu. Apoi, cu-

prins de o pornire dureroasă, făcu cât, iva pas, i spre mumă-
sa, o îmbrăt, is, ă lung s, i o sărută de mai multe ori, în vreme
ce Persida începu să plângă, s, i plângeau tot, i văzând-o pe
dânsa plângând.

Ca să scape, Trică se desfăcu, ridică iar sticla cu vin
s, i, cu lacrimile în ochi, începu să chiuiască din nou, încât
răsuna tot oras, ul.

— Muzica! să cânte muzica! strigă Mara ca ies, ită din
fire s, i începu să bată din palme.

Tot n-avea nimeni fecior ca dânsa! S, i pornit alaiul
înainte, ea mergea în frunte alăturea cu feciorul ei, sărind
mereu ca în joc, chiuind din răsputeri s, i bătând mereu
în palme, luată de vârtejul din care nu putea să-s, i scoată
feciorul.

Iară Persida cea înaltă s, i frumoasă, femeie asupra că-
reia se opreau toate privirile, mergea pierdută s, i plângând
după dâns, ii.

Căprarul cel bun de gură a mers cât a mers sfiicios
alăturea cu dânsa. Luat însă în cele din urmă s, i el de vârtej,
o cuprinse cu brat, ul s, i începu să joace cu ea.

— Ce păcat că nu pot să merg s, i eu cu voi! grăi dânsa
s, i-l dete încet la o parte.
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Norocul casei

— Lasă, draga mamii, că toate au să iasă bine. Are fiecare
norocul lui. Au păt, it-o altele s, i mai rău decât tine s, i tot
au ajuns femei cu casă bună. Es, ti, la urma urmelor, ca s, i
când ai fost cununată cu el, s, i toată lumea te s, tie că i-ai
fost sot, ie credincioasă s, i harnică s, i multe ai suferit de la
dânsul. Femeie ca tine n-are decât să aleagă între cei mai
bunica să-s, i găsească bărbat.

As, a vorbea Mara ca să-s, i mângâie fata.Trecuse miezul
nopt, ii, s, i ele, des, i obosite moarte, nu puteau să doarmă în
culcus, urile lor.

— Nu-mi mai trebuie bărbat, răspunse Persida; eu nu
mai pot să am bărbat.

Vorba asta Mara nu putea s-o înt, eleagă, dar nu putea
nici Persida să-i spună de ce adică ea nu mai poate să aibă
alt bărbat afară de Nat, l.Prea ar fi fost grea lovitura dacă
i-ar fi spus că e cununată cu dânsul.

— Prostii! grăi deci Mara, care înt, elegea lucrurile cu
totul altfel. Poate o femeie ca tine oris, icând...

Luată apoi pe dinainte de dorint, a de a o molcomi, ea
nu se mai putea stăpâni.

— Banul, draga mamii, urmă ea, banul e mare putere,
el deschide toate us, ile s, i strică toate legile, iar tu ai bani,



destui bani, mult, i bani.Uite! urmă ea, făcându-s, i mustrări
c-a scăpat vorba. T, i-o spun fiindcă nu mai es, ti copilă s, i tre-
buie s-o s, tii, ca să te simt, i: eu am adunat pentru voi put, in
câte put, in s, i din ce în ce mai mult. M-a ajutat Dumnezeu,s, i
put, ine sunt pe aici prin apropiere fetele care au zestre ca
tine.

Persida se ridică put, in în culcus, ul ei. S, tiuse ea că are
mama ei bani! acum însă ar fi voit să-i vadă fat, a, căci din
tonul cu care vorbea, banii păreau mult, i, s, i parcă din fat, a
ei ar fi putut să-i numere.Era însă întuneric în casă.

— Câteva mii să fie, grăi Persida, nu se sperie nimeni
de ele.
— Nu vorbi, fata mea, de mii, îi zise Mara, ci numără cu
zecile de mii. Nu degeaba am ostenit eu; nu degeaba mi-
am tras de la gură.Ce-i al tău e al tău; ce-i al lui Trică e al lui
Trică; ce-o să mai rămână vet, i împărt, i între voi. Asta s-o
s, tii, ca s-o s, tii, dar să n-o spui nimănui.Nu es, ti tu oris, icine!

Persida tăcu.În zadar! puterea banului e mare, s, i ea
se simt, ea cu totul altfel acum, când s, tia din gura mumei
sale că are zeci de mii puse la o parte s, i bine păstrate, cum
numai Mara s, tia să păstreze.

Doamne! Nat, l s-ar mira s, i el dac-ar s, ti-o aceasta s, i
s, i-ar da silint, ele să intre în voile bătrânei, s-o îndulcească,
s-o momească. Hubăr,bătrânul, ar vorbi s, i el cu totul altfel
dac-ar s, ti că feciorul lui ia zestre mare.

De ce adică Nat, l era mereu posomorât s, i răstit? de
ce era nerăbdător? de ce bea? de ce juca cărt, i? de ce era
nemult, umit cu soarta lui? Pentru că era deprins să trăiască
bogat s, i trăia acum sărac, scos de dânsa din averea lui.

Îi venea să se ridice din culcus, ul ei s, i să alerge la el, ca
să-i spună s, i să-l roage, să-i moaie, să-i îndulcească firea.
În zadar, afară de dânsul nu era pentru dânsa bărbat pe
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lume, fără de căsnicie nu e viat, ă s, i numai cu dânsul putea
dânsa să-s, i închipuiască căsnicia.

Asta trebuia s-o înt, eleagă s, i mama ei, s, i o înt, elegea
dacă-i spunea că sunt cununat, i.

Acum, în clipa aceasta, putea să i-o spună, era chiar
datoare, pentru ca ea să s, tie cum stau lucrurile s, i să nu-s, i
mai facă gânduri des, erte.

— Mamă! s, opti ea.Mara adormise.
— Mamă! grăi mai tare.Mara dormea pierdută în som-
nul greu al omului obosit.Persida se ridică speriată din
culcus, ul ei.Iar se simt, ea singură, părăsită, nepăzită de ni-
meni s, i, cu o putere neîmblânzită, o cuprinse pornirea de
a se duce la el. Nu putea dânsa să doarmă în altă casă când
avea casa ei. Ce făcea el singur? Cum putea dânsa să-l lase
singur?!

Ca apucată de nebunie, ea se dete jos din pat, se îm-
brăcă în pripă s, i ies, i tiptil din casă, apoi o luă ca o stafie
prin noaptea geroasă drept spre Sărărie, t, inând drumul
peste Murăs, ul înghet, at după zarea luminii de la cârciumă.

Nat, l era dus, nu s, tia nimeni unde, s, i cârciuma rămă-
sese în paza lui Bandi, câinele credincios, care sări speriat
în picioare când o văzu pe Persida în prag.

Iară Persida nici că-l băgă în seamă, îi era parcă a căzut
din cer de la mari înălt, imi în prăpastie adâncă s, i se afla
tot în cădere.

As, a a găsit-o Nat, l când s-a întors cam amet, it de vin
acasă.
— Aha! grăi dânsul. Tot s-a-ntors doamna! S, tiam eu că nu
pot, i tu să trăies, ti fără de mine: e scris în steaua sub care
ne-am născut c-avem să trăim împreună până ce nu ne
vom fi mâncat de vii unul pe altul.

Persida se uită la el cuprinsă de înduios, are, cum muma
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se uită la copilul pornit în căi rele.
Ce putea dânsa să vorbească cu omul acesta?!

— Dar bine c-ai venit, urmă tolănindu-se pe pat, căci tot
n-avea cine să-mi tragă cizmele... Trage! adăugă apoi s, i-s, i
întinse piciorul.

Era obis, nuită Persida să-i tragă cizmele s, i să i le curet, e
de noroi. Ea-l învăt, ase as, a. Niciodată însă pân-acum el nu
i-o ceruse asta, s, i ea se rus, ină de starea în care ajunsese
fat, ă de el.

Dar ce putea să facă?! Cu de-a sila, dar le trase, apoi
rămăsese uitându-se mâhnită la el.

— Bine, zise ea, nu t, i-e t, ie rus, ine de ceea ce ai făcut?
— Nu, răspunse el, nu mi-e deloc rus, ine. De ce să-mi fie
rus, ine? Dac-as, fi orb, nu mi-ar fi rus, ine; dac-as, fi surd, nu
mi-ar fi rus, ine;sunt cum m-a lăsat Dumnezeu, as, zice, s, i
tot as, a zic s, i acum. Nu vezi tu că mie-mi lipses, te ceva? Nu
sunt om în toată firea. E o nenorocire,dar n-am ce face!

Ce mai putea să-i zică?!
— Cum ai putut tu să las, i casa as, a singură? grăi dânsa
peste câtva timp.

El se ridică s, i se uită la dânsa frământat în luptă cu
sine.
— N-am lăsat-o singură, îi răspunse apoi râzând cu amă-
răciune. A rămas aici fratele meu Bandi. Da! urmă el, să
s, tii că mi-e frate, frate adevărat, feciorul tatei, întocmai ca
mine! Uită-te bine la el s, i-o să vezi s, i tu că as, a este. Mi-e
frate! Asta-i izvorul tuturor nenorocirilor!

Persida nu se putea dezmetici.
— Vorbes, ti într-aiurea? grăi dânsa.
— Nu! răspunse el. Sunt cam amet, it s, i nici nu t, i-as, fi spus-
o dacă n-as, fi, dar s, tiu foarte bine ce spun: Bandi, băiatul
Reghinei, e fratele meu. Îl văd, îl simt că mi-e frate s, i-mi
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aduc aminte de Reghina... M-aiînt, eles? Tata e om bun, dar
s-a înrăit, fiindcă nu poate să uite s, i să ne ierte pe mine s, i
pe mama. Tu es, ti suflet bun, Persido, inimă de diamant:
ce ai avut să iei asupra ta blestemul căzut pe capul nostru?!

Persida-s, i dete seamă de marea asemănare ce era între
Bandi s, i Hubăr s, i nu se mai îndoi că Nat, l are dreptate.

— Sărman de tine s, i de mine, sărmani de noi tot, i!
strigă ea cuprinzându-l cu brat, ele. Să n-o simtă cumva
Bandi aceasta, că mult t, ine la răposata lui mumă s, i urât
lucru se-ntâmplă!

— Să n-o simtă, zic s, i eu, grăi Nat, l, dar tata trebuie să
facă ceva, m-ai înt, eles? Trebuie să facă ceva!

— Da! grăi Persida, s, i ei începură să stea la sfat, parcă
nu s-ar fi certat niciodată-n viat, a lor.

Iară Mara...Visase noaptea toată pe feciorul ei, s, i dimineat, a
tot cu gândul la el s-a des, teptat din somn. Nu se putea
dezmetici cum au venit lucrurile s, i ce a făcut el ca s-o ia pe
dinainte s, i s-o ducă cu dânsul. Îs, i aducea numai aminte
că s-a uitat o dată la el, a văzut că nu e chip să-l abată de la
hotărârea lui s, i a început să bată în palme. Cu totul altfel
s-ar fi petrecut însă lucrurile dacă dânsa nu s-ar fi putut
mângâia cu gândul că are iar pe fata ei la sine. Ea sări deci
speriată din pat când se încredint, ă că culcus, ul Persidei e
des, ert s, i nici hainele ei nu mai sunt aci.

Le înt, elese toate într-o singură clipă.“Neam îndrăcit!
strigă dânsa. Dacă s, i-au pus odată ceva în gând, nu e chip
să-i mai scot, i din ale lor.”

Ea se as, eză îndărătnică pe scaun, nu supărată, nu în-
durerată, ci tare hotărâtă de a nu se mis, ca, de a nu face
nimic, de a arăta că nici pe dânsa nu poate nimeni s-o
scoată din ale ei.

Ca totdeauna când nu mai s, tia ce să facă, s, i acum
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simt, ământul ei covârs, itor era că toate au să iasă în cele
din urmă după gândul ei s, i că copiii ei pot să dea în gropi,
pot să sufere, dar nu pot să piară s, i tot la ea au în cele din
urmă să se întoarcă.

De aceea a râs cu un fel de mult, umire răutăcioasă când
a aflat, peste câteva zile, că Nat, l iar a bătut pe Persida.

Ar fi voit să-i scoată omului aceluia ochii cu ghearele,
dar îi părea bine.

“As, a-i trebuie! zicea. Să-s, i vie în fire!”Săptămânile
s, i lunile treceau. Persida trăia din ce în ce mai rău cu
sot, ul ei, dară Mara nu-s, i schimba gândul: putea Persida
să rabde,că-i făcea bine răbdarea.

Tot astfel, când a venit s, tirea că războiul s-a pornit cu
italienii, Mara se ruga mereu la Dumnezeu să aibă în paza
lui pe feciorul ei,dar se bucura oarecum când se gândea la
suferint, ele prin care el trebuie să treacă.

Sunt însă în lumea aceasta cu putint, ă s, i lucruri care o
moaie chiar s, i pe Mara.

Mai pe toamnă Mara află că Persida iar e în stare binecuvântată.Nu-
i venea să creadă s, i nu putea să-s, i dea seama dacă e bucu-
rie ori întristare simt, ământul viu care o cuprinde când se
gândes, te că tot ar fi cu putint, ă.

“Grozavă nenorocire!” zicea dânsa, s, i totus, i îi venea
să se ducă s, i să-s, i ia fata cu puterea de câte ori afla că s, i
acum tot o mai bate Nat, l.I se răscolea toată firea când se
gândea că iară s-ar putea întâmpla ca în rândul trecut.

Iar dacă nu, dacă Dumnezeu se îndură, Persida era
legată, nedespărt, ită pe toată viat, a de dânsul, s, i Marei îi
venea să se ducă la dânsul să-i spună că-l iartă, că vrea
să se împace cu dânsul s, i-i dă fată cu zestre,numai să se
cunune... Parcă însă tot mai era timp, trebuia să as, tepte.

As, a s-a frământat Mara luni de zile de-a rândul s, i nu
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s-a mis, cat decât pe la Sf. Nicolae, când iar a trimis moas, a
după dânsa.

— Zice, grăi Talia, să nu te nelinis, tes, ti, că toate sunt
bune!Mara era, cu toate aceste, ba tocmai de aceea, foarte
nelinis, tită. Îi venea să-s, i smulgă părul din cap, să-s, i mus, te
carnea de pe trup, s, i mergând cu pas, i iut, i s, i mărunt, i, iar
nu rar călcat, i ca altădată, spre cârciuma de la Sărărie, ea îs, i
zicea mereu: “Nemernico! Ticăloaso!”De mult ar fi trebuit
să vină s, i nu se putea ierta că n-a venit.

“O, Doamne! grăi în cele din urmă, ca să se mai molco-
mească ea însăs, i pe sine, dar tot om dat de la Dumnezeu
e, s, i botezul o să-l sfint, ească s, i pe el.”

Da! botezul sfint, es, te chiar s, i pe copiii adunat, i din
margine de drum.Ea, cu toate aceste, se opri, ajunsă la
intrare, ca în fat, a unei primejdii.

— E aci neamt, ul? o întrebă pe Talia.
— Nu e, răspunse aceasta, a plecat pe-nserate s, i nu-i e
obiceiul de a se întoarce înainte de cântatul cocos, ilor.

S, i nu s-a abătut Nat, l nici astă dată de la obiceiul lui.
Plecase supărat, muncit de gânduri grele, încât nu mai
s, tia nici el ce are să facă s, i-s, i petrecuse timpul cuprins de
viu neastâmpăr.

Târziu după miezul nopt, ii, când s-a întors istovit s, i
cam amet, it acasă, toate erau trecute s, i în iatacul luminat
de o candelă se făcuse linis, te adâncă.

Persida dormea cuprinsă de somn întăritor, încât abia
i se mai simt, ea răsuflarea, iară Mara se as, ezase pe patul
lui s, i fusese s, i ea biruită de somn.

Văzând pe Mara, el se opri s, i stete o clipă, apoi voi să
iasă, să plece, să se ducă, să fugă: îi era rus, ine, îl cuprinsese
un fel de spaimă,parcă o grea pedeapsă îl as, tepta.

El însă nu putea să plece: se simt, ea ca înfipt în pământ.Prin
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linis, tea nopt, ii se auzea un fel de morfoleală gingas, ă: co-
pilul, îmbăiat, înfăs, at s, i as, ezat, după obicei, lângă muma
lui, nu dormea,ci îs, i dusese mâinile la gură s, i îs, i sugea
pumnii.

Inima lui Nat, l se strânse s, i mintea lui se lumină deo-
dată, parcă toată noaptea ar fi dormit s, i n-ar fi văzut bău-
tura cu ochii lui.

Era un copil acolo, chiar copilul lui.Ah! de ce i l-a dat
Dumnezeu?! Ca să-l certe cu toată asprimea.Nu! Copilul
acesta nu poate să trăiască! S-a născut numai ca să moară.
Chinuită în toată clipa s, i mereu bătută, Persida n-a putut
sădea viat, ă decât unei stârpituri; îl vedea, parcă, stâlcit,
cu oasele strâmbe, cu fat, a pocită, o adevărată spaimă, s, i,
cuprins de fiori, el începu să tremure aducându-s, i aminte
de Reghina s, i de copilul ei.

S, i dacă i-ar fi dat, cu toate aceste, să trăiască?Grozavă
nenorocire!S, i totus, i...“Doamne! zise el cu ochii plini de
lacrimi, ceartă-mă pe mine, ceartă-mă cu toată asprimea,
dar lasă-l pe el, păzes, te-l, t, ine-l, orb să fie, surd să fie, slut
să fie, schilod să fie, numai a om să semene, căci tot al tău
este, tot t, ie are să t, i-l păstreze sărmana aceasta de femeie.”

Tiptil apoi, pas cu pas, călcând în vârful degetelor, cu
inima încles, tată s, i tremurând în tot trupul, el se apropie
de pat, ca să-s, ivadă copilul.

Ce putea să vadă?Un copil abia născut nu e, la urma
urmelor, decât o bucăt, ică de carne fără ochi, care se mis, că
în toate amănuntele ei. El însă nu maivăzuse în viat, a lui
ceva atât de frumos ca copilul lui, cu fat, a ceea rotundă,
plină s, i viu mis, cată s, i cu degetele cele lungi s, i subt, iri la
mânus, it, ele de om.

Ah! cum ar fi vrut să-l desfăs, ure, ca să-l vadă întreg,
să-l pipăie cu mâna, să se încredint, eze că e întreg, că setea
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de viat, ă, care-l făce să-s, i sugă cu atâta neastâmpăr pumnii,
îi străbătea întreaga fiint, ă.

“De ce, Doamne, atâta bunătate? Căci eu nu sunt vred-
nic de ea”, zise el adânc înduios, at s, i nu-s, i mai putu stăpâni
plânsul.

Persida-s, i deschise ochii s, i-i deschise mari s, i-i îndreptă
oarecum dormind, mirată s, i nedezmeticită spre el.

— Ah! Doamne! zise el în românes, te. Iartă-mă, Per-
sido, că te-am des, teptat, dar nu mai pot! Nu mai pot! zise
el iar s, i izbucni în plâns înăbus, it.

Persida-i întinse mâna s, i-l apucă de brat, , ca s, i când
s-ar fi temut că se duce s, i-ar fi voit să-l oprească, să-l t, ie,
să nu-l lase.

— Plângi, că-t, i face bine, zise apoi peste câtva timp. E
băiat, urmă iar. O să vezi tu ce băiat! Lasă, c-o să vezi cum
toate au de aici înainte să fie altfel.

— Cum altfel? grăi dânsul deznădăjduit. Eu tot eu
rămân; de câte ori mi-am făcut cele mai amarnice mus-
trări? de câte ori mi-am pus tare-n gând să mă-ndreptez?!
Tot nemernic am rămas, s, i nemernic am să fiu toată viat, a
mea!

Persida se uită zâmbind senin la el.Ce-i pasă ei acum
dacă el se îndreaptă ori nu?!Da, mai înainte, când toată
gândirea, toată simt, irea, toată purtarea ei de grijă asupra
lui s, i numai asupra lui se îndrepta, ea ar fi voit să nu mai
fie om ca dânsul s, i-l scotea din răbdare, îl îndârjea prin
neîncetatele ei silint, e. Acum însă nu mai vedea păcatele
lui s, i-i era,as, a cum îl s, tia, destul de bun.

Mara se des, teptă s, i ea din somn, dar, văzându-l la
patul fiicei sale, nu-i mai venea să fugă, ca mai nainte,
când se gândise c-ar putea sădea ochi cu el.

Văzându-l plângând, ea se înduios, ă.
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— Ei, lasă-le acum, zise ea; ce a fost a trecut. Mi-a spus
Persida, mi le-a spus toate; toate le s, tiu, să-i mult, umim lui
Dumnezeu că ni l-a dat s, i-a rânduit să nu fie copil adunat
de pe ulit, e.

El a rămas uimit în fat, a ei. Ar fi voit să-i răspundă ceva,
să meargă s, i acum la ea s, i să-i sărute mâna, dar nu putea:
erau parcă toate de prisos, s, i când îs, i ridică ochii, el se uită
la ea ca s, i când nu ar fi fost niciodată s, i c-ar mai putea să
fie supărare între dâns, ii.

— Sărmana mea mamă! grăi el în cele din urmă, sus-
pinând.
— Are să vină s, i ea! zise Mara. Trebuie să vină! Am să mă
duc chiar eu să-i spun, s-o chem, s-o aduc: îi este nepot s, i
ei tot atât de bine ca mie; are s, i ea să se bucure.

— Dar nu cumva să-i spui, mamă, s, i ei că suntem
cununat, i, grăi Persida îngrijată.

— Nu! ferit-a Dumnezeu! adause Nat, l. N-ar putea să
nu-i spună tatei, s, i-l s, tit, i cum e!

Ei începură apoi să se sfătuiască ce fel ar trebui s-o
pornească pentru ca să-l moaie s, i pe bătrânul Hubăr, ca la
botezul copilului să fie adunat, i cu tot, ii în dragoste famili-
ală.

— Avem, grăi Nat, l, să-l botezăm în legea ta s, i să rugăm
pe părintele Codreanu să vie, ca tot el să-l boteze!

— Da! zise Mara încântată, tot el! Altfel nu se poate!Persida
dete din cap s, i ochii i se umplură de lacrimi.
— Nu, grăi dânsa, avem să-l botezăm în legea bătrânului
Hubăr s, i-o să rog, urmă plângând, pe maica Aegidia să-i
fie ea nas, ă. De mult încă mi-am pus-o aceasta în gând,
adăugă ea s, i plânse înainte.

Mara s, i Nat, l nu mai îndrăzniră să zică nimic. As, a
era! Tot dânsa era cea mai înt, eleaptă. O durea pe Mara că
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nepotul ei n-o să fie cres, tin adevărat, dar recunos, tea ea că
numai as, a se poate îmblânzi Hubăr cel îndârjit.

As, a, stând de vorbă s, i sfătuindu-se între dâns, ii, în fe-
ricită unire familială, i-au prins zorile de zi s, i i-a apucat s, i
lumina zilei, pe care Hubăroaie o as, teptase cu neastâm-
păr.

Nu mai putea, sărmana de femeie!Singură dânsa s, tia
cât a răbdat s, i câte lacrimi a vărsat în tăcere după rarele ei
întâlniri cu Nat, l. T, inea să nu treacă peste voint, a sot, ului
său; au însă toate un hotar: din clipa în care aflase că se
apropie ceasul,ea nu mai as, tepta decât să plece sot, ul ei la
măcelărie pentru ca să plece s, i ea.

Persida s, i Nat, l s, i Mara tresăriră într-un fel de uimire
când ea se ivi în prag.

Era lucru firesc ca ea să vie s, i nu se îndoiau că va s, i
veni: uimit, i erau dar numai pentru că dânsa venise tocmai
acum, când vorbeau despre dânsa.

Mara, cea dintâi, se ridică s, i se duse la dânsa. Nes, tiind
ce să-s, i mai zică, ele se îmbrăt, is, ară în tăcere, se sărutară
s, i iar se t, inură îmbrăt, is, ate, în vreme ce copiii lor se uitau
la ele oprindu-s, i răsuflarea.

Desfăcându-se din brat, ele Marei, Hubăroaie trecu apoi
pe lângă fiul ei s, i se duse la Persida, ca să o sărute de mai
multe ori tot în tăcere, cu dragoste s, i cu sfială.

Abia după-aceea ochii ei se opriră asupra copilului s, i
de la el trecură la Nat, l.

— Mult es, ti nenorocit, grăi dânsa cu ochii plini de
lacrimi, s, i mare noroc ai avut! Le s, tiu toate, urmă apoi
întorcându-se spre Persida.S, tiu cât ai suferit, fata mea.
Dumnezeu are să t, i le t, ie toate în seamă s, i să t, i le răsplă-
tească!

— Lasă-le aceste, întâmpină Mara. Să nu mai vorbim
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despre cele trecute, ci să vedem de cele viitoare.
Hubăroaie se uită lung la ea.

— T, i-e us, or t, ie, grăi dânsa amărâtă, căci stai singură, pot, i
să faci cum te trage inima s, i n-ai să te temi de nimeni: mie
mi-e groază când mă gândesc la cele viitoare.

Persida se cutremură.
— Să nu fie în ceas rău vorba pe care ai grăit-o fără ca să-t, i
dai seama! suspină Mara. Nu e în lumea aceasta nimic
mai trist decât viat, a văduvei, care poartă ea singură greul
viet, ii s, i tot ea singură plânge când are vreo bucurie. Ce-mi
este mie că ne vedem adunat, i cu tot, ii aici, când răposatul,
sărmanul, nu poate să fie s, i el cu noi!urmă dânsa plângând.
Nu, din inimă nu puteau să-t, i iasă vorbele.Bărbatul tău e
om s, i el, e cres, tin, e părinte s, i are să se moaie în cele din
urmă.

Nici că-i veniseră din inimă acele vorbe, dar fuseseră
grăite, s, i ca un fel de săgetare trecuse prin inimile lor
simt, ământul că nu e unirea fericită cu putint, ă câtă vreme
trăies, te el.

O clipă însă numai, apoi începură a se sfătui cum au
să pornească lucrurile ca să-l aducă s, i pe el în mijlocul lor.

Hubăroaie nu îndrăznea să-i vorbească.
— Ce ar fi dacă m-as, duce eu s, i i-as, cere iertare? grăi Nat, l.
— Ferit-a Dumnezeu! răspunse muma lui. Ar fi destul să
te vadă pentru ca să nu-s, i mai poată stăpâni mânia. Nu
s, tiu ce are, dar de la un timp încoace e din ce în ce mai
îndârjit.

— Am să le sufăr toate, întâmpină Nat, l, s, i mi-e destul
să-i spun o vorbă pentru ca să-l potolesc.

Persida, dând cu socoteala care e vorba aceea, clătină
din cap.
— Nu! zise ea. Ai face foarte rău. Te rog, mamă, urmă apoi
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întorcându-se spre Hubăroaie, să te duci la maica Aegidia
s, i să-i spui c-o rog de iertare s, i doresc a vorbi cu dânsa.
Are să vie, iar celelalte le lăsat, i pe mine.

As, a s-a s, i făcut.De la cârciumă Hubăroaie s-a dus drept
la mănăstire, s, i pe la amiazăzi maica Aegidia cea mărunt, ică
s, i cu fat, a aspră a cerut binecuvântarea starit, ei ca să poată
merge la fata ei.

Trecuse atâta timp de când nu se mai văzuseră s, i atât
de multe s-au petrecut în timpul acesta. Era însă la mijloc
un suflet nevinovat, s, i maica Aegidia intră în cârciuma de
la Sărărie ca-ntr-o biserică, sfiicioasă s, i cu pas us, or.

Tot as, a a s, i ies, it peste vreun ceas, ca să meargă la părin-
tele pleban, care s-a dus apoi fără de întârziere la Hubăr,
căci vorba era să scape trei suflete rătăcite.

— S, tiu de ce ai venit s, i ce vrei, îi zise Hubăr. Nu mi-a
spus nimeni, dar mi-e destul să te văd ca să s, tiu. Uite, i le
iert toate, toate le trec cu vederea, toate le uit ca s, i când
n-ar fi fost niciodată: nu-l pot însăierta că nepotul meu e
copil nelegiuit.

— Tocmai de aceasta e vorba, grăi plebanul as, ezat. E o
nenorocire că as, a au venit lucrurile, dar trebuie să ne ferim
de alta mai mare:să-i cununăm cât mai curând, pentru ca
copilul să fie botezat ca născut din părint, i care trăiesc în
căsnicie binecuvântată de sfânta biserică.

— Minciuni! strigă Hubăr. Pata tot rămâne. Grozav
am fost pedepsit eu pentru câteva clipe de us, urint, ă! Nu
mi-e destul că trebuie să-mi s, tiu copilul de pripas, dar am
ajuns să am s, i un nepot nelegiuit.

— Despre aceasta să nu vorbim, grăi plebanul cu oa-
recare asprime. T, i-ai făcut datoria s, i trebuie să t, i-o faci
până la sfârs, it. Copilul născut din adulter nu găses, te milă
nici la oameni, nici la Dumnezeu: el n-are loc în rândul
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cres, tinilor s, i e suferit numai în tinda bisericii. Născut din
greu păcat, viat, a lui nu poate să fie decât o grea osândă.
N-ai să-l s, tii, n-ai să-l vezi!

— Dar îmi iese mereu în cale! strigă Hubăr deznădăj-
duit.
— E în adevăr de necrezut cum a ajuns el la casa lui Nat, l,
grăi plebanul. N-ai însă să t, ii seama de el s, i n-ai mai ales să
pui alăturea cu dânsul pe nepotul tău, care nu din adulter,
ci numai din căsnicie lipsită de binecuvântare e născut.

— Dar ce este vinovat el?!
Preotul clătină zâmbind din cap.

— Fără de voint, a lui Dumnezeu, zise el, nici un fir de păr
nu se clatină: cum s-ar putea oare ca om să se nască fără de
a lui voint, ă?!Era de mai nainte vinovat s, i pentru vina lui
osândit să se nască din păcat, pentru ca să treacă dispret, uit
de semenii săi prin lume. S, i osândit, pentru vina ta, erai
s, i tu să-l zămisles, ti, pentru ca să nu mai pot, i trăi linis, tit.
Poartă-t, i osânda cu umilint, ă s, i cu răbdare îndelungă, pen-
tru ca să t, i se ierte vina. Toate ai să le treci cu vederea s, i
să te gândes, ti numai la împlinirea datoriei tale, pentru ca
copilul să fie botezat în legea ta s, i primit în sânul singurei
biserici în adevăr mântuitoare. Dacă ei nu sunt cununat, i,
botezul are să se facă în legea mamei s, i copilul este pierdut
pentru biserică.

Acesta era un lucru peste care Hubăr nu putea să treacă.Nu
mai era vorbă dacă vrea ori nu vrea, poate ori nu poate;
trebuia să voiască s, i să poată, să se siluiască însus, i pe sine,
ca să fie ocrotit ca fiu supus de sfânta biserică s, i să afle
iertare înaintea lui Dumnezeu.

A rămas dar vorba ca plebanul să-l aducă pe Nat, l, pen-
tru ca să ceară iertare s, i părinteasca binecuvântare.

Era hotărât Hubăr să le facă toate după cum le rându-
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ise preotul, dar prea suferise multe, tot nu se împăcase
cu gândul că nepotul său e copil nelegiuit s, i, când se văzu
fat, ă-n fat, ă cu fiul său, sângele îi năvăli spre cap s, i ochii i
se împăienjeniră.

— Nemernicule! Cum ai putut tu să-mi faci s, i rus, inea
aceasta?! strigă el ca ies, it din fire s, i-i trase fiului său două
palme.

Plebanul ridică mâna.
— Rabdă, fiule, zise el, că t, i se cuvine s, i t, i-e părinte.Nat, l îs, i
plecă capul, apoi făcu un pas înainte, apucă mâna care-l
lovise s, i o sărută.

Uitându-se în ochii tatălui său, el fu cuprins de simt, ământul
că în zadar sunt toate, căci trai linis, tit cu acest om nu se
poate.

— Loves, te-mă, alungă-mă, grăi, ceartă-mă cu cea mai
mare asprime, dar să aibi inimă de părinte pentru copilul
meu, care nu e născut, precum văd că crezi, din căsnicie
nelegiuită.

— Cum nu e?! întrebară plebanul s, i Hubăr deodată.
— Persida, răspunse Nat, l ridicându-s, i capul, nu e femeia
care poate să trăiască în căsnicie nelegiuită. A venit cu
mine fiindcă în starea deznădăjduită în care mă aflam se
temea să mă lase singur. Ar fi murit însă mai bucuros,
dară nu ar fi venit dacă nu s-ar fi găsit un preot care era
gata să ne cunune. Suntem cununat, i!

— Cum? În taină? Fără de învoirea părint, ilor? întrebă
preotul.
— Cu învoirea mumei, răspunse Nat, l cam în silă; învoirea
tatei nu o puteam cere fiindcă eram în dus, mănie.

— Dacă as, a este, grăi preotul întorcându-se spre Hu-
băr, atunci căsătoria e neatinsă s, i copilul e legiuit. Dar tot
trebuie să fie binecuvântată căsnicia de amândouă biseri-
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cile.
Hubăr nu se putea dezmetici. Se simt, ea us, urat, dar tot

nu putea să-l ierte pe Nat, l că s-a căsătorit fără de învoirea
lui.

— Să fie, zise el, să fie binecuvântată de amândouă,
dar copilul e al nostru, numai al nostru.

— Da, tată, răspunse Nat, l, s, i ei rămaseră câtva timp
într-un fel de încordare.

Părintele pleban ar fi as, teptat ca ei să-s, i dea mâna, să
se îmbrăt, is, eze, să se sărute, să arate că s-au împăcat. Nat, l
nu îndrăznea însă să se apropie de tatăl său, iar Hubăr nu
putea să se uite în ochii fiului său.

— Te rog, tată, grăi în cele din urmă Nat, l, dacă se poate,
să vii să vezi copilul.

Hubăr îs, i ridică ochii. Nu putea să zică ba s, i îi era
foarte greu să se ducă.

— Am să viu, zise el, da! am să mă duc. Să s, tii însă
că nu la tine mă duc, ci la femeia aceea, care e prea bună
pentru un nemernic ca tine.

Nat, l îs, i plecă iar capul. Era s, i el de părerea tatălui său
s, i nu se-ndoia că Persida va îndulci firea bătrânului.

— Am să viu mâine dimineat, ă, zise iar Hubăr întorcându-
se spre părintele pleban. Azi e prea târziu s, i trebuie să mă
mai gândesc s, i eu.

Seara apoi Hubăr a vorbit cu nevastă-sa, care era foarte
fericită văzându-l din ce în ce mai muiat s, i mai fericită
încă se simt, ea când el îi spuse că dâns, ii sunt cununat, i.

— E femeie foarte înt, eleaptă s, i foarte cumsecade, grăi
dânsa.
— Nu e nici Nat, l băiat rău, întâmpină el înduios, at. Au venit
însă lucrurile as, a că nu mai s, tia băiatul ce să facă. Vinovat
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sunt numai eu.
Hubăroaie se uita lung s, i cu ochii plini de lacrimi la

sot, ul ei. N-ar fi crezut niciodată că el poate să facă aseme-
nea mărturisire, s, i acum ar fi voit să cadă în genunchi la
picioarele lui s, i să-i sărute mâna.

— Sărmana femeie! urmă el. Cât a suferit s, i cât a s, tiut
să rabde! Mie parcă nu-mi vine să cred că poate o femeie
să fie cununată s, i să trăiască ani de zile de-a rândul fără ca
s-o spună aceasta. Mâine,adăugă el, mergem amândoi, în
ziua mare, ca să ne vadă toată lumea,s, i toată lumea trebuie
să afle adevărul.

As, a au s, i făcut.N-avuse Hubăr în viat, a lui zi mai mare
decât aceasta. Se pregătise parcă s-ar duce să se cuminece
s, i parcă tot nu era gata.

Un dar pentru nou-născut. Un semn de iubire pentru
nora lui.El se duse la dulap s, i luă din lădit, a de fier zece,
apoi douăzeci s, i cinci s, i în cele din urmă tot, i galbenii pe
care-i strânsese, peste treisute, apoi scoase s, i cutia cu ar-
gintărie.

— Să le-o dăm lor, că noi tot degeaba o t, inem.
— Să le-o dăm! răspunse Hubăroaie râzând cu mult, umire.S, i
tot astfel, ca de zi mare, as, teptau s, i Nat, l cu Persida.Se vede
însă că zi cu desăvârs, ire senină nu e în lumea aceasta cu
putint, ă.

Mara era s, i ea mult, umită, dar nu se bucura cu toată
inima; prea îi era drag copilul acela pentru ca să se poată
împăca cu gândul că el are să fie papistas, . Îi era parcă mai
bucuros l-ar s, ti as, a, nebotezat, s, i singura ei vorbă era: "
Voi facet, i cum s, tit, i; al vostru e copilul!"

Apoi mai era la mijloc s, i Bandi, care se uita la copilul
Persidei ca la un nou soare răsărit pe cer. În mintea lui
nu putea să intre gândul că Hubăr va atinge copilul acesta.
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Nu era în lumea aceasta, pentru dânsul, om mai urgisit
decât acel Hubăr, de care răposata lui mumă fugea înspăi-
mântată, care-s, i alungase feciorul s, i-i făcuse Persidei atât
de multe zile amare. Îi venea deci să fugă când a aflat că
vine Hubăr.Nu! niciodată n-ar fi crezut că poate să fie
Persida atât de nemernică ca să stea de vorbă cu un om ca
Hubăr, s, i acum, când s, tia că dânsa-l as, teaptă, îi era parcă
n-a mai rămas pentru el nimica în lumea aceasta. S, i totus, i
ar fi voit să se ducă în lume s, i nu putea; s, edea posomorât
într-un colt, s, i nu era în stare să se mis, te.

Hubăr s, i Hubăroaie au trecut pe lângă el fără ca să-l
bage în seamă.Era s, i frumoasă s, i grea clipa în care ei au
intrat la Persida. Păcat numai că Mara nu era s, i ea de fat, ă.

Nat, l stătea umilit la căpătâiul patului s, i se dete put, in
la o parte când părint, ii lui intrară, iar Persida îi as, tepta cu
fat, a râzătoare.

Hubăr, des, i cam strâmtorat, era om trăit în lume s, i
s, tia ce voies, te.El se duse la Persida s, i o sărută pe frunte.
— Iartă, fata noastră, toate supărările pe care t, i le-am făcut
s, i fii încredint, ată despre iubirea noastră părintească, grăi
apoi uitându-se în ochii ei.

— Nu suntem vrednici noi, răspunse ea sărutându-i
mâna, dar copilul acesta?!

Hubăr desfăcu punga s, i vărsă galbeni peste copil.
— Bels, ug să se reverse s, i binecuvântare asupra ta! grăi el
s, i se plecă să sărute copilul.

Apoi Hubăroaie îi dete Persidei cutia de argintării. Hu-
băr îs, i îmbrăt, is, ă s, i feciorul, s, i ei petrecură mai departe
ca oameni care se iubesc s, i de mult nu s-au văzut. Atât
era Hubăr de încântat de nora sa, încât luă hotărârea de a
merge chiar acum la Mara, ca s-o roage să vie deseară s, i
ea s, i să petreacă cu tot, ii împreună; atât era de încântat,
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încât chiar acum hotărî ca de la Sf. Gheorghe înainte Nat, l
să părăsească birtul s, i să vie acasă.

Pe când însă ei petreceau în casă, Bandi se plimba
neastâmpărat prin cârciumă. Îi era parcă s-a sfârs, it viat, a
lui s, i-i venea să sară, să-l apuce de gât, să-l omoare pe
Hubăr, care s-a pus între el s, i singurii oameni pe care-i
avea în lumea aceasta.

Când Hubăr ies, ea, Bandi stătea în calea lui s, i se uita
la el drept în fat, ă, îndrăznet, , fără ca să-s, i ascundă mânia,
gata de a-l înhăt, a, mai mult smintit decât om în toată firea.

Hubăr se cutremură s, i se opri cuprins de groază în
loc, încât nevastă-sa trecu înainte pe lângă băietanul care
din calea ei se dete la oparte s, i-l lăsă apoi s, i pe Hubăr să
treacă.

“Doamne! ce am eu să fac?!” grăi el după ce se văzu
trecut.
— Du-te tu singură la Mara, urmă apoi peste put, in, întorcându-
se spre nevastă-sa. Spune-i c-o rog s, i eu, c-o rugăm amân-
doi. Eu trebuie să mă duc la părintele pleban. Trebuie,
acum, neîntârziat.
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Pace s, i linis, te

“Ah, Doamne! grăi Persida pierdută în gânduri, e atâta
timp de când n-am fost la biserică.”

Îi adunase noul-născut pe cei de atâta timp risipit, i s, i-i
t, inea la un loc, dar ea se uita în ochii fiecăruia din ei s, i
vedea că pacea n-a intrat încă în suflete, simt, ea că tot mai
are să treacă prin zile grele.

De ea se apropiau tot, i cu dragoste s, i sfială; pe ea o so-
cotea fiecare mai presus de sine; de dânsa ascultau cu tot, ii;
ea putea să-i povăt, uiască pe tot, i după buna ei chibzuint, ă;
ei, însă, între dâns, ii, tot învrăjbit, i erau, s, i ea în toată clipa
se temea ca nu cumva învrăjbirea să se dea pe fat, ă.

Singură maica Aegidia era cu desăvârs, ire mult, umită.
Îs, i crescuse atâta timp fata pierdută, s, i acum, după ce
o vedea chiar mai as, ezată de cum fusese, era mândră în
sufletul ei s, i venea în toate zilele să o vadă, să stea cu dânsa,
să-i fie de ajutor.

Avea însă până chiar s, i maica Aegidia o mâhnire în
sufletul ei, s, i îndată ce venea Mara să-s, i vadă fata s, i nepo-
tul, călugărit, a mărunt, ică nu mai rămânea. Lasă că prea îi
plăcea Marei să arate că e a ei fata,dar mai era la mijloc s, i
botezul.

Hubăr stăruia ca copilul să fie botezat cât mai curând,



în casa părint, ilor lui; Persida t, inea însă ca copilul să fie
botezat mai târziu,când va putea să meargă s, i ea la biserică.
Iar Mara stăruia alăturea cu fiica ei s, i nu se sfia a-s, i da
pe fat, ă dorint, a ca tot popa care a făcut cununia să facă s, i
botezul. De câte ori vorba venea la aceasta, maica Aegidia
începea să tremure, se uita cuprinsă de o vie îngrijire în
ochii Persidei s, i nu mai putea să stea.

Tot cam ca maica Aegidia era s, i Hubăroaie. Ar fi fost,
sărmana femeie, gata să se învoiască cu toate s, i să dea s, i
sângele din inima ei,numai ca lucrurile să meargă bine
s, i Persida să nu fie supărată. Niciodată însă sot, ul ei nu
fusese atât de nelinis, tit ca acum, s, i, văzându-l nelinis, tit
pe el, nu mai avea nici ea odihnă.

Cum oare ar fi putut Nat, l să fie fericit?!T, inea la copi-
lul lui ca la lumina ochilor săi; adeseori îl cuprindea însă
simt, ământul că prea e grea sarcina pe care trebuia s-o
poarte.

Era trecută viat, a fără de griji. El stătea ziua toată în
picioare, alerga de ici până colo, se bălăbănea cu slugile,
cu oamenii din cârciumă s, i cu cei din birt s, i abia acum
îs, i dădea seama ce fel îs, i petrecea Persida viat, a în vreme
ce el stătea de vorbă cu prietenii, se plimba ori îs, i omora
timpul jucând cărt, i. S, i totus, i el era mereu la dânsa, ca să
vadă dacă nu-i lipses, te ceva, dacă poate să-i dea vreun mic
ajutor, să-i facă o mică plăcere.

Îi era adeseori parc-o pierde, parcă a pierdut-o, parcă
nu mai e nevasta lui, ci numai muma copilului său. Nu-l
mai vedea pe el, nu-l mai băga în seamă de când avea copil,
s, i pe nesimt, ite se schimbaseră lucrurile, încât ea, care-i
fusese mai înainte ca o slugă, s, i-l făcuse slugă pe el. Era
destul un semn făcut de dânsa, pentru ca el să dea pe tot, i
la o parte s, i să alerge, căci nu s, tia nimeni s-o mult, umească
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atât de bine ca dânsul.
Dar acestea au venit încetul cu încetul s, i se petreceau

ca lucruri de sine înt, elese. Se deprinsese Nat, l cu grijile s, i
cu osteneala zilei atât de bine, încât nu s-ar mai fi putut
simt, i bine dacă nu le-ar fi avut. Ceea ce-l t, inea în neîn-
cetată tulburare s, i-l făcea nefericit era încordarea dintre
tatăl său s, i soacră-sa s, i mai ales frământarea sufletească
ce străbătea din ochii mereu neastâmpărat, i ai tatălui său.
Îi era parcă o grea nenorocire are să cadă pe capul lor.

Pe Bandi, în sfârs, it, nu-l mai băga nimeni în seamă.Trecuseră
timpurile frumoase, când Persida ziua întreagă îi zicea
mereu: “Bandi, vino!”, “Bandi, du-te!”, “Bandi, aleargă!”,
“Bandi, fă!”

Nu mai avea nici o treabă, nici un rost în lumea aceasta:
putea să facă ce-i place. De când se născuse copilul acela s, i
de când venise Hubăr la casă, el era de prisos, uitat de tot, i,
dat ca o fiint, ă netrebnică la o parte, rămas singur-singurel
în lume.

As, a stăteau lucrurile când a sosit, în sfârs, it, ziua bote-
zului, după cum o hotărâse Persida.

Era lucru nemaipomenit ca o călugărit, ă să fie nas, ă,
dar maica Aegidia îs, i pusese toată stăruint, a să i se dea
binecuvântarea, s, i biserica era plină de lume adunată ca să
vadă botezul neobis, nuit s, i pe Persida, care intrase deodată
în inimile tuturora.

Gătită în haină de cas, mir negru, pe care i-o dăruise
socrul său, înaltă cum era, cu obrajii tot plini, dar mai albă
decât de obicei, păs, ind încet s, i apropiindu-se cu umilint, ă
de altar, ea părea mai mult o vedenie decât fiint, ă din carne
s, i oase, s, i mult, i îngenuncheară când ea îs, i plecă genunchii
ca să-i mult, umească lui Dumnezeu că i-a dat tăria dea
trece prin grele încercări.
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De-a pururea nestrăbătute sunt căile sort, ii.Stând în-
genuncheată s, i cu capul plecat, ea se vedea în gândul ei
însăs, i pe sine, copilă răsfăt, ată, stând în fereastra cu gea-
mul spart de o întâmplătoare suflare de vânt, se vedea
deschizând în neastâmpărul ei copilăresc cealaltă fereas-
tră, se vedea trecând prin fat, a măcelăriei...una câte una
întâmplările care hotărâseră viat, a ei se reamintiră în su-
fletul ei parcă le visa s, i le visase numai după un plan de
mai înaintecroit. Cuprinsă apoi de simt, ământul că nu e
sfârs, it încă s, irul grelelor încercări, ea îs, i plecă mai tare
capul.

“Oris, ice ni s-ar mai fi întâmplând, Doamne, grăi dânsa,
dreptate ni se face, dar pe el să-l aibi sub ocrotirea ta, căci
tu l-ai voit, al tăueste, t, ie t, i-l voi păstra!”

Nu s, tia nimeni ce simte s, i gândes, te dânsa în clipa
aceasta, dar, văzând-o, tot, i erau cuprins, i de acelas, i simt, ământ,
tot, i, afară de Mara, muma ei, care, gătită ca nealte dăt, i,
stătea îndărătnică la intrarea bisericii.

Se supusese Mara, dar nu se împăcase s, i îi venea din
când în când să se repeadă, să ia copilul s, i să fugă cu el
din biserică. Îi era parcă i-l iau, i-l răpesc, i-l aruncă în
prăpastie adâncă, în foc mistuitor, s, i atât nepot avea s, i
dânsa.

Când părintele pleban se ivi îmbrăcat în odăjdii, ca să
înceapă botezarea atât de neobis, nuită, Mara făcu un pas
înainte s, i apoi, pas cu pas, stând mereu s, i făcând iar un
pas înainte, tot mai potolită, tot mai muiată, ea se apropie.

Când preotul vărsă apa sfântului botez în capul copi-
lului, ea tresări străbătută de fiori s, i ochii se umplură de
lacrimi.

Acum era papistas, nepotul ei, cel mai iubit dintre tot, i
oamenii era papistas, .
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— E frumos! grăi dânsa întorcându-se spre Persida.
E frumos s, i la dâns, ii botezul! Oameni suntem cu tot, ii, tot
cres, tini, cres, tini adevărat, i,tot un Dumnezeu avem.

— Draga mea mamă! grăi Persida s, i o îmbrăt, is, ă. Dac-
ar fi tot, i ca tine, n-ar fi în lumea aceasta decât fericire.

Atât era de fericită Mara, încât îmbrăt, is, ă pe maica
Aegidia, pe Nat, l, pe Hubăroaie, până chiar s, i pe Hubăr,
care nu râdea nici acum, ar fi fost în stare să îmbrăt, is, eze
pe tot, i cei adunat, i în biserică.

— Voi merget, i acum acasă, grăi apoi grăbită, căci vin
s, i eu, dar trebuie să trec mai înainte pe undeva.

Trebuia, neapărat trebuia!Cum adică?! Hubăr îi fă-
cuse copilului un dar de un pumn de galbeni; Hubăroaie îl
înzestrase cu cinci mii de florini; nu putea să rămâie nici
Mara mai prejos. Avea s, i dânsa: trebuia să arate că are, că
nu e nici dânsa cea din urmă, că t, ine s, i dânsa la el.

Alergând spre casă, ea era tare hotărâtă să-i dea Per-
sidei zestrea. Acum era cel mai potrivit timp ca s-o facă,
pentru ca să vadă Hubăr că nu e nici Persida oris, icine s, i să
s, tie lumea că nu e feciorul lui Hubăr mai presus de fata ei!
Da! a Persidei era zestrea; pentru dânsa o adunase: acum
era timpul să i-o dea.

Pare însă că erau prea mult, i bani, as, a, deodată.Se adu-
naseră la pod, cu pădurea s, i din camete, din put, in câte
put, in mai mult s, i tot mai mult, peste treizeci de mii de
florini.

Era destul să-i dea treizeci, douăzeci s, i cinci ori do-
uăzeci de mii. Ceilalt, i tot ai ei rămân, dar sunt mai bine
păstrat, i.

Ea luă în cele din urmă zece mii. Tot era mai mult
decât ceea ce dăduse Hubăroaie, poate chiar prea mult...
s, i îi venea Marei să se întoarcă din drum.
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Era hotărâtă să dea banii în fat, a tuturora, cum lu-
crul acesta de obs, te se face. Hubăr t, inuse însă ca de ziua
aceasta să vie noră-sa la casa lui s, i masa de cumetrie era
un fel de nuntă, la care Hubăr îs, i adunase, în cinstea nu-
rorii, pe tot, i prietenii s, i cunoscut, ii, tot oameni de frunte,
de care se sfia Mara. Văzând atâta lume s, i as, a oameni, îi
părea rău că n-a luat mai mult.

Ea-l chemă pe Nat, l la o parte.
— Uite! îi zise, am t, inut s, i eu să fac un dar pentru copil. Nu
e mult, o parte din zestrea Persidei: opt mii de florini! Am
să vi-i dau,adăugă întinzându-i banii, s, i pe ceilalt, i. Aces, tia
acum, de botez.

Nat, l s, tia că Persida are zestre. I-o spusese Persida ea
însăs, i aceasta. S, tia s, i că zestrea e mare. Acum însă, când
vedea banii în mâna tremurătoare, el, cu toate aceste, se
sperie oarecum, căci mult, i trebuiau să fie banii pentru ca
dânsa să poată rumpe atâta din ei.

— Nu, zise el dându-se put, in înapoi, te rog să nu ni-i
dai, căci trebuint, ă nu avem de dâns, ii s, i la d-ta sunt mai
bine păstrat, i decât la noi. Ni-e destul să s, tim că-i avem.
Dacă îl t, ine Dumnezeu pe tata cum e acum, avem destul,
iar dacă nu, adăugă el sărutându-i mâna, n-o să mai fim
cu d-ta ca mai înainte.

— Da, da! răspunse Mara. Mai bine decât la mine unde
ar putea să stea? Să s, tit, i că-i avet, i... pe tot, i, nu numai pe
aces, tia.

Atât voia Mara, ca lumea să s, tie, s, i de aceea nu se mai
putea stăpâni, trebuia neapărat să le spună tuturora, fiecă-
ruia în taină, căn-are nimeni ginere ca al ei, care n-a voit
să primească opt mii deflorini, o parte din zestrea sot, iei
sale.

Nici că se uitau însă oamenii ca mai nainte la dânsa.
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Las’ că banul te ridică s, i în sufletul tău, s, i în gândul altora,
dar banul agonisit e dovadă de vrednicie, s, i mesenii tot, i
înt, elegeau de ce Mara s, ade în scaun ca pusă într-un jet, s, i
vorbes, te rar s, i apăsat. Până chiar s, i Hubăr,care adunase
s, i el destul, se uita cu un fel de mirare la dânsa, căci era
femeie neajutorată.

Iar Persida se uita mereu s, i iar se uita la dânsa, o
înt, elegea deplin, s, i ar fi voit să fie singură, ca să poată
plânge. Prea veniseră lucrurile frumos s, i peste toate as, teptările
ei bine; era peste putint, ă ca ele să rămâie mult timp as, a,
s, i ochii ei necredincios, i umblau scrutărori dela unul la
altul, ca să afle de unde are să înceapă cea mai apropiată
mâhnire.

Nat, l, ei atât de drag acum, nu era în voia lui cea bună,
cum îl s, tia de odinioară. S, i, cine s, tie?! Poate că nici n-avea
să mai fie vreodată în viat, a lui. Vin anii, vin grijile, vine
greul viet, ii s, i trece veselia inimii.

El era strâmtorat, dus cu gândul, parcă nu credea că
sunt toate cum le vede s, i nu cuteza să se bucure.

Hubăroaie era pierdută în purtarea de grijă pentru
lumea adunată la casa ei, avea supărări peste supărări cu
cei de afară. Tot se vedea însă că ochii ei se opresc, de
câte ori intră în casă, cu un fel de temere asupra sot, ului
ei. Nimeni mai bine decât dânsa nu-l cunos, tea,s, i dânsa-l
vedea că tot nu s-a împăcat cu lucrurile.

Mult, umită, voioasă, omenes, te fericită nu era decât
Mara, care le uitase toate s, i se pierduse cu desăvârs, ire
în clipa de acum. S, i, totus, i,tocmai de la dânsa a pornit
întristarea inimilor.

Era peste putint, ă ca ea să nu-s, i aducă în cele din urmă
aminte s, i de cei ce nu se bucurau împreună cu dânsa, iar
aceasta o-nduios, a pe dânsa s, i o mâhnea pe Hubăroaie,
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care-s, i reamintea amărăciunea decare fusese cuprinsă
când a grăit vorbele pentru care Mara îi făcuse mustrări.
E grozav lucru să dores, ti moarte cuiva, s, i-i era bietei de
femei parcă tot, i s, tiu acele vorbe s, i tot, i o mustră pentru
ele.

Apoi nu putea nici Trică să se bucure cu Mara, s, i Per-
sida se ros, i ca bujorul când muma ei îs, i aduse aminte de
el. Despre Trică nu era bine să se vorbească tocmai acum,
când mintea fiecăruia era stăpânităde gândul că are Mara
bani mult, i. Îi era lui Hubăr rus, ine că noră-sa are frate pe
acel om soios s, i nepieptănat, care seamănă mai mult a
slugă proastă s, i intrase alăturea cu tot, i oamenii fără de
căpătâi la Verbonc. Cum se potrivea? Mamă ca Mara, fată
ca Persida s, i fecior ca Trică!Acum, în clipa aceasta, îi era
s, i Marei greu, s, i ea-s, i făcea mustrări.

Frumoasă a fost ziua, dar ea nu s-a sfârs, it în voie bună,
s, i la despărt, ire inimile erau mai mult încles, tate decât des-
chise.

Nici că se mai puteau deschide în curând.Peste câteva
zile Mara a primit veste de la Trică al ei. Fusese lovit în
s, old de o t, andără de bombă s, i zăcea acum într-un spital
din Verona.

— Simt, eam eu! grăi Mara. Dar eu singură sunt vinovată.S, i
umbla Mara plângându-se mereu de la Radna la Lipova s, i
de la Lipova la Radna. De când îs, i s, tia fata bine as, ezată,
se gândea numai la feciorul ei s, i nu băgă de seamă că mai
mari decât ale ei sunt supărările din casa Persidei.

Avea Hubăr cuvintele lui de a nu fi mult, umit, dar nu
putea să le spună nimănui, ci trebuia să-s, i caute prilej spre
a-s, i da pe fat, ă supărarea.

Tot vechea neînt, elegere.Îi intrase în cap gândul că are
de Sfântul Gheorghe să-i treacă măcelăria lui Nat, l s, i apoi
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să se ducă acasă, la Viena.
— Trăit, i voi, îi zise el nevestei sale, mai bine fără de

mine decât cu mine.
Hubăroaie rămase ca lovită de un junghi drept în inimă.

Ce ar fi putut însă ea să-i zică ori să-i facă spre a-l încredint, a
că t, in cu tot, ii la dânsul?!

Lucru lămurit era numai că Nat, l nu putea să ia mă-
celăria fiindcă nu era măiestru. Degeaba alerga Oancea,
căci Bocioacă, supărat rău pe Trică, de la care primise cele
s, aptesprezece sute, s, i zgândărât mereu de sot, ia sa, t, inea
una s, i nestrămutat la hotărârea lui de a nu primi în breaslă
pe un om care nu s, i-a făcut tăietura de măiestru la timpul
hotărât s, i-a umblat ani de zile de-a rândul fără de rost.

Astfel treceau zilele, s, i în trecerea lor inimile se înăs-
preau tot mai mult.

În Săptămâna brânzei, când Trică s-a întors, în sfârs, it,
acasă, singură Mara se bucura, iar Persida ar fi voit să-l
roage să se ascundă, ca să nu-l vadă Hubăr. Nu se putea
să vie la mai rău timp.

Dar era venit.Cam s, oldis, , nu-i vorbă, cam plecat într-o
parte, însemnat, ca nu cumva să uite vreodată cele petre-
cute, dar îi s, edea oarecum bine s, i la cojocărie nu-i făceau
nici o stricăciune, as, a zicea Mara.

Cum poate omul, Doamne, să se schimbe trecând prin
lume! Lasă că era periat s, i pieptănat, cu obrazul ras s, i
cu mustăcioara răsucită,bine strâns la brâu s, i cu căciula
pe-o ureche, dar degeaba mai căutai în el pe prostălanul
motolog, din care putea oris, inice să facă ce vrea.

— Bocioacă e prost, grăi el când Persida îs, i spuse supă-
rările. A fost totdeauna s, i o să rămâie toată viat, a lui. Am
eu să-l dumeresc s, i-o să vezi că toate au să meargă strună.

Us, urel apoi, fără de grijă, ca s, i când nimic nu s-ar fi
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întâmplat, el s-a dus la Bocioacă, dar la Bocioacă, nu la
nevasta lui.

Era foarte supărat Bocioacă, dar când l-a văzut că vine
râzând, când l-a văzut că-i cam s, oldis, , dar altfel de tot bine,
nu mai avea nici el ce să-i facă.

— S, tiu că te-ai supărat, îi zise Trică. Dac-ai cerceta
mai de aproape, n-aveai de ce, dar te-ai supărat; uite, bate-
mă, trage-mi palme, ca s, i când t, i-as, fi fecior, că te-am avut
ca tată, apoi să fim tot ca mai nainte!

Bocioacă clătină din cap. Îi era foarte greu, dar nu
putea.
— Ce-a fost a trecut, grăi el scot, ând vorbele cu anevoie. Eu
t, i-am spus s, i tot t, i-am spus să te pui bine cu jupâneasa; ce
să-t, i fac dacă n-ai voit să mă înt, elegi?

Trică se uită lung s, i cam cu milă la el, apoi îl apucă de
brat, .
— Dacă jupâneasa e stăpânul casei, zise, să mergem la ea.
— Nu e stăpânul casei, răspunse Bocioacă, dar pacea casei
de la ea atârnă s, i asta nu o dau pentru nimic.

— Să mergem la ea, zise iar Trică.Marta s, i fata ei tresă-
riră când Trică se ivi în pragul casei mari, unde ele lucrau la
fereastră. Prea venise fără de veste omul care le zguduise
pe amândouă atât de mult.

— Jupânul zice, grăi el dezghet, at, că nu poate să mă
primească iar calfă, fiindcă nu voit, i d-voastră. Dacă eu as,
avea nevastă, n-as, cere învoirea ei, adăugă el uitându-se
cam de sus în jos la Marta;fiind însă că jupânul o cere s, i
eu n-am vreme să as, tept, o fac cătănes, te s, i vă întreb dacă
mă primit, i ori nu.

Sultana începu să tremure: era tot omul stras, nic, care-
i arunca atunci pe ceilalt, i la dreapta s, i la stânga ca să-s, i
deschidă drum spre Verbonc.Îi era frică de el, dar nu ar fi
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putut să se depărteze de dânsul.
Marta era strivită. Ea singură îl înt, elegea. Dar nu se

dădea.
— După cum ai venit s, i după cum întrebi, grăi dânsa ve-
ninoasă, ne vine să-l întrebăm noi pe jupânul dacă mai
putem ori nu să stăm s, i noi în casa aceasta.

Bocioacă, omul păcii, ar fi voit să fugă s, i să-i lase sin-
guri.
— Bine, îi zise el Martei, nu se poate să vorbes, ti s, i tu fără
ca să înt, epi cu limba?! Ce ai cu el? Spune-mi s, i mie, ca să
s, tiu.

— Nu are nimic! grăi Trică. O fi avut ce-o fi avut, dar
nu mai are s, i nici n-o să mai aibă nimic. Eu rămân s, i
pace bună! Cine se ia după muiere se miră s, i el unde se
pomenes, te. O să vezi cât de bine o să ne nărăvim.

As, a au rămas apoi lucrurile.Era hotărâtă acuma s, i
treaba lui Nat, l.Nu-s, i făcuse Trică anii de călătorie, dar
Bocioacă tot t, inea să-l scoată măiestru.

— Închide tu un ochi, grăi Oancea, care nu putea nici
acum să se stăpânească, apoi închidem s, i noi ceilalt, i unul.
Noi s, tim, noi facem,s, i nimeni nu ne mai poartă de grijă.

Cam as, a se gândea s, i Bocioacă, s, i încă în postul Pas, tilor
amândoi cumnat, ii au fost scos, i măies, tri.

Nu mai avea Hubăr acum de ce să fie nemult, umit s, i
nici nu zicea că este.

A treia zi de Pas, ti, Bocioacă a dat masă mare în cinstea
noilor măies, tri. Nu putea nimeni să-i ia dreptul acesta,
lasă că era staroste,dar mai avea s, i fată mare.

Hubăr nu numai că s-a dus s, i el cu nevastă-sa, dar a
dus cu dânsul s, i pe părintele pleban, căci Bocioacă poftise
s, i el pe părintele protopop, s, i întâia oară, de când venise
la Lipova, Hubăr nu se mai simt, ea străin între străini, ci
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acasă la el, înconjurat de ai săi.
Ce oameni cumsecade! Dar tocmai aceasta îl făcea să

stea ca pe spini s, i pe jăratic.
Îi venea să plângă când se uita la fat, a senină a Marei.

Cuprinsă de simt, ământul că dânsa i-a adunat pe tot, i la
un loc s, i că copiii ei sunt cheagul care-i t, ine strâns, i, ea
umbla mândră s, i us, oară, oarecum pe zburate, s, i vorbea
rar s, i apăsat ca o împărăteasă.

Iar el tresărea când ochii se îndreptau asupra lui s, i ar
fi voit să poată sta ascuns într-un colt, .

Ce-ar fi zis tot, i aces, ti oameni dacă ar fi s, tiut ce fel de
greutate apasă asupra lui?!

Put, in i-a păsut mai nainte; acum însă t, inea să-l soco-
tească s, i ei cum el îi socotea pe dâns, ii.

Îi era destul să se uite în ochii mari ai Persidei pentru
ca să fie încredint, at că ea s, tie. Nu putea să-s, i dea seama
cum s, i de la cine a aflat dânsa, destul că nu din întâmplare-
l t, inea pe Bandi la casa ei, s, i îi era greu de dânsa.

Nu fusese mai înainte pentru dânsul nimeni mai sus
de părintele pleban; încetul cu încetul însă el a ajuns s-o
pună pe Persida mai presus de tot, i.

— Pleacă, i-a zis preotul când a văzut nerăbdarea lui,
du-te, stai acolo în linis, tită retragere, căci ai din ce să
trăies, ti.

As, a s, i voia să facă. Acum însă, când toate se lămuri-
seră, încât nu mai rămânea decât ca Nat, l să se mute s, i să
ia măcelăria, el numai dormea nopt, ile s, i nu mai avea zi
tihnită. Cum putea el să plece când nevasta lui plângea
deznădăjduită de câte ori vorba era de plecarea lui? Cum
putea să se depărteze din lumea aceasta, în care acum se
simt, ea atât de bine? Cum putea să plece fără ca să fi făcut
ceva cu Bandi?
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Persida, care-l t, inea pe băiat la casa ei, nu era de păre-
rea preotului: el trebuia neapărat să vorbească cu dânsa.

S, i dacă au doi oameni să vorbească ceva, ei o s, tiu
aceasta fără ca să s, i-o spună.

Persida vedea s, i ea că el voies, te să vorbească cu dânsa,
s, i degeaba îi zicea Nat, l să nu se amestece, căci simt, ământul
de milă s, i dorul de linis, te o împingeau să lămurească odată
s, i lucrul acesta. Ea n-as, tepta decât să-l prindă singur.

— Uite, tată, îi zise ea ca s, i când vorba ar fi de un lucru
de nimic, noi ne mutăm de Sf. Gheorghe; n-ar fi oare bine
să lăsăm cârciuma în seama lui Bandi? Băiatul e tânăr, dar
e as, ezat s, i harnic s, i n-ar duce-o rău dacă am purta s, i noi
grijă de el.

Hubăr se făcu alb ca varul.El se uită câtva timp t, intă s, i
cam speriat în ochii ei, apoi îi apucă mâna, o t, inu strânsă
s, i începu să plângă mai întâi încet s, i pe înăbus, ite, iar în
urmă cu hohote.

— Ce să fac eu?! strigă în sfârs, it.
— Dac-ai fi om rău, n-ai plânge: nu t, i-ar păsa, cum celor
mai mult, i nu le pasă, grăi dânsa. Întreabă-t, i inima, căci ea-
t, i va spune ce ai să faci, s, i rău nu poate să te povăt, uiască.

— Eu zic să-l iau cu mine, zise Hubăr, să-l duc acolo,
să-i fac vreun rost s, i apoi să mă întorc.

Persida stete câtva timp pe gânduri.Era frumos s, i bine
as, a; mai frumos s, i mai bine nu s-ar fi putut, s, i mare lucru
ar fi fost dacă Hubăr ar fi făcut-o aceasta mai demult.Acum
însă parcă era prea târziu. Dar toate sunt cu putint, ă când
omul voies, te cu tot dinadinsul, s, i lucrul trebuia să se facă;
de la el atârnă pacea s, i linis, tea întregii familii.

— Am, grăi dânsa, să-l iau pe departe s, i să-l pregătesc.
Treci mâine seară, dacă pot, i, pe la noi. O să potrivesc
lucrurile as, a ca să fit, i singuri s, i nesupărat, i de nimeni. El
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t, ine la mine s, i o să mă asculte.
S, i t, inea, în adevăr, tot mai t, inea Bandi la Persida. Vorba

e numai că om în toată firea n-a fost Bandi niciodată s, i mai
ales acum, de când lucrurile se schimbaseră, el se făcuse
de tot sperios.

Un singur gând îl muncea: ce are să se aleagă de el
după ce Persida se mută la casa lui Hubăr?

— De ce?! întrebă el dar când Persida îl întrebă dacă
vrea să meargă fie la Pesta, fie chiar la Viena.

— Să vezi s, i tu lume, să mai învet, i, să te faci om, răs-
punse Persida. Tata mi-a făgăduit, urmă ea, că te ia cu
dânsul dacă vrei să mergi.

— De ce mă ia? întrebă iar Bandi.Nu intra-n mintea
lui gândul ca Hubăr, omul rău s, i urgisit, de care muma lui
fugea speriată, să-i facă lui vreun bine.

— Pentru ca să-mi facă mie o plăcere, răspunse Per-
sida.Da! asta o înt, elegea Bandi. De dragul Persidei putea
până chiar s, i Hubăr să fie bun.

El dete din umeri.
— S, i când o să mă întorc? întrebă.
— Când vei voi, răspunse ea.Bandi dete din umăr.La urma
urmelor, totuna îi era dacă cu dânsa nu putea să meargă
s, i dacă as, a voia dânsa.

Putea Hubăr să vie acum, căci toate erau pregătite.Des, i
o s, tia însă aceasta, Hubăr, ies, ind seara ca să meargă la
cârciuma de la Sărărie, tremura în tot trupul, ca făcătorul-
de-rele care vede că nu-i mai rămâne decât să săvârs, ească
fapta. Greu, de tot greu îl apăsa gândul că trece peste
povat, a preotului, s, i-i venea la tot pasul să se oprească s, i
să se întoarcă din drum. Era parcă peste putint, ă ca lu-
crurile să se sfârs, ească atât de frumos cum el le plănuise.
Nu-i rămânea însă decât să meargă înainte, cum merge
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bolovanul pornit odată pe coaste la vale.
Ajuns fat, ă în fat, ă cu Bandi, singuri în casă, el era ho-

tărât cu desăvârs, ire.
— Carevasăzică, vii, băiete, cu mine? întrebă el.Bandi

se uită la dânsul s, i parcă nu mai era omul rău s, i urgisit,
parcă era în zâmbetul s, i în ochii lui o bunăvoint, ă nemai-
pomenită.

— Mă duc, răspunse el. Dacă vrea Persida!
— O să-t, i meargă bine, băiete, urmă Hubăr, o să le ai toate
din destul.

Bandi se uită iar la el.
— De ce? întrebă.

Era în acel “de ce?” s, i în felul cum fusese rostit ceva
ce-l înfiora pe Hubăr.

Ajuns odată până aici, el nu mai putea să se stăpâ-
nească: trebuia să meargă înainte până la sfârs, it, să scape
de toată greutatea ce-l apăsa.

— O să-t, i spun mai târziu, grăi el. Acum să s, tii numai
că n-ai pe nimeni în lumea aceasta mai aproape decât pe
mine.

Bandi se dete îndărăt s, i începu să râdă pe rânjite.
— Ai cunoscut tu pe mama? întrebă el ridicând mâna. O
s, tii? Ît, i aduci aminte de ea?

— Da! răspunse Hubăr, cu capul plecat.
— Nu-mi mai spune, că s, tiu, grăi Bandi cu glasul înăbus, it.
Mi-es, ti tată! Nu-i as, a?

— Da! îi zise Hubăr apropiindu-se de el.Bandi îl lovi cu
pumnul în piept, apoi, cuprins de un fel de turbare, se nă-
pusti asupra lui s, i-l mus, că în gâtlej, încât căzură amândoi
unul peste altul în mijlocul casei, Hubăr, cu ochii închis, i
s, i fără ca să se mai apere, iar Bandi, cu genunchii pe piep-
tul tatălui său, râzând s, i apăsând mereu câtă vreme mai
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simt, ea răsuflare în el.
Când Persida a deschis, în cele din urmă, us, a, ca să

vadă ce fac, în casă era linis, te s, i Bandi râdea înainte.
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Poves, ti





Doi fet, i cu stea în frunte

A fost ce-a fost; dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti. A fost
odată un împărat. Împăratul acesta stăpânea o lume în-
treagă, s, i în lumea asta era un păcurar bătrân s, i o păcurărit, ă,
care aveau trei fete: Ana, Stana s, i Lăptit, a.

Ana, cea mai în vârstă dintre surori, era frumoasă,
încât oile încetau a pas, te când o zăreau în mijlocul lor;
Stana, cea mijlocie, era frumoasă, încât lupii păzeau turma
când o vedeau pe dânsa stăpână; iară Lăptit, a, cea mai
tânără soră, albă ca spuma laptelui s, i cu păr moale ca lâna
mielus, eilor, era frumoasă — mai frumoasă decât surorile
sale împreună — frumoasă cum numai dânsa era.

Într-o zi de vară, când razele soarelui erau mai stâm-
părate, cele trei surori se duseră ca să culeagă căps, une în
marginea codrilor.

Pe când ele culegeau căps, unele, îndată se aude un s, ir
de tropote, ca s, i când ar veni s, i s-ar apropia o ceată de
călăret, i. Era cine era: era tocmai feciorul împăratului,
venind ca să meargă cu prietenii s, i cu curtenii săi la vânat.

Tot voinici frumos, i, crescut, i în s, eile cailor, dar cel mai
frumos s, i pe cel mai înfocat armăsar era... cine altul putea
să fie?... Făt-Voinic, feciorul de împărat. Focul cailor se
stâmpără în zărirea celor trei surori s, i călăret, ii deteră în



pas mai încetis, or, până ce, venit, i s, i sosit, i, se simt, iră dus, i.
— Auzi tu, soră, grăi Ana către sora mijlocie, dacă m-ar

lua pe mine, i-as, frământa o pâine din care mâncând s-ar
simt, i s, -ar fi tot june s, i voinic, mai voinic decât tot, i voinicii
din lume.

— Eu, zise Stana, dacă pe mine m-ar lua, i-as, toarce,
t, ese s, i coase o cămas, ă pe care, îmbrăcând-o, s-ar putea
lupta cu zmeii, trecând prin apă fără ca să se ude, trecând
prin foc fără ca să se ardă.

— Iară eu, grăi Lăptit, a, cea mai tânără soră, dacă i-as,
fi sot, ie, i-as, face doi fet, i-frumos, i, gemeni cu părul de aur
s, i cu stea în frunte, stea ca luceafărul din zori.

Când trec pe lângă fete, voinicii, chiar s, i cei împărătes, ti,
văd cu ochii s, i ascultă cu urechile. Ascultând, ei auziră, au-
zind, înt, eleseră, iar înt, elegând, ei suciră frânele s, i săriră
la fete.

— Sfântă-t, i fie vorba s, i a mea să fii, sot, ie de împărat!
grăi feciorul de împărat ridicând la sine în s, a pe Lăptit, a
cu căps, une cu tot.

— S, i tu a mea! grăi cel dintâi voinic către Stana, făcând
s, i el pre- cum a văzut pe stăpânul său.

— S, i tu a mea! grăi al doilea în voinicie către Ana,
ridicând-o s, i pe ea în s, a.

Făcând as, a, voinicii porniră spre curtea împărătească.
În ziua următoare se făcură nunt, ile s, i apoi trei zile s, i trei
nopt, i întreaga împărăt, ie răsuna de veselia oaspet, ilor...

Peste alte trei zile s, i trei nopt, i merse vestea în t, ară
că Ana s, i-a făcut pâinea: a cules bobi, a măcinat, cernut,
frământat s, i a copt pâinea precum a fost zis la culesul de
căps, une.

Încă de trei ori câte trei zile s, i de trei ori câte trei nopt, i
trecură s, i o nouă veste merse în t, ară, că Stana s, i-a făcut

342



cămas, a: a cules fire de in, le-a copt s, i melit, at, a periat
fuiorul, a tors firele, a t, esut pânza s, i a cusut cămas, a pe
trupul sot, ului ei, precum a fost zis la culesul de căps, une.

Numai a Lăptit, ei vorbă nu s-a împilinit încă. Dar toate
se fac numai cu vremea.

Când se împlini de-a s, aptea oară a s, aptea zi, numărată
de la cea de întâi zi de cununie, feciorul de împărat se
arătă înaintea voinicilor s, i celorlalt, i curteni ai săi cu fat, a
veselă s, i cu vorba pe de sute s, i mii de ori mai blândă s, i mai
îndurătoare decât până acuma, dând de s, tire că de aici
înainte multă vreme n-are să mai iasă din curte, fiindcă-l
poartă inima să stea zi s, i noapte lângă sot, ia sa. Era adică
să se întâmple — din îndurarea lui Dumnezeu — precum
a grăit Lăptit, a la cules de căps, une... S, i lumea, s, i t, ara, s, i
întreaga împărăt, ie se bucurau as, teptând să se vadă ce nu
s-a mai văzut încă.

Hei! dar multe se petrec în lume, s, i dintre multe, multe
bune s, i rele multe!

S-a întâmplat adică, ca feciorul de împărat să aibă s, i o
mamă vitregă, iară asta, o fată mare în păr, pe care a fost
adus-o cu sine, având-o de la cel dintâi bărbat. S, i apoi, vai
s, i amar de acela ce cade în asemenea cuscrii!

După gândul vitregei era să fie ca fiica sa s-ajungă sot, ie
de împărat s, i stăpână peste împărăt, ie, iară nu Lăptit, a, fata
cea de păcurar.

S, i acuma sărmana Lăptit, a avea să sufere pentru că n-a
fost pe gândul vitrigei, ci după voint, a lui Dumnezeu. Vezi!
as, a e lumea: chiar s, i acolo e rea unde o poartă gândul cel
bun.

Era acuma în gândul vitrigei ca întâmplându-se după
cum a fost zis Lăptit, a, să facă pe lume să creadă s, i să creadă
feciorul de împărat că nu e precum este s, i precum s-a zis.
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Nu putea însă face nimic, fiindcă feciorul de împărat
stătea de-a pururea, zi s, i noapte, lângă sot, ia lui. Îs, i puse
dar de gând ca, cu una, cu două, cu vorbe s, i iscusint, e, să-l
urnească pe acesta, iară după aceea, rămânând Lăptit, a în
grija ei, a ei să fie grija. S, tia că nu-i va fi greu să afle cale s, i
chip.

Cu una, cu două, feciorul de împărat nu se urnea însă
din loc. Vorbele zburară în vânt s, i iscusint, ele rămaseră lu-
cru fără treabă. Vremea trecea, ziua se apropia, era mâine-
poimâne, s, i feciorul de împărat nu se depărta de lângă
sot, ia sa.

Când vitrega văzu că acuma nu e încotro, îs, i puse pia-
tră pe inimă s, i trimise carte, s, tire s, i veste la frate-său, a
cărui împărăt, ie era vecină, spuse cum s, i ce, s, i grăi două-
trei vorbe, ca să vină cu oaste s, i voinici s, i să cheme pe
feciorul de împărat la război.

Asta era una, bună s, i cea din urmă. Nici nu rămase în
zadar.

Feciorul de împărat sări cuc de mânie când îi veni
vestea că acum nu e bine, că iaca cum s, i ce, s, i cum că os, tile
vrăjmas, ilor sunt pe cale să vină, să intre s, i să fie precum
de mult n-a mai fost... Bătaie adică, bătaie grozavă, bătaie
între doi împărat, i!

Văzu s, i el că acuma nu e încotro, că n-are decât să facă
ce e de făcut.

As, a sunt feciorii de împărat! Oricât de în drag s, i-ar
păzi nevestele s, i oricât de-a dor ar as, tepta să-s, i vadă fet, ii,
când aud de bătaie, li se zvârcoles, te inima în trup, li se
frământă creierii în cap, li se împăienjenesc ochii... lasă
nevastă s, i fet, i în grija Domnului s, i pornesc ca vântul la
război.

Feciorul de împărat a pornit ca primejdia, s-a dus ca
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pedeapsa lui Dumnezeu, s-a bătut cum se bate, cum numai
el se bate s, i, când în a treia zi au crăpat zorile, iarăs, i a fost
la curtea împărătească, sosind cu inima stâmpărată prin
luptă s, i cu ea plină de dor neastâmpărat să s, tie ce s, i cum,
de când s-a dus!

Hei! dar ce-auzi? ce văzu? îmi vine nici să nu mai
povestesc când văd atâta răutate, atâta suflet fără milă, s, i
urâtă, s, i supărăcioasă, s, i grozavă treabă, încât nici nu se
poate spune fără ca să răsufli o dată cu greu!

Adică a fost as, a: în clipita când stelele se strâng pe cer,
când feciorul de împărat era numai trei pas, i de la poarta
curt, ii, s-a întâmplat întocmai precum a fost zis Lăptit, a:
doi fet, i-frumos, i, feciori de împărat, unul ca altul, cu păr
de aur s, i cu luceferi în frunte.

Dar era ca lumea să nu-i vadă. Vitrega, rea precum era
în gândul ei, în pripă puse doi căt, ei în locul copiilor, fet, i-
frumos, i, iar pe copiii cu părul de aur s, i cu steaua în frunte
îi îngropă în colt, ul casei, tocmai la fereastra împăratului.

Când feciorul de împărat intră în casă s, i cercă s-audă
s, i să vadă, n-auzi nimic, ci văzu numai pe cei doi căt, elus, i,
pe care vitrega i-a fost pus în patul Lăptit, ei.

Multă vorbă nu se mai făcu. Feciorul de împărat văzu
cu ochii, s, i asta era destul. Lăptit, a nu s, i-a t, inut vorba, s, i
acuma nu rămase decât să-s, i ajungă pedeapsa.

Feciorul de împărat n-avu încotro, îs, i călcă pe inimă s, i
porunci să o îngroape în pământ până la sânis, ori, rămânând
as, a în ochii lumii, pentru ca să se s, tie ce e aceea când ci-
neva cutează să îns, ele pe un fecior de împărat.

Într-altă zi, apoi, se făcu pe gândul vitregei. Fecio-
rul de împărat se cunună a doua oară s, i iarăs, i răsunară
veseliile de nuntă trei zile s, i trei nopt, i.

Hei! dar nu e darul lui Dumnezeu pe faptă nedreaptă!
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Cei doi fet, i-frumos, i nu aflau odihnă în pământ. În locul
în care erau îngropat, i crescură doi paltini frumos, i. Când
vitrega îi văzu crescând, porunci ca să-i stârpească din
rădăcină.

— Lăsat, i-i să crească! porunci împăratul. Îmi plac aici
la fereastră! As, a paltini n-am văzut încă.

S, i apoi crescură paltinii, crescură cum alt, i paltini nu
cresc: în fiecare zi un an, în fiecare noapte alt an, iară în
crepetul zorilor, când se strâng stelele pe cer, trei ani într-
o clipită. Când se împliniră trei zile s, i trei nopt, i, cei doi
paltini erau mândri s, i nalt, i, ridicându-se cu crengile lor
până la fereastra împăratului. S, i apoi, când adia vântul s, i
se mis, cau frunzele, împăratul asculta, asculta zile întregi
la s, optirea lor. Îi părea că aude un suspin neîncetat, ca o
plângere pusă în vorbe neînt, elese, pe care numai sufletul
lui o simt, ea ca o simt, ire ascunsă s, i nepricepută, care ziua
nu-i lăsa odihnă s, i care noaptea îl t, inea treaz. Îl cuprin-
deau fiorii în auzul acestei s, optiri s, i totus, i îi părea că n-ar
putea să fie fără de ea.

Vitrega simt, i, însă, ce e s, i cum. Îs, i puse de gând ca,
cu orice pret, , să stârpească paltinii. Era greu, dar mint, ile
muieres, ti storc din piatră zăr. Vicles, ugul muierilor dez-
bracă voinicii: ce puterea nu poate, poate dulceat, a vorbe-
lor, s, i ce nici asta nu poate, pot lacrimile mincinoase.

Într-o dimineat, ă împărăteasa se puse pe de marginea
patului sot, ului ei s, i începu să-l ademenească cu dezmi-
erdări s, i vorbe de dragoste. Mult a t, inut până la ruptul
firului, dar în sfârs, it... s, i împărat, ii sunt tot oameni.

— Bine! grăi feciorul de împărat cam cu jumătate de
gură. Să fie pe voia ta; să stârpim paltinii: dar din unul să
facem un pat pentru mine, din altul un pat pentru tine.

Împărăteasa se mult, umi cu atâta. Paltinii fură tăiat, i,
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s, i nici nu se înnoptă bine până ce paturile erau făcute s, i
puse în casa împăratului.

Când feciorul de împărat se culcă în patul nou, îi părea
că se simte de o sută de ori mai greu decât până acuma s, i
totus, i află odihnă cum n-a mai aflat; iară împărăteasa i
se părea că zace culcată pe spini s, i mărăcini, încât toată
noaptea nu putu dormi.

După ce împăratul adormi, paturile începură să scârt, âie.
S, i de aceste scârt, âituri împărăteasa scotea un înt, eles cu-
noscut; i se părea că aude vorbe pe care nimeni nu le pri-
cepea decât numai dânsa.

— T, i-e greu, frăt, ioare? întrebă unul dintre paturi.
— Ba! mie nu mi-e greu, răspunse patul pe care dormea
împăratul, mi-e bine, căci pe mine zace iubitul meu tată!

— Mie mi-e greu, zise cellalt pat, căci pe mine zace un
suflet rău! S, i tot as, a vorbiră paturile în auzul împărătesei
până la crepetul zorilor.

Când se făcu ziuă, împărăteasa îs, i puse de gând să
prăpădească paturile. Porunci dar să facă alte două paturi
tocmai ca s, i acelea s, i, când împăratul merse la vânat, le
puse pe aceste pe nes, tiute în casă, iară paturile de paltini
le aruncă în foc până la cea mai mică scândură.

Focul ardea, iară în pocniturile focului împărăteasa
părea că aude tot acele vorbe de înt, eles nepriceput.

După ce paturile arseră, încât nu rămase nici măcar
o bucăt, ică de cărbune, împărăteasa adună cenus, a s, i o
aruncă în vânt, pentru ca să fie dusă peste nouă t, ări s, i
peste nouă mări, ca parte cu parte în veci să nu se mai afle.

Ea n-a văzut însă că tocmai atunci când focul ardea
mai frumos se ridicaseră în sus două scântei s, i, ies, ind la
lumină, căzură tocmai unde au fost crescut, i cei doi pal-
tini, iară căzute aici, cele două scântei se prefăcură în doi
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mielus, ei gemeni, din care unul era tocmai atât de frumos
ca s, i cellalt, tocmai atât de blând, cu lâna tocmai atât de
strălucită. Doi miei, fiecare pret, de-o împărăt, ie!

Când împărăteasa văzu mielus, eii păscând pe sub fe-
restrele împăratului, sări plină de bucurie la dâns, ii, îi luă
în brat, e pe amândoi s, i-i duse la sot, ul său.

Din clipita asta, feciorul de împărat zi s, i noapte nu se
gândea decât la mielus, ei: îi părea că în fiecare mis, care a
mielus, eilor, în fiecare zbieret ies, it din gura lor, în fiecare
privire află ceva, care îi cădea greu s, i totus, i îi ustura inima.

Văzând că sot, ul său a îndrăgit mielus, eii, împărăteasa
iarăs, i prinse gând rău s, i nu se împăcă până ce, când cu
bine, când cu rău, când cu vorbe dulci s, i când cu plâns, nu
făcu pe feciorul de împărat ca să se învoiască cu pierzarea
mielus, eilor.

Mielus, eii fură tăiat, i. Ce nu se putu mânca, împără-
teasa puse să se arunce în foc... în foc s, i piele, s, i lână, s, i
oase, s, i tot ce a mai fost.

Nu mai rămase nimic. Nimeni n-a băgat de seamă
că tocmai pe fundul vasului în care s-a spălat carnea, în-
tre crăpătura doagelor, au rămas două bucăt, ele din creie-
rii mielus, eilor. Când apoi slujnica împăratului s-a dus la
vale după apă, bucăt, elele de creieri s-au spălat s, i au mers
cu pârâul până în apa cea mare, care curgea prin mijlo-
cul împărăt, iei. Aici din cele două bucăt, ele s-au făcut doi
pes, tis, ori cu solzii de aur, unul tocmai ca s, i cellalt, deopo-
trivă, ca să se s, tie că sunt frat, i gemeni.

Într-o zi pescarii împărătes, ti se sculară dis-de-dimineat, ă
s, i-s, i aruncară mrejele în apă. Tocmai în clipa când cele
din urmă două stele se stinseră pe cer, unul dintre pescari
ridică mreaja s, i văzu ce n-a mai văzut: doi pes, tis, ori cu
solzii de aur.
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Pescarii s-adunară să vadă minunea, iar după ce vă-
zură s, i se minunară, hotărâră ca, as, a vii precum sunt, să
ducă pes, tis, orii la împărat s, i să-i facă cinste.

— Nu ne duce acolo, că de acolo venim, de-acolo sun-
tem s, i acolo e pieirea noastră, grăi unul dintre pes, tis, ori.

— Ce să fac dar cu voi? întrebă pescarul.
— Pune-te s, i adună rouă de pe frunze, lasă-ne să înotăm în
rouă, pune-ne la soare s, i apoi nu veni până ce razele soa-
relui nu vor fi sorbit roua de pe noi, grăi al doilea pes, tis, or.

Pescarul făcu precum i s-a zis: adună rouă de pe frunze,
lăsă pes, tis, orii să înoate în rouă, îi puse la soare s, i nu veni
până ce razele soarelui nu sorbiră roua de pe ei.

Ce-a aflat? Ce-a văzut? Doi copilas, i, fet, i-frumos, i cu
părul de aur s, i cu stea în frunte, unul ca cellalt, încât cine
îi vedea trebuia să s, tie că sunt gemeni.

Copiii crescură repede... În fiecare zi un an, în fiecare
noapte alt an, iar în crepetul zorilor, când stelele se stin-
geau pe cer, trei ani într-o clipită. S, i apoi cres, teau precum
alt, ii nu cresc: de trei ori în vârstă, de trei ori în putere
s, i tot de trei ori în înt, elepciunea mint, ii. Când se împli-
niră trei zile s, i trei nopt, i, copiii erau de doisprezece ani în
vârstă, de douăzeci s, i patru în putere s, i treizeci s, i s, ase în
înt, elepciunea mint, ii.

— Acuma lasă-ne să mergem la tatăl nostru, grăi unul
dintre copii către pescar.

Pescarul îi îmbrăcă frumos pe amândoi, le făcu câte
o căciulă de miel, pe care o traseră pe cap ca nimeni să
nu vadă părul de aur s, i steaua în frunte, apoi fet, ii porniră
către curtea împăratului.

Era ziua mare când ajunseră la curte.
— Vrem să vorbim cu împăratul! grăi unul dintre fet, i către
străjerul ce sta încărcat de arme la poarta curt, ii.

349



— Nu se poate, fiindcă tocmai acuma s, ade la masă, îi
răspunse străjerul.

— Tocmai pentru că s, ade la masă! vorbi al doilea făt
intrând îndărătnic pe poartă.

Străjerii se adunară, voind să scoată pe fet, i din curte,
dar aces, tia trecură printre dâns, ii precum trece argintul-
viu printre degete. Cu trei pas, i înainte s, i alt, i trei în sus se
pomeniră tocmai înaintea casei celei mari, unde împăratul
ospăta cu curtenii săi.

— Vrem să intrăm! grăi unul dintre fet, i aspru către
slujitorii ce stau la us, ă.

— Nu se poate, răspunse un slujitor.
— Ei! vom vedea noi dacă se poate ori nu se poate! strigă
cellalt făt, cotind îndărătnic pe slujitori în dreapta s, i în
stânga.

Dar mult, i erau slujitorii s, i fet, ii numai doi. Se făcu o
îmbulzeală s, i o larmă înaintea us, ii, încât răsuna curtea.

— Ce e acolo, afară? întrebă împăratul mânios. Fet, ii
se deteră pas, nici când auziră vorbele tatălui lor.
— Doi băiet, i voiesc să intre cu puterea! zise un slujitor
intrând la împăratul.

— Cu puterea? Cine să intre cu puterea în curte la
mine? Cine sunt băiet, ii aceia? strigă împăratul într-o
răsuflare.

— Nu s, tiu, înălt, ate împărate, răspunse slujitorul, dar
curat nu-i lucru, căci băiet, ii sunt tari ca puii de leu, încât
au străbătut prin străjuirea de la poartă, s, i acuma ne dau
nouă de lucru! S, -apoi, de îndărătnici ce sunt, nici căciulile
nu s, i le iau din cap.

Împăratul se ros, i de mânie.
— Scoatet, i-i afară, strigă el, înhăt, at, i-i cu câinii!
— Lasă, că mergem noi s, i as, a, grăiră fet, ii plângând de
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asprimea vorbelor ce auziră, s, i porniră în jos pe trepte.
Când erau să iasă pe poartă, îi opri un slujitor ce venea

în ruptul sufletului.
— A zis împăratul să venit, i, că împărăteasa vrea să vă

vadă! Băiet, ii se gândiră put, in, apoi se întoarseră, suiră
treptele s, i intrară la împăratul cu căciulile în cap.

Era o masă plină, lungă s, i lată, iar pe lângă masă tot, i
oaspet, ii împărătes, ti, în capul mesei împăratul s, i lângă
dânsul împărăteasa, s, ezând pe douăsprezece perini de
mătase.

Când băiet, ii intrară, căzu una dintre perinele pe care
s, edea împărăteasa. Ea rămase pe unsprezece perini.

— Luat, i căciulile din cap! strigă un curtean către băiet, i.
— Acoperământul capului este cinstea omului. Noi avem
poruncă să fim precum suntem.

— Ei bine! grăi împăratul îmblânzit de auzul vorbelor
ce ies, iră din gura băiatului. Rămânet, i precum suntet, i!
Dar cine suntet, i? de unde venit, i? s, i ce voit, i?

— Suntem doi fet, i gemeni, doi lăstari dintr-o tulpină
ruptă în două, jumătate în pământ s, i jumătate în cap de
masă; venim de unde-am pornit s, i suntem sosit, i de unde
venim; fost-am cale îndelungată s, i am grăit cu suflarea
vânturilor s, i am vorbit în limba fiarelor s, i am cântat cu
valurile de apă, iar acuma, în grai de om, voim să-t, i cântăm
un cântec pe care-l cunos, ti fără ca să s, tii!

De sub împărăteasă a sărit a doua perină.
— Lasă-i să meargă cu prostiile lor! grăi ea către sot, ul său.
— Ba nu, lasă-i să cânte! răspunse împăratul. Tu ai dorit
să-i vezi, iar eu doresc să-i ascult. Cântat, i, băiet, i!

Împărăteasa tăcu, iar fet, ii începură să cânte poves-
tea viet, ii lor. “A fost un împărat...” începură fet, ii; de sub
împărăteasă căzu a treia perină.

351



Când fet, ii povestiră despre pornirea feciorului de îm-
părat la bătaie, de sub împărăteasă căzură trei perini deo-
dată.

Când fet, ii sfârs, iră cântecul, sub împărăteasă nu mai
era nici o perină, iar când ei luară căciulile din cap s, i-s, i
arătară părul de aur s, i stelele în frunte, oaspet, ii, curtenii
s, i împăratul îs, i acoperiră ochii, ca nu cumva să piardă
lumina de atâta strălucire.

S, i s-a făcut apoi precum de la început a fost să fie.
Lăptit, a fu pusă în cap de masă lângă sot, ul ei; fata vitregei
rămase cea mai rea slujnică la curtea Lăptit, ei, iar pe vitrega
cea cu gând rău o legară de coada unei iepe nebune s, i
înconjurară t, ara de s, apte ori cu ea, încât lumea să s, tie s, i
să nu mai uite că cine începe cu rău, cu rău sfârs, es, te.
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Păcală în satul lui

I se urâse s, i lui Păcală să tot umble răzlet, prin lume, as, a
fără de nici o treabă, numai ca să încurce trebile altora s, i
să râdă de prostia oamenilor. Se hotărî dar să se facă s, i
el om as, ezat, ca tot, i oamenii de treabă, să-s, i întemeieze
casa lui, să-s, i agonisească o mos, ioară, — vorbă scurtă, —
să se astâmpere odată.

S, i fiindcă românul zice că nu e nicăieri mai bine ca în
satul lui, Păcală se întoarse s, i el în satul lui s, i începu cum
încep tot, i oamenii care n-au nimic, adică făcu ce făcu de-s, i
agonisi o vit, elus, ă s, i o trimise la păs, une în izlazul satului.

Căci as, a se facea averea. Păscând, vit, elus, a se face vit, ea,
vit, eaua se face juncă, junca se face vacă, vaca fată, iar vaca
cu vit, elul o vinzi ca din pret, ul ei să cumperi s, apte vit, elus, e
s, i să le trimit, i s, i pe ele la păs, une în izlazul satului.

De ce e oare izlazul izlaz, dacă nu pentru ca să-l pască
vit, elus, ele oamenilor?

Păs, tea dar vit, elus, a lui Păcală, păs, tea, s, i cu cât mai
mult păs, tea, cu atâta mai vârtos cres, tea, încât nu era în
tot satul vit, ea care s-o întreacă, iar când ajunse s, i ea vit, ea,
nici juncile nu se puteau potrivi cu ea.

Măi! ziceau vecinele lui Păcală, ce lucru să mai fie s, i
ăsta? vit, eaua asta le întrece pe toate! Ce-i va fi dând oare



să mănânce? Ce soi o fi de cres, te as, a de frumos?
Nu era nici soiul vreun soi deosebit, nici hrana mai

de-a cătarea; vit, eaua era însă vit, eaua lui Păcală, iar Păcală
îs, i căuta de treabă, n-avea vreme s-o mai păzească s, i să nu
rupă câteodată s, i din holdele oamenilor.

Ajungând junincă, vit, eaua lui Păcală se făcu stăpână
pe întregul hotar. Umbla s, i ea cum umblase s, i stăpânul ei
mai nainte de a se fi astâmpărat, s, i unde n-o căutai, acolo
dădeai de ea, mai prin lanul de grâu, mai prin porumbis, te,
mai s, tie bunul Dumnezeu pe unde.

Iară Păcală li se plângea oamenilor că prea i s-a făcut
răzleat, ă juninca s, i că are treabă s, i nu poate umbla după
ea.

Nu-i vorbă, oamenii s-ar fi plâns s, i ei, dar nu mai aveau
cui să i se plângă când Păcală îi lua pe dinainte s, i li se
plângea de te prindea mila de el.

Când văzură dar că juninca lui Păcală în curând are
să fie vacă, oamenii se puseră pe gânduri. S, tiau ei cum
au să urmeze lucrurile mai departe. Vedeau parcă cele
s, apte vit, elus, e cum se fac vit, ele, juninci, cum ajung în cele
din urmă vaci s, i ele, s, i cum le vinde Păcală s, i pe ele s, i se
întoarce de la târg cu o spuză de vit, elus, e, toate flămânde,
toate pornite din fire să se facă vit, ele, juninci s, i vaci în cele
din urmă.

— Măi! strigară ei, ăsta ne mănâncă s, i urechile din cap
cu vit, elus, a lui, ne seacă, ne face întregul hotar bătătură.

Dar ce puteau să-i facă lui Păcală? El nu era de vină
s, i avea treabă, nu putea să-s, i piardă vara umblând după
coada junincei.

Se sfătuiră dar între dâns, ii s, i iar se sfătuiră, se tot
sfătuiră, până ce n-ajunseră a se dumeri că toată carnea pe
care a pus-o vit, elus, a ca să se facă vit, ea s, i din vit, ea junincă

354



e carne adunată din nutret, ul de pe hotarul lor, adică după
toată dreptatea carne din care ar fi fost să fie a lor s, i numai
pielea e a lui Păcală, fiindcă piele avuse juninca s, i când
venise ca vit, elus, ă în sat.

Dumerit, i odată astfel, tăiară juninca, îi luară carnea
s, i o mâncară, iară pielea o aruncară peste gard în curtea
lui Păcală.

Nu-i vorbă, a fost cam scurtă socoteala aceasta, dar în
satul lui Păcală multe se întâmplă.

Păcală, de! ce să facă!... Dacă ar fi voit, ar fi găsit el
ac pentru cojocul sătenilor; el însă nu voia. Avea tragere
de inimă penru oamenii din satul lui. Nu! pe oamenii
din satul lui nu putea el să-i încurce, cum ar fi încurcat
bunăoară pe oamenii din satul lui Tândală.

Întinse dar pielea să se usuce, iar după ce se uscă, o
luă în vârf de băt, s, i plecă cu ea la târg, ca s-o vândă.

As, a ajunse Păcală iar pe drumuri. Se duse s, i tot se
duse mereu, de dimineat, ă până la prânz s, i de la prânz
până seara. Când era pe înserate, el se opri într-un sat de
la marginea drumului s, i se uită împrejurul său, ca să-s, i
găsească vreo casă la care să mâie, vreo văduvă ori vreo
femeie al cărei bărbat nu-i acasă.

Nu poate, că — Doamne feres, te! — ce, dar Păcală, ca
om umblat prin lume, s, tia că sunt fricoase femeile, li se
urăs, te as, a singure, s, i sunt bucuroase de oaspet, i, numai ca
să s, tie că e peste noapte picior de om la casa lor.

S, i găsi Păcală chiar mai la marginea satului o femeie,
al căreia bărbat se dusese la pădure să aducă lemne. Nu-i
vorbă, muierea îi spunea mereu că teacă, că pungă, că nu-i
este bărbatul acasă, că ce va zice lumea; Păcală t, inea s, i el
să rămână as, a într-un unghi al casei, într-un s, opron, în
pridvor, unde o fi, numai ca să nu fie casa pustie. N-avea
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biata muiere încotro, trebuia să-l primească, dar îi s, i spuse
să se culce s, i să doarmă, c-o fi ostenit de drum, sărmanul
de el!

“Ce-o să mai fie s, i asta?!” grăi Păcală. El s, tia că muierile
sunt s, i vorbăret, e, s, i doritoare de a le s, ti toate câte sunt în
cer s, i pe pământ, iar muierea aceasta nici nu-i povestea
nimic, nici nu-l întreba de unde vine, cum a umblat, ce-a
mai făcut, ce mai s, tie... Aici trebuia dar să fie ceva la mijloc,
s, i Păcală, în loc de a adormi, trăgea când cu ochiul drept,
când cu cel stâng, ca să vadă cele ce se petrec în casă s, i
împrejurul casei.

Nici nu se înseră bine, s, i muierea începu să fiarbă, să
frigă, să coacă, să gătească fel de fel de mâncări, s, i plăcinte,
s, i un purcel fript, s, i o coastă opărită cu varză călită. S, i apoi
rachiuri, s, i apoi vinuri. Ospăt, , nu alta!

N-ar fi fost Păcală om păt, it dacă n-ar fi s, tiut că toate
aceste nu pentru bărbatul ei le făcea muierea cea harnică,
fiindcă mai era s, i ea gătită ca de nuntă.

Nici nu le făcea pentru bărbatul ei, ci pentru vornicul
satului, pe care-l as, tepta nevasta cum îs, i as, teaptă fetele
mari pet, itorii, ies, ind mereu în us, ă s, i în portit, ă, ca să vadă
dacă vine, dacă nu mai vine, dacă întârzie, dacă soses, te.

Nu care cumva să creadă cineva că Doamne feres, te
ce!... Nu! ci fiindcă vornicul era cel mai de frunte om din
sat s, i nu putea să-l primească la casa ei ca pe oris, icine, iar
peste zi vornicul, om cu multe treburi, nu putuse să vie, ci
le făcea cinstea acum, mai pe seară.

Alt nimic nu era la mijloc, Doamne feres, te! Era gata
nevasta cu toate: purcelul era frumos s, i rumen de-t, i poc-
nea s, oricul în dint, i, costit, ele erau opărite, varza era călită,
plăcintele abureau, rachiul era as, ezat pe masă, vinul stă-
tea în apă rece, nu mai lipsea decât dumnealui vornicul.
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Numai vornicul lipsea, când deodată — să te miri, nu alta!
— se întoarse bărbatul. I se frânsese, sărmanul de el, o osie
în drum, s, i nu-i rămăsese decât să se întoarcă, să pună
altă osie la car s, i să plece mâine din nou la pădure.

Muierea bună s, i credincioasă îs, i cunoas, te bărbatul
după mers, din tus, ite s, i strănuturi, ba chiar s, i din pocnetul
biciului, iar nevasta la care îs, i luase Păcală conac era s, i ea
muiere bună s, i credincioasă. Ea îs, i cunoscu bărbatul din
scârt, âitul roatelor de la car, iar scârt, âitul roatelor se auzea
de departe, destul de departe pentru ca o muiere harnică
precum era dânsa să-s, i rânduiască treburile.

Ea luă purcelul cel frumos s, i rumen s, i-l ascunse iute
după cuptor, luă plăcinta s, i o puse iute-iute pe cuptor, luă
costit, ele cu varză călită s, i le vârî în cuptor, mai vârî tot
iute-iute s, i rachiul sub perina de la căpătâiul patului, iar
vinul sub pat, s, i pe când carul cu boii intrară în curte, toate
erau în cea mai bună rânduială.

Nu poate că Doamne feres, te ce!... dar de! tot era mai
bine să nu afle bărbatul.

Văzându-se acasă, bărbatul, ca tot omul păgubas, , în-
cepu să se plângă, nevasta, ca toată muierea bună s, i cre-
dincioasă, îl mângâia cu vorbe bune, iar Păcală, ca tot omul
cumsecade, ies, i s, i el din unghiul lui, ca să-i spună stăpâ-
nului de casă că e s, i el aici, să-i ceară iertare că a îndrăznit
s, i să-l mai roage s, i pe el de conac.

— Fă muiere, grăi bărbatul după ce se mai încălzi în
cuibul lui, mie mi-e foame; n-ai tu ceva de mâncare?

De! ce să-i faci? omul flămânzes, te la drum. Nu-i vorbă,
mai era în traistă merindea pe care o luase la drum; dar
acasă la el omul nu mănâncă bucuros merindea cu care se
întoarce din drum.

— Vai, săraca de mine! răspunse nevasta, dar de unde
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să am? Eram să te as, tept mâine. O să-t, i fac însă o mămăligut, ă
bună, ca s-o mănânci cu o zămut, ă de usturoi.

— Mămăligut, ă să fie! grăi bărbatul. Când e flămând,
omul se bucură s, i de mămăligut, ă. Om umblat prin lume,
Păcală s, tia că o să-l poftească s, i pe el la cină, ca să mai
steie de vorbă, s, i nici că-i părea rău lui Păcală, fiindcă tot
drumet, era s, i el, tot flămând — ca oris, ice om sosit din
drum.

S, i cum stăteau de vorbă în vreme ce nevasta gătea
mămăligut, a, Păcală, care nu era cap sec, se gândea mereu
cum să facă el ca să nu mănânce mămăligă, ci purcel fript,
frumos s, i rumen de-t, i pocnes, te s, oricul în dint, i, costit, e cu
varză călită s, i plăcinte de cele bune; cum ar face ca să bea o
gură de rachiu s, i să guste măcar o dată din vinul cel vechi.

El se încruntă o dată s, i trase cam pe furis, cu băt, ul în
piele. S, i lasă pe Păcală, că nu e nici el de ieri, de alaltăieri!
Simt, ise o dată mirosul, s, i grija lui mai departe...

Ca om drumet, , îs, i t, inea băt, ul la îndemână, iar pielea
cea de junincă, marfa lui, toată averea lui, îi era la picioare.

Bărbatul se cam mira că ce va fi având cu pielea, dar
nu zise nimic. Al lui era băt, ul, a lui era pielea; treaba lui
era ce făcea cu ele.

Peste câtva timp Păcală iar trase una cu băt, ul, ba mai
se s, i răsti la piele:

— T, ine-t, i gura, sluto! Bărbatul iar tăcu. Păcală dete
de a treia oară, s, i acum se răsti s, i mai rău.

— Ce ai cu pielea aceea? întrebă omul nostru. Păcală
mai dete din umăr, mai se codi, mai se rugă de iertare că
nu poate să spună.

— Apoi, grăi el cam cu anevoie în cele din urmă, piele-
ar fi de piele, dar, as, a cum o vezi, nu e piele, ci proroc, care
s, tie toate cele nes, tiute s, i vrea mereu să spună lucruri de
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nespus.
— S, i ce vrea să spună? întrebă mirat bărbatul.

— Uite! grăi Păcală, s, i puse urechea la piele. Mare minune!
Zice să caut, i la căpătâiul patului, c-o să găses, ti rachiu.

Bărbatul căută s, i găsi.
— Mare minune! Cine l-o fi pus oare?
— E taină!... răspunse Păcală, asta nu se poate s, ti.
— S, i ce mai zice prorocul?
— Să caut, i după cuptor, că vei găsi un purcel fript, zise
Păcală, după ce puse iar urechea la piele.

— Auzi dumneata lucru ciudat! Ce mai zice prorocul?
— Caută sub pat, că găses, ti vinul. Astfel înainte — până ce
nu ies, iră la iveală costit, ele s, i plăcintele, încât numai de-un
drag să te uit, i la masa încărcată s, i să te as, ezi la ea.

Se mira bărbatul, se mira mai vârtos nevasta, s-ar fi
mirat satul întreg, dacă ar fi fost de fat, ă; numai Păcală nu
se mira, fiindcă el îs, i cunos, tea marfa s, i s, tia de ce e bună.

— Apoi de! zicea el mereu, ăsta-i proroc, nu fleac, s, i-t, i
scoate s, i cârtit, a din fundul pământului!

Va fi fost ori nu as, a, destul că Păcală s-a săturat ca un
pas, ă turcesc, încât abia-l mai t, ineau curelele.

— Bună treabă prorocul ăsta! grăi bărbatul nevestei
după ce se sătură s, i el. Nu cumva t, i-e de vânzare?

— Doamne feres, te! îi răspunse Păcală. Cum as, putea
eu să vând un lucru ca acesta? Se poate?!

— Dar dacă t, i-as, da un pret, bun?
— Auzi vorbă! pret, bun? Un proroc ca ăsta e lucru nepret, uit.

Doritor cum era de a se hrăni bine s, i de a s, ti totdeauna
cele ce se petrec în casa lui, omul nostru îl apucă pe Păcală
la târg. Îi dete la început o pungă de galbeni, apoi două,
apoi trei, s, i as, a mereu înainte, până la s, apte pungi, bani
frumos, i chiar s, i pentru un om mai bogat decât Păcală.
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— Fiindcă văd s, i văd că t, ii cu orice pret, să cumperi
prorocul, grăi Păcală muiat, o să-t, i fac după dorint, ă, dar
nu pentru bani, ci fiindcă m-ai primit la casă, m-ai poftit
la masă s, i mi-ai zis o vorbă bună. Noroc să ai de ea!

As, a grăi Păcală, s, i-i dete pielea cea de junincă, pentru
ca să ieie cele s, apte pungi de galbeni — mult, i bani chiar s, i
pentru un om mai bogat decât Păcală.

S, i nu era pe lumea aceasta om mai fericit decât bărba-
tul nevestei, fiindcă putea de aici înainte să s, tie toate cele
ce se petrec în casa lui s, i să se mai s, i hrănească bine.

Iar Păcală, după ce-s, i vându pielea s, i puse bine banii,
se culcă să doarmă, că avea drum lung până acasă în satul
lui.

Ziua următoare îs, i luă Păcală rămas bun s, i plecă iar
acasă. S, i cum mergea pe drum s, i cum se simt, ea as, a încăr-
cat de bani, cum nu mai fusese niciodată în viat, a lui, îs, i
puse tare s, i cu adevărat de gând că de aici înainte nu mai
vâs, că nici la dreapta, nici la stânga, ci merge drept înainte,
nu mai umblă cu minciuna, nu mai caută să tragă folos
din partea altora — nu! nu! nu! --, ci se face om ca tot, i
oamenii care vor să aibă obrazul curat, se astâmpără, se
pune în rând cu fruntea satului.

Numai dacă n-ar fi fost la mijloc muierea cea harnică!
Ea, sărmana, nu mai avea astâmpăr, s, i parcă i se surpa
casa în cap când se gândea că prorocul a rămas în paza ei.
Nu poate că Doamne feres, te ce! dar muierile sunt fricoase
s, i nu prea se simt bine când se află aproape de nis, te lucruri
cum era pielea lui Păcală.

Ea făcu dar ce făcu, s, i-s, i trimise bărbatul iar la pădure,
apoi, după ce rămase ea singură, puse, ca muiere harnică
ce era, furca în brâu s, i porni în urma lui Păcală s, i grăbi s, i
alergă ca să-l ajungă s, i să-l întrebe ce are să facă s, i cum să

360



dreagă, ca să facă din piele piele ca toate pieile s, i să-i ieie
darul prorociei?

Păcală, de! ce să facă s, i el?! De pagubă se feres, te omul,
dar de câs, tig niciodată; mai luă s, i de la femeie s, apte pungi
s, i îi spuse că n-are decât să opărească pielea cu apă de
izvor strecurată prin o sită deasă, s, i-s, i urmă calea ca s, i
când nimic nu i s-ar fi întâmplat.

— Acum zău că mă fac om as, ezat, încât o să ajung
chiar vornic în satul meu! grăi el după ce sosi acasă.

Se s, i făcu. Îs, i zidi, Doamne, o casă frumoasă de nu
mai era în tot satul casă ca a lui, — colea, cu pridvor as, ezat
pe stâlpi s, i cu cerdac mare, — îs, i cumpără pământuri, car
cu patru boi, cal de călărit, vacă cu lapte, oi de prăsilă; în
sfârs, it, toate câte se cuvin la casa unui om cu dare de mână,
toate erau la casa lui Păcală.

S, i nu era în sat om mai as, ezat decât Păcală. Numai
oamenii din satul lui dacă n-ar fi fost tocmai as, a de pros, ti
cum erau!

Văzând cum zides, te Păcală, cum cumpără, iar cum-
pără s, i tot cumpără, cum dă mereu fără să ieie, vecinele
începură să s, optească între dânsele s, i sătenii deteră cu so-
coteală că va fi având mult, i bani Păcală s, i că banii aces, tia
îi va fi găsit undeva, îi va fi căpătat ori îi va fi luat de la
cineva. Destul că voiau să s, tie de unde are Păcală banii.

— Măi Păcală, îl întrebă dar unul dintre oameni, dar
tu de unde ai atâta spurcăciune de ban, de tot dai s, i nu
mai sfârs, es, ti?

Păcală s, edea în cerdacul casei cu pipa în gură s, i privea
la carul cel cu patru boi care intra în curtea cea largă s, i
plină.

— De unde am atâta ban? răspunse el. De unde, pă-
catele mele, as, putea să am dacă nu din pret, ul mos, iei pe
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care am vândut-o?
— Ce mos, ie, măi Păcală, că tu n-ai avut mos, ie?!

— Apoi vorbă?! Dar pielea jinincei a cui a fost, măi?! N-a
fost a mea? Asta mi-a fost toată averea: am vândut-o s, i am
luat bani ca să-mi fac altă avere în locul ei.

— Atât, ia bani pentru o piele de junincă?
— Măi, dar greu mai es, ti la cap! grăi acum Păcală,

care t, inea să nu mai umble cu minciuna. Nu înt, elegi tu că
juninca aceea era junincă de prăsilă? Dacă o mai t, ineam,
făta, s, i vit, elul cres, tea, s, i el se făcea vacă, s, i aveam două
vaci, s, i două vaci fătau doi vit, ei, s, i se făceau patru vaci,
iar din patru vaci se fac opt, din opt s, asesprezece s, i cu
timpul o întreagă cireadă de vite. As, a se face socoteala
când mergi la târg s, i s, tii cum să-t, i vinzi marfa. O avere
întreagă nu se vinde numai iac-as, a!

Omul dete din cap s, i deteră din cap s, i se puseră pe
gânduri tot, i oamenii din satul lui Păcală.

Aveau s, i ei vit, ele de prăsilă. De ce adică numai Păcală
să-s, i vândă pielea cu pret, ? de ce să fie ei mai pros, ti decât
dânsul? de ce să deie ei o avere întreagă pentru un pret, de
nimic?

Se puseră dar degrab’, îs, i tăiară cu tot, ii junincile de
prăsilă, mâncară cât putură din carnea lor, iar pieile le
duseră la târg, să le vândă s, i ei cum a vândut Păcală pe a
lui.

Numai că nu se nimeres, te totdeauna s, i nu s, tiu tot, i
oamenii să-s, i vândă marfa ca Păcală.

Degeaba spuneau ei că pielea e piele de junincă de pră-
silă, căci nimeni nu voia să le deie pret, ul la care râvneau,
s, i s-au întors ca vai de ei acasă.

Vai de ei! dar vai s, i de Păcală! Când se văzură s, i cu
pagubă, s, i cu batjocură, oamenii se adunară iarăs, i, se sfă-
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tuiră s, i tot se sfătuiră între dâns, ii, că ce să facă s, i ce să
dreagă ca să scape de Păcală, fiindcă nu mai rămânea nici
o îndoială că-i va prăpădi pe tot, i dacă va mai rămânea cu
zile.

— O să-s, i deie foc la casă, ca să ne dăm s, i noi la ale
noastre, grăi unul dintre cei mai prevăzători.

— O să-s, i frângă vreun picior, ca să ne frângem s, i noi
pe ale noastre, grăi altul.

— O să sară în fântână, ca să sărim cu tot, ii după el!
strigară cu tot, ii.

Nu mai rămânea nici o îndoială că trebuiau să scape
de el, dacă nu voiau să piară cu tot, ii ca vai de ei.

Dar cum să scape? Asta era vorba. Să-i taie boii, s, i
vaca, s, i oile, s, i calul de călărit, să-i deie foc la casă s, i să-l
gonească din sat. Asta s-at fi putut. Dar cine putea să s, tie
dacă nu se va mai întoarce?

Trebuia să-i stingă lumina viet, ii: numai as, a erau scăpat, i,
cu adevărat scăpat, i de el.

Luară dar hotărârea să-l omoare pe Păcală; fiind, însă,
că nu voiau să facă nici vărsare de sânge, nici moarte de
om chiar cu mâna lor, se sfătuiră din nou între dâns, ii s, i
după mult sfat au chibzuit să-l arunce în Dunăre, unde va
fi apa mai adâncă, pentru ca nici neam de neamul lui să
nu mai poată ies, i la lumina zilei.

S, i dacă tot ar scăpa Păcală chiar s, i din fundul Dunării?
Asta era! S, i dacă tot ar scăpa?! Ce era atunci?! Nu mai
rămânea nici o îndoială că trebuia să facă ce vor face ca
Păcală să nu poată scăpa, dar deloc să nu poată scăpa.

Se puseră dar din nou s, i se sfătuiră, s, i după multă
sfătuire mai chibzuiră să-l bage pe Păcală într-un sac, să
strângă bine gura sacului s, i să lege sacul cu Păcală cu tot
de o piatră de moară, pentru ca piatra de moară, rotundă
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cum este, să meargă de-a dura până la fundul Dunării s, i
să ducă s, i sacul cu Păcală.

Înt, elegându-se astfel ei, tot, i oamenii din satul lui Pă-
cală, cu mic, cu mare, cum erau, luară sacul, luară sfoara
pentru gura sacului, luară funia, ca să lege sacul de piatră,
luară cea mai mare din pietrele de moară pe care le putură
găsi cale de trei zile de jur-împrejur s, i porniră cu mic, cu
mare, cum erau, asupra casei lui Păcală, ca să-l ia, să-l ri-
dice, să-l ducă s, i să nu se oprească cu el decât în fundul
Dunării.

Păcală s, edea cu pipa în gură în cerdacul casei s, i se uita
la carul cel cu patru boi, care intra în curtea lui cea largă s, i
plină, — s, edea Păcală cu pipa în gură s, i se uita, — când se
pomeni cu satul întreg, mic s, i mare, de nu-i mai încăpea
curtea cea largă a lui.

Ce să facă, sărmanul de el, ce să facă?! Nu-i rămânea
decât să se dea prins s, i legat, dacă n-a putut să rămână pe
unde fusese mai înainte, ci l-a pus păcatul să se întoarcă
în satul lui, să se facă om as, ezat s, i să nu mai umble cu
minciuna. Dar o viat, ă are omul s, i o moarte.

— Mi-a fost, se vede, rânduit, grăi Păcală, să mor în
satul meu ca om de treabă.

Căci mai de treabă de cum era nu se putea face Păcală;
asta o simt, ea.

Îi părea cu toate aceste cam rău că trebuia să moară
tocmai acum, când avea s, i el casa lui, masa lui, carul lui
cu patru boi, curtea lui largă, s, i ar fi voit Păcală să scape
dacă se poate fără minciună, căci era hotărât odată să nu
umble cu minciuni, dar nu se putea, fiindcă oamenii erau
neîndurat, i s, i vicleni.

Se lăsa dar Păcală, se lăsa, fiindcă n-avea încotro, să-l
vâre ca pe un motan în sac, să-l ia pe sus s, i să-l ducă la
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pierzare.
El în frunte, piatra de moară după el, fruntea satului

în urmă s, i satul întreg, cu mic, cu mare, mai în coadă,
ies, iră din curtea cea largă, trecură prin sat s, i o luară peste
câmpul nisipos drept spre Dunărea cea mare s, i adâncă.

— Stat, i, măi, strigă cel mai cu socoteală dintre oame-
nii din satul lui Păcală.

Se opriră în loc cu tot, ii, cu mic, cu mare, cum erau.
— Am uitat un lucru, grăi omul cel cu socoteală.
— Ce-am uitat? întrebară ceilalt, i.
— Prăjina, ca să căutăm fundul Dunării.
— As, a-i, ziseră oamenii din satul lui Păcală, am uitat pră-
jina, ca să căutăm fundul Dunării.

Îl aveau acum pe Păcală: cum puteau ei să-l arunce
fără ca să s, tie unde-l aruncă?

Se întoarseră dar iar în sat, căutară cea mai lungă din-
tre toate prăjinile s, i numai apoi îl duseră pe Păcală la Du-
năre, — prăjina în frunte, sacul cu Păcală, piatra de moară,
fruntea satului s, i apoi satul întreg, cu mic, cu mare, cum
erau.

— Stat, i, măi! strigă iar omul cel cu socoteală. Iar se
opriră cu tot, ii.

— Să-l legăm de piatra de moară, ca să nu fugă, în
vreme ce noi căutăm cu prăjina fundul Dunării!

— Să-l legăm, strigară cu tot, ii, ca să nu fugă! Îl legară
dar pe Păcală de piatra cea mare, apoi plecară ca să caute cu
prăjina, unde e mai afundă Dunărea, ca acolo să-l arunce.

Cel mai cu socoteală dintre oamenii din satul lui Păcală
luă el însus, i prăjina, dete o dată cu ea în valuri, o izbi cât
nu mai putu în jos, dar nu atinse cu ea fundul.

— Aici, zise el, Dunărea nu are fund, trebuie să căutăm
alt loc.
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— As, a e, strigară cu tot, ii, trebuie să căutăm alt loc, unde
are Dunărea fund.

Nici că se putea altfel. Vorba era ca piatra de moară
să meargă de-a dura s, i să se oprească tocmai în fundul
Dunării: unde se oprea piatra dacă Dunărea nu avea fund?

Porniră dar cu tot, ii ca să caute fundul Dunării, pentru
ca nu cumva să-l arunce la loc nepotrivit s, i să-l scape acum,
după ce îl aveau prins s, i legat.

Ei trebuiau să s, tie unde are să se oprească piatra cu
sacul s, i cu Păcală cel din sac.

Iar Păcală, vai de capul lui, rămase în sac, legat de
piatra cea de moară, cea mai mare pe care oamenii din
satul lui o putuseră găsi cale de trei zile de jur-împrejur.

— Stat, i! strigă omul cel cu socoteală. Iar se opriră cu
tot, ii. Ce era la mijloc? Ca oameni chibzuit, i, trebuiau să fie
cu mare băgare de seamă s, i să cerceteze bine mai nainte
de a-l arunca pe Păcală în Dunăre.

Unde să-l arunce? Mai la deal, de unde vine apa, ori
mai la vale, unde se duce?

Unii dădeau cu socoteală că mai la deal e mai multă
apă, fiindcă de acolo vine apa s, i n-ar veni dacă n-ar fi des-
tulă.

Alt, ii însă erau de părere că la vale e mai multă, fiindcă
acolo se strânge apa, care vine de la deal, s, i dacă l-ar arunca
la deal, cum vine apa s, i tot vine, se scurge s, i tot se scurge,
s-ar pomeni că Păcală rămâne pe uscat, iese din sac s, i vai
de capul lor!

Se adunară dar cu tot, ii de se sfătuiră ca nu cumva să
facă vreo prostie, s, i după multă sfătuire se înt, eleseră să
caute locul cât mai devale, pentru ca toată apa să se strângă
în capul lui Păcală.

Pe când oamenii din satul lui Păcală umblau să caute
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fundul Dunării cu prăjina cea lungă, iată că vine un jelepar
de vite, care ducea o cireadă de o mie de boi la târg, s, i cum
mergea jeleparul de-a lungul malului, dă de sacul cu Păcală
s, i se miră, cum s-ar mira tot omul când ar vedea în calea
lui asemenea lucru.

— Dar tu, măi, întrebă jeleparul, cum ai intrat în sac
s, i ce caut, i în el?

— N-am intrat, răspunse Păcală, ci m-au vârât alt, ii în
el.
— S, i de ce te-au vârât?
— Ca să mă arunce în Dunăre.
— S, i de ce să te arunce?
— Iacă — păcatele mele! — răspunse Păcală, fiindcă vor să
mă facă vornic s, i eu nu vreau să primesc...

— S, i de ce nu vrei, măi?
— Apoi de! zise Păcală. Fiindcă nu e satul de a-i fi vornic.
— S, i de ce nu e?
— Fiindcă are neveste multe, s, i bărbat, ii pleacă cu tot, ii
la lucru, de nu se mai întorc cu săptămânile, s, i vornicul
rămâne el singur cu nevestele.

— S, i de ce nu vrei să rămâi cu nevestele?
— Fiindcă sunt multe s, i toate tinere s, i sprintene ca furni-
cile s, i nu pot să le stăpânesc.

Când auzi asemenea vorbe, jeleparul se miră prea mult,
fiindcă el bucuros ar fi fost vornic într-un sat ca satul lui
Păcală.

— Măi, dar prost mai es, ti tu, măi! grăi el. Un om mai
cu minte ar primi cu amândouă mâinile.

— Un om mai cu minte e mai cuminte s, i poate când
nu poate prostul, îi răspunse Păcală. Haid’! dacă te simt, i
destoinic, intră în sac s, i, când vei vedea că voiesc să te
arunce în Dunăre, spune-le că primes, ti să le fii vornic.
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— S, i ei mă vor primi oare pe mine?
— Mai ales! îi răspunse Păcală. Cu amândouă mâinile!
Atât îi trebui jeleparului, care nu se temea de nevestele din
satul lui Păcală.

El dezlegă dar sacul, ca să iasă Păcală, apoi se vârî el
însus, i în sac. Păcală răsuflă o dată us, or de tot, strânse
gura sacului, o legă bine, apoi p-aci îi fu drumul, nici că se
mai opri decât la cireada cea de boi, pe care o mână acasă
la el, în curtea cea largă, care putea să-i încapă pe tot, i.

Iară jeleparul din sac râdea în el când se gândea cum
are să-i îns, ele pe pros, tii din satul lui Păcală, care nu s, tiau,
biet, ii de ei, că nu mai e tot un prost ca dâns, ii în sac.

Râdea însă mai ales când simt, ea că ei îl ridică pe sus,
ca să-l ducă să-l arunce în Dunăre la locul pe care-l găsiseră
mai bine înfundat. Numai atunci când simt, i că-i dau avânt
ca să-l arunce, abia atunci el strigă tare cât putu:

— Stat, i, măi! Tot, i se opriră, cuprins, i de spaimă s, i de
mirare, fiindcă înt, elegeau s, i ei că glasul care răsuna din
sac nu era glasul lui Păcală.

— Lăsat, i-mă, grăi jeleparul, că primesc să vă fiu vor-
nic.
— Auzi vorbă! strigă cel mai cu socoteală dintre oamenii
din satul lui Păcală, care era chiar el vornic în sat, îs, i pre-
face glasul ca să nu-l mai cunoas, tem, voies, te să ne mai fie
s, i vornic, ba te pomenes, ti c-o să ne spună că el nu mai e
Păcală!

— Apoi că nici nu sunt! răspunse jeleparul. Când au-
ziră vorba aceasta, oamenii se supărară, mare minune
cum se supărară, fiindcă îl văzuseră ei îns, is, i cu ochii lor
când îl vârâseră în sac s, i ei îns, is, i cu mâinile lor legaseră
gura sacului s, i, supărat, i cum erau, năvăliră cu tot, ii asupra
lui, îl ridicară cu piatră cu tot s, i — una! două! trei! bâldâ-
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bâc! — îl aruncară în Dunăre, ca nici neam din neamul lui
să nu mai poată ies, i la lumină.

S, i, Doamne! cât se simt, eau de us, urat, i când văzură că
merge drept spre fundul Dunării, că nu mai iese la iveală
s, i că apa curge mereu de la deal la vale s, i se îngrămădes, te
asupra lui.

Iară Păcală s, edea în cerdacul casei s, i se uita la carul
cel cu patru boi, care intra în curtea lui cea largă s, i plină
de vite frumoase.

— Stat, i, măi! strigă omul cel cu socoteală. Stat, i! strigă
încă o dată.
— Ho, stat, i! strigară tot, i oamenii din satul lui Păcală când
le văzură ochii ceea ce mintea nu putea să le înt, eleagă, s, i
se opriră cu tot, ii s, i rămaseră încremenit, i în loc.

— Dar tu, măi, cum ai ajuns aici? întrebă vornicul
satului.
— As, a-i, ziseră cu tot, ii, cum ai ajuns tu aici?
— Mare lucru?! răspunse Păcală. Cum să fi ajuns, dacă nu
tot cum at, i ajuns s, i voi, venind de acolo până aici?!...

— Dar tu es, ti mort, măi? te-am aruncat în Dunăre!
— As, ! grăi Păcală. Apa Dunării e rece s, i te face mai sprinten
de cum ai fost.

— Mare minune! strigară oamenii. Cu ăsta nu e chip
s-o scot, i la capăt! Îl arunci legat de o piatră de moară în
Dunăre, s, i se întoarce mai degrabă decât tine acasă!...

— Dar vitele cele multe s, i frumoase de unde le ai? în-
trebară ei.
— De unde să le am, răspunse Păcală, dacă nu de acolo
unde m-at, i lăsat voi?

— Dar cine t, i le-a dat?
— Cine să mi le dea? Le-am luat eu; ia omul cât poate s, i ce
nu poate lua mai lasă s, i pentru alt, ii.
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Atât le trebui oamenilor din satul lui Păcală! As, a cum
erau adunat, i la casa lui Păcală, plecară cu tot, ii înapoi la
Dunăre s, i nu mai steteră la sfat, ci se aruncară ca broas, tele
— bâldâbâc! bâldâbâc! — care mai de care mai iute în
valuri, ca să ia fiecare cât poate, iar nevestele lor rămaseră
pe t, ărmure, as, teptându-s, i fiecare bărbatul cu turma de
vite.

Era, se înt, elege, s, i popa între dâns, ii, s, i fiindcă popii
sunt mai lacomi decât alt, i oameni, el se repezi mai tare
decât ceilalt, i s, i sări unde era mai afundă apa, dar potcapul
tot îi rămase pe deasupra.

Preoteasa, care stătea pe t, ărmure, lacomă s, i ea, văzând
potcapul, credea că n-are popa destulă vârtute ca să se
cufunde, s, i că vor lua alt, ii toate vitele mai înainte de a fi
ajuns s, i el la fund.

— Mai la fund, părinte! striga dar, mai la fund! că
acolo sunt cele coarnes, e!

A s, i intrat popa cât de afund, dar nici nu s-a mai întors
nici el, cum nu s-au mai întors nici ceilalt, i.

As, a a rămas Păcală cel mai harnic, cel mai de treabă,
cel mai vrednic om în satul lui, fiindcă, de! era numai el
singur cu nevestele.

Cine o s, tie mai departe, mai departe are s-o spună.
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Spaima zmeilor

A fost odată ce-au fost; a fost un om s, i-o femeie, bărbat
s, i muiere, oameni de treabă, el bun s, i ea cuminte, încât
li se dusese vestea că trăiesc bine s, i tot, i se bucurau când
treceau pe la casa lor. Niciodată el nu zicea ba când ea
zicea da, dar nici ea nu ies, ea din voile lui, s, i de aceea era
linis, te la casa lor s, i toate le ies, eau bine s, i cu spor.

Aveau însă s, i oamenii aces, tia o mare s, i nesecată mâhnire-
n sufletele lor: nu le făcuse Dumnezeu parte de copii, s, i
fără de copii viat, a, mai ales cea bună, n-are nici un rost. Să
fi avut fie măcar numai unul, ca să aibă de cine să poarte
grijă s, i cu ce-s, i bate capul, căci as, a numai ei amândoi îs, i
nădeau zilele în sec s, i nu se alegeau cu nimic din ele.

Dădeau dar slujbe pe la toate bisericile, miluiau tot, i
săracii s, i toate văduvele s, i se rugau în toate zilele lui Dum-
nezeu: “Dă-ne, Doamne, s, i nouă un copil, unul singur, cât
de mic, numai copil să fie!”

Dumnezeu însă nu se opres, te la vorbele omului, ci-i
vede s, i gândurile ascunse.

— Măi Petre, îi zise dar într-una din zile lui Sf. Petre.
Oamenii aces, tia sunt adevărată pacoste pe capul meu. Mi
s-a înăcrit cu ei!

— De ce, sfinte Doamne? întrebă portarul raiului.



— Nu vezi, răspunse Tatăl Ceresc, că sunt nesăt, ios, i?! Tot
le-am dat, s, i nu se mai mult, umesc. Sănătate au, rânduială,
pace s, i bună înt, elegere la casa lor au, cu toată lumea se
nărăvesc, iar acum le mai trebuie s, i copii.

— Dă-le, Doamne, ca să scapi de ei, grăi Sf. Petre, care
pune totdeauna câte o vorbă bună pentru muritorii ce vin
cu vreo rugăciune la tronul ceresc, căci, de! tot muritor a
fost s, i el odată s, i s, tia ce sunt nevoile omenes, ti.

— Păcat că stai de-atât timp la poarta raiului! întâm-
pină Dumnezeu. Tocmai dacă le dau nu mai scap, căci
gândul lor cu unul se începe, iar după el urmează ceilalt, i.
Când are apoi omul copii, put, ine mai cere pentru sine, dar
nu mai sfârs, es, te cerând câte de toate pentru ei.

— Miluies, te-i, Doamne, stărui iar Petrea, că din plin
dai, s, i oris, icât vei fi dând, nu t, i se istovesc comorile.

As, a vorbă i-a plăcut lui Dumnezeu. S-a revărsat dar
îndurarea Domnului asupra celor doi oameni s, i a-nceput
muierea să aibă copii, — curat ca-n poveste, — pasul s, i
copilul, încât li s-a umplut deodată casa de copii.

S, i tot, i erau mărunt, i, care de care mai mic decât cellalt,
mai sfredelus, , mai guraliv, mai drăcos s, i — asta să nu
uităm — mai mâncăcios s, i mai hapsân.

— Aoleo! zise femeia, care se bălăbănea cu ei. Ăs, tia-
mi scot sufletul s, i-mi mănâncă s, i urechile. Cine m-a pus
să mă tot milogesc?! Se vede că Dumnezeu m-a înt, eles
anapoda s, i mi-a dat pentru fiecare milogeală câte unul.

Omul însă stătea s, i nu se mai sătura să se uite la ei,
c-as, a-i plăceau lui, neastâmpărat, i, hârjonet, i s, i mâncăcios, i
— adevărat, i prichindei.

— Sari, omule, îi zise-n cele din urmă femeia. Nu sta
gură căscată! Nu vezi că azi-mâine n-o să-t, i mai rămâie
nici cenus, ă-n vatră?!
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— Lasă, că dă Dumnezeu! răspunse el. Că doară nu ai
tăi sunt, ci ai lui, că făptură omenească sunt, s, i dacă-t, i dă
dregătoria de părinte, te s, i ajută s-o port, i.

— T, i-o fi dând, dacă mis, ti s, i tu! răspunse ea, s, i de aici
înainte nu mai era pace-n casa lor. El una, ea alta, el da,
ea ba, mereu se ciondăneau ca nis, te des, ucheat, i, până ce
el, nemaiputând să rabde gura nevestei, s, i-a luat lumea-n
cap s, i-a plecat să strângă cumva, de undeva, ceva pentru
spuza lui de copii.

A tot umblat el as, a din om în om fără de nici o cărare,
dar degeaba vorbea despre copiii lui.

“Mare lucru! zicea unul. Parcă copii nu mai au s, i alt, ii?!”
“De ce t, i i-ai făcut, dacă nu es, ti volnic să-i t, ii?” zicea altul.

Degeaba spunea că nu el i-a făcut, ci Dumnezeu i-a
rânduit, că oamenii as, a ceva nu vor să înt, eleagă.

“În lumea asta n-o să fac eu nici o treabă”, zise dar, s, i
trecu pe cellalt tărâm.

Aici a intrat într-un codru des s, i tot s-a dus — as, a
ducându-se - până ce a dat de o casă cu multe marafeturi.

Aici era cuibul zmeilor. N-a găsit acasă decât pe Mama
Zmeilor. Cine n-o s, tie cum e? Rus, ine-ar fi să zici că n-ai
umblat prin lumea aceea s, i n-o cunos, ti.
— Bună ziua, mamă, îi zise el. Ea dete ursuză din cap.
— Dar tu cine es, ti s, i ce caut, i p-aici? îl întrebă zgript, uroaica.
— Eu? răspunse el ca un om cu socoteală. Eu sunt tata lor
s, i caut vreo slujbă.

— Tata lor?! îs, i zise Mama Zmeilor. S, tia, biata de ea,
că e-n lume Mama Pădurii, e Mama Ielelor, sunt fel de
fel de mame, dar tată nu mai pomenise, s, i se simt, i rău
smerită când se văzu, as, a deodată, în fat, a tatălui lor —
cine or fi ei, aceia.

Mai de voie bună, mai de frică, îl luă dar pe om slugă
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pe un an, anul, cum se s, tie, de trei zile, iar simbria — ziua
s, i găleata cu galbeni, dac-o fi să-s, i poată împlini anul.

Om să fii, însă, ca să împlines, ti un an în slujba zmeilor.
— Uite, îi zise zmeoaica cea bătrână celui mai de dai-Doamne
dintre feciorii ei, să vă strânget, i toate puterile, că ne-a ve-
nit tata lor, s, i mare urgie o să ne-ajungă dacă n-o scoatem
la capăt cu unu ca el.

— Las’ pe mine, mamă, răspunse zmeul, că-i vin eu de
hac. Nu degeaba m-ai făcut zmeu!

Iară el? Ce nu face omul de dragul copiilor săi?! Ziua
întâi zmeoaica l-a trimis să aducă apă într-un burduf de
bivol, dar bivol, colea, cum sunt cei din lumea zmeilor.

El, biet, abia putea să ducă burduful gol în spinare: de
unde ar fi fost în stare să-l aducă plin?!

“De! îs, i zise. Văd eu că nici în lumea asta nu pot, i s-o
duci cu adevărul. Ia s-o mai pornim s, i spre minciună.”

Sosit la put, ul care era departe-n vale, el îs, i scoase costo-
rul de la brâu s, i începu să râcâie cu el împrejurul put, ului, s, i-
a râcâit mereu s, ia-ndelete până ce i s-a făcut zgript, uroaicei
lehamite de atâta as, teptare s, i a trimis pe cel mai cu forfoi
dintre feciorii ei ca să vadă ce face sluga de nu mai vine cu
apa.

— Dar tu, măi, ce faci aici? întrebă zmeul.
— Uite, răspunse omul râcâind înainte. Ce să mai pierd
vremea scot, ând apă din put, , ca s-o bag în burduf s, i apoi
iar s-o scot după ce voi fi sosit cu ea acasă? Am să iau put, ul
as, a cum e în spinare s, i-l duc în deal.

— Ba să nu te pună păcatele să faci as, a, răspunse
zmeul speriat, că put, ul ăsta e făcut de bunicul bunicului,
s, i-aici e rostul lui să fie.

— Ferit-a Sfântul! grăi omul. Am să-l iau s, i să-l duc
s, i să-l urc în podul casei. Când ai nevoie de apă, îi tragi o
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gaură la fund, s, i curge de te saturi.
— Vai de mine! strigă zmeul, dar ne-neacă pe tot, i!

— Nu, stărui omul, as, a se face la noi! Cu fleculet, e de aceste
cum e burduful vostru noi nu ne-ncurcăm.

Ba că da, că nu, în cele din urmă s-au învoit ca zmeul
să mai dea o găleată de galbeni pe deasupra s, i să aibă voia
de a scăpa put, ul ducând el burduful plin în spinare.

— Auzi, mamă, îi zise apoi zgript, uroaicei, seara, după
ce omul adormise, era să ne ia put, ul s, i să-l aducă-n podul
casei!

Pe zgript, uroaică o trecură fiorii. Ziua a doua l-au tri-
mis la pădure ca să aducă lemne, as, a, copaci întregi, smuls, i
din rădăcină s, i dus, i în spinare cu craci cu tot — cum se
face-n lumea zmeilor.

Ies, it în pădure, omul începu să se scarpine-n cres, tetul
capului. Neam din neamul lui nu mai scosese copaci din
rădăcină. El începu s-adune curpăn de prin pădure s, i să
lege cu el copacii unul de altul.

— Dar tu ce ai de gând să faci? întrebă zmeul, care
după cele petrecute în ziua trecută numai la bine nu se
mai as, tepta!

— Să vezi, îi răspunse omul, m-am gândit să nu-mi
mai pierd timpul smulgând copacii unul câte unul, că nu
sunt buruieni ori d-alde cânepă: îi leg unii de alt, ii s, i iau
pădurea întreagă s, i-o duc acasă.

Zmeul se sperie acum s, i mai rău, s, i iar unul una, altul
alta, până ce se învoiră ca să mai dea zmeul o găleată de
galbeni, iar în schimb să poată duce el copacii în spinare
s, i pădurea să rămâie la locul ei, cum o lăsaseră tatul s, i
bunicul lui.

Seara o trecură pe zgript, uroaică s, i mai reci fiori. A
sosit, în sfârs, it, s, i ziua a treia, care e totdeauna cea mai
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grea, s, i-acum omul nostru încă prin crepetul zorilor a-
nceput să se scarpine în cres, tetul capului s, i să mai suspine
din când în când.

— Acum, grăi cel mai t, ant, os, dintre zmei, să ne măsu-
răm puterile în buzdugane.

— Să le măsurăm, răspunse omul cu o îndrăzneală
de-ai fi crezut că viat, a lui toată s, i-a petrecut-o aruncând
buzdugane.

Erau afară pe prispă douăsprezece buzdugane, care
de care mai mare s, i mai greu.

El le luă pe rând, de la cel mai mic, pe care numai
gâfâind putea să-l ridice, până la cel mai mare.

— Jucărele de copii, zise el. Mai mare n-avet, i?
— Nu! răspunse zmeul pus rău de tot pe gânduri. Ăsta a
rămas de la un strămos, al meu, s, i numai put, ini dintre noi
pot să arunce cu el.

— Ei, dacă n-avet, i altul, haid’ s, i cu ăsta! grăi omul. Ia-l
s, i să ies, im în câmp.

După ce ies, iră la câmp, zmeul aruncă buzduganul de
se duse până-n al treilea cer s, i as, teptară peste jumătate de
ceas până ce căzu s, i intră în pământ de-un stat de om.

— Carevasăzică, atâta e treaba pe care es, ti în stare s-o
faci? îi zise omul. Adă buzduganul! adăugă apoi scuipând
în palme s, i suflecându-se.

El n-aruncă însă buzduganul, ba nici nu-l ridică măcar
de la pământ, ci rămase cu picioarele înt, epenite-n pământ
s, i cu ochii t, intă la cer.

— Ce stai? îl întrebă zmeul. Aruncă!
— Stai, bre, să-mi treacă luna din cale, îi răspunse omul.
Vrei s-o pat cu buzduganul strămos, ului tău cum am păt, it
cu barda bunicului, pe care am aruncat-o în lună s, -acolo a
s, i rămas?... Uită-te bine, c-o vezi, dar n-o să mai pui mâna
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pe ea!
Zmeul se uită în lună s, i, văzând în adevăr ceva ce sea-

mănă a bardă, începu să tremure ca frunza de plop.
— Nu cumva să-mi prăpădes, ti buzduganul, că atâta

mos, tenire mai avem s, i noi din vremile cele bune, grăi
dânsul.

— Să n-ai teamă, îl molcomi omul, că bag de seamă.
De ce adică zic eu că nu-l arunc până ce nu-mi trece luna
din cale?! De! s-ar putea, ce-i drept, să cadă-n lună când
se întoarce. De asta nu răspund!

— S, tii ce? Haid’ să ne-nt, elegem, se milogi zmeul. Nu
mai arunca s, i-t, i mai dau o găleată de galbeni.

— Ce păcate?! se răsti omul. Put, ul nu m-ai lăsat să-l
duc; pădurea a rămas la locul ei; vrei acuma ca nici buz-
duganul să nu-l mai arunc pe plac?! Nu se poate! Haid’!
dă-te la o parte! adăugă, s, i se plecă spre buzdugan, ca să-l
ridice.

— Ît, i dau două gălet, i! strigă zmeul, s, i sări la el ca să-l
oprească.
— Ei! de mila mă-tii, care e femeie de treabă, o să te iert! îi
zise omul s, i nu mai stărui.

Putea el să se mult, umească s, i cu s, apte gălet, i de galbeni,
care tot erau ceva pentru un pârlit ca dânsul.

Zmeoaica cea bătrână, aflând că el s, i-a aruncat barda-
n lună s, i era să arunce s, i buzduganul, s-a ascuns în fundul
pivnit, ei s, i-a stat acolo bocindu-se ca vai de ea. Acum vedea
dânsa ce stârpituri a născut s, i ce pocitanii a crescut la
sânul ei.

Iar leaota de zmei s-a adunat s, i s-a sfătuit, ca să vadă
ce-i de făcut ca să scape pe mama lor de spaima în care a
băgat-o tata lor.

Mai erau apoi s, i cele s, apte gălet, i de galbeni, pe care
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erau legat, i să le dea, s, i zmeii nu sunt doar oameni, ca să
nu se t, ină de vorbă s, i să lingă unde au scuipat, ci trebuiau
să le dea.

Oris, icât bănet vor fi având însă zmeii în vistieria lor,
s, apte gălet, i de galbeni nu sunt nici pentru ei numai iac-
as, a, o pis, cătură, ca să zici că nu-t, i pasă.

După multă cioroboreală s-au înt, eles dar între dâns, ii
ca peste noapte, când doarme, să meargă unul dintre dâns, ii
s, i să-i toace cu buzduganul în cap ca nici “hâc!” să nu mai
zică.

Omul însă, trecut acum prin multe, a tras cu urechea,
s, i cuminte, cum se făcuse, a luat troaca de la porci s, i-a
pus-o în locul lui în pat, iară el s-a pitit frumus, el sub pat
s, i-a-nceput să sforăie din greu.

Când zmeii au auzit sforăitura, s-a dus cel mai cu nă-
dejde dintre dâns, ii s, i-a dat o dată cu buzduganul, iar omul
a gemut, a mai dat zmeul o dată, s, i omul a suspinat din
greu. Iar când zmeul a dat de a treia oară, omul a tăcut
chitic, ca mort, ii.

Mare le-a fost dar spaima dimineat, a viitoare, când
l-au văzut întreg s, i sănătos.

— Dar tu? îi ziseră ei. Cum ai dormit astă-noapte?
— Bine, răspunse el. As, a-ntr-o vreme mi-e parc-am visat
că m-a pis, cat un purice-n frunte!

— Auzi, mamă! strigară zmeii. L-a lovit cu buzduganul
strămos, ului, s, i el zice că-i ca s, i când ar fi visat numai că
l-a pis, cat un purice.

Să nu dai s, apte gălet, i ca să scapi? Ba să dai s, i mai
mult. El a-nceput însă să facă nazuri, mai că se simte bine
aici, mai că-i este rus, ine să se-ntoarcă acasă cu numai
s, apte gălet, i, s, i-o să râdă s, i copiii de el, mai că vrea să mai
slujească un an s, i încă unul, ca să se facă trei.
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— Plătit, i-l pe neslujite! strigă zmeoaica cea bătrână,
ca să se cotorosească de el.

— De, zise el, o să vă fac dar pe plac, însă mie nu prea-
mi s, ade bine să umblu cu sacii în spinare. O să plec dacă
mi-i aducet, i voi.

I-au mai făcut-o zmeii s, i asta.
Mergea dar omul nostru cu pas, i mărunt, ei înainte, cu

căciula pe-o ureche s, i jucându-s, i bet, igas, ul între degete,
iar zmeii duceau sacii de galbeni gâfâind în urma lui.

Toate ca toate însă, dar treaba s-a-ngros, at când au
ajuns acasă. Copiii aceia, as, a cum i-a lăsat Dumnezeu,
văzându-se fără de tată, numai cu biata lor de mamă, îs, i
făceau de cap: unul se târa pe jos, altul se dădea peste cap,
iar altul se cobora-n put, ca să caute cuiburi de vrabie, se
urca-n copaci ori pe vârful casei, ca să adune miere de
prin trestii. Diavolii de ei se hârjoneau prin garduri cu
câinii vecinilor, trăgeau pisicile de coadă, ca să le miorlăie,
furau ouăle de prin cuibarele găinilor, sfâs, iau cămăs, i s, i
cears, afuri, ca să-s, i facă coadă de zmeu, câte s, i câte nu mai
făceau, încât băgaseră spaima-n sat, — să le vie biet, ilor de
oameni să-s, i ia lumea-n cap, s, i nu alta!

Iară Dumnezeu s, edea-n scaunul lui s, i râdea de-i tre-
mura barba, că-i plac s, i lui răutăt, ile nevinovate.

— Ei, ce zici acum, Petre? îi zise portarului său. Ît, i
place? Vezi în ce-ncurcătură m-ai băgat cu stăruint, ele
tale?!

— O să te descurci, Doamne, răspunse Sf. Petre, că
es, ti mare s, i înt, elept.

Nu s, tia sfântul că vine tata copiilor cu ce vine, căci
numai Dumnezeu el singur le s, tie toate.

Când a simt, it spuza de copii că se apropie tata lor,
au dat iurus, prin sat, au adunat toate cut, itele s, i toate
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furculit, ele s, i, luându-s, i fiecare câte un cut, it s, i câte o furculit, ă,
le-au ies, it în cale s, i, frecând cut, itul s, i furculit, a, au început
să strige:

— As, mânca carne de zmeu! as, mânca carne de zmeu!...
Zmeii, când au văzut as, a ceva, au aruncat sacii s, i-au tulit-o
la fugă, de nici cu ogarii nu i-ai fi putut prinde.

De aceea nu mai sunt azi zmei pe lume, ba li s-a pierdut
s, i urma, încât numai prin poves, ti mai dăm de ei.
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Rodul tainic

A fost odată un împărat, s, i-n curtea acelui împărat se afla
un pom atât de înalt, încât nimeni nu era în stare să-i
vadă vârful. Pomul acesta înflorea s, i dădea rod în fiecare
an, dar nici împăratul, nici curtenii lui, nici vreun alt om
pământean n-a apucat să vadă poamă din rodul acela.

Era, se vede, pe acolo, prin înălt, imile nestrăbătute de
ochiul omenesc, cineva care nu lăsa să cadă nici o poamă
pe pământ, ci le culegea toate la timpul potrivit. Împăratul
t, inea doar să afle cum sunt poamele rodite de pomul acela,
s, i a dat de s, tire în toată împărăt, ia lui că aceluia care se
va fi urcat în pomul acela s, i va putea spune cum anume îi
sunt poamele îi va da în căsătorie pe aceea dintre fetele
sale pe care el însus, i s, i-o va alege.

Au venit dar boieri de toate spit, ele, feciori de împărat,
până chiar s, i fet, i-frumos, i, dar nici unul n-a fost în stare
să se urce în pom.

Era însă la curtea împărătească un flăcău t, ant, os, , s, i
acesta s-a lăudat mumei sale că el are să se urce, s, i-a rugat-
o pe aceasta să se ducă la împărat să-i spună că el se urcă.

Împăratul nu credea as, a ceva s, i l-a chemat pe Danciu
la sine.
— N-o să fii nici tu în stare să te urci, i-a zis, s, i să s, tii că,



dacă nu te vei putea urca, dau poruncă să-t, i taie capul.
Danciu s-a învoit să-i taie capul, dacă nu va fi în stare

să se urce, s, i a rugat pe împăratul să-i dea răgaz de trei
zile ca să se gândească, iar în timpul acestor trei zile a pus
pe un mes, ter faur să-i facă căt, ărătoare de fier, apoi s-a pus
pe urcate.

S-a urcat omul s, i iar s-a urcat timp de trei zile s, i trei
nopt, i, s, i deodată a dat în scoart, a copacului de o gaură prin
care a intrat în o colibă în care a găsit o babă bătrână, de
tot bătrână. El îi dete binet, ele cuvenite.

— Bună seara, bunică dragă! îi zise apoi.
— Bine că mi-ai zis bunică, îi răspunse baba, căci altfel te-
as, fi omorât într-o clipă. Dar ce te aduce pe la noi, puis, orul
mamei?

— Bunică dragă, răspunse el, n-ai putea să-mi spui ce
fel de rod are pomul acesta?

— Mai as, teaptă put, intel până ce se va fi întors fiul
meu, răspunse ea, el va fi s, tiut-o s, i aceasta, căci suflă s, i în
cele mai mici găuri.

Iară dânsa era Mama Vânturilor. Seara, după ce s-a
întors, fiul ei a simt, it miros de om pământean.
— Simt boare de om, zise el mumei sale. Cine a venit s, i în
ce treburi umblă?

Ea îi spuse ce s, i cum, toate din fir a păr, precum le
aflase de la Danciu.

— De, zise fiul ei, Vântul cel fără de astâmpăr, eu suflu,
ce-i drept, în toate găurile, dar până acum tot n-am ajuns
să aflu ce fel de rod are pomul acesta.

A rămas cu buzele umflate s, i-a plecat mai departe.
Urcându-se până acolo, el a tocit o pereche de căt, ărătoare.
El luă acuma altă pereche.

După ce s-a urcat încă trei zile, a dat de o altă colibă
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s, i-a intrat s, i-n aceasta dând cuvenitele binet, e.
— Bună seara, bunică dragă! S, i baba aceasta îi dete

acelas, i răspuns ca cea de mai nainte, apoi îl întrebă:
— De unde s, i până unde? El îi spuse că umblă să afle

care e rodul pomului.
— De! îi răspunse ea. Îmi pare rău că nu te pot dumeri.
Mai as, teaptă însă să vie fiul meu; el o să t, i-o poată spune.

Baba i-a dat apoi să mănânce, căci era lihnit de foame,
s, i după aceea i-a făcut culcus, să doarmă.

Viind acasă fiul ei, care e Omul-din-lună, a făcut s, i el
întrebările pe care le făcuse vântul. Ea îi spuse că e om
bun s, i umblă să afle ce fel e rodul pomului.

— Îmi pare foarte rău, răspunse el. Eu mă uit, ce-i
drept, prin toate crăpăturile, dar n-am ajuns să aflu ce fel
de rod are pomul acesta.

Dimineat, a, după ce Danciu se des, teptă din somn, baba
i-a spus-o aceasta. Nu-i rămâne dar lui Danciu decât să-s, i
ieie a treia pereche de căt, ărătoare s, i să arunce jos pe cele
tocite.

Găsindu-le pe acestea prin curte, slugile i le duseră
împăratului, care prin aceasta se încredint, ă că a ajuns tot
departe.

“Te pomenes, ti că acela găses, te în cele din urmă rodul
pomului, zise el în gândul lui, eu însă tot n-am să-i dau
fata mea.”

Iară Danciu se urcă tot mai departe, o zi, două zile s, i
după a treia zi iar dete de o colibă. Găsi s, i în coliba aceasta
o babă încă mai bătrână, Mama Soarelui; o păt, i însă s, i cu
aceasta tot ca s, i cu celelalte două s, i plecă mai departe.

A urcat acum, a urcat s, i iar a urcat timp de trei zile
— da, încă trei — fără ca să i se fi tocit căt, ărătoarele, s, i
tocmai în seara zilei a s, aptea s-a pomenit la poarta raiului.
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Nu mai era acum tot ca mai nainte: la poarta aceea n-a
găsit adică o babă, ci un mos, neag bătrân, de tot bătrân.

— Ai obosit, nu-i as, a? îl întrebă mos, neagul.
— De! am cam obosit! îi răspunse.
— Ei bine! grăi mos, neagul, dacă es, ti obosit, sari ici în locul
meu s, i mai odihnes, te până ce mă voi fi întors eu.

Danciu se as, ază s, i as, teaptă un ceas, două ceasuri, mult
a as, teptat, dar mos, neagul nu s-a mai întors. El a încercat
să se ridice, dar n-a fost în stare; îi era parcă-l bătuseră cu
cuie în scaun.

Deodată se pomeni fat, ă-n fat, ă cu o fată de tot fru-
moasă, care, nici una, nici alta, îl întrebă dacă nu vrea să
intre vizitiu la Lia, Zâna Zânelor.

— Voi fi vrând eu, îi răspunse Danciu, dar nu pot să
mă scol de aici.
— As, ! întâmpină fata cea frumoasă. Am să te scol eu nu-
maidecât. O să-l aduc înapoi pe mos, neagul care a fost
aici.

Ea s-a dus apoi fuga la Lia s, i i-a spus că mos, neagul
nu mai e la slujba lui s, i a lăsat în locul său pe unul care ar
fi gata să intre vizitiu la ea, dar nu poate să se ridice de
acolo.

Lia se încruntă s, i-i porunci olacului său să se ducă iute
s, i să-l aducă pe mos, neag la locul lui.

Olacul se puse pe drum s, i alergă o zi întreagă, de dimineat, ă
până seara, dar nu ajunse la el. Mai alergă însă încă o zi, s, i
pe înserate îl ajunse, puse mâna pe el, îi trase o trânteală
bună, apoi îl luă în spinare s, i-l duse la Danciu, care se s, i
sculă îndată ce ei sosiră acolo.

Olacul îi mai trase mos, neagului o trânteală bună, îl
as, eză la locul lui, iar pe t, igan îl duse la zâna Lia, ca să-i fie
vizitiu.
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Lia avea doi cai de călărie, amândoi cu părul de aur.
— Dacă vrei să intri în slujba mea, îi zise lui Danciu, scaldă-
te în putina aceasta.

T, iganul nu mai stete pe gânduri, ci se dezbrăcă s, i sări
în putină. El s-a scăldat timp de jumătate de ceas, apoi
Lia i-a poruncit să iasă din putină. După ce a ies, it, ce să-t, i
vadă ochii? Să stai s, i să te miri! El era frumos de nu-i mai
puteai găsi pe fat, a pământului pereche.

Să vezi dar rus, ine ce era să păt, ească împăratul acela
care s, i-a pus de gând să nu-s, i dea t, iganului fata!

După ce el s-a îmbrăcat, iar a venit fata cea frumoasă
s, i l-a dus la grajdul celor doi cai cu părul de aur.

— Iată, îi zise ea, aici în cămărut, a de alături e ovăz de
aur; dă-le din el cailor în fiecare zi o dată câte o banit, ă.

Iar s-a făcut apoi nevăzută, s, i prin cele cu desăvârs, ire
minunate abia de aici înainte trece Danciu.

După ce s, i-a făcut slujba trei zile de-a rândul, a venit
din nou fata cea frumoasă s, i i-a spus că Lia, Zâna Zânelor
din Împărăt, ia Sorilor, are să-l aleagă bărbat pe acela care
e în stare s-o îngâne făcându-le toate întocmai ca dânsa.

— Du-mă la ea! strigă Danciu săltând de bucurie. Am
s-o îngân ca s, i când as, fi întru toate ea însăs, i.

El a fost dus la stăpâna lui. Pe-nserate, Lia a porun-
cit să fie pus în iatacul ei un al doilea pat la o potrivită
depărtare de al ei. Ea a început apoi să se dezbrace, s, i,
dezbrăcându-se, ea avea s, asesprezece rochii, pe când Dan-
ciu n-avea decât o pereche de it, ari. El s, i-a sfâs, iat însă
it, arii în s, asesprezece fâs, ii s, i, când Lia punea pe scaunul
ei o rochie, punea s, i el pe al său o fâs, ie. După aceea a pus
fâs, ie lângă fâs, ie, ca să le coase la loc, dar să vedet, i minune!
fâs, iile se t, ineau una de alta, încât Lia, Zâna Zânelor, stătea
cuprinsă de uimire când l-a văzut dimineat, a îmbrăcându-
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se tot ca ea.
Lia s-a dus apoi să se pieptene. T, iganul, de asemenea.

Li se puseră două oglinzi, fiecare cu toate cele de nevoie
pentru pieptănat, s, i au început amândoi să se pieptene.
Când Lia îs, i trăgea o dată cu pieptenul prin păr, Danciu
trăgea s, i el prin al său. Ea a tras de s, asesprezece ori, el
de asemenea. T, iganul avea s, i el păr lung, s, i după ce s-au
pieptănat, altă minune: fat, a lui era tot atât de frumoasă
ca a Liei.

Când se uită deci la el, Lia nu mai s, tia ce să facă de
bucurie, l-a chemat la ea s, i l-a sărutat — cum mireasa îs, i
sărută mirele.

S-a făcut apoi o nuntă mare, s, i după nuntă Lia l-a tri-
mis la vânătoare pe Danciu, care nu mai era acum t, igan ca
tot, i t, iganii, ci Făt-Frumos deopotrivă cu oris, icare fecior
de împărat.

Mai nainte de plecare ea îi dete o oglindă s, i-i zise:
— Când vrei să s, tii ce fac, uită-te în oglinda aceasta, că mă
vezi în ea.

Luându-s, i apoi “ziua bună” unul de la altul, el plecă la
vânătoare. N-a făcut însă decât vreo câteva sute de pas, i, s, i
s-a pomenit cu olacul care alerga spre el ca să-i spună că
Lia îi trimite vorbă să crut, e vânatul s, i să nu împus, te decât
doi iepuri.

Mergând mai departe, s, i tot mai departe, a zărit o
pădure cu copaci de aur, iar în pădure alergau o turmă de
animale cu păr de aur în care nu era însă nici un iepure.
După ce a mai trecut prin pădurea aceea, i-a trecut prin
fat, ă altă turmă, dar nici în aceasta nu era nici un iepure.
Iar a mers apoi, până ce a dat de a treia turmă; în aceasta
era însă un singur iepure. S, i-a încordat întâi arcul s, i una,
două, trei! l-a s, i culcat la pământ.
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El însă doi iepuri avea să-i ducă Liei. A mers dar îna-
inte, ca să mai culce la pământ încă unul.

Mergând as, a, la început de drum, apoi pe potecă s, i
în cele din urmă pe potecut, e, el s-a rătăcit de nu mai s, tia
încotro să apuce.

El scoase deci oglinda s, i se uită în ea. A s, i văzut pe Lia,
care îi făcu semn să apuce la dreapta.

S-a dus dar, s, i mereu s-a dus — un ceas, două, trei
ceasuri, timp de patru ceasuri s-a tot dus fără ca să popo-
sească, s, i iată că a zărit o întreagă turmă de iepuri.

El rămase nedumerit. Un iepure mai avea să culce la
pământ, unul singur. Iepurii erau însă grămadă, tot unul
lângă altul, s, i el, nefiind vânător bun, se temea că, trăgând
în el, va omorî deodată mai mult, i.

A as, teptat dar s, i iar a as, teptat, până ce s, i-a pierdut
răbdarea, s, i a tras, încât a culcat la pământ trei iepuri.

Îi părea rău că n-a putut să se t, ină de vorba scumpei
sale sot, ii, dar nu i-a rămas decât să se întoarcă acasă. Peste
put, in i se ivi în cale o matahală de om, un adevărat urias, .

— Nu t, i-e rus, ine obrazului că ai împus, cat doi dintre
iepurii mei?! îi zise omul acela, care era stăpânul mos, iei
pe care rătăcise Danciu.

Nu era adică al Liei decât unul dintre cei trei iepuri.
— Haid’ să ne măsurăm puterile! urmă dar stăpânul celorlalt, i
doi, care mai era necăjit s, i pentru că ar fi voit ca Lia pe el
să s, i-l aleagă de sot, .

Danciu începu să tremure de frică. De! nu se simt, ea el
destul om pentru ca să se-ncumete a-s, i măsura puterile cu
asemenea matahală. El puse deci mâna pe arc s, i-l încordă.
Cellalt fu s, i el gata să tragă, dar era prea târziu, căci Danciu
îl s, i culcă la pământ.

El se întoarse apoi acasă. Lia rămase cuprinsă de spaimă
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când îl văzu aducând patru iepuri.
— Vai de mine! strigă dânsa. De ce ai omorât s, i pe ceilalt, i
doi iepuri?! Dacă află stăpânul lor, te omoară-ntr-o clipă.

— Grija aceasta să n-o mai ai! răspunse t, iganul, treaba
aceasta am regulat-o eu cu dânsul. As, avea însă să te-ntreb
ceva, dacă vrei să-mi dai răspuns.

— S-ar putea oare să nu-t, i dau? grăi dânsa. Nu avem,
as, a credem, noi doi nici o taină unul pentru altul.

— Spune-mi, te rog, ce fel de rod are pomul acesta, îi
zise dar Danciu.

— Atâta e tot ceea ce vrei să mă-ntrebi? răspunse Lia.
De ce oare n-as, fi având să t, i-o spun aceasta?! Am să-t, i
dau, dacă e vorba, chiar să mănânci din poamele acelea
câte poftes, ti.

Ea chemă apoi degrabă pe una din slugile ei s, i-i po-
runci să aducă zece poame de ale acelui pom.

Sluga s-a urcat în pom. Pomul însă avea trei feluri de
poame: mere de aur, pere de aur s, i prune de aur. Servitorul
nu s, tia din care să ieie patru, căci luând din fiecare câte
trei, erau numai nouă. El chibzui în cele din urmă să ieie
patru prune, căci prunele erau mai mici decât merele. As, a
a s, i făcut, s, i le-a adus Liei, care i le-a dat sot, ului său.

— Am o mică daraveră pe pământ, grăi acesta.
— Dacă e as, a, răspunse Lia, pot, i să te cobori numaidecât.
Ea porunci apoi să i se facă iute un leagăn care se lasă
până la pământ, s, i-l as, eză pe sot, ul său în leagănul acela.
Cât gândes, ti cu gândul, Danciu s, i ajunse la pământ cu
poamele pe care le avea în buzunar s, i i le duse împăratului.

Nu voise împăratul să-i deie fata sa, dar i-o dete acum,
când îl văzu atât de frumos. Nu voia însă fata de împărat
să s, i-l ieie de bărbat, căci se temea ca nu cumva el iar să se
facă cum fusese mai nainte.
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Danciu o-ns, făcă însă, o luă pe sus s, i-o duse la muma
sa, pe care o pofti apoi să vie cu el s, i-o duse la pomul cel
înalt.

Sosit aici, el strigă “una”, s, i fu jos leagănul în care se
as, ezară tot, i trei: el, mama sa s, i fata de împărat. Iar nu-
mără apoi “una” s, i el fu sus.

— N-ai vrut să mă iubes, ti, nu te iubesc nici eu! îi
zise acum fetei de împărat, s, i-i dete brânci ca să cadă pe
pământ.

Ea a tot căzut trei zile s, i trei nopt, i de-a rândul, iar după
ce a ajuns la pământ, s-a făcut mis, -fărămis, , de n-a mai
rămas de ea întreg decât capul, pe care una dintre slugi
l-a dus la împăratul.

— Doamne sfinte! se tângui împăratul, cine m-a pus
să nu i-o dau de bunăvoie pe fata mea?

Când împăratul se tânguia în felul acesta, se ivi deodată-
n fat, a lui t, iganul, care se căia s, i el de fapta ce săvârs, ise
într-o clipă de supărare.

— Ai fi acum gata să mi-o dai de bunăvoie pe fiică-ta?
— Nu numai că t, i-as, da-o de bunăvoie, răspunse împăratul,
dar t, i-as, mai da pe deasupra s, i jumătate din împărăt, ia mea
dacă ar fi în viat, ă fiică-mea.

Danciu se duse la mumă-sa s, i-i spuse ce-a zis împăra-
tul.
— Să vezi un lucru, grăi aceasta, eu am să-t, i dau o cutioară
în care e un praf fermecat. Dacă vei presăra praful acela
pe fat, a moartei, aceasta va învia s, i trupul se va întrema
chiar mai s, i mai de cum a fost.

Danciu a alergat fuga la împărat, a cerut capul moartei
s, i a presărat pe el praful, cum zisese mumă-sa. Cât dai în
palme, trupul fetei s-a întremat, crescând bucată lângă
bucată, s, i ea începu să vorbească. Împăratul i-ar fi dat-o
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acum bucuros, dar acesta nu voia s-o primească.
— Să trăies, ti în bună fericire cu fiică-ta, îi zise el îm-

păratului, căci eu am găsit altă sot, ie.
El chemă apoi pe mumă-sa, cu care se duse la pom, se

urcă-n leagăn s, i se-nălt, ară într-o clipă la Lia, Zâna Zânelor
din T, ara Sorilor, care i-a primit cu multă bucurie. El a
zidit apoi pentru mumă-sa un palat frumos s, i i-a zis:

— Dacă t, i se va fi făcut dor de mine, trimite-mi vorbă
prin o slugă, s, i-ntr-o clipă vom fi eu s, i sot, ia mea la tine.

El s-a dus apoi acasă, unde s-a făcut nuntă mare. Lia
voia să-l poftească s, i pe împăratul, dar t, iganul nu s-a învoit
să stea la masă cu cel ce umblase cu gândul de a-l îns, ela.
Au poftit deci la nuntă s, oarecele, care s-a-ndopat.

Am fost s, i eu la ospăt, s, i-am pus mâna pe un ciolan,
apoi am plecat lăsându-i în fericire, care n-a mai încetat
nici până astăzi, dacă nu vor fi murit cumva.
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Zâna Zorilor

A fost ce-a fost: dacă n-ar fi fost nici nu s-ar povesti.
A fost odată un împărat, un împărat mare s, i puternic;

împărăt, ia lui era atât de mare, încât nici nu se s, tia unde
se începe s, i unde se sfârs, es, te.

Unii ziceau că ar fi fără de margini. Iar alt, ii spuneau că
t, in minte de a fi auzit din bătrâni că s-ar fi bătut odinioară
împăratul cu vecinii săi, din care unii erau s, i mai mari s, i
mai puternici, iară alt, ii mai mici s, i mai slabi decât dânsul.

Despre împăratul acesta a fost mers vorba cât e lu-
mea s, i t, ara, cum că cu ochiul cel de-a dreapta tot râde,
iară cu cel de-a stânga tot lăcrămează neîncetat. În zadar
se întreba t, ara, că oare ce lucru să fie acela, că ochii îm-
păratului nu se pot împăca unul cu altul. Dacă mergeau
voinicii la împăratul, ca să-l întrebe, el zâmbea a râde s, i nu
le zicea nimic. As, a rămase vrajba dintre ochii împăratului
o taină mare despre care nu s, tia nimeni nimic, afară de
împăratul.

Crescură feciorii împăratului. Ce feciori! Ce feciori!
Trei feciori în t, ară ca trei luceferi pe cer! Florea, cel mai
bătrân era de un stânjen de înalt, cu nis, te umeri încât nu
l-ai putea măsura cu patru pălmi crucis, .

Cu totul alta era Costan: mic la statură, îndesat la făp-



tură, cu brat, ul de bărbat, cu pumnul îndesat. Al treilea
s, i cel mai tânăr fecior al împăratului e Petru: înalt, dar
subt, ire, mai mult fată decât fecior. Petru nu face multă
vorbă: el râde s, i cântă, cântă s, i râde de dimineat, ă până în
seară.

Numai câte odată-l vede omul mai întunecat, dă cu
mâna pletele în dreapta s, i în stânga de pe frunte s, i atunci
t, i se pare că vezi pe un bătrân din sfatul împăratului.

– Măi Floreo, tu es, ti acum mare; du-te s, i întreabă pe
taica, pentru ce-i plânge lui un ochi, iar altul râde pururea.

As, a zise Petru către frate-său Florea într-o bună dimineat, ă.
Dar Florea nu s-a dus: el s, tia încă de mic că împăratul se
supără, dacă-l întrebă cineva de astă treabă.

Tot as, a o păt, i Petru s, i cu frate-său Costan.
– Nu cutează nici unul; lasă c-oi cuteza eu, zise la urmă

Petru. Vorba fu zisă; lucrul fu gata. Petru merse ca să
întrebe.

– Oarbă-t, i fie mumă-ta! ce treabă ai tu de aceea?! îi
zise împăratul mânios, s, i-i dete o palmă pe de-a dreapta
s, i alta pe de-a stânga.

Petru se duse supărat s, i spuse frat, ilor săi cum a păt, it-o
cu tatăl său.

De când a întrebat Petru de treaba ochilor, se părea
cum că ochiul cel din stânga plânge mai put, in, iară cel
de-a dreapta râde mai mult.

Petru îs, i întări inima s, i mai merse o dată la împăratul.
O palma e o palma s, i două-s două! Gândi s, i făcu.

O păt, i din nou, cum a mai păt, it-o.
Ochiul cel din stânga lăcrăma acuma numai din când

în când, iară cel din dreapta se părea a fi înjunit cu zece
ani.
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– Dacă e treaba as, a, gândi acum Petru, apoi s, tiu eu
ce-oi face. Atâta mă duc, atâta întreb, atâta rabd la pălmi,
până ce nu vor râde amândoi ochii.

A zis-o, a s, i făcut-o! Petru nu zicea nimic de două ori.
– Fătul meu, Petre! zise împăratul, acuma mai blând s, i

râzând cu amândoi ochii. Eu văd că t, ie nu-t, i iese grija din
cap; t, i-oi spune dar treaba cu ochii mei. Vezi, ochiul acesta
râde de bucurie, când văd că am as, a trei feciori ca voi; iar
celălalt plânge pentru că mă tem că voi nu vet, i fi în stare
să împărăt, it, i în pace s, i să apărat, i t, ara de vecinii cei vicleni.
Dacă-mi vet, i aduce însă apă de la fântâna Zânei Zorilor,
ca să mă spăl cu ea pe ochi, îmi vor râde amândoi ochii,
căci voi s, ti că am feciori voinici, pe care mă pot răzema.

As, a zise împăratul. Petru-s, i luă pălăria de pe prispă s, i
se duse să spună frat, ilor săi ce-a auzit. Feciorii împăratu-
lui se puseră la sfat s, i gătiră lucrul pe scurt, cum se cade
între frat, ii cei buni. Florea, ca cel mai bătrân dintre cei
trei, se duse în grajd, alese calul cel mai bun s, i mai frumos
puse s, aua pe el s, i apoi luă ziua-bună de la casă s, i masă.
“Mă duc, zise către frat, ii săi, s, i dacă nu voi veni într-un
an, o lună, o săptămână s, i o zi cu apă de la fântâna Zânei
Zorilor să vii tu Costane după mine”. Se duse.

Trei zile s, i trei nopt, i Florea nu mai stătu; calul zbură
ca năluca peste munt, i s, i peste văi până ce n-ajunse la mar-
ginile împărăt, iei.

Jur împrejur pe lângă împărăt, ie era o prăpastie adâncă
s, i peste această prăpastie o singură punte. La puntea asta
mai stătu Florea o dată: să privească înapoi, apoi să ia
“ziua-bună” de la t, ară.

Ferească Dumnezeu s, i pe sufletul păgân de aceea ce
văzu Florea acum, când era să plece mai departe. Un ba-
laur! dar balaur cu trei capete, cu nis, te fet, e grozave, cu o
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falcă-n cer, cu una în pământ.
Florea nici nu mai as, teptă ca balaurul să-l scalde în

văpaie, ci dete pinteni la cal s, i se duse ca s, i când nici n-ar
fi fost aici.

Balaurul suspină o dată s, i pieri fără de urmă.
Trecu o săptămână! Florea nu mai veni; trecură două;

de Florea nu se mai auzea nimic. Trecu o lună; Costan
începu a alege între cai. Când crăpară zorile de un an,o
lună, o săptămână s, i o zi, Costan se sui pe cal, îs, i luă ziua-
bună de la frate-său mai mic. “Să vii s, i tu, dacă voi pieri s, i
eu” zise s, i se duse cum s-a fost dus frate-său.

Balaurul de la punte era acum mai înfricos, at; capetele
lui erau mai îngrozitoare s, i fuga voinicului mai repede.

Nu se mai auzi de amândoi frat, ii: Petru rămase singur.
– Mă duc s, i eu în urma frat, ilor mei, zise el într-o zi

către tatăl său.
– Apoi mergi cu Dumnezeu, îi zise împăratul, doară

vei avea mai mult noroc decât frat, ii tăi.
S, i cel mai tânăr fecior al împăratului luă dară “ziua-

bună” s, i porni către marginea împărăt, iei.
Pe puntea cea mare stătea acum un balaur s, i mai mare

s, i mai grozav, cu fălcile s, i mai înfricos, ate s, i mai deschise.
Balaurul avea acum nu trei, ci s, apte capete.

Petru stătu în loc când văzu dihania asta înfricos, ată.
“Feri din cale!” strigă apoi. Balaurul nu feri. Petru mai
strigă o dată s, i încă de a treia oară; după aceea se repezi la
el cu sabia scoasă. Îndată i se întunecă cerul de nu văzu alta
decât foc! Foc în dreapta, foc în stânga, foc pe dinainte, foc
pe dinapoi. Balaurul arunca la foc din toate s, apte capetele.

Calul începu a horcăni s, i a se arunca în două picioare
încât voinicul nu putea să lupte cu sabia. “Stai! c-as, a nu-i
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bine!” zise el s, i se coborî de pe cal. În mâna stânga calul,
în mâna dreapta sabia. Nici as, a nu merse: Făt-Frumos nu
vedea alta decât foc s, i văpaie.

– Acasă după alt cal mai bun! Petru zise, încălecă s, i se
duse ca iarăs, i să vină. Când sosi acasă, îl as, teptă lăptătoa-
rea sa baba Birs, a în poarta curt, ii.

– Hei fătul meu Petre! am s, tiut cum că iară ai să vii
fiind-că n-ai plecat bine.

– Cum să fi plecat dară? întrebă Petru pe jumătate
supărat, pe jumătate trist.

– Vezi, dragul meu Petre, începu a-l învăt, a acuma baba,
tu nu vei putea merge la fântâna Zânei Zorilor decât dacă
vei călări pe calul pe care a călărit tată-tău împăratul în
tineret, ea sa; mergi, întreabă unde s, i care e calul acela.
După aceea încalecă s, i te du.

Petru mult, umi de învăt, ătură s, i apoi se duse, ca să în-
trebe de treaba calului.

– Neagra-t, i fie lumina! se răsti acum împăratul. Cine
te-a învăt, at ca să mă întrebi tu pe mine as, a? Cu de-a bună
samă vrăjitoarea cea de Birs, a. Ai tu minte? Au trecut cinci-
zeci de ani de când am fost eu june: cine s, tie pe unde au
putrezit oasele murgului meu de atuncea?! În podul graj-
dului îmi pare, cum că mai e o curea din frâu. Atâta am s, i
mai mult nimic din cal.

Petru icni supărat s, i spuse babei “cum s, i ce”.
– As, teaptă numai - strigă baba râzând de bucurie. Dacă

stă lucrul as, a, apoi stă bine. Du-te s, i adă bucata din frâu.
Doară voi s, ti eu face un lucru cu cale din ea.

Podul era plin de frâie, de s, ele s, i de curele. Petru alese
cele mai roase, mai ruginite s, i mai neîngrijite s, i le duse
babei, ca să facă precum a fost zis. Baba luă frâiele, le
afumă cu fum de tămâie, zise peste ele o zicală din cuvinte
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mărunt, ele s, i grăi după aceea către Petru:
– Ia frâiele s, i dă cu ele de poarta casei.
Petru făcu precum i se zise ca să facă.
Vraja babei a fost bună. Abia dete Petru cu frâiele de

poartă se s, i întâmplă... nu s, tiu cum... un lucru înaintea
căruia Petru stete uimit... Un cal stătea înaintea lui decât
care lumea n-a văzut mai frumos! Cu o s, a plina de aur
s, i pietre scumpe cu nis, te frâie, la care să nu prives, ti că-t, i
piere lumina ochilor.

Frumos cal frumoasă s, a s, i frumoase frâie pentru Făt-
Frumos.

– Sari voinice în spatele Murgului, strigă baba făcând
cruce peste cal s, i călăret, : mai zise apoi o zicală de câteva
cuvinte s, i intră în casă.

După ce Petru sări pe cal simt, ea cum că de trei ori este
mai puternic la brat, s, i de atâtea ori mai pietros la inimă.

– Să te t, ii bine stăpâne, c-avem cale lungă s, i trebuie să
mergem iute. As, a zise Murgul; dar s, i-a aflat voinicul... Se
duseră... se duseră, zburară - cum nu s-a dus s, i nici n-a
zburat cal s, i voinic înainte de aceea.

Pe punte stătea acuma un balaur cum n-a mai stat,
un balaur cu douăsprezece capete, grozave, mai pline de
văpaie!... Hei! dar s, i-a aflat voinicul. Petru nu se înspăi-
mântă, ci începu a se sufleca la mâneci s, i a scuipa în palme:
“Feri din cale!” Balaurul începu a scuipa la foc.

Petru nu mai făcu dară multă vorbă, ci scoase sabia s, i
se grăbi să se repeadă spre punte.

– Stai! astâmpără-te stăpâne!, grăi acuma Murgul,
“fă cum zic: înt, epenes, te-te cu pintenii la mine în brâu,
scoate sabia s, i stai gata, că avem să sărim peste punte s, i
balaur. Când vei vedea apoi că suntem tocmai pe deasupra
balaurului, taie capul cel mai mare, s, terge cu mâneca sabia
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de sânge s, i o băgă în teacă, ca să fii gata pe când ajungem
la pământ”.

Petru strânse din pinteni, scoase sabia, tăie capul, s, terse
sângele, băgă fierul în teacă s, i fu gata pe când simt, i pămân-
tul sub picioarele calului.

As, a trecură puntea.
– Să mergem mai departe, începu Petru vorba după ce

mai privi o dată îndărăt la t, ara sa.
– Să mergem! îi răspunse Murgul. Numai spune-mi

acuma stăpâne cum să mergem? Să mergem ca vântul? Să
mergem ca gândul? Să mergem ca dorul? Sau să mergem
chiar ca blestemul?...

Petru privi înainte s, i nu văzu alta decât cer s, i pământ...
un pustiu la a cărui vedere i se ridicară perii în vârful ca-
pului.

– Să mergem tot una după alta, nici prea tare să nu ne
obosim, nici peste măsura să nu ne întârziem. Zise... apoi
merseră... o zi ca vântul, una ca gândul, una ca dorul s, i
una ca blestemul. Până ce n-ajunseră, în crăpatul zorilor
zilei a patra la marginile pustiului.

– Stai acum!... Dă în pas, i!... Să văd ce n-am mai văzut,
strigă Petru s, tergându-se la ochi ca omul care se trezes, te
din somn, sau ca acela care vede ceva s, i-i pare că numai îi
pare... ‘Naintea lui Petru se întindea o pădure de aramă...
cu copaci, pomi s, i poame de aramă, cu frunze de aramă,
cu tufis, uri, iarbă s, i flori care de care mai frumoase tot de
aramă...

Petru stătu s, i privi cum prives, te adică omul, care vede
ce n-a mai văzut s, i despre ce n-a mai auzit. Intră în pădure.

Florile de pe marginile căii începură a se lăuda s, i a
îndemna pe Petru ca să le rupă s, i să-s, i facă cunună din
ele...
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– Ia-mă pe mine, că eu-s mai frumoasă s, i dau putere
celui ce mă rupe, zicea una.

– Ba ia-mă pe mine, că cine mă pune în pălărie pe acela-
l iubes, te cea mai frumoasă nevastă din lume, zicea alta...
s, i iarăs, i se mis, că alta... s, i alta... care de care nu era mai
frumoasă s, i mai dulce la vorbă, până ce n-ademeniră pe
Petru ca să le rupă.

Murgul sări în lături când văzu că stăpânul său pleacă
după flori. .

– Pentru ce nu rămâi în pace?! zise Petru cam cu răs-
tita.

– Nu rupe, că nu e bine să rupi! zise Murgul sfătos.
– Pentru ce să nu fie bine?
– Pe florile acestea zace blestemul: cine rupe din ele

acela are să se lupte cu Vâlva pădurii!
– Ce vâlvă?!
– Acum dă-mi pace! Ascultă de mine: prives, te la flori;

nu rupe însă din ele, ci rămâi în pace. As, a zise calul, s, i
merseră în pas, i mai departe.

Petru o s, tia din păt, ite cum că e bine s-asculte de Mur-
gul; îs, i rupse dar gândul de la flori. În zadar însă! Dacă se
pune odată necazul pe capul cuiva, nu scăpa de s-ar s, i feri
din toate puterile...

Florile tot i se îmbiau s, i el tot într-una slăbea din inimă:
– Fie ce e dat să fie! zise Petru de la o vreme. Barem

voi vedea s, i Vâlva pădurilor. Să văd, ce e? Cu cine am de
lucru? Dacă-mi va fi ursita să mor de ea, voi muri s, i as, a;
dacă nu... apoi scap... să fie o sută s, i-o mie de iele! Se puse
la rupt de flori...

– N-ai făcut bine! zise acum Murgul plin de grijă. Dacă
ai făcut-o, însă e făcută! te încinge acuma s, i fii gata de
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luptă, că acus, , vine Vâlva!
Abia rosti Murgul vorba, abia fu Petru gata cu cununa...

până ce s, i începu un vânt us, or din toate părt, ile .. Din vânt
se făcu vifor... Viforul crescu... crescu până ce nu se văzu
alta decât întunerec s, i noapte... s, i iară numai noapte s, i
întunerec... Lui Petru îi părea, cum că a luat cineva lumea
în spate s, i a încărcat-o la fuga cu ea, as, a se cutremura
pământul sub el.

– Frică t, i-e? întrebă murgul scuturând din coamă.
– Ba! răspunse Petru întărindu-se pe inima, des, i spa-

tele începu a-i furnica. Dacă e acuma as, a, as, a apoi fie cum
e!

– Nici nu-t, i fie frică! începu a-l îndemna Murgul. Ia
frâul de la mine din cap s, i umblă ca să înfrâni Vâlva cu el.

Alta nu mai zise, căci Petru nici nu avu timp să desfrâne
cum se cade până ce s, i ajunse Vâlva la ei...

Petru nu putea privi la ea.... as, a era de grozavă s, i de
înfricos, ată.

Cap n-are... dar nici fără cap nu e...
Prin aer nu zboară... dar nici pe pământ nu umblă...

Are coamă ca s, i calul, coarne ca cerbul, fat, ă ca ursul, ochii
ca dihorul s, i trupul e de toate... numai de fiint, ă nu... As, a
era Vâlva când se repezi către Petru.

Petru se sprijini în fere, se ridică în picioare s, i începu
a lucra când cu sabia, când cu brat, ul, iar sudorile mergeau
după el că pârâul.

Trecu o zi s, i o noapte; lupta nu mai ajunse la capăt.
– Stai... Să ne mai întărim oleacă! zise Vâlva răsuflând

cu greu.
Făt-Frumos lăsă spada în jos.
– Nu sta! strigă murgul cu grăbita.
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Petru iarăs, i începu a lucra din toate puterile.
Vâlva râncheză acuma o dată ca s, i calul... apoi urlă ca

lupul.... s, i se repezi din nou la Petru.
Lupta mai curse o zi s, i o noapte s, i mai înfricos, ată ca

până acuma. Petru simt, ea abia că se mai poate mis, ca de
obosit ce era.

– Stai acuma, că văd că am cu om de lucru! Stai, zise
Vâlva s, i de-a două oară. Stai! Să ne împăcăm.

Petru se luptă mai departe des, i abia mai putea răsufla.
– Nu sta! vorbi Murgul.
Dar nici Vâlva nu se mai repezi ca până acuma, ci în-

cepu a se purta mai cu cale s, i treabă, cum se poartă adică
toate când nu mai simt putere în sine.

As, a curse lupta până-n zorile de-a treia zi. Când înce-
pură zorile a crepet, i, Petru făcu ce făcu, destul că aruncă
frâul în capul Vâlvei obosite... Deodata se făcu din Vâlva
un cal, cel mai frumos din lume.

– Dulce-t, i fie viat, a, că mă scăpas, i de la robie! zise
acuma Vâlva prefăcută în cal s, i începu a se dezmierda cu
Murgul.

Mai în urmă înt, elese Petru din vorbă s, i cuvânt cum
că Vâlva nu fusese alta decât un frate al Murgului, pe care
l-a blestemat Sfânta Miercure înainte de asta, cu atâtea s, i
atâtea sute de ani.

Petru legă Vâlva de calul său, se sui pe ea s, i se puse din
nou pe cale... Cum a mers? Nici nu e nevoie să spun. Re-
pede a mers... până ce n-a ies, it din pădurea cea de aramă.

– Stati pe loc! Dat, i în pas, i să văd ce n-am văzut! zise
Petru mai odată când ies, iră din pădurea cea de aramă.
Inaintea lui se întindea acuma o pădure încă mai minu-
nată decât cea de aramă, cu tufis, mai strălucitor, cu flori
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mai frumoase s, i mai ademenitoare - el intră în pădurea
de argint.

Florile începură a vorbi încă mai dulce, mai îndemnă-
tor decât cele din pădurea de aramă.

– Să nu mai rupi din flori zise Vâlva cea legată de Mur-
gul, căci frate-meu e de s, apte ori mai puternic decât mine.

Nu se opri însă Făt-Frumos cel fără de frică! Abia trecu
una două, până ce Petru s, i începu a rupe flori s, i a le împleti
în cunună.

Se făcu vifor mai turbat, noapte mai neagră, pământul
se cutremura mai tare decât în pădurea de aramă; Vâlva
pădurii de argint se repezi la Petru c-o grozăvie de s, apte
ori mai mare decât cum a fost în pădurea de aramă. Nici
el nu fu însă lenes, ! Lupta mai curse o dată trei zile s, i trei
nopt, i; s, i-n crepetul zorilor zilei a patra, Petru înfrâna s, i
pe a doua Vâlva.

– Dulce-t, i fie fericirea, că m-ai scos de la robie! zise
s, i astă-dată Vâlva, apoi se întinseră la cale cum s-au mai
întins s, i până acum.

– Ho, stat, i pe loc!... Dat, i în pas, i!.... Să văd, ce n-am
mai văzut încă, strigă călăret, ul acuma de a treia oară, puse
după aceea palma pe ochi, fiindcă se temea că-i va pieri
lumina de razele ce veneau din pădurea cea de aur.

El mai văzuse lucruri minunate, dar despre as, a ceva
nici nu a visat până acuma.

– Să stăm pe loc! Că nu e bine, strigară caii deodată.
– Pentru ce să nu fie bine? întrebă Petru.
– Tu iarăs, i ai să rupi din flori. S, tiu că nu te va răbda

firea! S, i fratele nostru cel mai tânăr e de s, aptezeci s, i s, apte
de ori mai puternic s, i mai grozav decât noi tot, i trei laolaltă.
Să înconjurăm dar pădurea! As, a vorbi Murgul.
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– Ba nu! răspunse Petru, să mergem! Să le vedem pe
toate dacă am văzut ceva. N-avet, i frică, nici eu n-am!

Nu e nevoie să spun, cum că Petru iarăs, i a făcut făcut-
o... Doamne! dar cum să nu o facă.

Abia împletită cununa, până ce s, i începu să fie ceva
cum n-a mai fost... Acuma nu era mai mult vifor, nu mai
mult întunecos; pământul nu se cutremura mai mult. Se
făcea nu s, tiu ce s, i nu s, tiu cum... destul că lui Petru îi părea
c-a intrat cineva în miezul lumii s, i a început s-o întoarcă
pe dos. Grozav era ce era s, i înfricos, at... s, i... să ferească
Dumnezeu!...

– Vezi as, a! zise Murgul supărat, dacă n-ai putut rămâ-
nea în pace.

Petru văzu că nu mai vede nimic, începu a simt, i că
nu mai simte nimic s, i dete a pricepe că nu mai are ce să
priceapă; tăcu dară s, i nu zise nimic, ci se încinse s, i se făcu
gata de luptă. Vie acuma Vâlva! strigă după aceea. Sau
mor sau îi pun frâul în cap!

Abia zise vorba până ce s, i văzu apropiindu-se către
dânsul... o negură deasă venea către Petru. As, a era de
deasă negura asta, încât Petru nici pe sine însus, i nu se
putea vedea în ea.

– Ce e asta?! strigă el cam înspăimântat când începu a
simt, i că-l doare din toate părt, ile. Se înspăimântă însă s, i
mai tare, când văzu că nici el singur nu-s, i aude vorba în
negura cea deasă.

Începu dar a da cu sabia în dreapta s, i în stânga pe
dinainte s, i pe dindărăt a da din toate părt, ile s, i din toate
puterile care le mai avea... cum face adică omul, care vede
că acuma nu e bine. As, a lucra el o zi s, i o noapte fără să
vadă alta decât negru înaintea ochilor săi, fără să audă alta
decât cursul sudorilor sale de pe trupurile cailor.. De la o
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vreme chiar s, i începu a crede că nici nu mai trăies, te, ci a
murit acuma de mult.

Deodată începu a se desface negura... În zorile zilei a
doua, negura se resfiră de tot, s, i pe când se ridică soarele
pe cer, înaintea ochilor lui Petru era lumină ca lumina.

Lui îi păru acuma că se născuse din nou. Vâlva? peri
ca-n palmă.

– Răsuflă acuma o dată, că iară va să înceapă lupta din
nou! zise Murgul.

– Ce-a fost asta? întrebă Petru.
– Vâlva, răspunse Murgul, Vâlva a fost prefăcută în

negură... Răsuflă numai că iarăs, i vine!
Nici n-a zis-o bine Murgul asta, nici n-avu Petru vreme

ca să răsufle până ce s, i văzu că vede ceva venind deoparte,
ceva despre ce nu s, tia ce e... o apă, însă nu e ca apă că-t, i
pare că nu curge pe pământ, ci zboară cumva sau ce face...
destul că urme nu are s, i pe sus nu zboară... As, a ceva ce nu
e!...

– Vai! strigă Petru.
– T, ine-te s, i dă, nu sta! zise Murgul..., s, i nu mai zise

după aceea nimica, că-i astupă apa gura.
Lupta se începu din nou... Petru dădu o zi s, i o noapte

necurmat fără ca să fi s, tiut în ce s, i se luptă fără să s, tie cu
cine... Când se apropiară zorile zilei a doua, începu a simt, i
cum că slăbes, te din picioare.

– Acuma pier! strigă cam supărat; însă pentru aceea
începu a-s, i întări inima s, i a da încă mai t, apăn... Soarele
răsări pe cer, apa pieri fără să se s, tie cum s, i când.

– Răsuflă! grăi Murgul, răsuflă că n-ai multă vreme,
Vâlva vine pe loc! Petru nu mai zise nimic, că nici nu s, tia
săracul de el ce să mai facă de obosit ce era. Se as, eză dară
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mai bine în s, a, strânse mai bine de sabie s, i as, teptă as, a
gătit, ca să ajungă ce vedea că vine...

As, a cum, nu s, tiu cum, ca s, i când se visează omul, că
vedea ceva ce n-are ce are s, i are ce n-are, as, a îi părea lui
Petru că ar fi Vâlva acum. O! Doamne! O! Doamne! Cum
poate fi Vâlva pădurii de aur când s-a dus de două ori cu
rus, ine?!... Zbura pe picioare s, i umbla pe aripi.... era cu
capul dinapoi s, i cu coada dinainte, cu ochii în piept s, i cu
pieptul în frunte... s, i cum mai era încă - numai Dumnezeu
ar s, ti s-o spună!

Pe Petru îl trecură fiorii o dată din sus în jos, o dată
din jos în sus, o dată crucis, , s, i o dată curmezis, ; după aceea
întări inima s, i începu a lucra cum a mai lucrat s, i... n-a
mai lucrat. Trecu ziua. Petru începu a slăbi din puteri.
Trecu amurgul serii; lui Petru începură a i se împăienjeni
ochii. Când ajunse la miezul nopt, ii, Petru simt, i cum că
nu e mai mult călare. Nici el singur nu s, tia cum s, i când a
ajuns la pământ; destul că nu mai era pe cal. Când începu
a se dezveli ziua din noapte, Petru nu mai putea sta în
picioare, ci se lăsă în genunchi.

– Nu te lăsa; mai t, ine-o încă oleacă! strigă Murgul
când văzu că slăbesc puterile stăpânului său.

Petru se s, terse cu mâneca cămăs, ii de sudori. Îs, i în-
cordă toate puterile s, i se ridică încă o dată în picioare.

– Loves, te acuma Vâlva cu frâul peste bot! zise Murgul.
Petru făcu precum îi zise.
Vâlva râncheză o dată ca armăsarul, încât lui Petru

îi părea c-o să asurzească, apoi sări la Petru, des, i abia se
mis, ca s, i ea de obosită ce era.

Lupta nu mai curse mult. Petru făcu ce făcu s, i puse
frâul s, i la astă Vâlva pe cap...

Pe când se făcea ziua cum se cade, Făt-Frumos călărea
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pe al patrulea cal.
– Frumoasă-t, i fie nevasta, că m-ai scos de la robie! zise

Vâlva.
Plecară, se duseră s, i pe când se învăluia ziua cu noap-

tea ajunseră spre marginea pădurii de aur. Cum mergeau
as, a pe cale, lui Petru începu a i se urî s, i ca să facă s, i el ceva,
dete a privi la cununile cele frumoase.

– Ce să fac cu trei cununi? începu a vorbi as, a singur.
Destul îmi fie una. T, iu pe cea mai frumoasă.

Aruncă dar cea de aramă, apoi cea de argint s, i t, inu
numai pe cea de aur la sine.

– Stai! zise Murgul. Nu arunca cununile. Descalecă s, i
le ridică că-t, i vor prinde încă bine.

Petru făcu precum i se zise s, i merse mai departe.
Când era soarele de-o palmă de la pământ as, a de către

seară când încep musculit, ele a se aduna, călăret, ul nostru
ajunse chiar la marginea pădurii. Naintea lui se întindea
un pustiu mare... mare... cât vedeai cu ochii nu vedeai
nimic pe el.

Caii se opriră în loc.
– Ce e? întrebă Petru.
– Nu e bine! răspunse Murgul.
– Pentru ce să nu fie bine?!
– Intrăm în împărăt, ia Sfintei Miercuri. Cât vom merge

prin ea, nu vom da de alta decât de frig s, i iarăs, i de frig. Pe
marginile căii vor fi focuri din focuri s, i eu mă tem că tu
vei merge să te încălzes, ti.

– S, i pentru ce să nu mă încălzesc?
– Nu e bine să te încălzes, ti! răspunse Murgul cu grijă.
– Intră! grăi Petru fără frică, dacă trebuie, voi s, ti răbda

la frig.
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Pe cât Petru intra mai adânc în împărăt, ia Sfintei Mier-
curi, pe atâta simt, ea mai tare că nu e bine cum e. La tot
pasul era mai frig, mai ger... Dar frig s, i ger încât înghet, a
măduva în oase... Dar nici Petru nu era făcut de picio-
roange! Voinic a fost la luptă, voinic rămase s, i la răbdare.

Pe marginea căii tot foc din foc s, i lângă focuri tot oa-
meni din oameni care chemau pe Petru la sine, care de
care cu vorbe mai frumoase s, i mai ademenitoare. Lui Pe-
tru începu a i se înghet, a răsuflarea din gură, dar el nu se
lăsă, ci însă porunci Murgului ca să meargă la pas.

Câtă vreme a răbdat voinicul nostru la ger s, i frig, nici
nu se poate spune, căci fiecare s, tie cum că în împărăt, ia
Sfintei Miercuri nu e frig... numai iac-as, a, ci frig, frig...,
încât îngheat, ă s, i vit, elul în vacă.... încât crăpă s, i stâncile
de ger ce e...

As, a zău e acolo! Dar nici Petru n-a crescut fără necaz...
scrâs, nea din dint, i s, i nimic mai mult, des, i a fost înt, epenit,
încât nici nu mai putea clipi.

As, a ajunseră la Sfânta Miercuri.
Petru coborî de pe cal, aruncă frâul în capul Murgului

s, i intră în coliba Sfintei Miercuri.
– Buna ziua, Maică!
– Mult, umim, voinic friguros!
Petru râse o dată dar nu răspunse nimic.
– Voinic ai fost, îi zise acuma Sfânta Miercuri bătându-

l pe umeri. Acuma să-t, i dau câs, tigul. Se duse după aceea,
deschise un scrin ferecat s, i scoase din el o cutie mică: iacă,
zise mai departe, cutia e dată din bătrâni ca să nu o poarte
decât acela care a trecut prin împărăt, ia frigului. Na-t, i-o s, i
poartă grijă de ea că-t, i va prinde încă bine. Când o deschizi,
ît, i vine veste de unde tu numai vrei s, i s, tire adevărată din
t, ara ta.
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Petru mult, ămi de vorbă s, i de dar s, i se sui pe cal s, i porni
mai departe.

După ce se depărtă de o azvârlită bună, deschise cutia
cea vrăjită.

– Ce e poruncă? întrebă nu s, tiu ce din cutie.
– Veste îmi adă de la taica, porunci Petru cam cu frică.
– S, ade la sfat cu bătrânii! răspunse cutia.
– Merge-i bine?
– Zău aci cam rău, că-i supărat!
– Cine îl supără? întrebă Petru acum mai aspru.
– Frat, ii tăi Costan s, i Florea! răspunse iarăs, i din cutie.

Pe cum îmi pare mie cer împărăt, ia de la el s, i bătrânul zice
că n-ar fi vrednici de ea.

– Mergi Murgule, că nu e vreme de pierdut! strigă
acuma Petru. Închise după aceea cutia s, i o băgă în traistă.

Se duseră cum se ducea năluca, cum umblă vântoasele
s, i gonesc în miezul nopt, ii pricolicii. Cât au mers as, a nici
nu se poate spune... Au mers mult... foarte mult!

– Stai! să-t, i mai dau un sfat! zise Murgul într-un târ-
ziu.

– S-auzim! grăi Petru.
– Ai avut necaz cu frigul, acuma ai să dai de o căldură

cum n-a mai fost. Să rămâi voinic! Să nu te tragi la răcoare
că nu e bine.

– Mergi! răspunse Petru. Nu-t, i fie frică, dacă n-am
înghet, at nici nu mă voi topi. Hm! aici era o căldură încât
se topes, te s, i măduva în oase... Căldură adecă cum nu poate
fi decât în împărăt, ia Sfintei Joi.

Pe cât mergeau mai departe, cu atât căldura era mai
mare... De la o vreme începură a se topi chiar s, i potcoavele
de la Murgul de pe copite. Hei! dar nici Petru nu se lăsă! îi
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curgeau sudorile vale, el se s, tergea cu mâneca s, i mână în
goană mai departe.

De cald ar mai fi fost cum ar fi fost, era însă s, i un alt
lucru care pe Petru îl supără încă mai tare. Pe lângă cale
tot câte la o azvârlitură bună de departe una de alta erau
nis, te văi răcoroase cu nis, te izvoare reci s, i astâmpărătoare.
Când Petru privea la ele, simt, ea că i-a secat inima s, i i s-a
uscat limba în gură de sete ce-i era.

Pe lângă izvoare erau tot crini, viorele s, i trandafiri,
prin iarba cea molcut, ă s, i pe ele odihneau nis, te fete, fru-
moase, doamne!... încât nici nu pot fi mai frumoase.

Lui Petru îi venea să închidă ochii, ca să nici nu mai
vadă as, a lucruri ademenitoare. – Vino, voinice, la răcoare!
Vino! Stai de vorba! îl chemau fetit, ele.

Petru dădea din cap s, i nici nu zicea nimic, că i s-a oprit
s, i graiul.

Mult au mers as, a, foarte mult!...
Deodata simt, iră că începe căldura a se mai stâmpăra.

Din departe, pe un deal se vedea o colibă; aici locuia Sfânta
Joi.

Petru trase spre ea.
Când erau să ajungă la colibă, Sfânta Joi le ies, i în cale

s, i-i zise “Ziua bună” lui Petru.
Petru îi mult, umi... precum e acuma datina la oameni

cu cinste s, i nărăveală, prinseră după aceea vorba... cum
prind adică oamenii ce nu s-au mai văzut încă. Petru spuse
veste de la Sfânta Miercuri, vorbi despre patimile sale s, i
despre calea în care a pornit s, i luă ziua bună, că zău! el nu
prea avea vreme de pierdut... Hm! cine s, tie cât mai avea
să meargă până la Zâna Zorilor!"

– Mai stai oleacă! grăi Sfânta Joie, să-t, i mai zic o vorbă.
Acum intri în împărăt, ia Sântei Vineri: să treci s, i pe la ea
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s, i să-i spui “sănătate s, i voie bună” de la mine. Când vei
merge apoi către casă, să vii iarăs, i pe la mine, că am să-t, i
dau ceva, care ît, i va prinde bine.

Petru mult, ămi de vorba s, i de toate, plecă după aceea
mai departe.

Abia merseră cam as, a cât t, ine o pipă de tutun până ce
s, i ajunseră într-o t, ară nouă.

Aci nu era cald, dar nici nu era frig, ci... as, a cumva
între ele... cum e colea primăvara, când încep a se înt, ărca
mieii. Petru începu acum a răsufla mai stâmpărare. Era
însă un pustiu... numai nisip s, i scai. Oare ce să fie aceea?
întrebă Petru dând cu ochii de as, a ceva ca s, i o casă însă
departe... foarte departe!... tocmai până unde ajung ochii
lui peste pustiul cel gol.

– Aceea e casa Sfintei Vineri, răspunse Murgul. Dacă
mergem bine poate ajungem încă până ce se întunecă
deplin.

As, a s, i fu... Noaptea se făcu noapte. Făt-Frumos se
apropie cu încetul de casa cea depărtată.

Peste pustiu se vedeau o mult, ime de năluci ce se go-
neau pe din dreapta, din stânga, pe dinaintea s, i pe dindo-
sul lui Petru.

– Să n-ai nici o frică! zise Murgul. Aceste sunt fetele
vântoaselor... Se joacă prin aer as, teptând să vină s, i vârco-
lacii. As, a ajunseră până la casa Sfintei Vineri.

– Cobori acuma s, i intră în casă! zise Murgul. Petru voi
să facă ce i se zise.

– Stai nu fi as, a grăbit, vorbi Murgul mai departe. Să
te învăt, mai nainte ce s, i cum să faci. La Sfânta Vineri nu
pot, i intra, că e păzită jur împrejur de Vântoase.

– Ce să fac dară?
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– Ia cununa cea de aramă s, i te du cu ea vezi colo de-
parte pe colina ceea. Când vei fi acolo începe a striga: Vai,
ce fete frumoase! ce îngeri! ce suflete de zâna! După aceea
ridică cununa în sus s, i zi: Dacă as, s, ti că ar primi careva
cununa asta de la mine!... dacă as, s, ti! s, i aruncă cununa.

– S, i pentru ce să fac as, a?, întrebă Petru... cum întreabă
adică omul, care vrea să s, tie că pentru ce face.

– Taci, du-te s, i fă! zise Murgul pe scurt s, i Petru nu
mai lungi vorba, ci făcu precum i se zise. Abia aruncă
Petru cununa când se s, i îngrămădiră Vântoasele peste ea
s, i începură a se bate, ca să o aibă care de care.

Petru o luă acuma către casă.
– Stai! strigă Murgul încă o dată. Încă nu t, i le-am

spus pe toate. Ia cununa cea de argint apoi te du s, i bate
la fereastra Sfintei Vineri... Dacă te întreabă baba, cine e?
tu să zici că ai rătăcit prin pustiu. Ea te va mâna îndărăt.
Tu să nu te mis, ti, ci să zici: Ba zău! eu nu voi merge, că
de când am fost mic tot am auzit de frumuset, ea Sfintei
Vineri s, i nu mi-am făcut opinci de ot, el cu curele de vit, el,
nu am venit de nouă ani s, i nouă luni, nu m-am luptat
pentru cununa asta de argint, care voiesc să i-o dau ei, nu
le-am făcut s, i păt, it toate astea pentru ca să merg înapoi
când voi ajunge la ea... As, a să faci s, i as, a să zici; de aici
încolo grija ta să fie.

Petru nu mai făcu vorbă, ci porni spre casă.
Cum era as, a de noapte, Petru nici nu vedea casa Sfintei

Vineri, ci merse numai pe razele luminii ce străbăteau din
fereastră până la el. Ajungând la casă, nis, te câini începură
a lătra, când simt, i ceva străin prin apropiere.

– Cine se mănâncă cu câini? amară i-ar fi viat, a! strigă
Sfânta Vineri mânioasă cum se cade.

– Eu sunt, Sfântă Vineri, eu! zise Petru răsuflând o
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dată cu greu, ca omul care ar vrea să facă ce face. Am
rătăcit prin pustiu s, i n-am unde să dorm peste noapte.
Aici tăcu, nu cuteză să zică mai mult.

– Unde t, i-ai lăsat calul?, întrebă Sfânta Vineri cam as-
pru. Petru sta în chibzuri, nu s, tia să minta ori să vorbească
vorbă dreaptă. Nu răspunse nimic.

– Mergi cu Dumnezeu, fătul meu! Eu n-am loc să-t, i
dau, zise Sfânta Vineri s, i se retrase de la fereastră.

Petru zise acuma ce i-a fost zis Murgul să zică.
Abia-s, i sfârs, i Petru zicala până ce s, i văzu, cum că Sfânta

Vineri deschise fereastra vorbind către el cu vorbă dulce
s, i blânda:

– Să văd cununa fătule! Petru-i întinse cununa.
– Vino în casă! zise Sfânta Vineri, nu te teme de câini,

că ei înt, eleg voint, a mea. As, a s, i făcu... Câinii începură a
mis, ca din coadă mergând în urma lui Petru, cum merg
după om când vine seara de la t, arină.

Petru zise “bună seara”, când intră în casă, îs, i puse
pălăria pe vârful cuptorului s, i se as, eză pe pomnol după ce
i se zise să s, adă.

Acuma se vorbi... iaca despre lucruri de toate zilele,
despre lume, despre răutatea oamenilor s, i despre alte lu-
cruri ca astea... fără nici o treabă s, i pret, ... Precum se vedea,
Sfânta Vineri era foarte supărată pe oameni; iar Petru-i
dădea în toate dreptate, cum se cade adică omului care
s, ade la masa altuia.

Doamne! dar s, i bătrână era baba asta!
Eu nu s, tiu de ce privea junele de Petru as, a de-a-deochiul

la ea. Doară voia să-i numere cret, urile din fat, ă?!
Poate!... Ar fi trebuit însă, ca să se nască de s, apte ori

cât un om într-o viat, ă pentru ca să poată ajunge la capăt
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cu număratul...
Sfintei Vineri îi râdea inima de bucurie, când vedea

cum că Petru se pierde cu totul în privirea ei. Când nu era
încă ce este, începu Sfânta Vineri vorba, când lumea încă
nu era lume, atunci m-am născut eu, s, i eram atât de fru-
moasă fiind copilă, încât părint, ii mei au lăsat să fie lume,
ca să fie cine să se minuneze de frumuset, ea mea... Când
s-a făcut apoi lumea, eu eram fată mare, s, i de minunat
ce s-a minunat de frumuset, ea mea, lumea m-a deochiat...
De atunci se face pe toată suta de ani câte o crestătură pe
fruntea mea... s, i acuma-s bătrâna. Sfânta Vineri nu mai
putu vorbi mai departe despre aceasta de tristă s, i de supă-
rată, ci vorbind mai departe, îi spuse apoi lui Petru, cum că
tată-său era odată împărat mare s, i puternic, s, i născându-
se vrajba între el s, i Zâna Zorilor, care împărătes, te în t, ara
vecină, fusese batjocorit, cum nu se cade, de către vicleana
de vecină. Începu apoi a vorbi câte rele toate despre Zâna
Zorilor... Petru ce să mai facă s, i el? Asculta s, i el. Dacă mai
zicea s, i el câteodată: As, a e zău aici! Ce alta se poate face?

– Dar să-t, i dau un lucru, dacă es, ti voinic s, i vrei să
mi-l faci, grăi Sfânta Vineri cam pe când începură a fi
somnoros, i. Este la Zâna Zorilor o fântână. Cine bea din
apa ei, acela înflores, te ca trandafirul s, i ca viorelele. Să-mi
aduci un ulcior din această apă... Lucrul e greu! Ce e drept
e drept! Împărăt, ia Zânei Zorilor e păzită de fel de fel de
fiare s, i zmei îngrozitori. Să-t, i spun însă ceva s, i să-t, i dau
un lucru.

După ce vorbi as, a, Sfânta Vineri se duse la un scrin
ferecat din toate părt, ile s, i scoase din el un fluieras, mic
micut, . Vezi tu fluieras, ul ista? grăi către Petru, mi l-a dat
un mos, bătrân încă de când eram tânără. Cine aude sune-
tul acestuia acela adoarme... doarme... până ce nu-l mai
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aude. Tu să iei fluieras, ul s, i să tot cânt, i din el cât vei fi în
Împărăt, ia Zânei Zorilor. Nimeni nu te va atinge, căci toată
lumea va dormi.

Petru spuse acuma în ce cale a pornit s, i ce treabă cearcă.
Sfânta Vineri se bucură s, i mai tare. N-au mai stat mult
de vorbă... Dar cum să s, i stea când a fost trecut acuma
miezul nopt, ii bine, binis, or. Petru luă “noapte bună”, băgă
fluieras, ul în teacă s, i se sui în podul casei, ca să mai doarmă
s, i el de la o vreme. Pe când se revărsau zorile, Petru era
în picioare; luceafărul boului nici nu s-a fost ridicat bine
pe cer, până când el s-a s, i fost sculat... Luă un troc mare,
îl umplu de jăratec s, i se duse ca să hrănească caii. După
ce Murgul mâncă câte de trei ori trei, iară ceilalt, i cai câte
trei trocuri pline de jar. Petru trase la fântână, adăpă s, i se
făcu gata de cale.

– Stai! strigă Sfânta Vineri de la fereastră. Mai am
să-t, i zic o vorbă! Să-t, i mai dau un sfat...

Petru s-apropie de fereastră.
– Lasă un cal aici s, i pleacă numai cu trei. Mergi apoi

încet până ce vei ajunge la Împărăt, ia Zorilor.
Aici descalecă s, i intră pe jos... Când vei veni apoi îndă-

răt, as, a să vii, ca tot, i trei caii să-t, i rămână în cale, s-ajungi
pe jos.

– As, a am să fac! grăi Petru voind să plece.
– Nu te grăbi, că n-am gătit încă, vorbi Sfânta Vineri

mai departe. Să nu prives, ti la Zâna Zorilor că ea are ochi
care vrăjesc s, i priviri care răpesc mint, ile. E urâtă, atâta
de urâtă încât nici nu-t, i pot spune. Are ochi de buhă, fat, ă
de vulpe s, i gheare de mât, a. Auzi?! să nu prives, ti la ea... S, i
Dumnezeu să te aducă întreg s, i sănătos, fătul meu Petre!

Petru mult, ămi de vorbă s, i învăt, ătură s, i nu se opri mai
mult... Unde avea el vreme de a sta cu babele la vorbă! Lăsă
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pe Murgul ca să pască, se întinse apoi la cale.
Departe... departe... unde se lasă cerul pe pământ,

unde stau stelele de vorba cu florile, acolo se vedea o ros, eat, ă
cam as, a cum e cerul colea în zorile de primăvară, dar mai
frumos s, i mai minunat!... Acolo era cetatea Zânei Zorilor.

De aci până acolo, de acolo până aci, nu era alta decât
iarbă s, i flori... s, i apoi nu era nici cald, nici rece nici lumi-
nos, nici întunerec, ci as, a cumva între ele... cum e colea
pe la Sfântu Petru când te scoli ca să mâni vitele la turmă...
Petru numai de un drag umbla prin t, ara asta plăcută...

Cât a mers Făt-Frumosul nostru as, a, aceea nu se poate
spune cu vorbă omenească fiindcă într-această t, ară n-a
urmat zilei noaptea s, i nopt, ii ziua, erau pururea zori cu
vânt moale s, i răcoros, cu soarele ascuns s, i lumina de jumă-
tate; împărăt, ia nopt, ii s, i a zilei se începea numai de la casa
Sfintei Vineri. După mult mers s, i lungă călătorie. Petru
văzu zărindu-se ceva alb printre ros, eat, a cerului... Cu cât
se apropia mai mult, cu atâta ceea ce vedea se desfăs, ura
mai tare naintea ochilor lui. Asta era cetatea... Petru privi...
privi... Răsuflă apoi o dată cu greu, ca omul care gândes, te
"Doamne mult, umescu-t, i!

... Dar s, i frumoasă era cetatea asta!...
Nis, te turnuri nalte... nalte... până dincolo de Împărăt, ia

Norilor, nis, te păret, i albi ca ghioceii s, i ridicat, i mai sus de-
cât cum stă soarele la prânzul cel mare, un acoperis, de
argint, dar cum de argint?! As, a că nici nu strălucea în fat, a
soarelui, s, i feres, ti... tot din aer tors cu multă măiestrie s, i
t, esut în gherghef de aur întunecos... Peste toate astea se
jucau apoi razele vesele ale soarelui cum se joacă vântul cu
umbra crengilor colea primăvara când se mis, că de lenes,
ce este.

Petru stete uimit în loc, ca să se poată minuna de atâta
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frumuset, ă îngrămădită.
Mult n-a putut să steie că i-a fost degrabă: descălecă

dară, lăsă caii, ca să pască pe iarba cea plină de rouă, îs, i
luă fluieras, ul precum i-a fost zis Sfânta Vineri, zise o dată
“Doamne ajută” s, i plecă la lucru cel mai mare. Abia merse
as, a singur, pe jos o cale cam de trei azvârlite bune, până ce
s, i dete de un năzdrăvan adormit de dulceat, a fluieras, ului.
Acesta era unul dintre pândarii jurului cetăt, ii Zânei Zori-
lor... Oare Doamne cum a putut cres, te atât de lung?

Cum s-a putut întrupa atâta de puternic?
Cum stătea as, a culcat pe spate. Petru începu să-l mă-

soare cu pas, ii... Nu voiesc să spun minciuna!... a fost lung,
foarte lung; atâta de lung a fost încât Petru răsuflă o dată
cu greu când ajunse de la picioare la cap... nu s, tiu acuma
cu de-a bună seamă... de obosit, ori de uimit: nu e lună la
răsărit atâta de mare, cât era ochiul năzdrăvanului. Apoi
barem dacă ar fi fost s, i acesta ca la altă lume, dar era toc-
mai în mijlocul frunt, ii... As, a era ochiul!... Cum au putut
apoi celelalte să fie!... Petru voinic de voinic, dar zău! el
mult, umi lui Dumnezeu fluieras, ului s, i Sfintei Vineri, cum
că n-a dat de rău cu acest om neom s, i plecă cu încetul mai
departe.

As, a, cam cât merge omul până ce-i vine să se as, eze la
răcoare mai merse Petru până ce dădu de alte lucruri s, i
mai grozave... Nis, te balauri tot cu câte s, apte capete erau
întins, i la soare s, i adormit, i adânc, când pe de-a dreapta,
când pe de-a stânga... Cum au fost aces, ti balauri, aceea n-o
mai spun: s, tie anume toată lumea că balaurii nu-s treabă
de glumă s, i de râs... Asta era a două pază a împrejurului
de curte... Petru trecu cam cu fuga nu s, tiu acuma de grabă
ori de groază... Nici n-ar fi fost însă minune dacă s-ar fi
îngrozit!
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Balaurul e balaur!!
Acum ajunse Făt-Frumos la un râu...
Să nu gândească însă nimeni că acesta ar fi fost râu ca

toate râurile... Nu apă, ci lapte curgea aici nu peste nisip
de piatră, ci peste pietre scumpe s, i mărgăritare.... s, i nu
curgea lin sau repede, ci lin s, i repede deodată cum curg
zilele omului fericit... Acesta a fost râul, care curge jur
împrejur pe lângă cetate... tot curge... tot curge... fără a
mai sta, fără a mai merge mai departe.

Pe marginea râului dormeau tot cam de o săritură
unul de altul nis, te lei înghierat, i... Ce lei însă! Cu părul de
aur s, i pe dint, i s, i gheare tot cu ferecătura... Aces, tia erau
paza râului... Dincolo de cea parte de râu era o grădină
frumoasă... foarte frumoasă... cum nu poate fi decât la
Zâna Zorilor. Pe mal tot flori din flori, pe flori dormeau
dulce s, i lin tot zâne din zâne care de care mai frumoase,
mai vrăjitoare s, i mai dulce la fat, ă...

Petru nici nu cuteză ca să privească într-acolo.
Făt-Frumos se întrebă acuma cum să treacă peste râu.

Râul era lat s, i adânc, s, i peste râu numai o punte, asta însă
cum nu mai sunt put, ine în asta lume. Dincoace s, i dincolo,
pe un mal s, i pe altul, tot câte o frunte de punte păzită tot
de câte patru lei dormitori. Puntea însă? peste punte nu
poate trece suflet de om... O vezi cu ochii dar simt, i golitate
când calci cu piciorul pe ea... Cine s, tie din ce o mai fi fost
s, i asta făcută! Doar chiar dintr-un pui de nor?

Destul că Petru rămase pe t, ărmul râului. Să treacă?
nu poate. Să înoate? nu e treabă. Ce să facă dară?!

Hai! Să nu fie grijă de Petru! Cu una cu două el n-o
sfârs, es, te! se întoarce îndărăt până ce ajunse la năzdră-
vanul cel mare. Ce va da târgul s, i norocul, gândi în sine,
să stam dară s, i la vorbă! “Scoală voinice!” strigă apoi pe
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năzdrăvan trăgându-l de mâneca surtucului. Când năz-
drăvanul se des, teptă din somn întinse palma după Petru...
as, a ca s, i când vrei să prinzi o muscă.

Petru suflă în fluieras, ... Năzdrăvanul căzu iarăs, i la
pământ.

As, a-l trezi s, i adormi Petru de trei ori una după alta,
adică de trei ori l-a trezit s, i de trei ori l-a adormit... Când
fuse ca să fie de a patra oară, Petru îs, i dezlegă năframa de
la grumazi, luă degetele cele mici ale năzdrăvanului s, i le
legă cu ea laolaltă, scoase sabia s, i prinzând pe năzdrăvan
de piept mai strigă o dată: Scoală voinice! Văzându-se
năzdrăvanul atât de rău batjocorit:

– Ei, zise către Petru, nu te lupt, i în luptă dreaptă! Stai
la luptă dacă es, ti voinic!

– Mai as, teaptă oleacă! Mai nainte am o vorbă cu tine,
grăi Petru... Jură că mă vei trece peste râu, s, i atunci te las
să vii la luptă. Năzdrăvanul făcu jurământ s, i Petru-l lăsă
să se scoale.

Când năzdrăvanul se simt, i des, teptat se repezi la Petru
ca să-l turtească c-o lovitură... s, i-a aflat însă omul!

Nici Petru nu era de ieri de alaltăieri, s, i el se repezi
voinices, te. Trei zile s, i trei nopt, i se luptă.

Năzdrăvanul dete cu Petru de intră până la genunchi
în pământ; Petru dete cu năzdrăvanul până în brâu; iară
dete năzdrăvanul până la piept. S, i mai în urmă Petre până
în grumazi! Când năzdrăvanul se simt, i as, a strâmtorat:

– Lasă-mă, strigă înspăimântat, lasă-mă că mă dau
bătut!

– Treci-mă peste râu? întrebă Petru.
– Trec! răspunse cela din gură.
– Ce să fac cu tine dacă ît, i calci vorba?
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– Ucide-mă, fă ce vrei cu mine, numai acuma mă lasă
să trăiesc.

– As, a să fie dară! zise Petre, luă după aceea mâna cea
stângă a năzdrăvanului s, i o legă de piciorul cel drept îi
băgă năframa în gură ca să nu strige, îl legă la ochi ca să
nu vadă s, i porni as, a purtându-l de mână către râu.

Când ajunseră la râu năzdrăvanul păs, i cu un picior de
o parte, cu altul de alta de râu, luă pe Petru în palmă s, i-l
puse frumos de cealaltă parte.

– Acuma e bine! grăi Petru, suflă după aceea în fluieras,
s, i năzdrăvanul căzu de-a lungul pe malul râului.

As, a trecu Petre râul. Când zânele cele ce se scăldau
în laptele râului auziră sunetul fluieras, ului lui Petru, ele
căzură somnoroase, ies, iră din lapte s, i adormiră pe flo-
rile de pe mal. As, a dormind le află Petru când se coborî
din palma năzdrăvanului...-Nici nu cuteză să steie multă
vreme la ele... Frumoase erau, doamne! Cum putea apoi
să fie însăs, i Zâna Zorilor? Sau doară ea e cea mai urâtă
dintre cele frumoase? Făt-Frumos nu se întrebă mult, ci
porni ca să vadă.

Când intră în grădină, începu a se minuna din nou.
Cât a umblat s, i păt, it atâta frumuset, ă n-a mai văzut...

Lasă că arborii erau tot cu craci de aur, că izvoarele
curgeau mai limpede decât roua, că vânturile se mis, cau
cântând s, i florile vorbeau vorbe dulci s, i frumoase; dar
Petru mai mult se mira de aceea că în întreagă această
grădină nu era nici o floare desfăcută, ci numai boboci...
Parcă aici a fost stat lumea locului s, i era să fie pururea
tot primăvară... Oare când vor înflori florile acestea, dacă
n-au avut vreme să înflorească până acuma? s, i dacă n-au
înflorit pentru ce?...

As, a se întrebă Petru; as, a s, i încă s, i într-alt chip, în ca-
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lea lui către cetate... Nimic nu-i stătea în cale; nimic nu-i
oprea gândirea: toată lumea dormea; zânele de pe la iz-
voare, păsările de pe crengi, căprioarele dintre tufis, uri s, i
fluturii de lângă flori. Toate erau duse de fluieras, ul lui
Petru.

Chiar nici vântul nu se mai juca cu frunzele, nici razele
soarelui nu mai sorbeau roua de pe iarbă s, i râurile încetară
de a mai curge... Singur Petru era treaz. Petru cu gândurile
sale s, i Petru cu mirarea gândurilor sale. Ajunse la curte.
Jur-împrejurul curt, ii se întindea un ierbis, frumos s, i des,
un ierbis, ce fugea ca vântul. Poarta era în frunte: o poartă
tot din flori s, i alte lucrări frumoase. Pe sub poartă s, i pe
lângă poartă iarăs, i flori, care de care mai frumoase, încât
lui Petru i se părea că umblă pe nouri când călcă pe ele. Pe
de-a dreapta s, i pe de-a stânga dormeau zânele ce au fost
să păzească intrarea în curte. Petru privi în toate lăturile,
mai zise o dată “Doamne ajută” s, i intră în cetate.

Ce a văzut Petru într-aceasta curte, aceea nici n-o mai
spun, s, tie doară toată lumea că curtea Zânei Zorilor nu
poate fi ceva lucru de rând. Jur-împrejur zâne împietrite,
pomi cu frunzele de aur s, i cu florile de mărgele s, i pietre
scumpe, stâlpi de raze de soare s, i netezi ca s, i paltinul,
trepte lucii s, i moi ca s, i culcus, ul fetelor de împărat s, i un
aer plin de miros dulce s, i adormitor...

Nici nu voiesc să spun, că numai grajdul în care stau
caii Sfântului Soare, era mai frumos decât cetatea celui
mai mare împărat din lume... As, a era asta la Zâna Zorilor
s, i nici n-ar fi putut fi altfel... Cum să fie doară? Petru se sui
pe trepte s, i intră în cetate... Cele dintâi douăsprezece odăi
erau din pânză, altele douăsprezece din mătase. Urmară
apoi douăsprezece de aur. Petru trecu cu iut, eală prin toate
patruzeci s, i opt; aici află pe Zâna Zorilor într-a patruzeci
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s, i nouălea, care era cea mai frumoasă dintre toate.
Astă casă era lungă, lată, naltă, ca s, i o biserică din

cele mai frumoase... jur-împrejur păret, ii erau acoperit, i cu
fel de fel de mătăsuri s, i alte lucruri minunate; pe jos, pe
pământ, pe unde umblai cu picioarele, era nu s, tiu ce stră-
lucitor ca oglinda s, i moale ca perina s, i... mai erau acum
tot felul de lucruri frumoase, ca la Zâna Zorilor adecă...
Unde va fi doară frumos, dacă nu aicea!.. Cum zic, lui
Petru i se opri răsuflarea, când văzu că se vede în mijlo-
cul atâtor lucrări as, a grozav de frumoase... În mijlocul
acestei biserici, sau ce era, văzu Petru fântâna cea vestită
pentru care a venit el atâta lume de pe pământ... (fântână
ca toate fântânile s, i nimic mai mult!... Te miri cum a s, i
răbdat-o Zâna Zorilor în casa ei!... Avea nis, te doage din
mos, i strămos, i. Bag seamă, a fost lăsat ca as, a să rămână!...
s, i acum ar trebui să spun o vorbă mare!...) Lângă fântână
era chiar Zâna Zorilor aievea as, a cum era!

Era doamne un leagăn de aur s, i... numai Dumnezeu
s, tie de ce încă, destul cum că era frumos, aici în leagăn
dormea Zâna Zorilor pe perini de mătasă umplute cu su-
flare de vânt de primăvară... Nici nu era frumoasă... Dar
de unde să s, i fie!... N-a zis doară Sfânta Vineri că are fel
de fel de lucruri urâte s, i îngrozitoare? Ce să mai lungim
doară vorba? Poate că Sfânta Vineri a avut dreptate. Poate
să fie!... Destul când Petru privi la ea as, a cum dormea în
leagăn, el stete cu sufletul amort, it s, i nu sufla mai mult
în fluieras, ul cel vrăjit... Era încremenit de minunat ce se
minuna... Ba! frumoasă era,... frumoasă!... Mai frumoasă
decât chiar cum t, i-ar părea că ar fi să fie Zâna Zorilor...
Mai mult nu vreau să zic!...

Pe de-a dreapta s, i pe de-a stânga leagănului dormeau
câte douăsprezece zâne din cele mai alese. Bag samă au
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adormit legănând pe împărăteasa lor... Petru nici nu le
văzu de privit ce privea la Zâna Zorilor, până ce nu tresăriră
toate din somn, când nu mai auziră fluieras, ul... Petru...
tresări dară s, i el... s, i începu a cânta din nou în fluieras, ...
Iarăs, i adormi lumea, s, i Făt-Frumos păs, i cu trei pas, i mai
înainte.

Între leagăn s, i fântână era o masă, pe masă un colac
alb s, i moale, frământat cu lapte de căprioară, s, i un bocal
de vin ros, u s, i dulce ca visul de dimineat, ă... Acesta era
colacul puterii, s, i celălalt vinul junet, ei...

Petru privi o dată la colac, o dată la vin s, i o dată la
Zâna Zorilor, se apropie după aceea cu încetul, păs, i doi
pas, i către leagăn, masă s, i fântână.

Când Petru ajunse la leagăn, îs, i pierdu mint, ile s, i nu
se mai putu răbda s, i sărută pe Zâna Zorilor... Zâna Zorilor
deschise ochii s, i privi la Petru cu o privire încât el îs, i pierdu
mint, ile încă mai tare...

Sufla după aceea în fluieras, , ca Zâna Zorilor s-adoarmă;
luă cununa cea de aur s, i o puse pe fruntea Zânei Zorilor;
luă o bucătură din colacul de pe masă, bău o înghit, itură
din vinul întineritor... s, i iarăs, i sărută s, i iarăs, i luă o îmbu-
cătură, iarăs, i bău o înghit, itură... As, a de trei ori una după
alta... de trei ori a sărutat pe Zâna Zorilor, de trei ori a
îmbucat din colac s, i de trei ori a gustat din vin... După
aceea s, i-a umplut ulcioarele cu apă din fântână s, i a pierit
cum piere vestea cea bună. Când Petru ajunse în grădină,
dete de o lume cu totul nouă...

Florile erau flori; bobocii se desfăcuseră; izvoarele cur-
geau mai repede; razele soarelui se jucau mai vesel pe
păret, ii cetăt, ii, zânele aveau mai multă plăcere în fet, ele
lor. Toate aceste din trei sărutări... Cum a intrat Petru as, a
a s, i ies, it: printre zâne s, i flori, pe palma năzdrăvanului,
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printre lei, balauri s, i năzdrăvani... Când fu apoi în seară
privi o dată îndărăt s, i văzu că lumea întreagă s-a pornit în
urma lui... Hei! dar s, i-au dat de om! Nu ca vântul, nu ca
gândul, nu ca dorul, nu ca blestemul, ci mai repede, cum
trece fericirea s-a fost lăsat Petru pe cale... Goana rămase
îndărăt s, i Petru sosi pe jos la Sfânta Vineri.

Sfânta Vineri s, tia că Petru o s-ajungă, din râncheza-
tul Murgului, care din cale de trei zile simt, i apropierea
stăpânului său: îi ies, i dară în cale cu colac moale s, i cu vin
ros, u.

– Bun ajuns, Făt-Frumos!
– Bună ziua, soră sfântă!
Petru-i dete ulciorul cu apă de la fântâna Zânei Zorilor.

Sfânta Vineri-i mult, umi frumos. Mai vorbiră apoi câteva
cuvinte despre calea lui Petru, despre curtea Zânei Zorilor
s, i despre frumuset, ea sorei Soarelui s, i Petru puse s, aua pe
Murgul, că zău! el nu prea avea vreme de pierdut... Baba
Vineri asculta când cu dulce, când cu amar, când cu drag,
când cu necaz; văzând apoi cum că Petru va să meargă îi
pofti sănătate s, i noroc.

Petru nici nu stete până n-ajunse la Sfânta Joie. Aici
se coborî de pe cal s, i intră; precum a fost vorbă să fie.

Nici la Sfânta Joie nu se prea opri; zise “bună ziua”,
mai făcu o vorbă scurtă s, i luă “sănătate bună”.

– Stai! să-t, i mai spun una mai nainte de a porni în cale,
zise Sfânta Joie cu grijă.

– Să-t, i ai grijă de viat, ă; să nu legi vorbă cu om, să nu
mergi iute, grăbit; să nu iei apă de la mână; să nu crezi la
vorbă s, i să fugi de buze dulci.

Să te duci cum ai venit... Calea e lungă, lumea e rea s, i
tu ai la tine lucru mare!... Ascultă dar de mine: iaca-t, i dau
o năframă; nu e de aur, nu-i de argint nici de mătasă, nici
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de mărgele; e de pânză nesădită, să o port, i că e vrăjită...
Cine-o poartă, pe acela fulgerul nu-l ajunge, sulit, a nu-l
pătrunde, sabia nu-l taie s, i gloant, ele sar de pe trupul lui.

As, a grăi Sfânta Joie. Petru primi s, i ascultă; se lăsă apoi
cu Murgul în vânt s, i se duse... se duse... cum se duc adică
Fet, ii-Frumos, i când îi mâna dorul de casă.

La Sfânta Miercure Petru nici nu se mai coborî de pe
cal, ci zise “bună ziua” din spatele calului s, i mână mai
departe.

Într-o bună vreme îi veni cutia cea vrăjită în minte s, i
vrând să audă veste din lume, o scoase din teacă. Nici nu
o scoase bine, nici nu o deschise cum se cade, până ce s, i
începu a vorbi ce vorbea de acolo din ea.

– S-a supărat Zâna Zorilor pentru că i-ai furat apă...
S-a supărat Sfânta Vineri pentru că i s-a spart ulciorul...
S-au supărat frat, ii tăi Florea s, i Costan pentru că le-ai luat
împărăt, ia.

Petru începu a râde când auzi de atâta supărare. Nici
nu s, tia ce să întrebe mai înainte.

– Cum a spart Sfânta Vineri ulciorul?
– De bucurie ce i-a fost a început a juca s, i a căzut cu

ulcior cu tot.
– Cum am luat eu împărăt, ia de la frat, ii mei?
Cutia începu acuma a spune că fiind împăratul bătrân

s, i orb de amândoi ochii, Florea s, i Costan s-au dus la el s, i
au cerut ca să împartă împărăt, ia între dâns, ii. Împăratul
le-a spus că numai acela va împărt, i t, ara, care va aduce
apă de la fântâna Zânei Zorilor. Înt, elegând frat, ii lucrul
merseră la Baba Birs, a s, i asta le spuse că ai fost, ai făcut s, i
ai pornit ca să vii.

Frat, ii se sfătuiră s, i acuma au pornit în calea lui Petru,
ca să-l ucidă, să ia apă de la el s, i să împărătească peste
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t, ară.
– Mint, i, cutie spurcată! strigă Petru mânios când le

auzi toate acestea, s, i dete cu cutia de pământ, încât crăpă
în s, aptezeci s, i s, apte de bucăt, i.

N-a mai mers mult până ce s, i văzu nourii din t, ara sa,
simt, i suflarea vânturilor de acasă s, i zări din depărtare pe
ici colea câte un munte de pe marginile t, ării... Petru stete
în loc ca să vadă mai bine, că-i părea că nu e adevărat ce-i
părea.

Era să treacă peste puntea cea din marginea împărăt, iei
când văzu c-aude ceva din depărtare... as, a ceva ca s, i când
ar striga un om, s, i ca s, i când l-ar striga chiar pe el după
nume

– Măi Petre! Voi să stea în loc.
– Mergi! mâna! strigă Murgul. Nu e bine să stai!
– Ba nu! stai! să vedem ce e cine s, i pentru ce? Să dăm

fat, a cu lumea.
Petru zise s, i suci frâul Murgului.
– Ei Petre! Petre! Oare cine te-a învăt, at să stai?... Oare

n-ar fi mai bine să te pleci la sfatul Murgului?... As, a e lumea
n-ai ce face!

După ce se întoarse văzu, doamne, pe cine văzu! pe
frate-său Florea s, i pe frate-său Costan... Amândoi erau s, i
împreună se apropiau către Petru... Petre! mergi! mâna!
Sau nu t, i-a zis Sfânta Joie să nu legi vorba cu om? Sau nu
s, tii ce veste t, i-a dat cutia Sfintei Miercuri? Frat, ii veneau
cu vorbă bună s, i cu buze dulci... S, i Sfânta Joie a fost zis...
Petre! Petre!... ai uitat, ce-a zis?!... Când Petru văzu pe
frat, ii săi cei dulci zbură din spatele Murgului la ei în brat, e.
Doamne! Dar cum să nu zboare! De când n-a văzut el fat, ă
de om? De când n-a auzit vorbă pământească ?

S, i a curs vorba cum curge între frat, i. Petre era vesel s, i
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fericit. Florea s, i Costan erau buni la vorbă s, i dulci la buze...
Singur Murgul era trist, singur el îs, i lăsă capul la pământ.

După ce frat, ii vorbiră multe de împăratul bătrân, de
t, ară s, i de calea lui Petru, Florea începu a-s, i încret, i fruntea.

-Frate Petre! Lumea e vicleană! N-ar fi mai bine ca să
ne dai nouă apa ca s-o ducem noi? grăi fratele. T, ie-t, i iese
unul în cale, iară pe noi nimeni nu ne s, tie, de unde venim,
unde mergem s, i ce ducem.

– Da! da! grăi Costan, Florea vorbes, te bine. Petru
clatină o dată... de două ori din cap s, i spuse frat, ilor săi
treaba cu năframa. Frat, ii cei doi văzură acuma că pentru
Petru nu este decât o moarte.

Florea începu dar a bate s, aua ca să priceapă iapa.
Cam de vreo trei azvârlite d-acolea era o fântână cu

apă limpede s, i rece.
– Nu t, i-e t, ie sete măi Costane? grăi Florea trăgând o

dată cu ochiul către Costan.
– Da! răspunse Costan, pricepând ce s, i cum ar trebui

să fie. Hai, frate Petre să ne stâmpărăm o dată setea s, i
apoi să pornim cu Dumnezeu. Noi vom merge în urma ta
s, i te vom păzi de necaz s, i primejdie.

– Nu merge Petre!... Nu merge că nu dai de bine!...
Murgul necheza o dată... Hei! Dar Petru nu l-a înt, eles.

Ce s-a întâmplat după aceea!? Ce să se întâmple? Ni-
mic nu s-a întâmplat!... Fântâna era lată s, i adâncă...

Frat, ii porniră cu apa către casă ca s, i când ei ar fi adus-
o chiar de la Zâna Zorilor. Murgu mai necheză o dată as, a
de turbat s, i de dureros încât se înfiorară s, i pădurile... fugi
până la fântână... s, i stete împietrit de durere.

As, a fuse treaba cu Petru cel voinic s, i Făt-Frumos vi-
teaz! Bag samă as, a i-a fost ursita, ca s-ajungă în ceas rău!
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La curtea împăratului se făcu ospăt, s, i veselie mare.
Merse vestea în t, ară, cum că feciorii împăratului Florea s, i
Costan au adus apă de la fântâna Zânei Zorilor.

Împăratul se spălă cu apă pe ochi s, i văzu, - cum om
încă n-a mai văzut... Era în casa împăratului pe după cup-
tor un vas cu curechi; în doaga acestui vas s, edea un vierme:
împăratul îl văzu prin lemn, as, a vedea de bine.

După ce împăratul împărt, i t, ara între feciorii săi cei
voinici, se retrase în curtea sa cea mare, ca să-s, i trăiască
zilele bătrânet, elor în pace.

As, a se sfârs, i treaba cu apa de la fântâna Zânei Zorilor:
T, ara făcu un ospăt, de trei zile s, i trei nopt, i s, i se puse iarăs, i
la lucru ca s, i când nici nu s-ar fi întâmplat nimic.

După ce Petru se depărtase de la leagăn, ies, i din casă
s, i curte... după ce sunetul fluieras, ului nu se mai auzea,
Zâna Zorilor îs, i veni în fire, deschise ochii, ridică capul s, i
privi în toate lăturile căutând nici ea singură nu s, tia ce...
Ce a fost? întrebă pe de jumătate încă prin vis. Cine? I se
părea, cum că a văzut ceva prin vis ba chiar aievea... ceva
dulce, plăcut, o fiint, ă... ca s, i când ar fi omenească, însă
mai puternică în privire, mai altfel decât ceea ce a fost
văzut până atunci...

– Nu s, titi voi ce a fost?... At, i văzut s, i voi?... Sau at, i
dormit?... At, i visat? as, a le întrebă Zâna Zorilor pe zâne...
s, i se întrebă pe sine însăs, i... îi părea că de când a văzut
ce-a văzut chiar nici sufletul său nu mai e tot acela... s, i
nimenea nu-i răspundea, toată lumea stătea uimită. Văzu
cununa...

– Ce cunună frumoasă!... Cine oare a cules florile din
ea? Cine oare le-a împletit în cunună? S, i cine oare a adus
aici cununa s, i a lăsat-o la mine pe leagăn?! Zâna Zorilor
se întristă!
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Văzu pâinea pe masă... Lipseau din ea trei bucăt, ele;
una de-a dreapta, una de-a stânga s, i una din mijloc.

Din vinul junet, ei lipseau asemenea trei înghit, ituri:
una de deasupra, una din fund s, i una din mijloc... A trebuit
să fi fost cineva aicea... Zâna Zorilor se întristă încă mai
tare; îi părea că o doare ceva, s, i nu s, tia ce s, i unde...

Apa din fântână era tulbure... Apă! apă a dus cineva de
aici!... Zâna Zorilor se supără. Cum a putut intra cineva
fără veste?!

Unde e paza cea aspră? Năzdrăvanii? Balaurii? Ce
au făcut leii ferecat, i?! S, i zânele? S, i florile? S, i soarele?...
Nimeni n-a păzit? Nimeni n-a fost la locul său?!... Zâna
Zorilor se supără pe deplin. – Lei, zmei, balauri, năzdră-
vani, pornit, i, gonit, i, ajunget, i, prindet, i s, i aducet, i! porunci
Zâna Zorilor în supărarea ei cea mare.

Porunca sună s, i toată lumea se puse în mis, care.
Petru s-a fost însă întins la fugă încât nici razele soa-

relui nu-l puteau ajunge.
Tot, i veniră tris, ti, tot, i aduseră ves, ti triste. Petru a fost

trecut peste marginile Împărăt, iei Zorilor unde întreaga
pază nu mai avea putere.

Zâna Zorilor îs, i uită acuma supărarea de tristă ce se
făcu s, i trimise pe Sfântul Soare ca să umble în lume să
facă din s, apte zile una... să cerce să afle s, i s-aducă ves, ti.

O zi din s, apte zile Zâna Zorilor n-a făcut alta decât a
stat s, i privit în calea Soarelui, a privit... privit... până ce au
început a-i curge lacrimile din ochis, ori, nu s, tim acuma de
privitul cel mult ori de durerea s, i dorul ei cel mare!

Iată-ntr-a s, aptea zi Sfântul Soare se reîntoarce... ros, u,
trist s, i obosit....iarăs, i veste rea!... Hei! că Petru era unde
razele soarelui nu pot pătrunde!

După ce Zâna Zorilor văzu că s, i cea din urmă încercare
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fu în zadar, dete poruncă aspră în t, ară: Zânele să nu mai
zâmbească, florile să nu mai miroasă, vânturile să nu mai
mis, te, izvoarele să nu mai curgă limpede s, i razele soarelui
să nu mai lumineze.

Porunci apoi, ca între lume s, i Împărăt, ia Zorilor să se
lase vălul cel mare al întunecimii prin care să nu străbată
decât o singură rază de soare, care să ducă vestea-n lume
cum că “până ce nu va veni acela care a dus apă de la fân-
tână, soarele să nu se mai mis, te pe cer”.

A mers vestea în lumea cea întunecoasă... oamenii
înt, eleseră că lumina cea grozavă nu e decât pentru lumina
ochilor împăratului...

Nimeni nu vedea în lume afară de împăratul; nimeni
nu vedea necazurile întunericului decât împăratul. Dete
dar fiilor săi Florea s, i Costan sfat s, i poruncă, ca să por-
nească, să meargă s, i să mântuiască lumea de întunerec.
Cine a mint, it una, minte s, i a doua; Florea se puse în s, a
s, i porni către Împărăt, ia Zorilor acuma când Petru a fost
curăt, it calea.

– Vine cineva? întrebă cam aspru.
– Vine, răspunseră zmeii, ce stăteau pază la punte.
– Cum vine, peste punte ori pe sub punte? Puntea era,

- acum s, tim noi - cum era! Florea trece pe sub punte.
– Voinicul vine pe sub punte! răspunseră zmeii cam

în glumă.
– Grijit, i de el, neagră vă fie lumina! zise acuma Zâna

s, i primi pe Florea să intre.
Pe Florea-l trecură fiorii când văzu atâta frumuset, ă.
– Bun ajuns voinice! Tu ai furat apă?
– Să fie de bine! Zău eu am luat-o.
– Tu ai băut vinul? Florea stete mut.
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– Tu ai mâncat pâinea? Florea zise “ba”.
– Tu m-ai sărutat? Florea-s, i uită vorba.
– Na! Oarba-t, i fie lumina! Învat, ă-te să mai mint, i!
Zise acuma Zâna supărătă s, i-i dete lui Florea două

pălmi, una pe de-a dreapta, una pe de-a stânga, încât ăs-
tuia i se întunecară ochii.

Doi zmei duseră apoi pe orbitul de Florea acasă s, i
treaba se găti.

Porni s, i Costan în urma frăt, ine-său.
Porni, ajunse, o păt, i s, i reînturnă.
În lume nu mai rămase acuma nici o rază de lumină.
As, a rămase lumea întreagă oarbă de dragul ochilor

unui împărat...
După ce Zâna Zorilor a văzut cum că nu poate afla pe

Petru, a chemat la sine pe întreaga t, ara sa, pe zmei, balauri,
năzdrăvani s, i lei, pe toate zânele, pe toate florile, pe tot, i
supus, ii i-a chemat la sine. Chiar s, i Sfântul Soare a trebuit
să se coboare de pe cer, să desfrâne caii de la cărut, ă, să-i
bage în grajd s, i să intre la Zâna Zorilor... Când au fost
as, a tot, i adunat, i împreună, Zâna Zorilor nu le împărt, i mai
mult la porunci, ci tristă s, i mustrată cum era, luă ziua bună
de la tot, i supus, ii săi, le mult, ămi pentru iubire s, i credint, ă
s, i-i trimise în lume, ca să meargă să facă fiecare după capul
s, i priceperea sa. Numai doi lei, doi zmei, doi balauri s, i tot
atât, ia năzdrăvani opri la sine, ca să fie cine să-i păzească
puntea. Trimise toate zânele în grădină s, i lăsă, ca să nu
intre-n curte până ce nu o vor vedea pe ea senină; lăsă
ca florile să miroasă d-aici înainte un miros, care îmbată
orice fiint, ă omenească, ca vânturile să se mis, te cântând
atâta de dureros încât orice suflet omenesc să plânga când
le aude, ca izvoarele să curgă apă amară, s, i lăsă ca soarele
pe toată ziua dată de Dumnezeu să arunce câte s, apte raze
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seci în lume.
După ce toate acestea le rândui, se duse la roata cea

mare, pe care era învârtit firul traiului omenesc s, i opri
roata de a se mai întoarce s, i viat, ă omenească de a mai
curge... Dup-aceea... Zâna Zorilor se ascunse din fat, a
lumii în fundul curt, ii celei mari, în locul cel mai întunecos
s, i mai neîngrijit...

Zmeii, balaurii s, i năzdrăvanii ies, iră-n lume s, i de rus, ine
ce le era, s-ascunseră în cele mai adânci pustiuri, pes, teri -
ca ochiul omenesc să nu-i mai vadă! Leii-s, i lepădară părul
de aur s, i ferecătura de pe gheare s, i dint, i, s, i de supărat, i ce
erau se făcură sălbatici; Zânele s-ascunseră prin grădini;
florile, izvoarele s, i vânturile se supuseră voint, ei Zânei Zo-
rilor, s, i razele seci, fără căldură s, i lumină, s, i astăzi se văd
întinse pe cer colea în nopt, ile de vară...

Viat, a omenească stete locului, s, i timpul înceta de-a
mai curge...

Doi lei, doi zmei, doi balauri s, i doi năzdrăvani se pu-
seră pază la punte...

Cât a rămas Împărăt, ia Zorilor astfel, aceea nu se s, tie
s, i nici nu se poate spune...

A trecut multă vreme as, a fără să fi curs!
A înt, eles s, i Sfânta Vineri că Zâna Zorilor s-a supărat;

raza cea pustie s, i vântoasele ce cutreierau lumea întreagă
i-au fost adus s, tire de mult... S-a supărat de jumătate, iar
de cealaltă jumătate s-a bucurat: s-a supărat pentru că nu
mai putea să mai privească în căutătoare s, i s-a bucurat
pentru că vedea pe Făt-Frumosul său cel voinic scăpat s, i
pe vecina sa cea frumoasă trista... A mai fost apoi necăjită
pentru că i s-a fost spart ulciorul cu apa cea minunată.

Când Sfânta Vineri văzu însă că întunerecul nu mai
încetează, lumina nu mai vine, s, i când pieri s, i cea din
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urmă rază de pe pământ, zic când Sfânta Vineri văzu că
Zâna Zorilor i-a trecut de glumă, ea porunci vântoaselor
ca să pornească toate împreună, să se izbească în vălul cel
mare de la marginea împărăt, iei să-l mis, te din loc s, i să facă
ca lumina să curgă în lume.

Vântoasele porniră... care de care mai turbate, care
de care mai grozave s, i mai înfricos, ate,... cum merg adică
vântoasele... T, i se părea că au să ia lumea cu sine s, i să nu
se mai oprească în loc cu ea. Ajunseră la văl... se izbiră în
el... s, i cum se izbiră?... Vălul nu se mis, că!...

Vântoasele se mai izbiră o dată.... apoi încă o dată...
adică de trei ori una după alta.

...S, i apoi nu se izbiră mai mult... văzură cum că vălul
stă mai t, eapăn decât pământul în t, ât, ânele sale... Stătură
câteva clipe locului - rus, inate s, i obosite se întoarseră după
aceea îndărăt s, i înconjurară o dată lumea în mânia lor
cea turbată... Ce a fost calea lor?... Acuma-s, i poate gândi
fiecare ce a fost! Bine cu de-a-bună seamă-a putut fi! Vai
s, i amar!...

Vântoasele sosiră acasă s, i spuseră Sfintei Vineri cum
s, i ce e cu vălul.

Sfânta Vineri se supără acuma s, i de cealaltă jumătate:
trimise vânturile la curtea împăratului ca să ducă lui Petru
vorbă s, i sfat: să meargă să stea de vorba cu Zâna Zorilor s, i
să facă ce va face, ca să aducă lumina în lume.

Vântoasele porniră de-a două oară... acuma ceva s, i mai
încet... mai nepripit... ca s, i când pleci adică în treabă bună
s, i la om... Ajunseră la curte... Petru nu e!... Vântoasele
începură a se mis, ca mai a străin.

Petru a pierit în cale.
Vântoasele luară curtea din stânga... apoi din dreapta...

apoi din mijloc... O întoarseră, suciră, ridicară s, i aruncară
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până ce nu se mai alese nimic din ea... După aceea porniră
cu vestea despre moartea lui Petru către coliba Sfintei
Vineri.

– Pornit, i cu tot, ii în lume; mis, cat, i tot ce e de mis, cat s, i
aflat, i pe Petru. Viu sau mort mi-l aducet, i! porunci Sfânta
Vineri după ce auzi vestea cea tristă. Trei zile s, i trei nopt, i
vântoasele nu mai steteră...

De trei ori scoaseră copacii din rădăcini, de trei ori
scoaseră râurile din cursul lor; de trei ori sfărâmară nourii
izbindu-i de stânci; de trei ori măturară fundul mării s, i
de trei ori prăpădiră fat, a pământului.

Toate fură în zadar!... Ele intrară acasă care de care
mai obosite care de care mai mânioase s, i mai rus, inate.

Numai una n-a sosit încă; vântul cel de primăvară,
lenes, , moale s, i întârziatic... Unde să fi rămas?... Tot, i s, tiau
că multă treaba n-o fi fost să facă... Cine s, tie... de obosit
ce-o fi fost s-a pus undeva la răcoare... Nimeni nu-s, i bătea
capul cu el.

Iac-o dată într-un târziu după ce toată lumea s-a mai
rupt gândul de a mai afla pe Petru, frunzele începură a se
mis, ca. Sfânta Vineri simt, i molătatea suflării s, i ies, i afară.

– Ce veste aduci? întrebă pe cea mai dragă dintre vân-
toase.

– Tristă e de tristă dar bună-i de bună, s, opti vântul
cel tânăr. După ce m-am fost obosit de atâta cercetare, de
atâta spart s, i prădare dădui de-o fântână seacă s, i cugetai
să intru în ea ca scutit de surorile mele să mă mai odihnesc
mai nainte de a porni către casă.

– S, i-n fundul fântânei aflas, i pe Petru? strigă Sfânta
Vineri plină de bucurie.

– Da! s, i pe Murgul de o parte.
– Dulce-t, i fie vorba, dragu-t, i fie sufletul, s, i pururea
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veste bună s-aduci! zise acuma Sfânta Vineri către vântul
cel de primăvară, îi porunci apoi ca să se repeadă până la
Sfânta Joie s, i să-i spună ca să gătească cu tigaia de aur, că
de Petru nu e bine, să sară d-acolea până la Sfânta Mier-
cure, s, i să-i spună ca să vină la sfântă cu apa viet, ii.

– Înt, eles-ai? îi mai zice Sfânta Vineri. Să fii cu-n picior
aici, cu unul acolo! S, i porniră cu tot, ii... Sosiră cu tot, ii la
fântâna cea părăsită...

De Petru nu era decât os s, i cenus, ă.
Sfânta Miercure luă oasele s, i le încheie laolaltă... Nu

lipsea nici unul.
Sfânta Vineri porunci vântoaselor ca să desfunde fân-

tâna, s-arunce pulberea în sus s, i s-adune cenus, a lui Petru...
Toate se făcură...

Sfânta Joie făcu foc, culese roua de pe frunze în tigaia
cea de aur... s, i puse tigaia pe foc... Când apa începu a
fierbe, Sfânta Miercure zise trei vorbe... privi o dată către
răsărit, o dată către apus, o dată către miază-zi, o dată
către miază-noapte, apoi aruncă iarba viet, ii în apa cea
fiartă. Tot as, a făcu s, i Sfânta Vineri cu cenus, a lui Petru.
Sfânta Joie numără după aceea, unul, două, trei s, i luă
tigaia de pe foc.

Din cenus, a lui Petru, din roua s, i din iarba viet, ii s-a
fost făcut o unsoare mirositoare. Vântul cel de primăvară
suflă o dată peste ea, s, i unsoarea se slei. Acuma unseră
oasele lui Petru cu unsoarea de s, apte ori în jos, de s, apte
ori crucis, , tot de atâtea ori curmezis, ... s, i când fuseră gata,
Petru sări în picioare... pe de o sută s, i pe de o mie de ori
mai frumos decât cum a fost... pe de o sută s, i pe de o mie
de ori mai voinic s, i mai fălos decât cum a fost!

– Săi pe cal, voinice! zise Sfânta Vineri.
Îndată ce Murgul simt, i pe stăpânul său în spatele sale,
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începu a necheza s, i a scăpăra din picioare... Era mai viu
decât cum a fost cândva!

– Unde pornim? întrebă vesel.
– Către casă! răspunse Petru.
– Cum să mergem?
– Ca blestemul!
Petru mult, ămi de vorbă s, i treabă, se întinse apoi la cale

s, i merse... merse..., cum merge adică blestemul.... până ce
ajunse la curtea împăratului. De curte nu mai era decât
locul... Nu vedeai urmă de om, de la care să pot, i auzi o
vorba sau o veste... iacă într-un târziu Birs, a ies, i din fundul
unei pivnit, i mucezite.

Petru înt, elese ce e, cum din ce pricină, întoarse frâul
Murgului s, i merse mai repede decât cum a venit... Nici nu
răsuflă până la Împărăt, ia Zorilor. Câtă vreme a trecut, de
când a rămas, cum a fost să rămână trebile-n Împărăt, ia
Zorilor, aceea cu vorbă s, i grai nu se poate spune...

Multa vreme a trebuit să treacă!...
Când Petru sosi la punte, în soare nu mai erau decât

trei raze luminoase, s, apte calde s, i nouă seci.... celelalte
toate le-a fost lepădat cu de-amănuntul... Când Petru se
opri cu Murgul, toată lumea se opri cu el ca să vadă ce va
fi să fie acuma.

Zâna Zorilor simt, i, cum că ceva deosebit trebuie să fie
în apropiere, că-i părea că tocmai acuma s-a des, teptat din
visul cel ce-a făcut-o tristă... Ea dorea.... nu s, tia ce... tocmai
ca s, i atuncea... – Cine vine? întrebă cam cu jumătate de
gură.

– T, ine-te bine stăpâne! zise Murgul. Petru strânse din
pinteni, trase din frâu s, i nici nu se simt, i până ce fusese de
cealaltă parte de punte.
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– Voinic vine peste punte! strigară păzitorii ridicându-
s, i pălăriile din cap.

Zâna Zorilor nu se mai mis, că din loc s, i nu mai grăi
nici o vorbă... Ca pe nevăzute sări Petru la ea, a cuprins-o
în brat, e, s, i o sărută... cum sărută adică Fet, ii Frumos, i pe
zânele drăgăstoase!

Împărăteasa Zorilor simt, i că simte ce n-a mai simt, it...
Nu mai vorbi, nu mai întrebă, ci făcu semn ca să bage pe
Murgul în grajdul soarelui s, i intră cu Petru în casă...

Zânele începură a zâmbi vesel; florile începură a mi-
rosi dulce; izvoarele deteră a curge limpede; vânturile se
prefăcură în cântec de bucurie: roata viet, ii începu a se în-
toarce mai repede decât prisnelul; valul cel negru căzu la
pământ s, i soarele strălucitor se ridică în sus către ceruri...
sus... mai sus decât cum a fost cândva .. s, i-n lume se făcu
lumina ca fat, a soarelui încât nouă ani, nouă luni s, i nouă
zile oamenii nu văzură nimic de lumina cea înfricos, ată.

Petru merse acasă, aduse pe tatăl său cel bătrân s, i pe
mama sa cea bătrâna, făcu o nuntă încât îi merse vestea-n
nouăzeci s, i nouă de t, ări s, i se făcu împărat peste amândouă
împărăt, iile.

Iară frat, ilor Florea s, i Costan li se dete lumina ochilor
ca să vadă s, i ei fericirea lui Petru.

Asta a fost, dragii mei cei buni, povestea lui Petru Făt-
Frumos cu Zâna Zorilor din T, ara Soarelui.

Petru a trăit s, i a împărăt, it cu pace s, i cu sănătate, ... s, i
doară mai împărătes, te s, i astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu.
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Ileana cea s, ireată

A fost ce-a fost; dacă n-ar fi fost nici nu s-ar povesti. A fost
odinioară un împărat care avea trei fete, dintre care cea
mai mare era frumoasă, cea mijlocie s, i mai frumoasă, iar
cea mai tânără Ileana atâta de frumoasă încât s, i Sfântul
Soare se oprea în cale, ca s-o vadă s, i să se desfăteze de
frumuset, ea ei. Într-o zi împăratul primi carte s, i veste de
la vecinul său împărat mare s, i puternic, cum că, iaca, nu
e bine, s, i are să se bată cu dânsul pentru o mare pricină
împărătească. Împăratul se puse la sfat cu bătrânii t, ării s, i,
când văzură cum că nu e încotro, porunci voinicilor să în-
calece pe armăsari, să-s, i apuce armele s, i să se pregătească
de bătaia cea grozavă ce-avea să se facă s, i să fie. Mai îna-
inte de a încăleca s, i el însus, i, împăratul chemă pe fiicele
sale la sine, le grăi vorbe blânde s, i părintes, ti s, i dete apoi
la fiecare câte o floare frumoasă, câte o păsărică veselă s, i
câte un măr fraged.

– A cărei floare se va vesteji, a cărei păsărică se va în-
trista s, i al cărei măr va putrezi, despre aceea voi s, ti că nu
s, i-a păzit credint, a, grăi împăratul cel înt, elept. Încălecă
apoi pe cal, zise “sănătate bună” s, i porni cu voinicii săi în
calea cea mare. Când cei trei feciori ai împăratului vecin
primiră vestea că împăratul a pornit în cale s, i că s-a depăr-



tat de acasă, ei se înt, eleseră între sine s, i încălecară, ca să
meargă la cetatea cea cu trei fete de împărat să răpească
credint, a fetelor s, i să-i facă împăratului supărare. Cel mai
bătrân dintre feciori, voinic s, i viteaz s, i frumos merse îna-
inte, ca să vadă ce e s, i cum, s, i apoi să aducă veste s, i să
spuie. Trei zile s, i trei nopt, i a stat voinicul pe sub ziduri
fără ca vreuna din fete să se fi arătat la fereastră. În crepe-
tul zorilor celei de-a patra zi el pierdu răbdarea, îs, i întări
inima s, i bătu la fereastra celei mai mari dintre fetele de
împărat.

– Ce e? cine e? s, i ce vrea? întrebă fata trezită din
somnul cel mai dulce.

– Eu sunt, surioară! grăi feciorul de împărat. Voinic
împărătesc, ce stau de trei zile cu dragoste la tine la fereas-
tră. Fata cea de împărat nici nu se apropie de fereastra, ci
grăi cu glas înt, elept:

– Mergi pe calea pe care ai venit: flori să-t, i crească în
cale s, i spini să-t, i rămână pe urmă. Peste trei zile s, i trei
nopt, i, feciorul de împărat iarăs, i bătu la fereastră. Acuma
fata de împărat se apropie de fereastră s, i grăi cu glas blând:

– T, i-am zis să mergi pe calea pe care ai venit: spini
să-t, i crească-n cale s, i flori să-t, i rămână pe urmă. Încă trei
zile s, i trei nopt, i stete feciorul de împărat la fereastra fetei.
În crepetul zorilor celei de-a zecea zi, adică după ce au
trecut de trei ori câte trei zile s, i de trei ori câte trei nopt, i el
îs, i netezi părul s, i bătu, acum de-a treia oara la fereastră.

– Ce e? cine e? s, i ce voies, te? întrebă fata de împărat,
acuma mai răstit decât în celelalte rânduri.

– Eu sunt, surioară! grăi feciorul de împărat. De trei
ori câte trei zile stau cu dor la tine la fereastră; vreau să-t, i
văd fat, a, să-t, i privesc ochii s, i să aud cum curg vorbele de
pe buzele tale.
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Fata de împărat deschise fereastra, privi cu supărare
la voinicul cel frumos, apoi grăi cu glas neauzit:

– Eu t, i-as, privi în fat, ă s, i t, i-as, grăi o vorbă: mergi mai-
nainte la sora mea cea mijlocie, s, i numai după aceea vino
la mine.

– Am să trimit pe frate-meu cel mijlociu, grăi feciorul
de împărat. Să-mi dai însă o sărutare pentru ca să-mi fie
calea mai us, oară.

S, i nici n-a zis bine până ce s, i fură un sărutat de la fata
cea frumoasă.

– Să n-ai parte de altul! zise fata de împărat s, tergându-
se pe buze cu mâneca cea t, esută cu altit, e. Mergi pe calea pe
care ai venit: flori să-t, i crească în cale s, i flori să-t, i rămână
pe urmă.

Feciorul de împărat merse la frat, ii săi, le spuse cum s, i
ce, s, i cel mijlociu porni în cale.

După ce feciorul cel mijlociu stete de nouă ori câte
nouă zile s, i de nouă ori câte nouă nopt, i la fereastra fe-
tei celei mijlocii s, i bătu de a treia oară la fereastra ei - ea
deschise fereastra s, i îi grăi cu glas drăgăstos:

– Eu t, i-as, privi în fat, ă s, i t, i-as, grăi o vorbă: să mergi
însă la sora mea cea mai tânără s, i numai după aceea vino
la mine.

– Am să trimit pe frate-meu cel mai tânăr grăi feciorul
de împărat. Să-mi dai o sărutare ca să pot merge mai iute.
S, i nici nu zise până ce s, i fură un sărut.

– Să nu ai parte de altul! grăi s, i această fată. Mergi în
calea pe care-ai venit: flori să-t, i crească în cale s, i flori să-t, i
rămână pe urmă.

Feciorul cel de împărat merse la frat, ii săi, le spuse cum
s, i ce s, i, acum de-a treia oara porni cel mai tânăr fecior de
împărat. Când el sosi la cetatea cea cu trei fete, Ileana sta

439



la fereastră s, i, cum sta ea îl văzu s, i-i grăi cu glas vesel:
– Cel voinic frumos cu fat, ă de împărat, ce cale t, i-ai ales

de mâni as, a de înfocat?
Când feciorul de împărat văzu fat, a Ilenei s, i auzi vorba

ei, el stete locului, privi la ea s, i grăi cu glas voinicesc:
– Am pornit către soare, ca să-i fur o rază, să-i încredint, ez

sora s, i s-o duc acasă să mi-o fac mireasă. Acum, surioară,
mă opresc în cale să privesc la tine, în raza fet, ei tale, s, i
să-t, i zic o vorbă s, i să-t, i fur o vorbă.

Ileana îi răspunse cu înt, elepciune:
– De t, i-ar fi năravul cum ît, i este vorba, de t, i-ar fi su-

fletul cum ît, i este fat, a, mândre s, i frumoase, blânde s, i dră-
găstoase, te-as, chema în casă, te-as, pune la masă s, i te-as
ospăta s, i te-as, săruta.

Feciorul de împărat sări de pe cal când auzi aceste
vorbe, apoi grăi cu glas voinicesc:

– Că-mi este năravul cum îmi auzi vorba, că-mi este
sufletul precum îmi vezi fat, a: lasă-mă în casă, pune-mă
la masă s, i din zori în seară rău să nu-t, i pară; s, i nici nu-s, i
grăi vorba, până ce s, i sări pe fereastră s, i peste fereastră în
casă s, i în casă la masă, s, i la masă tocmai în frunte, unde
s, edea împăratul când era mire.

– Ei! Stai! grăi Ileana. Să vad mai înainte: es, ti ce-ar fi
să fii? S, i numai dup-aceea să grăim vorba s, i să gustăm po-
mana s, i să începem dragostea. Pot, i tu face să-nflorească
din brusture trandafir?

– Ba! grăi feciorul de împărat.
– Atunci floarea ta este scaiul! zise Ileana cea înt, eleaptă.

Pot, i tu face ca să cânte liliacul în glas frumos?
– Ba! grăi feciorul cel de împărat.
– Atunci ziua ta e noaptea! zise Ileana cea înt, eleaptă.
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Pot, i tu face să rodească măr pe iarba lupului?
– Pot! grăi feciorul de împărat.
– El să fie pomana ta! zise Ileana cea frumoasă s, i

s, ireată. Asază-te la masă.
Feciorul de împărat se as, eză la masa. Ei, dar Ileana

e Ileana cea s, ireată! El nu se as, eză încă bine, s, i iată că
s, i căzu, cu scaun cu tot în pivnit, a cea adâncă în care era
ascunsă comoara împăratului.

Acuma Ileana începu să strige: “primejdie”, s, i când se
adunară tot, i argat, ii ca să vadă ce e s, i pentru ce, ea le spuse
că a auzit troncote prin pivnit, ă s, i se teme cum că a intrat
cineva în pivnit, ă ca să fure comoara împăratului. Multe
vorbe n-au făcut argat, ii, ci pe loc deschiseră us, a cea de fier
s, i intrară în pivnit, ă s, i aflară pe feciorul cel de împărat s, i
cu rus, ine Îl scoaseră la judecată.

Ileana spuse judecata:
– Douăsprezece fete pedepsite să-l scoată afară din

t, ară s, i când vor ajunge cu el la marginea t, ării fiecare să-i
dea câte un sărutat.

As, a s-a poruncit, as, a s-a întâmplat.
Când feciorul cel de împărat a sosit acasă la frat, ii săi,

le-a spus toată întâmplarea s, i, după ce le-a spus-o, mare
supărare a intrat în sufletele lor. Ei au trimis dară vorbă
la cele două mai mari fete de împărat, ca ele să facă ce vor
face ca să trimită cumva pe Ileana la curtea împăratului
celui cu trei feciori, pentru ca ei să se poată răzbuna asupra
ei pentru batjocura ce a pus pe capul lor. Când cea mai
mare fată de împărat primi cuvântul feciorilor de împărat,
ea se făcu bolnavă, chema pe Ileana la sine la pat s, i îi spuse
că ea, numai as, a se va putea însănătos, i, dacă Ileana îi va
aduce mâncare de pe vatra feciorilor de împărat.

Ileana, de dragul surori sale, le făcea toate; ea lua
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as, adar cofit, a s, i porni către curtea celor trei feciori de îm-
părat, ca să meargă să ceară sau să ieie s, i să aducă.

Sosind la curte, Ileana intră în ruptul sufletului în cur-
tea împărătească s, i grăi către bucătarul cel mare:

– Pentru numele lui Dumnezeu! n-auzi tu cum te
strigă împăratul? Mergi iute, ca să vezi ce s, i pentru ce
s, i care pricină!

Bucătarul îs, i luă picioarele pe umeri s, i se depărtă - ca
s, i la porunca împărătească adică. Ileana rămase singură
în cuhne, îs, i umplu vasele de bucate, vărsă apoi pe jos toate
bucatele cele scumpe ce stau la foc s, i după aceea se feri
din cale.

După ce feciorii de împărat înt, eleseră s, i despre asta
batjocură, ei se supărară încă mai tare decât ce-au fost
până acuma, trimiseră din nou vorbă la cele doua surori
s, i se pregătiră din nou de răzbunare. Abia primi sora cea
mijlocie cuvântul voinicilor, ea se făcu bolnavă, chema pe
Ileana la sine la pat s, i îi spuse că numai as, a se va însănătos, i,
dacă va gusta din vinul ce se afla în pivnit, ele feciorilor de
împărat. Ileana pentru sora sa le făcea pe toate; lua dar
cofit, a s, i porni ca să meargă - s, i să vină. Sosind la curte, ea
intră în ruptul sufletului în pivnit, ă s, i grăi către pivnicerul
cel mare:

– Pentru numele lui Dumnezeu! n-auzi cum te strigă
împărăteasa? Fugi s, i vezi cum, ce s, i pentru ce pricină!

Pivnicerul îs, i luă picioarele pe umeri s, i se depărtă ca
la porunca împărătesei adică. Ileana îs, i umplu vasele cu
vin, vărsă ce-a mai rămas prin pivnit, ă, s, i apoi porni către
casă.

Feciorii de împărat trimiseră acuma d-a treia oara
veste la cele două fete de împărat ca ele să trimită pe Ileana
cum n-au trimis-o încă. Fetele de împărat se făcură acuma
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amândouă bolnave, chemară pe sora lor la sine s, i îi spuseră
că ele numai atunci se vor însănătos, i, dacă Ileana le va
aduce doua mere de la feciorii cei de împărat.

– Dragi surorile mele - grăi Ileana către ele - pentru
voi mă duc s, i în foc, s, i în apă; cu atâta mai bucuroasă la
voinicii cei împărătes, ti! S, i luă după aceea cofit, a s, i porni,
ca să meargă, să afle, să ia, să aducă s, i să scape pe dragele
surorile sale de la moarte.

După ce-a înt, eles feciorul de împărat cel mai tânăr
cum că Ileana are să vină la el în gradină ca să fure merele
cele de aur, el porunci ca, dacă va auzi cineva vaiete în
gradină, nimeni să nu cuteze să intre, ci să lase pe cel ce
s-ar văita ca să se vaiete în pace. Luă după aceea cut, ite
mari, s, i săbii, s, i sulit, e s, i fel de fel de lucruri s, i le ascunse
în pământ, pe sub mărul cel cu poame de aur; le ascunse
as, a, ca numai vârful ascut, it să iasă din pământ. După ce
a gătit tot, el se ascunse într-un tufis, , as, teptând sosirea
Ilenei.

Ileana sosi la poarta grădinii s, i când ea văzu leii cei
mari ce stau pază la intrare, le aruncă câte o bucăt, ică de
carne; leii începură a se bate, iar Ileana merse la măr, păs, i
încet printre cut, ite, săbii, sulit, e s, i alte lucruri s, i se sui în
pom.

– Să-t, i fie de bine, surioară! grăi feciorul de împărat
acuma. Îmi pare bine că te vad la casa mea.

– A mea să fie bucuria! răspunse Ileana, că am voinic
împărătesc, s, i frumos s, i viteaz, de tovarăs, . Aide, sui-te
în pom s, i-mi ajută să culeg mere pentru dragele surorile
mele, că le-au cerut cu limbă de moarte.

Feciorul de împărat nici nu dorea mai mult, el avea de
gând ca să tragă pe Ileana din pom între cut, ite.

– Es, ti bună, tu, Ileano, grăi el, fii dar încă mai bună
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s, i-mi dă mâna de mă ajută să urc în pom!
“Rău e gândul tău - îs, i gândi Ileana - dar parte să ai de

el!” îi dete apoi mâna, îl ridică pe trupină până la cracuri,
îl lăsă apoi ca să cadă între cut, ite, s, i săbii, s, i sulit, e s, i fel de
fel de alte lucruri ce erau gătite spre pierzarea ei.

– Na-t, i, grăi după aceea, să s, tii s, i tu ce ai avut de gând.
Voinicul cel rău la suflet începu să strige s, i să se vaiete:

hei! dar nimeni nu venea să-i ajute, ci-l lăsau ca, după
porunca lui, să se vaiete în pace s, i să sufere s, i să rabde
usturăturile cele grozave.

Ileana îs, i luă merele, le duse acasă, le dete la surorile
ei, se întoarse după aceea la curtea împăratului s, i le spuse
argat, ilor ca să meargă să scape pe domnul lor din primej-
dia cea mare.

Feciorul cel de împărat, batjocorit ca vai de el, trimise
după cea mai vestită vrăjitoare din t, ară, ca să vina să-i facă
de leac s, i să-i vindece rănile. Ileana s-a dus însă mai îna-
inte la vrăjitoare s, i i-a dat bani mult, i ca s-o lase pe ea, pe
Ileana, să meargă în locul vrăjitoarei. As, a ajunse Ileana ca
vrăjitoare la curtea împăratului; ea porunci apoi ca să se ia
pielea unui bivol s, i să se pună trei zile s, i trei nopt, i în mură-
tură sărată, s, i după aceea s-o scoată s, i să învelească în ea
pe feciorul cel rănit. Usturăturile feciorului de împărat se
făcură încă mai stras, nice, durerile lui încă mai nesuferite.
Când el văzu dar cum c-acuma nu e bine, trimise după un
popă, ca, mai înainte de-a muri, să-si us, ureze sufletul s, i
să se împărtăs, ească. Dar Ileana nici acuma nu dormea;
ea merse la popă, îi dete mult, i bani s, i făcu ca el să o tri-
mită pe ea în locul lui. As, a ajunse Ileana ca popa la curtea
împăratului.

Când Ileana ajunse la patul feciorului de împărat, el
era pe pragul mort, ii; nu mai erau în el decât trei răsuflări.
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– Fătul meu, grăi Ileana popită, m-ai chemat la tine ca
să-t, i mărturises, ti păcatele, Gândes, te dar la ceasul mort, ii
s, i spune-mi ce-t, i zace la inimă. Es, ti supărat pe cineva ori
ba?

– Ba! pe nimeni! grăi feciorul de împărat, pe nimeni,
afară de Ileana, fata cea tânără a împăratului vecin s, i o
urăsc cu dor s, i dragoste, vorbi mai departe feciorul de
împărat. Daca ar fi să nu mor s, i să mă însănătos, esc, mă
duc s-o pet, esc la împăratul, s, i dacă n-o pieri în noaptea
cea dintâi, atunci ea să-mi fie sot, ie credincioasă s, i după
lege!

Ileana ascultă aceste vorbe, zise încă s, i ea put, ine s, i
apoi merse acasă. Aici înt, elese că surorile ei plâng s, i se
vaietă pentru că au simt, it că împăratul are să sosească
acasă de la lupta cea mare.

– Bucurie s-avet, i, le zise Ileana când auzi că tatăl nos-
tru cel bun are să vina acasă întreg s, i sănătos.

– Hei! că noi ne-am bucura, răspunseră, dacă nu ne-ar
fi vestejit floarea, nu ne-ar fi putrezit mărul s, i nu ni s-ar fi
supărat păsărica; dar acum e vai s, i amar de capul nostru.

Când Ileana auzi astfel de vorbe, ea merse la sine în
casă s, i află că floarea e încă aburită de rouă, că pasărea
e flămândă s, i că mărul numai nu zice “mănâncă-mă, su-
rioară”. Ca să le ajute dar dragilor surorilor ei, ea dete la
una dintre ele floarea, la alta dete păsărica, iar sie-s, i t, inu
numai mărul cel fraged. As, a as, teptă sosirea împăratului
celui aspru la poruncă.

Împăratul, îndată ce sosi acasă, intră la fata cea mai
mare s, i o întrebă de floare, de păsărică s, i de măr. Ea îi
arată numai floarea; s, i asta era însă pe jumătate vestejită.
Împăratul nu zise nimic, ci merse la fiica-sa cea mijlocie.
Asta-i arată numai păsărica; s, i asta era însă pe jumătate
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întristată, împăratul iarăs, i nu zise nimic, ci merse fără
vorbă la fiică-sa cea mai mică, la Ileana cea înt, eleaptă.

Când împăratul văzu mărul pe dulapul Ilenei, el era
să-l mănânce cu ochii de frumos ce era.

– Unde ai pus floarea s, i ce ai făcut cu păsărica? întrebă
el pe Ileana.

Ileana nici nu răspunse, ci fugi la surorile sale s, i aduse
o floare proaspătă s, i o pasăre veselă.

– Mare să cres, ti, fata mea! grăi împăratul, acum vad
că t, i-ai păzit credint, a.

De la Ileana împăratul iarăs, i merse la fiica-sa cea mij-
locie s, i apoi la cea mare. După ce el le întrebă de cele trei
lucruri ce le-a încredint, at, ele îs, i aduseră cu grabă pasărea,
floarea s, i mărul de la Ileana. Hei! dar bunul Dumnezeu
nu răbda minciuna: la ele floarea era ves, tedă; pasărea
era tristă s, i numai mărul era proaspăt, fraged, rumen s, i
îmbietor la fat, ă.

Când împăratul o văzu aceasta, el înt, elese toată treaba;
porunci dar ca pe cele două fete mai mari să le îngroape
pân’ la sânis, ori în pământ s, i as, a să le lase ca să vestească
asprimea pedepsei împărătesei, iar pe Ileana o lăudă s, i
o sărută s, i multă vorbă bună s, i împărătească făcu cu ea,
zicându-i:

– Mult noroc să ai, fata mea, căci tu t, i-ai păzit credint, a.
După ce feciorul cel mai tânăr al împăratului vecin s-a

însănătos, it, el încălecă s, i porni ca să vina s, i să pet, ească pe
Ileana, Împăratul cel bătrân, tata Ilenei, îi zise cu vorbă
părintească, când el îs, i spuse gândul care l-a făcut să por-
nească în cale:

– Fătul meu, voinice, mergi s, i întreabă pe Ileana; cum
că dores, te, cu ajutorul lui Dumnezeu, as, a are să fie.

Iar Ileana nu zise nici o vorbă, ci lăsă ca voinicul cel
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păt, it să o sărute. Atunci împăratul pricepu toată treaba s, i
grăi:

– Dragi copiii mei, bag seama as, a a fost dat, ca voi să
vă fit, i sot, s, i sot, ie; să vă fie dară de bine!

Multă vreme n-a trecut până ce Ileana se cunună cu
feciorul cel voinic, încât i-a mers vestea în s, epte tari... Hei!
dar Ileana n-a uitat vorba s, i gândul cel rău al feciorului de
împărat: ea s, tia că în cea dintâi noapte după cununie are
să o primejduiască. Porunci dară ca să se facă o păpus, ă de
zahar tocmai atât de mare cum era ea însăs, i, cu fat, ă, cu
ochi, cu buze, cu toată făptura Ilenei... s, i când păpus, a fu
gătită, ea o ascunse în patul în care ea avea să se culce în
acea noapte.

Sara, când cuscrii s, i corinteii s-au fost as, ezat la odihnă
s, i Ileana s-a fost culcat în pat, feciorul de împărat grăi către
mireasa lui:

– Dragă Ileana, să mai as, tept, i put, intel, că eu vin în-
dată.

Ies, i după aceea din casă.
Ileana nu se gândi mult, ci sări din pat, lăsă păpus, a

cea de zahăr în locul său s, i se ascunse sub o perdea ce sta
la capul patului.

Ileana nici nu se ascunsese bine, până ce feciorul cel
de împărat s, i intră în casa cu o sabie ascut, ită în mână.

– Să-mi spui acuma, Ileana draga mea, grăi el, tu m-ai
aruncat pe mine în pivnit, ă?

– Eu! grăi Ileana de sub perdea.
Feciorul de împărat dete o dată cu sabia peste sânis, orii

păpus, ii.
– Tu m-ai scos cu batjocura din t, ară? întrebă el de-a

doua oară.
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– Eu! grăi Ileana.
Feciorul de împărat dete peste fat, ă.
– Tu mi-ai vărsat mâncările? întrebă feciorul de împă-

rat de-a treia oară.
– Eu! grăi Ileana.
Feciorul de împărat dete cu spada de sus în jos.
– Tu mi-ai vărsat vinul? întrebă feciorul de împărat

de-a patra oară.
– Eu! grăi Ileana.
Feciorul de împărat dete cu spada o dată crucis, s, i o

dată curmezis, . Iar Ileana începu a răsufla aburi de moarte.
– Tu m-ai aruncat în cut, ite? întrebă feciorul de împă-

rat de-a cincea oară, s, i mai în urmă.
– Eu! grăi Ileana.
Feciorul de împărat împunse acuma cu sabia în inima

Ilenei, începu apoi să dea în toate părt, ile, s, i crucis, , s, i
curmezis, , s, i în lung, s, i în lat, să dea din toate puterile
ce avea, încât îi curgeau lacrămile pârău. Când se apropi-
ară zorile de ziuă, el începu să plângă din toată inima. O
dată îi sări o bucăt, ică de zahăr în gură.

– Hei! Ileana! dulce ai fost vie, dar dulce es, ti s, i moartă!
zise el plângând încă mai tare.

– Dulce, zău! grăi Ileana, ies, ind de sub perdea, dar
pe de-o sută s, i de o mie de ori mai dulce am să fiu de aci
înainte.

Feciorul de împărat stete împietrit de bucurie când
văzu pe Ileana întreagă s, i sănătoasă. El o cuprinse în brat, e,
s, i de aci înainte trăiră mult, i ani fericit, i s, i împărăt, iră peste
t, ară cu pace s, i cu noroc.

448



Florit, a din codru

A fost ce-a fost; dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti.
În mijlocul codrilor; lângă drumul cel mare, lângă

drumul cel de t, ară, pe unde umblă s, i trece împăratul cu
voinicii săi, era odinioară o crâs, mă, la crâs, ma aceea era
o crâs, mărit, ă; crâs, mărit, a avea o fată, s, i pe fată o chema
Florit, a. Fata asta nu era însă fiica crâs, mărit, ei, s, i crâs, mărit, ă
nu era mama fetei: fata era fată fără părint, i, s, i crâs, mărit, ă
maică de suflet a fetei... Cine să fi fost părint, ii fetei chiar
nici cei mai bătrâni s, i mai cu sfat oameni nu pot s-o spună;
asta nimeni n-a putut s-o înt, eleagă ... într-o bună dimineat, ă,
crâs, marul s-a dus după lemne la pădure ... s, i... iacă ce să
vezi: pe o poiană limpede s, i plină de flori a aflat o fetit, ă
ce se juca cu nis, te pui de căprioară. Cum, când s, i de unde
să fi ajuns copilit, a asta prin codru, aceea minte pămân-
tească nu poate s-o priceapă. Doar a crescut ca s, i florile din
pământ; doar a căzut ca s, i stelele din cer; sau s-a prefăcut
cumva, pe nepricepute, din văzduhul curat. Destul cum
c-atâta era de frumoasă fetit, a asta, încât, de-ar fi fost să
fie din om, ar fi trebuit să fie - cel put, in - fată de împărat.
Cine s, tie?... vreun împărat ce domnes, te în ascuns prin
adâncul codrilor ... Crâs, marul s-a lăsat de lemne, a luat
fata în brat, e, a dus-o acasă... s, i de aici înainte a fost fata



de suflet a lui s, i a crâs, mărit, ei.
As, a a crescut apoi fata la crâs, mă. În toată ziua se fă-

cea mai mare, s, i cu cât se făcea mai mare, cu atâta mai
frumoasă la fat, ă, mai plăcută la făptură s, i mai dulce s, i
mai înt, eleaptă la vorbă. Pentru aceea oamenii o numeau
Floare, - Floarea cea frumoasă de la crâs, ma din codru.

Nu numai Florit, a, ci s, i maică-sa, crâs, mărit, ă, era însă
frumoasă. Crâs, mărit, ă nu era însă as, a de frumoasă ca s, i
Florit, a, s, i Florit, a altfel iară, nu ca s, i crâs, mărit, ă. Crâs, mărit, ă
era frumoasă ca s, i o pană de păun; Florit, a era frumoasă ca
s, i o floare ce cres, te ascunsă în umbra tufelor. Crâs, mărit, ă
era frumoasă încât nimeni nu se putea răbda ca să nu
vorbească cu ea s, i nimeni nu cuteza să privească la ea;
Florit, a era frumoasă încât nimeni nu se putea răbda ca să
nu privească la ea s, i nimeni nu cuteza să vorbească cu ea.
Crâs, mărit, a atâta era de frumoasă încât, dacă-i vedeai fat, a
oglindită în fat, a vinului, t, i se părea cum că vinul e mai
tare s, i mai înfocat; Florit, a atâta era de frumoasă încât,
dacă-i vedeai fat, a oglindită în fat, a vinului, t, i se părea cum
că vinul e mai dulce s, i mai moale.

A mers dară vestea în lume s, i în t, ară cum că la crâs, ma
din codru se bea vinul cel mai bun, crâs, mărit, a din codru e
cea mai frumoasă crâs, mărit, ă din t, ară, s, i cum că Floarea
Codrilor e cea mai frumoasă fată din lume. Cât, i drumet, i
treceau prin t, ară, tot, i se opreau la crâs, ma din codru, gus-
tau un strop de vin, vorbeau o vorbă cu crâs, mărit, a s, i arun-
cau o privire la Florit, a, s, i apoi, cât trăiau pe lume, vinul cel
bun, vorba cea dulce s, i fata cea frumoasă nu le ies, ea din
minte.

Într-o zi de dimineat, ă trece vestea din gură în gură
până ce ajunge la crâs, ma din codru cum că peste ziuă are
să treacă împăratul pe aici pe lângă crâs, ma, cu voinici,
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cu curte s, i cu mare lucru s, i treabă..., precum trec adecă
împărat, ii. Crâs, mărit, a... acuma s, tim noi cum sunt muie-
rile! Dă în dreapta, dă în stânga, sparge, s, terge, curăt, es, te,
s-a chitit, s-a pieptănat... cum fac adecă muierile când nu
e ca totdeauna. Din zori de zi până în prânzul cel mare nu
s-a mai mis, cat de la căutătoare: tot s-a sucit s, i dessucit,
până când nici ea singură nu s, tia ce are să mai facă. Când
se simt, i gătită cum se cade, ea se puse înaintea căutătoarei,
privi îndelungat s, i cu drag la fat, a sa, apoi grăi:

– Frumoasă sunt, oglindă?
– Frumoasă, zău, răspunse căutătoarea; pe de o sută

s, i pe de o mie de ori e însă mai frumoasă Florit, a, pentru
că ea are fat, ă ca zorile diminet, ii, ochi ca s, i câmpul cerului
s, i trup ca raza soarelui.

Crâs, mărit, a nu mai asculta nici o vorbă, ci ies, i afară,
izbi us, a, intră în crâs, ma s, i se puse cu vorbă aspră s, i neîm-
păcată la Florit, a: că nu e bună, că e proastă, că e lenes, ă - că
e toate, numai as, a nu, precum ar trebui să fie. După ce i s-a
făcut apoi destul de vorbe, a dat poruncă aspră ca Florit, a
de aici înainte în toată ziua să se scoale dis-de-dimineat, ă,
să măture casa, crâs, ma, curtea, să fiarbă mâncare... s, i
iarăs, i să măture, să spele, să taie lemne, să facă foc s, i mân-
care - până ce s-o face noapte; iar dacă s-a făcut noapte, să
se suie în podul casei, să-s, i coboare un sac de grîu necer-
nut s, i s-aleagă gunoiul din el, ca numai semint, ele curate
să rămână; numai după ce va sfârs, i toate aceste lucruri
îi era iertat să se culce s, i să doarmă pe trei scânduri de
goron.

Împăratul veni, gustă o picătură de vin, grăi o vorbă cu
crâs, mărit, a cea frumoasă s, i-s, i merse mai departe în cale.

Florit, a - sărmana de Florit, a! - ea trei luni, trei săp-
tămâni s, i trei zile trase-n jugul cel aspru fără să grăiască o
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vorbă fără să plângă o lacrimă, fără să-nceteze a-s, i cânta
cântecele vesele... S, i pe cât muncea mai mult, pe atâta t, i se
părea mai rumenă la fat, ă, mai vie la privire s, i mai harnică,
s, i mai sprintenă, s, i mai drăgăstoasă.

Peste trei luni, trei săptămâni s, i trei zile iarăs, i sosi
vestea cum că împăratul era să treacă cu voinicii pe lângă
crâs, mă, Crâs, mărit, a se găti încă mai cu t, ort, oi decât în
cel dintâi rând s, i, când se simt, i gătită, iarăs, i întrebă pe
căutătoare:

– Frumoasă sunt, oglindă?
– Frumoasă, zău! răspunse căutătoarea, dar pe de o

sută s, i pe de o mie de ori e mai frumoasă Florit, a, pentru
că ea are fat, a ca mărul, ochi ca s, i căprioara s, i trup ca s, i
crinis, orii.

Ce vorbe a zis, ce vorbe n-a zis crâs, mărit, a către Florit, a,
aceea nici n-o mai spun: s, tie acuma fiecare cum că, zău!
muierile n-aleg la vorbe când li-a trecut de glumă... Vai
s, i amar d-acela care în lume n-a avut parte de bine, care
n-are maică, n-are taică, n-are frat, i, n-are surori, ci stă as, a
singură, ca s, i frunza agăt, ată d-un păianjen... Bag sama,
as, a e dată, ca unul să strângă s, i altul să frângă.

Crâs, mărit, a în supărarea ei cea mare, porunci ca Florit, a
de aci înainte să nu mai iasă la fat, a soarelui, ci tot în pivnit, a
cea mare din fundul grădinii să muncească. Lăsă apoi să se
facă un război cum nici înainte de aceea, nici după aceea n-
a fost altul: numai suveica1 era atâta de mare, încât voinic
trebuie să fie acela care să t, i-o ridice de la pământ. Cum
au trebuit apoi să fie celelalte! Pe acest război a trebuit
apoi să t, ese Florit, a pe toată ziua nouă cot, i în lung, o pânză

1“Suveica” se numes, te instrumentul cu ajutorul căruia “năsădeala”,
adică firul t, esut, se trage prin “urzeală”, adică firele lungi în care se
t, ese (n.a.).
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în care urzeala era din fire încât nu le vedeai cu ochii, iar
năsădeala din funii, pe care nici cele mai sălbatice fiare
nu le-ar fi putut rupe, s, i apoi să t, easă, încât nici năsădeala
să nu se vadă prin urzeală, nici în urzeală să nu se facă
crâmpit, ă2. Dacă Florit, a s, i-a făcut lucrul, ea are să capete
o bucăt, ică de pâne, făcută jumătate din pazme, jumătate
din cenus, ă, s, i un ulcior de apă clocită la soare.

Împăratul a venit, s, i-a gustat picătura de vin, s, i-a grăit
vorba către crâs, mărit, a cea frumoasă s, i s, i-a făcut calea mai
departe.

Florit, a nouă luni, nouă săptămâni s, i nouă zile a mun-
cit, sărmana de Florit, a, în întuneric, ascunsă sub pământ
s, i chinuită, s, i flămânzită, s, i batjocorită ca vai s, i amar de
ea! ...

Peste nouă luni, nouă săptămâni s, i nouă zile, acuma
de-a treia oară, iarăs, i sosi vestea cum că împăratul vrea
să treacă pe lângă crâs, mă cum înainte de asta n-a trecut
încă, adecă cu mare lucru s, i treabă cu multă socoteală...
Era ca astă dată nu numai copitele, ci s, i cozile s, i coamele
cailor să fie aurite... s, i fel de fel de lucruri, de care înainte
de asta nici nu s-a vorbit... Era adecă să fie lucru mare
s, i împărătesc! ... Se zicea cum c-acuma vine s, i feciorul
împăratului, un voinic... voinic ca s, i un fecior de împărat...

Crâs, mărit, a? ... trei zile s, i trei nopt, i ea n-a stat în loc...
în zorile de-a treia ziuă crâs, ma era mai curată decât ghi-
ocelul s, i crâs, mărit, a mai chitită s, i mai hoscocorată decât
ce-a fost ea însăs, i cândva. S, i apoi, as, a cum era, se puse,
acuma de-a treia oară, înaintea căutătoarei.

2“Crîmpit, ă” este termenul pentru încurcarea firelor. Acea femeie
t, ese bine care nu “roade”, adică rupe s, i leagă “nod” în pînză care “bate
des”, încât firele crucis, e nu se deosebesc, ci sunt dese unul lângă altul
(n.a.).
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– Frumoasă sânt, oglindă?
– Frumoasă, zău! grăi căutătoarea, dar pe de-o sută

s, i de-o mie de ori mai frumoasă Florit, a, pentru că ea are
fat, ă ca s, i fagurele topit, ochi ca s, i nevasta unui împărat
s, i trup ca s, i rous, oara de pe flori. Crâs, mărit, a nu mai zise
nici o vorbă, îs, i înghit, i mânia, s, i, plină de gânduri amare
s, i de necaz nestâmpărat, se as, eză pe prispa de dinaintea
casei pentru ca s-as, tepte s, i să vadă sosirea împăratului...
Iacă într-un târziu, cam pe când stă soarele la prânzul cel
mic, se văzu din depărtare că vine, că s-apropie, c-acus, i
s-ajungă ceva ca s, i un nor strălucit.

Venea împăratul cu voinicii s, i cu feciorul său, venea,
însă, încât copitele cailor nici nu făceau colb s, i pulbere,
ci numai as, a... din strălucitul aurului celui mult simt, eai
cum că acus, i va să fie aici... Când crâs, mărita s, i oamenii
ce stăteau de vorbă înaintea casei văzură cum că de aici
înainte nu e glumă s, i râs, ci chiar va să fie ceva, ei cu tot, ii
se sculară în picioare s, i făcură adecă cum fac oamenii de
treabă cînd are să fie lucru cu cinste s, i mare... Pot, i s, ti
acuma ce e aceea când vine chiar împăratul cu oamenii s, i
cu feciorul său!... Crâs, mărit, a îs, i tocmi cătrint, a, se scutură
de colb s, i se supse la buze; oamenii îs, i luară pălăriile din
cap s, i se neteziră la păr... Iară Florit, a toca din război.

Abia fură gătit, i, până ce sosi s, i împăratul s, i năvăli cu
ceata cea strălucită asupra crâs, mei. împăratul, feciorul
cel de împărat s, i voinicii cei mândri se coborâră tot, i cu
tot, ii de pe cai, ziseră „bună ziua" s, i băură vin de cela bun...
După ce s, i-au băut vinul s, i s, i-au zis vorbele, încălecară
apoi s, i se duseră încă mai repede decât cum au fost venit...
De Florit, a... nimeni n-a întrebat, nimeni nu s-a îngrijit...
Numai feciorului de împărat i se părea cum că nu e pre-
cum ar trebui să fie: cum că vinul nu e ca lauda, cum că,
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crâs, mărita nu e ca vestea... Ce să faci însă? S, i el îs, i dete
pinteni la cal s, i se repezi mai departe cu ceata cea strălu-
cită...

După ce împăratul, voinicii s, i feciorul de împărat s-au
fost depărtat, crâs, mărita chemă la sine pe Baba Boant, a,
o vrăjitoare vestită, care era atâta de bătrână, încât t, inea
minte când codrii erau ca iarba, munt, ii ca mus, unoiul s, i
văile ca s, i cret, ăturile la ea pe fat, ă ... atât de bătrână era
Boant, a... s, i de când trăies, te n-a făcut alta decât vrăji s, i
alte lucruri ascunse s, i nepricepute... Acuma era vorba ca
să facă ce va face cu sărmana de Florit, a.

După multă vorbă s, i îndelungată sfătuire, crâs, mărita
se înt, elese cu Boant, a ca asta să lege pe Florit, a la ochi, s-
o ducă în codru, să-i scoată ochii s, i s-o lase acolo, ca s-o
mănânce fiarele s, i alte grozăvenii de acelea din pădure s, i
de prin guduroaiele întunecoase.

Mult sfat nu s-a făcut după aceea. Boant, a merse în
pivnit, ă, legă pe Florit, a la ochi ... si făcu precum i s-a fost
zis.

Cînd ele ajunseră în adâncul codrului, pe unde fiint, ă
omenească n-a călcat de cînd e lumea, Boant, a scoase cut, itul
cel mare, dezlegă legătoarea cea neagră de pe ochii Florit, ei
s, i făcu, ca să-s, i facă treaba... Abia privi însă la Florit, a în
fat, ă s, i în ochi, ea scăpă cut, itul din mînă s, i stete uimită s, i
încremenită — cum stă omul cînd mare lucru i se pune
în cale... Mult, i ani a trăit s, i multă lume a umblat Baba
Boant, a: pe Florit, a n-a văzut-o decât odată ... De frumoasă
ce-o vedea, îi părea cum că nici n-o vede, ci numai s, i-o
gândes, te... Florit, a . .. sta s, i ea uimită de ce vedea: ea —
sărmana! — nu s, tia ce are să i se facă, ce are să păt, ească.

Cum Florit, a s, i Boant, a stăteau as, a uimite, deodată, ca
din pus, că, sări o căprioară dintr-un tufar, s, i cum sări, cum
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trecu pe lângă Florit, a, cum privi la ea, as, a privi, încât ochii
amândoi, s, i cel de-a dreapta, s, i cel de-a stânga, îi săriră
din cap s, i căzură la Florit, a în poală.

Baba Boant, a mult, umi lui Dumnezeu cum că nu e silită
să facă un păcat mare, luă ochii cei de căprioară s, i-i duse,
ca să spuie cârciumărit, ei cum că i-a scos de la Florit, a din
cap.

Florit, a rămase singură s, i părăsită ... Ce să facă? Porni
încotro o duseră ochii s, i norocul.

Multe zile s, i multe nopt, i a pribegit Florit, a as, a singură
prin codru, fără s-audă grai pământesc, fără să vadă fiint, ă
omenească.

Numai din când în când i se ivea câte o fiară sălbatică
în cale s, i asta rămânea însă privind din depărtare, o urma
o bucăt, ică de cale s, i apoi se ascundea în tufele dese. Florit, a
mergea cântând mai departe... Unde - nici ea singură nu
s, tia... Mergea... mergea...

Într-atâtea s, i atâtea zi, tocmai în revărsatul zorilor,
pe când se dezvelea ziua din noapte, văzu cum că vede
ceva, as, a ca s, -o casă, zărindu-se printre frunzele copacilor.
Înaintea casei lucra un om ghebos ceva - nu s, tiu ce - aplecat
la pământ, dar lucra, încât nici cu trăsnetul n-ai fi putut
să-l trezes, ti de la lucru... Dar cum lucra? - nu ca altă lume.
Toate le făcea întoarse s, i sucite, ca s, i omul adecă care nu
pricepe lucrul de care s-a prins. El lucra la un pui... Mai
înainte îl ciupeli s, i numai după aceea îl opări cu apă fiartă -
mai înainte îl drese s, i numai după aceea îl ciupeli s, i opări...

Cînd Florit, a văzu cât de necioplit mi se mis, ca ghebosul,
ea nu se putu răbda ca să nu meargă să-l învet, e s, i să-i
ajute...

– Bun lucru, bădit, ă! grăi Florit, a blând ca totdeauna...
Ghebosul privi îndărăt când auzi, as, a ca prin vis, vorba
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cea dulce a Florit, ei, s, i când privi s, i văzu ce vede... poate
acuma fiecare să s, tie ce trebuie să fie atunci când un ghe-
bos prives, te în fat, a Florit, ei, Ghebosul scăpă s, i cut, itul, s, i
puiul, s, i toate le scăpă din mână, s, i sta înaintea Florit, ei,
încât i se părea c-acuma nici nu e ghebos mai mult... Dar
nici Florit, a nu sta la flori s, i frunze! Ghebosul era atât de
hâd, cât Florit, a de frumoasă: cu gura ca grapa, cu ochii ca
ceapa, cu nasul cârlig, cu părul pîrlit...

– Ce ai de gînd cu puiul? întrebă Florit, a după ce-i mai
trecu amet, eala.

– Am să-l frig pentru tovarăs, i, răspunse ghebosul cam
cu jumătate de gură, ca omul din care scot, i vorba cu frică.

– Ce tovarăs, i? îl întrebă Florit, a.
Ghebosul privi lung la Florit, a, ca un om care ar vrea

să zică ceva s, i nu s, tie cum s-o scoată mai nimerit.
– Vezi casa asta? zise el de la o vreme, mai cu inimă.

Asta e casa celor doisprezece hot, i de codru. Ei s-au dus la
hot, it, s, i eu am rămas ca să le fac de mâncare.

As, a e, doisprezece hot, i - hot, i de codru s, i grozavi, cu
căpitanul lor cel înfricos, at - au locuit în astă casă... S, i
s, tie toată lumea cum că hot, ii de codru se spală în toată
dimineat, a cu sânge de copil nebotezat s, i sânge de fete
mari, iar în fat, ă de om nu pot să privească pentru că simt, esc
junghi în spete, s, i-n cap, s, i pe toate laturile... Nu e mi-
nune, dar, dacă Florit, a a cam tresărit cînd a auzit vorbe
atât de mari... Hei! dar Florit, a nu s-a înfricos, at - zău nu
s-a înfricos, at, ci, cu vorbă veselă s, i râs pe buze, a zis către
ghebos:

– Un pui pentru doisprezece hot, i? Nici pe-o măsea
n-are să le ajungă.

– Vezi bine că doară nu am eu atâta pricepere, răs-
punse ghebosul făcându-se s, i el înt, elept. Ieri le-am fript
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un juncan, s, i ei m-au bătut c-a fost prea mult: astăzi s, tiu
că nu m-or bate.

– Iar azi te-or bate pentru că le-ai fript prea put, in...
Aide ca să te învăt, eu ce, cum s, i cât să faci, zise Florit, a
sărind sprintenă, cum era ea, peste pragul casei.

Acuma tăie patru pui s, i-i fierse, tăie doi purcei s, i-i
fripse, făcu o zămut, ă bună s, i caldă s, i arătă ghebosului
cum are să facă de aici înainte.

– Iacă as, a, dragul meu, s, i as, a... s, i as, a, - îl învăt, a adecă
precum învat, ă o maică bună s, i îngrijitoare.

Ca nu cumva să se întâmple ceva cu hot, ii, ghebosul
spuse Florit, ei cum că să-i spuie lui pe când are să fie gata
cu mâncările, să fugă cât o duc picioarele ca să nu cadă în
mâinile hot, ilor, căci el numai atunci va cânta din fluieras, ul
cel mic, care cheamă pre hot, i la prânz.

Florit, a găti mâncarea, puse vasele pe masă, mai curăt, i,
mai netezi, făcu casa, încât numai de-un drag să s, ezi în
ea, apoi se puse la vorbă cu ghebosul s, i vorbiră... vorbiră
până ce uitară de hot, i, de fluierit, ă, de toate.

În adâncul codrului hot, ii începură să flămânzească,
să se supere s, i, care de care mai cu greu gând la inimă, să
pornească către casă... Hei! ghebosule, ghebosule, mare
necaz t, i-ai făcut!

– Ce se simte aici? întrebă Florit, a simt, ind ceva, ca s, i
când ar fi sânge sau as, a ceva...

– Vai! sărmanul de mine! strigă ghebosul înspăimân-
tat. Vin hot, ii! Fugi! Ba nu fugi, căci n-ai vreme de fugă...
Ascunde-te sub pat.

Florit, a - de frică, ce să facă? - se ascunse sub pat. lar
cei doisprezece hot, i de codru veneau tot unul după altul,
s, i încă din depărtare s-auzea cum ziceau că au să-l ucidă,
să-l turtească, să-l taie bucăt, ele pre ghebosul... Cum nu?
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cînd ei răbdau de foame... ei... hot, i ca dâns, ii!
Ghebosul le ies, i în cale, ca să-i roage de iertare s, i să le

spună cum că le-a făcut mâncări bune.
– Să taci deloc! grăi căpitanul. Nu-mi pries, te mânca-

rea până ce nu mă spăl cu sângele tău.
După aceea intră în casă pentru ca s-aducă cut, itul cel

mare; iară ceilalt, i prinseră pe ghebos s, i-l făcură nod. Când
căpitanul intră pe prag, el rămase stând uimit în loc; i se
părea că astă casă netedă s, i curată nu e a lui.

– Măi oameni! grăi către cei de afară, venit, i încoace!
– Ce e? întrebară cei de-afară.
– Venit, i când zic!
Când hot, ii păs, iră pe prag, ei priviră încă mai uimit, i

decât căpitanul la casa lor... As, a privind, le trecu de mânie
s, i iarăs, i le veni foamea; se as, ezară unul după altul la masă.
Ghebosul, ca s, i omul care era s-o păt, ească, se făcu sprinten,
fugi la vatră s, i intră cu mâncărurile în casă.

Când căpitanul sîmt, i mirosul aburilor din zeamă:
– Măi! grăi către ghebos, pentru că mi-ai curăt, it casa,

te lăsăm până după prânz.
După aceea luă lingura, gustă din zeamă s, i o purtă

prin gură.
– Ce mâncare e asta? întrebă după aceea.
– Zeamă, cu cinste să fie zis, zeamă căldut, ă, răspunse

ghebosul.
– Bună mâncare! grăi căpitanul. Luă după aceea lin-

gura, dete la fiecare hot, câte trei linguri, s, i ce rămase îs, i
t, inu sie.

Hot, ii îs, i mâncară părticica s, i după aceea priviră, lingându-
se pe buze, la părticica căpitanului. Ghebosul intră cu
carnea cea de pui.
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– Ce e aceasta? întrebă căpitanul.
– Pui, pui fript, răspunse ghebosul.
Căpitanul. îs, i tăie o bucăt, ică, gustă s, i apoi grăi către

ghebos:
– Măi! asta s-o fi adus tu mai înainte! Pentru că ne-ai

făcut atât de bune mâncări, noi cu tot, ii te iertăm!
După aceea luă cut, itul, tăie la fiecare hot, câte o bucăt, ică

s, i ce rămase îs, i t, inu sie.
Hot, ii îs, i mâncară bucăt, elele, după aceea începură să

privească la bucăt, ile căpitanului, lingându-se pe degete...
Iară căpitanul de la o vreme începu să răsufle cu greu s, i să
mănânce cu t, ârâita, numai de ici, de colea câte o bucăt, ică,
câte un fir, ca s, i omul care ar mânca s, i nu mai poate mânca
de sătul ce e, săracul...

– Frate căpitane, grăi unul dintre hot, ii cei flămânzi,
tu te-ai săturat: dă-ne nouă ce a rămas!

– Ce? îi zise căpitanul, sau n-at, i avut s, i voi: asta o t, in
pentru mine - pentru ca s-o mănânc deseară.

– Să nu fie supărare, grăi ghebosul, mai sunt încă s, i
alte mâncări.

– Auzit, i voi? zise căpitanul, celelalte sunt ale voastre.
– Ba nu! grăiră hot, ii, noi vrem să mâncăm din asta,

căci asta e bună! ...
Vorbă din vorbă: hot, ii începură a se certa... Unii că

asta, alt, ii, că ceea; treaba sta rău, s, i dacă ghebosul n-ar fi
intrat cu purceii cei fript, i în casă, zău nu cred că nu s-ar fi
întâmplat un lucru nesfârs, it. Cînd însă mirosul fripturii
le intră în nas, îndată se stâmpărară.

– Ce e aceea? întrebă căpitanul.
– Purcel, purcelus, fript! răspunse ghebosul.
Căpitanul gustă... As, a ceva până acuma nici în vis n-a
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gustat.
– Măi prostule! grăi către ghebos, acuma trebuie să

aduci tu pe acesta? Să mi-l pui mie pe sară, s, i dete puii la
ceilalt, i hot, i.

– Să ne dai purcel! grăiră hot, ii, ai zis că ce vine e al
nostru.

– Ce? sau n-at, i zis voi că puii să vi-i dau? zise căpitanul
mâniindu-se urât.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O vorbă nu zic mai mult!... Hm! aceea nu e glumă
când căpitanul zice as, a vorbe către tovarăs, ii săi flămînzi...
Poate acuma fiecare să s, tie ce e aceea cînd unsprezece hot, i
se bat cu căpitanul lor ... Sărmana de Florit, a! dacă ar fi
s, tiut ea cum că asta are să fie din mâncările cele bune...
Zburau, Doamne, săbiile, cut, itele s, i fel de fel de lucruri, s, i
se băteau hot, ii precum se bat nourii în capete s, i se prăpă-
desc... As, a lucru n-a fost încă de când e lumea!

S, i Florit, a? ... Bun e sufletul bun! Doamne, bun e!...
bun ca s, i darul s, i mâna lui Dumnezeu! Când hot, ii se bă-
teau, sfărâmau s, i prăpădeau mai a pieire, Florit, a nu se
mai putut răbda, ci ies, i de sub pat s, i se puse tocmai în
mijlocul lor, s, i cum s-a pus, a stat acolo între ei, între hot, ii
cei înfricos, at, i, bătăus, i s, i hot, i de codru.

Ce-a fost după aceea, cum s-a făcut, cum s-a sfârs, it,
aceea e acuma treaba lor... Oare, Doamne ... când vede
cineva pe Florit, a, s-ar mai putea bate s, i supăra, i-ar mai
putea veni gând rău s, i neîmpăcat?... Hot, ii steteră tot, i
încremenit, i, s, i amut, iră, s, i scăpară săbiile, cut, itele s, i fel de
fel de lucruri ce aveau în mână: li se părea cum că a venit
pedeapsa lui Dumnezeu asupra capetelor lor, ca să-i tragă
la socoteală pentru păcatele lor cele multe în răutatea lor
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cea mare s, i înfricos, ată s, i hot, ească ... Iară Florit, a le grăi în
graiul ei cel blând:

— Nu vă supărat, i, bădis, orilor, că, dacă dorit, i, iarăs, i
vă fac mâncările încă mai bune s, i mai căldut, e decât cum
au fost cele de astăzi.

Hot, ilor li se părea că cerul s-a dărâmat asupra lor, s, i
munt, ii, s, i codrii, când auziră vorba Florit, ei... De aici îna-
inte Florit, a rămase la casa hot, ilor; îi îngriji, îi curăt, i, le
făcu mâncări bune, îi t, inu la poves, ti frumoase s, i la vorbe
blânde; iar hot, ii nu se mai mis, cară de-acasă. Le părea că
de aici înainte nici n-au ce să cerce în lume... As, a merse
asta pînă ce li se sfârs, iră mâncările: ajunseră că abia mai
aveau bucate pentru trei zile s, i trei nopt, i. Apoi nici unul
nu voia să se urnească de acasă pentru ca să câs, tige; fie-
care voia să taie lemne, să facă foc, să spele, să măture, să
văruiască, să îngrijească grădina cea cu flori, să facă adecă
după placul s, i dorint, a Florit, ei.

Într-o zi, Florit, a merse în grădina cea cu flori, ca să
vadă cum s, i ce, s, i află că un porc sălbatec a făcut mare
zguduire printre straturi s, i, aflând, tare s, i mult s-a întris-
tat. Hot, ii, cum auziră, tot, i cu tot, ii săriră la pus, tile cele
ruginite s, i merseră s, i goniră s, i nu se opriră până ce nu-l
împus, cară pe porcul cei sălbatec. Cînd căpitanul, care era
cel mai sprinten dintre tot, i, venea cu el în spate, as, a păs, ea
de fălos, as, a privea de mândru, încât erai să crezi c-a stat
de vorbă cu Sf. Petru... De aici înainte fiecare hot, voia să
fie cel mai harnic, mai de treabă s, i mai voinic. Ghebosul,
cel mai înt, elept dintre dâns, ii, îi împărt, i în două: s, ase ins, i
trebuiau să meargă în toată ziua la, câs, tig, iar alt, ii s, ase
aveau să rămînă acasă pentru ca să lucreze după porunca
ghebosului s, i dorint, a Florit, ei.

Cei mai istet, i dintre hot, i se duseră în cetatea împă-
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ratului s, i cumpărară cu mult, i bani fel de fel de lucruri
frumoase s, i le aduseră, ca să le pună la căpătâiul Florit, ei,
as, a ca nimeni să nu s, tie cine le-a pus... S, i apoi li se înne-
buneau mint, ile cînd vedeau cum că Florit, ei îi sare inima
de bucurie cînd dimineat, a îs, i afla cârpele cele frumoase la
căpătâiul patului. As, a curgea traiul hot, ilor de când ei au
dat de Florit, a s, i as, a traiul Florit, ei de când ea a dat de hot, i.
Ît, i rîde inima cînd ît, i aduci aminte!

Hei! dar lumea e rea! Bag samă, nici Dumnezeu nu
vrea ca în lume să fie numai bine! ... Crâs, mărit, a după
multă vreme iarăs, i privi în căutătoare, iarăs, i întrebă, că-
utătoarea iarăs, i îi răspunse s, i iarăs, i făcu vorbă cu Baba
Boant, a... Ce-t, i e muierea vicleană! nici în fundul lumii
nu-t, i lasă pace s, i trai bun ...

Baba Boant, a îs, i făcu trebile, află cum s, i ce e cu Florit, a
s, i unde se află ea, porni apoi în cale către codrul cel ves-
tit... Cînd ea era s-ajungă la casa hot, ilor, află că vede nis, te
oameni vorbind: erau cei s, ase hot, i ce stau cu ghebosul la
sfat. Ea luă s, apte frunze verzi de pe creanga unui stejar,
grăi asupra lor câteva cuvinte ce sunau a vrajă, suflă de
trei ori asupra lor. Baba n-a suflat bine, pînă ce frunzele
se ves, tejiră s, i hot, ii adormiră tot, i s, apte, unul după altul.

Acuma Baba Boant, a intră la Florit, a în casă, spuse cum
că-i aduce „sănătate s, i voie bună" de la maica sa cea bună;
îi dete apoi un inel de aur, frumos s, i rotund. Florit, a - dar
de unde să poată gândi rău prin capul ei! - ea trase inelul
pe degetul cel mijlociu s, i nici nu-l trase cum se trage, până
ce s, i căzu la pământ.

După ce Boant, a îs, i făcu treaba, ea îs, i luă cârja de după
cuptor s, i o s, terse din cale. Nu-i venea la socoteală ca să
stea încă mult, fiindcă s, tia cum că multă vreme n-are să
treacă până ce hot, ii se vor trezi din somn. S, i hot, ii cei din
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codru, zău! nici pentru o Boant, ă nu sunt lucru de glumă.
Cînd hot, ii intrară în casă s, i când ceilalt, i sosiră, s, tie

acuma fiecare ce e acea când doisprezece hot, i de codru
plâng din ruptul sufletului, încât pietrele se mis, că ... nu-
mai Florit, a nu se mis, ca, căci ea era moartă; moartă... ca
s, i moartă. În durerea lor cea mare, n-avură încotro: hotă-
râră s-o îmbrace frumos pe Florit, a, să-i facă un mormânt,
s, i ... vai s, -amar cînd vine pînă într-atâta! Cum steteau ei
însă as, a lângă mort, văzură ceva ce încă n-au văzut: ine-
lul Boant, ei... Cât ce traseră inelul de pe deget, Florit, a îs, i
deschise ochii s, i se făcu mai vie decât ce a fost cândva.
În bucuria lor cea mare, hot, ii merseră în cealaltă zi în sa-
tul împăratului s, i cumpărară toate inelele s, i tot aurul ce
se afla în târg s, i-l deteră Florit, ei, pentru ca să nu mai pri-
mească de la alt, ii. S, i apoi grijeau Doamne! cum pot numai
hot, ii să grijească pe Florit, a, când se tem că o vor pierde.

Peste s, apte luni, s, apte săptămâni s, i s, apte zile, crâs, mărit, a
iarăs, i privi în căutătoare, iarăs, i auzi vorbele supărătoare,
iarăs, i chemă la sine pe Baba Boant, a s, i iarăs, i trimise pri-
mejdia asupra Florit, ei. Boant, a făcu ca s, i celălalt rând, s, i
după ce adormiră hot, ii iarăs, i intră la Florit, a, îi zise „sănă-
tate s, i voie bună” s, i îi dete o rochie de mătase, grăind:

– Iacă, t, i-a trimis-o maica ta cea bună ca să te împodobes, ti
cu ea.

Florit, a, de bucurie că a primit veste de-acasă, îmbracă
rochia ca să vadă cum îi s, ade. Nici nu trebuie să spun
că astă dată Florit, a căzu mai moartă. Boant, a fugi mai
iute, durerea hot, ilor fu mai mare s, i învierea mai puter-
nică s, i mai îmbucurătoare decât înainte de asta cu atâte
săptămâni.

Acum hot, ii cumpărară toate mătăsurile s, i frumuset, ile
ce se aflau la negut, ătorii cei mari s, i împărătes, ti; iar îngri-
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jirea lor se făcu pe de s, apte ori câte s, apte mai mare decât
ce a fost cândva.

Peste nouă luni, nouă săptămâni s, i nouă zile crâs, mărit, a,
acuma de a treia oară, adecă de a doua oară de a treia oră,
iarăs, i se făli către căutătore cu frumuset, ea sa.

– Es, ti frumoasă, îi răspunse căutătoarea, dar Florit, a e
mai frumoasă, de o sută s, i o mie de ori mai frumoasă decât
ce-a fost ea însăs, i cândva, s, i trăies, te ca o împărăteasă.

După aceste vorbe, crâs, mărit, a n-a mai chemat pe Boant, a
la sine, ci s, i-a legat catrint, a s, i ea însăs, i s-a dus la coliba ba-
bei. Ce-au vorbit, ce n-au vorbit, ce sfaturi au făcut, aceea
nu se poate spune... Bune gânduri cu de-a bună seamă nu
le-a trecut prin minte... Vai s, i amar de acela ce dă de rău
cu muierile!

Boant, a se suflecă, acuma chiar de a treia oară, s, i aceea
nu e glumă când o vrăjitoare ca s, i Boant, a se suflecă, cum
înainte de asta nu s-a mai suflecat încă... De astă dată nici
nu porni pe picioare, ci în miez de noapte, călărind pe
o prăjină strâmbă... Mare primejdie trebuie să fi fost în
gândul ei că s-a opintit atât de băbes, te!

De când Florit, a murise în două rânduri, hot, ii nu mai
dormeau nici ziua, nici noaptea, ci stau la pază, cum stai
când de mare necaz s, i primejdie te temi. Pentru ca nu
cumva să-i cuprindă somnul, unul dintre ei totdeauna tre-
buia să se culce pe un pat de spini, iară subt pat era jăratec
viu s, i înfocat... Boant, a văzu că acuma cu una, cu două
n-are s-o isprăvească; ea făcu dar lucruri, vrăjitorii s, i fel
de fel de taine, încât mintea curată nici nu le putea gândi...
Pentru ca să adoarmă pe hot, i, ea acuma nu făcu vraja cea
mai mică, cu frunzele de stejar, ci vraja cea mai mare s, i
nemaipomenită, încât t, i se ridică perii în vârful capului
când gândes, ti la ea. Luă un ac subt, irel s, i mic, dar mic s, i
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subt, irel, încât nici cu vîrful limbii nu puteai să-l simt, es, ti,
dar încă să-l vezi cu ochii, împunse doisprezece stejari cu
acest ac, grăi o mult, ime de zicăli încâlcite, se-ntoarse de
trei ori peste cap, s, i hot, ii, tot, i doisprezece, împreună cu
ghebosul, chiar s, i acela de pe spini s, i jăratec, adormiră ca
mort, i.

Când Boant, a intră, acuma de a treia oară, în casă la
Florit, a, ea nu zise numai „sănătate s, i voie bună”, ci alte
vorbe care de care mai frumoase s, i mai dulci, cum vorbesc
adecă babele cînd voiesc să-t, i strice firea... iară Florit, ei
îi sărea inima de bucurie cînd auzea atâta veste bună s, i
frumoasă de la „ai săi”.

– Să te împodobesc ca pe o împărăteasă, mi-a porun-
cit maică-ta cea bună, grăi Boant, a într-un târziu. Să-t, i
pieptăn eu părul s, i să t, i-l ...

De unde ar putea Florit, a să nu facă precum a dorit
maică-sa cea dulce? ... Ea lăsă ca Boant, a să o pieptene,
s, i Boant, a o pieptănă, atâta de frumos o pieptănă, atât
de frumos îi împleti părul, încât i se încurcau ochii când
privea la ea s, i nu s, tia pe unde o vede mai frumoasă. Dar
Boant, a nici nu fuse gata cu pieptănatul, până ce Florit, a s, i
căzu moartă, mai moartă decât ce a fost cândva în viat, a
ei... Boant, a i-a fost împletit firul mort, ii în păr.

După ce Boant, a îs, i făcu păcatul, ea se sui pe prăjina
cea strîmbă s, i se depărta mai răpede decât Vântoasele.

Când hot, ii aflară cum că iarăs, i nu e bine, ei deteră a
fugi care încotro, a se opinti din ruptul sufletului, ca doară
cumva să învie pe Florit, a s, i de a treia oară. Îi traseră inelele
de pe degete, îi dezbrăcară rochia, îi luară salba de pe
piept: dar Florit, a rămase moartă, s, i hot, ii cei doisprezece -
hot, i grozavi din fundul codrului - încet-încet, unul după
altul, începură să plângă, nu cum plâng copiii, ci cum
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plânge omul când vede că acuma toate s-au sfârs, it, că de
aci înainte nu mai are ce să facă. Când Florit, a fu cu totul
dezbrăcată, hot, ii încetară a plânge s, i rămaseră cu tot, ii
încremenit, i: li se opri suflarea s, i-i părăsi sufletul.

– S-o despletim! grăi ghebosul.
– Să ferească Dumnezeu! răspunse căpitanul; as, a de

frumos numai ea s, tie împleti cu degetele ei cele mărunt, ele!
– Da, da! ziseră ceilalt, i hot, i! Dacă a venit acuma

până într-atâta, să fie măcar s, i moartă precum a fost mai
frumoasă-n viat, ă.

De aci înainte hot, ii multă vorbă nu făcură; nici n-
aveau ce să-s, i mai zică: îmbrăcară pe Florit, a în cele mai fru-
moase giulgiuri, îi puse fiecare câte un crinis, or pe frunte,
aleseră cel mai frumos copac din codru, făcură un cos, ciug,
cum ei îl s, tiau a face mai frumos, as, ezară pe Florit, a în
cos, ciug s, i-i aprinseră la cap o lumină de ceară curată, to-
pită tocmai din fagurele în care a fost să fie matca albini-
lor... După ce le gătiră astea, căutară cea mai înaltă poiană
din codru s, i unde erau cele mai multe flori, făcură un mor-
mânt de trei ori mai adânc decât ce era de lat s, i de trei
ori mai lat decât era de lung... s, i apoi... sărută fiecare pe
Florit, a în mijlocul frunt, ii s, i o luară, s, i o duseră. . .

– Ho! stat, i! grăi ghebosul când văzu că hot, ii voiesc să
arunce pământ asupra Florit, ei. Pământ pe trupul ei? Nu
vă temet, i de maica lui Dumnezeu?

Hot, ii tot, i, unul după altul, lăsară pământul din mână;
le venea să intre în pământ de rus, inea păcatului ce era să
facă.

Când erau să pornească către casă, nici unul nu pu-
tea să facă începutul: erau legat, i de pământ s, i simt, eau că
acasă nu au ce să mai caute... Se as, ezară dar jur împre-
jur pe lângă mormântul Florit, ei s, i priviră... priviră, până
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ce, privind, muriră tot, i doisprezece, unul după altul. Doi-
sprezece hot, i au murit s, i ghebosul împreună cu dâns, ii...
Sărmanii de ei! mai c-au fost oameni de treabă. Bag sama
as, a a fost să fie ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .

Multă, foarte multă vreme a stat Florit, a as, ezată în
mormânt; pe lângă mormânt, peste pământul ce sta în
jurul gropii, au fost crescut tot flori din flori, care de care
mai frumoase s, i nemaipomenite, s, i florile nu cresc ca s, i
buret, ii peste noapte... După multă vreme dară, feciorul
împăratului a venit cu mult, i oameni s, i cu mare treabă ca
să vâneze prin codru... Deodată auziră cum fac câinii mare
larmă s, i multă lătrătură. Feciorul împăratului trimise pe
cât, iva argat, i dintre cei mai tari la inimă, ca să vadă ce e,
cum s, i pentru ce.

Argat, ii veniră s, i spuseră că s-au adunat câinii într-o
poiană înaltă s, i luminoasă s, i, suindu-se pe un dâmb cu
flori, tot, i cu tot, ii, cu mic cu mare, au început nu să latre,
ci să urle, cum urlă câinele când vede bufnit, a strigând pe
hornul casei, ori când arde casa stăpânului său, să urle
adecă a primejdie.

Feciorul cel de împărat - fecior de împărat adecă, care
nu se mult, umes, te cu una, cu două - porunci argat, ilor să-l
as, tepte s, i se duse ca să vadă el cu ochii s, i s-audă cu ure-
chile lui de treaba cânilor. Când simt, iră cânii apropierea
stăpânului lor, ei încetară a da semn de primejdie s, i deteră
a-s, i mis, ca cozile. Hei! dar din loc nu se mis, cară pînă ce nu
păs, i feciorul cel de împărat în florile cele frumoase... Fe-
cior de împărat, fecior de împărat... doisprezece oameni
împietrit, i nu sunt glumă! zău, s, i chiar un fecior de îm-
părat trebuie să tresară când îi vede printre flori - s, i apoi
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când privi în mormânt? ... Feciorului de împărat îi păru
cum că chiar s, i al lui suflet a împietrit cînd văzu pe Floarea
Codrilor... El a văzut multe fete de împărat: Florit, a e însă
Florit, a... Cînd văzu dar că Florit, a e moartă, el se întristă,
după aceea se supără s, i, mai la urmă, atâta de grozav se
amărî, încât îi venea ca să ia lumea în gheare s, i as, a să deie
cu ea de pământ, încât toată să se sfarme, ca nici sământ, a
să nu rămână de ea! ...

Ei! dar feciorii cei de împărat sunt scurt, i la vorbă.
„Dacă n-am văzut-o vie, s-o văd cel put, in moartă", îs, i zise
el, s, i apoi merse la argat, i, le porunci ca să pornească către
casă. Numai doi oameni credincios, i t, inu la sine, s, i cînd se
făcu noapte, cu aces, ti doi împreună scoaseră pe Florit, a din
mormânt s, i o duseră prin ascuns la curtea împăratului...
După ce Florit, a fu bine pusă, ca nimeni să nu afle de ea,
feciorul împăratului porunci argat, ilor să tacă despre cele
ce au făcut s, i văzut s, i n-au mai văzut, s, i-s, i făcu treaba mai
departe. El alese cele mai frumoase douăsprezece case ce
se aflau în curtea împăratului, as, eză pe Floarea Codrilor în
cea mai frumoasă dintre ele, porunci ca douăspreze fete,
cele mai sprintene, să grijească pe Florit, a zi s, i noapte, să o
as, eze într-un leagăn de aur s, i să o legene ca s, i când ar fi vie.
Fat, a Florit, ei s, i acuma era rumenă; crinis, orii de pe fruntea
ei nici acuma n-au ves, tejit s, i părul ei s, i acuma tot atât de
frumos era pieptănat s, i împletit; feciorul cel de împărat
dete poruncă aspră ca nimeni să nu atingă fat, a, crinis, orii
s, i părul... De aici înainte, Făt-Frumosul împărătesc, de
dimineat, ă pînă seara s, i de seara pînă dimineat, a, nu se
mis, că de la leagănul Florit, ei: privea, privea în fat, a cea
frumoasă, pînă ce adormea privind s, i cu ochii deschis, i.

Cele douăsprezece fete ce aveau să grijească pe Florit, a
nu mai încetau a-s, i sparge capul asupra poruncii aspre
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ce li s-a dat. ”Oare pentru ce să nu atingem crinis, orii s, i
pentru ce să nu-i despletim părul? s, i dacă am face, ce s-
ar face? cum ar fi?” se întrebau ele în gândul lor. As, a e
muierea! n-are odihnă până ce nu află ce ar dori să s, tie.

– S, tit, i voi ce? grăi cea mai s, ireată dintre ele. Feciorul
împăratului doarme: aide s-atingem s, i să despletim; până
când el se trezes, te, noi iarăs, i facem precum a fost.

La astfel de lucruri multă vorbă nu fac muierile: ele
începură să despletească pe Florit, a, s, i cum o despletiră, îi
scoaseră firul mort, ii din păr; iară Florit, a, Floarea Codrilor,
se făcu mai vie, mai frumoasă s, i mai sprintenă decât ce a
fost cândva în viat, a ei. Cînd fetele văzură mort, ii râzând,
ele, înspăimântate s, i învrăjbite, fugiră care încotro. Din
larma ce făcură se trezi s, i feciorul cel de împărat. Acuma
poate fiecare să s, tie ce e aceea când feciorul cel de împărat
vede pe Floarea Codrilor chiar vie, prives, te în ochii ei cei
blânzi s, i aude vorba ei cea dulce. Înfricos, at, s, i grozav, s, i
nemaipomenit de frumos lucru trebuie să fie as, a ceva.

Feciorul împăratului nici trei vorbe n-a grăit până ce
a s, i mers vestea în curte cum că „iacă as, a s, i as, a”, că s-a
întâmplat adecă ce s-a întâmplat cu minune s, i cu taină
nepricepută; s, i când a venit împăratul cel bătrân ca să
vadă ce e, cum s, i pentru ce, el atât de tare s-a speriat, încât
îi înnegriră perii capului s, i înjuni cu s, aptezeci s, i s, apte
de ani! După ce oamenii se dezmeticiră, Florit, a stete de
vorbă cu ei s, i le spuse cum s, i ce, de unde s, i până unde,
iacă încoace s, i încolo, adecă toată întâmplarea s, i patimele
ei. Împăratul cel bătrân asculta, precum ascult, i la copilas, i
când încep să vorbească, asculta adecă încât îi sta răsu-
flarea în loc, s, i precum asculta, el tare s, i foarte mult se
supăra cînd auzea câte toate despre suferint, ele sărmanei
de Florit, a; iară când asta încetă cu vorba, el grăi către ea
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cu vorba lui cea blândă s, i împărătească:
– Fătul meu, draga mea! bunul Dumnezeu a voit ca să

vii tu la casa mea, să îmi fii mie noră s, i nevastă feciorului
meu.

Florit, a nu zise nimic, ci privi numai as, a cu coada ochiu-
lui la cel voinic frumos fecior de împărat... iară feciorului i
se făcură vorbele nod s, i crâmpit, ă tocmai pe vârful limbii.

Până ce zici „una, două, trei”, vestea despre cununia
feciorului de împărat ajunse pînă în cele patru colt, uri ale
lumii. Până s, i orbii s, i s, chiopii porniră în cale, ca să vină,
să vadă s, i să nu mai uite cât vor trăi. Crâs, mărit, a cea fru-
moasă nici ea nu se putea să rămână acasă: se găti dar,
cum numai ea s, tia, s, i când fuse gătită, iarăs, i întrebă pe
căutătoare, acuma de a s, aptea oară, - de-a s, aptea oară,
asta nu e glumă!

– Frumoasă, zău! răspunse căutătoarea, dar Florit, a e
mireasă de împărat!

Cînd crâs, mărit, a auzi aceste vorbe, ea porunci ca să
lase tot vinul să curgă, să spargă toate vasele, s, i porni către
fiica sa cea dragă s, i ginere-său împărătesc.

Se făcu apoi o nuntă, o cununie s, i un ospăt, decât care
mai vestit s, i mai minunat de când e lumea n-a fost: chiar
s, i copiii cei de t, igan mâncau cu linguri de aur, iar după
ce-au mâncat s, i le duceau cu sine acasă, ca să le aibă s, i să
t, ină minte. După nuntă, împăratul porunci ca să se facă o
casă cu păret, ii de oglindă, să se adune cele mai frumoase
neveste din t, ară s, i să închidă pe crâs, mărit, a cea vicleană
cu ele, pentru ca să vadă s, i, văzând, să se surpe în gândul
ei, cum că nu-i ea cea mai frumoasă în t, ară.

Iar Florit, a s, i feciorul cel de împărat trăiră fericit, i s, i
fără supărare, cum trăiesc oamenii buni la suflet s, i înt, elept, i
la minte, încât vestea despre ei ajunse chiar s, i până la noi...
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Petrea prostul

A fost ce-a fost; dacă n-ar fi fost, nici nu s-ar povesti.
A fost odată un om care era bogat de nu-s, i mai t, inea

seama bogăt, iilor. Avea ogradă largă de se puteau învîrti în
ea de s, apte ori cîte s, apte care cu patru boi, iar împrejurul
ogrăzii erau case cu lărgime, hambare s, i s, ure, grajduri s, i
s, oproane s, i fel de fel de alte olate; avea t, arini întinse, vii
s, i livezi, crînguri s, i fînet, e; avea boi de jug s, i cai de ham o
mult, ime, vaci cu lapte cireada întreagă, turme de porci, de
oi s, i capre; nici că se poate spune ce n-avea, căci în bels, ug
îi erau toate. Pe deasupra îi mai făcuse Dumnezeu parte
s, i de trei feciori, tot unul s, i unul: cel mai mare numai el ca
el, cel mezin să-i caut, i pereche, iar cel mai mic, Petrea, s, i
mai prostănac, căci, de! ori s, i cît ar fi trăit în lume, el tot
mai mic, tot prîslea rămînea.

S-a nimerit că omul acela, as, a bogat cum era, a trăit, ca
tot, i oamenii, cît i-a t, inut firul viet, ii, apoi a murit, lăsînd cu
limbă de moarte ca cei trei ficiori ai lui să împartă bogăt, iile
rămase frăt, es, te, fără de gîlceavă între dîns, ii.

— Hm! Ce-i aia!? întrebă Petrea nedumerit, cum se
face cînd se împarte frăt, es, te?

— Cum se face? răspunse fratele cel mare, care era s, i
mai cuminte. Foarte us, or se face! împărt, eala frăt, ească:



iai din toate cîte trei, zici: “Una mie, una t, ie s, i una lui” s, i
bagi de seamă ca toate trei să fie la fel. Ai înt, eles?

— Am înt, eles, grăi Petrea dumirit. Iai, zici s, i t, ii odată
cu capul să fie la fel.

— Pentru ca — adăugă fratele mezin, tot cu minte s, i
el — nici îns, elat să nu fii, nici pe altul să nu îns, eli.

— Nici, nici! grăi iar Petrea, acum de tot dumirit.
După ce i-au făcut dar tatălui lor o înmormântare cum

se cuvenea unui om de seama lui, cei trei frat, i se apucară
să facă împărt, eala frăt, ească a mos, tenirii ce le rămăsese
de la dînsul : „una mie, una t, ie s, i una lui".

E însă mai greu s-o faci decît s-o zici.
Lasă că erau atît de multe s, i de deosebite lucrurile pe

care aveau să le împartă, încît ei steteau s, i se uitau zăpăcit, i
unul la altul, nes, tiind de unde să înceapă s, i cum să urmeze,
dar mai era s, i alta.

— De! zise Petrea. Toate sunt ale noastre s, i-o să le
împărt, im cum le vom fi împărt, ind; unde pun eu însă pe
ale mele?

— As, a e! grăiră ceilalt, i doi frat, i, cel mare s, i cel mezin,
care erau mai cu minte. Unde să le pună fiecare pe ale
sale?

Era lucru apropiat de mintea omenească, că au să îm-
partă înainte de toate, curtea cea mare s, i largă, ca să aibă
fiecare unde să pună pe ale sale.

Cum s-o împartă însă?
— Cît mie, atît t, ie s, i atît lui, zise Petrea, care t, inea să

se împlinească-ntocmai voint, a tatălui său s, i s, tia acum ce
fel să face împărt, eala frăt, easca.

După multă bătaie de cap, frat, ii luară între dîns, ii înt, elegerea
ca cel mai mare, ca mai mare, să se as, eze la dreapta, Petre,
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ca cel mai mic, să treacă la stînga, iar cel mezin, ca mezin,
să rămîie la mijlocul ogrăzii, apoi începură, mergînd Pe-
trea s, i fratele mai mare spre mijloc, iară fratele mezin spre
Petrea — să-s, i măsoare fiecare cu pasul său partea: „unu
eu, unu tu s, i unu el" Cînd Petrea ajunse pept la pept cu fra-
tele săi mezin, împărt, eala era făcută s, i avea fiecare unde
să pună pe ale sale.

Mai rămînea, nu-i vorbă, neîmpărt, ită bucata de la mij-
loc, pînă la partea fratelui mai mare, dar pe aceasta, ca să
nu fie gîlceavă, au împărt, it-o frat, ii mai mari între dîns, ii.

— As, a! grăi Petrea, s, i-a făcut fiecare parte dreaptă.
Hai la celelalte!

— Haid’! ziseră frat, ii lui.
Fiindcă găinile alergau în toate părt, ile s, i nu t, ineau

seamă de împărt, eala făcută, ci rîcăiau s, i ici, s, i colo, ho-
tărîră să le-mpartă, ca să t, ie fiecare pe ale lui în partea
lui.

„Una mie, una t, ie s, i una lui" — nu e nimic mai us, or.
Rămase însă în cele din urmă un cocos: ce să facă cu el?

Ba că mie, ba că t, ie, ba că lui...
— Haid’ să-l tăiem, să-l jumulim, să-l frigera s, i să-l

mîncăm! grăi Petrea.
Mai frăt, ească împărt, eală nici că s-ar fi putut.
Îi tăiară dar gîtul, îl jumuliră, îl traseră în frigare s, i-l

fripseră.
— Stat, i! strigă acum Petrea. Fiindcă fui mai ’naite la

margine, lăsat, i-mă acum pe mine la mijloc.
— Bun! zise fratele mai mare, s, i-apucă el o pulpă,

fratele mezin altă pulpă, iar lui Petrea îi rămase tîrtit, a; el
o aripă cu o parte din piept, fratele mezin altă aripă cu
cealaltă parte din piept, iar lui Petrea îi rămase gîtul, pe
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care e, precum se zice — atîta carne, că nu e nimeni în
stare s-o ciugulească toată.

Pornit, i o dată as, a, as, a au s, i dus-o strună înainte; s, i
le-au împărt, it toate cîte erau în casă s, i-mprejurul casei, s, i
rat, e, s, i gîs, te, s, i curci, s, i oi, s, i capre, s, i porci, s, i cai, s, i boi,
s, i unelte de tot felul, s, i lucruri din casă, zile întregi de-a
rîndul au tot zis „una mie, una t, ie, una lui", s, i s, i-a făcut
fiecare partea dreaptă, cum se cuvine între frat, i.

A rămas în cele din urmă să facă împărt, eala casei, a
hambarelor s, i a s, urilor, a grajdurilor s, i a s, oproanelor s, i a
celorlalte olate ce mai erau împrejurul ogrăzii celei mari.

— Asta e asta! grăi fratele cel mai mare s, i mai cu minte.
Cum să-mpărt, im casa, care e mare, frumoasă s, i cu multă
lărgime, dar una singură!?

— Asta e, vezi, asta! grăi s, i fratele mezin. Cum să-s, i
ieie fiecare partea?

Petrea se uită mirat cînd la unul, cînd la altul.
— Cum!? zise el. Tot cum le-am împărt, it s, i pe celelalte:

„una mie, una t, ie, una lui", s, i bagi de seama ca să fie la fel.
Au sucit-o frat, ii s, i au învîrtit-o, s-au gîndit s, i socotit,

au chibzuit s, i au răschibzuit s, i în cele urmă au ajuns, ca
oameni cu minte, să înt, eleagă că tot nu le râmîne decît
să dărîme casele s, i hambarele, grajdurile s, i s, oproanele,
s, urile s, i celelalte olate si să-s, i facă fiecare partea din toate:
„una mie, una t, ie s, i una lui".

S-au pus dar pe muncă grea s, i au asudat s, i azi, s, i mîne,
s, i poimîine, dar nu s-au lăsat pîn, ce n-au făcut împărt, eala
frăt, ească.

— Halal să ne fie! grăi fratele cel mare s, i mai cu minte.
Mult a fost, put, in a rămas; să ies, im acum la t, arini s, i la
livezi, la vii s, i la crînguri, la fînet, e s, i la imas, uri.

— Să ies, im! grăi fratele mezin.
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— Să mergem! grăi Petrea, care înt, elegea s, i el că nu-
mai asta mai rămîne.

Nu-i însă chip să-i împaci pe oameni cînd au să îm-
partă ceva între dîns, ii. Chiar frat, i să fie, ei se gîlcevesc
pentru te miri ce lucru de nimic cînd li se pune ceva de-a
curmezis, a.

Au ies, it cei trei frat, i s, i-au început să-s, i mă¬soare după
rînduiala făcută o dată cu pas, ii săi partea: „una mie, una
t, ie s, i una lui“. Au împărt, it s, i via butuc cu butuc, s, i livezile
pom cu pom. s, i crîngurile copac cu copac, s, i tufă cu tufă,
dar cînd au ajuns la imas, ul unde păs, tea cireada de vaci
s-au încurcat. Au făcut, nu-i vorbă, împărt, eala vacilor s, i a
vit, eilor, tot: „una. mie, una t, ie s, i una lui”, „unul ici, unul
colo s, i unul dincolo". Mai ’era însă s, i taurul, ăsta singur el
în întreaga cireada, s, i taur să-i tot caut, i perechea s, i să tot
alergi s, i să n-o pot, i găsi, s, i mare, s, i lat în piept, s, i puternic
în cerbice, s, i cu capul mic, si cu coarnele mari s, i t, apos, e, s, i
cu nis, te ochi mari, încît să te uit, i în ei si s-o rupi la fugă!
S-alergi pe la tot, i împărat, ii s, i asemenea taur n-o să găses, ti.

— Dar cu ăsta ce facem? întrebă fratele mai mare, care
s, tia ce va să zică un taur frumos — fală în lume, nu altă!

— Asta e, vezi, ce facem cu ăsta!? grăi fratele nezin,
care s, tia s, i el.

— Ce să facem!? răspunse Petrea. Ce am făcut cu
cocos, ul: îl tăiem, îl jupuim, îl frigem s, i-l mîncăm.

— Ferit-a sfîntul! strigară cei doi frat, i mai mari într-
un glas. Cocosul e cocos, , iar taurul e taur!

Ba că da, ba că nu; mai unul una, mai altul alta: t, inea
fiecare ca taurul să rămîie întreg s, i să fie al lui s, i numai al
lui, s, i s-ar fi încăierat în cele din urmă frat, ii dacă nu i-ar fi
dat Dumnezeu lui Petrea un gînd bun.

— S, tit, i ce!? grăi dînsul. S-o lăsăm la un noroc. Să ne
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zidim fiecare cîte un grajd si, cînd grajdurile vor fi gata, să-
i dăm taurului drumul: în al cărui grajd va intra, al aceluia
să fie!

— As, a să facem! ziseră ceilalt, i doi, care nu se îndoiau
nici unul, nici altul că va s, ti să potrivească lucrurile as, a, ca
taurul în grajdiul său să intre.

Fratele cel mai mare, istet, mare minune, căută dar pe
cei mai vestit, i zidari s, i mes, teri de tot felul s, i se învoi cu
ei ca să-i zidească un grajd frumos cum n-a mai fost, cu
fel de fel de turnulet, e s, i floricele, încît taurul să alerge cu
ochii închis, i la el după ce-l va fi văzut.

Fratele mezin nu se lăsă nici el mai pe jos, ci trase cu
ochiul ca grajdiul să-i fie pe cît se poate mai s, i mai decît al
fratelui său mai mare.

Petrea, prostănac cum era, trăgea s, i el cu ochiul s, i stă-
tea buiguit, nu s, tia cum să înceapă, cum să umeze mai
departe s, i amîna lucrurile de azi pe mîne. Degeaba-i de-
deau zor ceilalt, i doi, căci el zicea mereu: „Grija mea! De
mine să nu vă doara capul!"

După ce frat, ii mai mari îs, i isprăviră fiecare grajdul,
mare frumuset, e amîndouă, încit nu mai s, tiai ce să zici,
ei nu mai voiră să as, tepte s, i nu-i rămase lui Petrea decît
să-s, i facă s, i el în pripi ceva ce seamănă a grajd. Se duse
dar în crîngul lui, tăie cît, iva copaci, încarcă vreo trei care
de crăci cu frunzar s, i-s, i alcătui în pripă un fel de covergă
cu peret, ii de frunzar s, i cu acoperis, ul de s, ovar verde.

Rîdeau frat, ii lui în pumni, dar s, i lui îi rîdea inima de
bucurie cînd se uita la verdeat, a cea frumoasă.

Dar cînd au adus taurul s, i i-au dat drumul la mijloc,
între cele trei grajduri, s, i l-au lăsat să-s, i aleagă după plac
adăpostul!?

Era zi de vară, caldă s, i cam cu zăduf; musculit, ele de
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tot felul deteră din toate părt, ile năvală asupra bietului de
dobitoc, care clătina mereu din cap s, i se apăra cît putea,
făcîndu-si vînt cu coada. Oris, icît de frumos s, i de puternic,
el tot fire de bou avea, s, i nu vedea nici turnulet, ele, nici
floricelele, ci se plimbă cîtva timp mai încoa, mai încolo
prin curte, apoi o luă drept spre umbra de verdeat, ă s, i intră
în coliba lui Petrea, dar intră încît nici cu bici de foc nu
l-ai mai fi putut scoate.

Cei doi frat, i, cel mare s, i cel mezin, rămaseră-ncremenit, i,
ars, i, fript, i.

— Prost dobitoc! grăi cel mai mare. Care va să zică,
s-a mîntuit: a intrat, Petre, la tine s, i al tău e.

— Asta e, vezi, asta! grăi cel mezin. A luat-o prostes, te
s, i n-ai ce să-i mai faci.

Nu degeaba se zice, că prostul s, i norocul umblă pe
acelas, i drum s, i la tot pasul se întîlnesc.

Mare catran pe cei doi frat, i mai mari cînd îl vedeau
pe Petrea fălindu-se cu taurul lui! Lasă că rîvnea fiecare
la el, dar nici că era as, a frumuet, e de taur pentru mutra
unui prostănac ca Petrea. Ce să facă el? cum să-i poarte
de grijă!?

— Măi Petre, grăi fratele mai mare. Hai să facem una,
ca să fie făcută: dă-mi taurul mie, că-t, i dau pentru el a
patra parte din partea mea.

— Atîta dau s, i eu ca să mi-l dai mie! strigă fratele
mezin, că om sunt doară s, i eu.

Petrea se uită zăpăcit cînd la unul, cînd la al¬tul din
frat, ii lui. Ar fi dat, ca să nu fie gîlceavă, dragă inimă, taurul,
dar nu s, tia căruia dintre amîndoi să-l deie, căci împărt, eala
fusese făcută frăt, este s, i a patra parte a unuia era întocmai
a patra parte a celuilalt.

— De! ce să fac?... zise el. Care dă mai mult, acela să-l
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aibă s, i să-l stăpînească.
— Dau jumătate! strigă fratele mai mare.
— Dau s, i eu tot atît! se îndărătnici cel mezin.
— Dau trei pătrimi! strigă iar cel mare.
— Dau s, i eu tot atît! se îndărătnici cel mezin.
— Dau tot ce am!
— Dau s, i eu!
As, a sunt oamenii cînd se îndrăcesc: chiar frat, i să fie,

nu se dau, nu se lasă, s, i dacă fratele cel mai mare s, i-ar fi
dat s, i căciula pe deasupra, s, i-o dedea s, i cel mezin pe a lui.
Pace s, i înt, elegere frăt, ească nu mai era cu putint, ă decît
dacă Petrea-s, i păstra taurul.

Ba nici as, a.
De cîte ori Petrea-s, i scotea taurul la păs, une s, i frat, i-l

vedeau, cearta era gata.
Era destul ca fratele mezin să se uite la el, pentru ca

fratele mai mare să se facă pară de foc s, i să-i strige:
— Ce te uit, i as, a!? Degeaba, că nu e al tău!
— Dar nici al tău! răspundea fratele mezin. Iar de

acolo înainte cearta se întet, ea s, i se nădea, încît îi prindea
noaptea ocărîndu-se unul pe altul.

Iar dacă nu se uita fratele mezin la taur si se făcea că
nu-i pasă, fratele mai mare crăpa de necaz si striga:

— Nu-l vezi? chiorule!
— Las’, că-l vezi tu, îi răspundea celalt, s, i iar se întet, ea

s, i se înnădea cearta.
„Vai de maica mea! îs, i zicea Petrea. Mare pacoste

taurul acesta! Ce să fac cu el ca să scap de gîlceavă!? Tot
mai bine ar fi fost să-l tăiem, cum am zis eu."

Vai ar fi fost însă de capul lui dacă s-ar fi încumătat să-
i pună cut, itul în piept, căci l-ar fi făcui mis-fărimis, fratele
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mai mare si cel mezin.
— Am, — zise el, — să-l duc la tîrg s, i să-l vînd, ca să

scap de el, celui ce-mi va da mai mult.
As, a a s, i făcut.
Într-o dimineat, ă, cînd l-a scos la păs, une, nu l-a mai

oprit la vaci, ci a plecat cu el la tîrg, ca să-l vîndă.
Petrea la tîrg! Mare încurcătură! Să-i zici „prostul

tîrgului", s, i nu alta!
Nu mai fusese adecă Petrca la tîrg, nu s, tia ce e tîrgul

s, i cum se tîrguiesc oamenii ; s, tia numai as, a, din auzite,
că la tîrg e multă lume s, i încă mai multă vorbă, că unul
întreabă, iar cellalt dă răspuns s, i că cel ce vrea să vîndă
mai scade din pret, , dacă nu i se dă cît cere.

„Las’ pe mine, că s, tiu eu! îs, i zise el. Pe mine n-are
nimeni să mă prostească."

Apucînd drumul de t, ară care ducea spre tîrg, el mergea
a-ndelete, ca omul care n-are grabă s, i s, tie să-s, i facă treaba,
taurul înainte si el pe urma lui, taurul mugind din cînd în
cînd, iar el ici fluierînd, ici cîntînd din frunză.

De la o vreme, începu să întîlnească oameni care ie
întorceau de la tîrg.

— Bun întâlnit, vere! îi zise unul mai doritor de vorbă.
Frumos taur! îl duci la tîrg? T, i-e de vînzare? Ce ceri pe el?

„Hait! am sosit în tîrg! îs, i zise Petrea. Acum tin-te
bine s, i nu te da!"

— Mult, am dumitale! îi răspunse apoi drumet, ului. Mi-
e s, i-l duc s, i cer o mie de lei si o sută de gologani s, i zece
parale, s, i cer atît, ca să am de unde să mai las.

— Mult, i bani, dar si taurul e frumos, îi răspunse omul,
care n-avea gînd să cumpere s, i-s, i căută de drum.

Peste put, in se întîlni Petrea cu alt om.

481



„As, a-i la tîrg: unul pleacă si altul vine", îs, i zise el.
— Frumos taur! grăi s, i acesta. T, i-e de vînzare s, i-l duci

la tîrg: ce ceri pe el?
— Nouă sute nouăzeci s, i nouă de lei s, i nouăzeci s, i

nouă de bani si nouă parale, răspunse Petrea, ca să arate
că s, tie să se tîrguiască.

Drumet, ul se uită cam cu coada ochiului la el s, i-s, i căută
de drum.

Iar se-ntîlni apoi Petrea cu alt drumet, s, i cu iar altul, la
fiecare pas cu cîte unul, cu mult, i de-a rîndul, s, i tot, i ziceau
că e frumos taurul s, i-l întrebau ce cere pe el, iară el, om
care s, tie să se tîrguiască, scădea mereu din pret, s, i-a tot
scăzut pînă ce nu mai avea ce să scadă.

„Mare bucluc pe capul meu taurul acesta! îs, i zise el
amărît. Tot, i întreabă, dar nici unul nu stă la tîrg. Ce va fi
avînd taurul acesta de nu vrea nimeni să-l cumpere!?

Ar fi fost în cele din urrnă-n stare să-l deie s, i de po-
mană — numai să scape de el.

Iată, în sfîrs, it, s, i unul care voia în adevăr să-cumpere.
Acesta se suci, se-nvîrti-mprejurul taurului.
Se uită la peptul lui s, i zise:
— Frumos pept!
Se uită la cerbice s, i zise :
— Minunată cerbice!
Se uită la cap s, i la coarne s, i zise:
— As, a cap si as, a coarne, mai înt, eleg s, i eu! Ei, ce să-t, i

dau pe el?
— Un leu — răspunse Petrea — s, i un gologan s, i o para:

nu mai am din ce să scad.
Omul se uită încruntat la dînsul.
— Spune vorba de om cu minte — îi zise — s, i nu-t, i
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bate joc de mine! Prea e frumos taurul ca să mi-l dai cu
as, a pret, s, i să vede că vrei să mă iei drept cine s, tie cine...

„Ahaha! îs, i zise Petrea înviorat. S, tiu acum s, i eu de
ce nu vrea nimeni să-l cumpere: prea e frumos, s, i se tem,
precum se vede, tot, i, ca să nu le fie pricină de gîlceavă,
cum mi-a fost mie, la casă."

— Să vii mai tîrziu, îi zise apoi omului, c-o să ne înt, elegem.
După ce apoi omul îs, i urmă drumul s, i se mai depărta,

făcu Petrea ce făcu s, i rupse unul din cele două coarne, ca să
nu mai poată zice nimeni că ele sunt prea de tot frumoase.

— Frumos taur! grăi un trecător. Păcat că are numai
un corn!...

Iar făcu Petrea ce făcu, s, i-l rupse s, i pe acesta, ca să nu
se mai oprească ochii lumii asupra lui.

Mai merse cît mai merse as, a cu taurul ciut s, i ciuf.
Călca t, ant, os, s, i-s, i purta nasul în vînt, ca omul care a s, tiut
să facă treabă bună. Acum însă drumet, ii treceau înainte
fără ca să-l mai întrebe dacă vinde ori nu taurul s, i cît cere
pe el.

“Se vede că-i supără urechile cele mari, care atîrnă de
să văd cît colo”, zise el, s, i-i tăie taurului mai întîi urechea
de la dreapta, apoi cea de la stînga, ba în cele din urmă s, i
coada, ca să nu-i mai atîrne nimic.

Te prindea mila cînd te uitai la bietul de dobitoc ciopîrt, it
s, i pocit, dar Petrea mergea tot t, ant, os, în urma lui, căci s, tia,
că nimeni n-o să mai zică s, i acum că prea e frumos, nimeni
n-o să se mai gîlcevească pentru el.

Nu-l mai întreba însă nici acum nimeni care e pret, ul
la care t, ine, s, i-i se urîse omului să-l tot ducă s, i să meargă
după el.

Păcatele mele! îs, i zise el. Ce-a căzut taurul sta năpaste
pe capul meu!? îmi vine să-i dau în cap, ca să se mîntuie
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odată!"
N-a făcut-o aceasta, dar, ca să-l mai dreagă, a potrivit-

o cum a putut-o. s, i l-a spetit de unul din picioarele de
dinapoi, încît călca biata vită s, oldis, s, i abia se mai mis, ca
de ici pînă colo.

Drumul de t, ară trecea cînd printre t, arini, cînd pritre
livezi s, i finet, e, cînd iar printre crînguri s, i păduri, cum trec
toate drumurile care duc departe. Sosind acum iar la o
pădure bătrînă — codru, nu alta, — taurul, chinuit cum
era, s-a oprit în umbra unui copac bătrîn si noduros, s-a
lăsat jos s, i n-a voit să meargă înainte.

“Bună s, i asta, zise Petrea, că obosit sunt acum s, i eu
s, i zor prea mare nu avem. As, a e cînd mergi la tîrg: mai
mergi, mai te opres, ti, ca să faci popas, s, i iară mergi, s, i iar
te opres, ti, că vreme e destulă pentru omul care n-are altă
treabă.”

Era as, a cam prin amurgul serii, s, i se pori vîntul, încît
fremăta codrul.

Copacul cel bătrîn s, i noduros pare-mi-se că scorburos,
căci începu să scîrt, ie din cînd în cînd în bătaia vîntului,
s, i de cîte ori scîrt, îia, se pornea din el un sunet parc-ar fi
scuturînd cinevs undeva o pungă de bani.

Petrea trase cu urechea.
Lihnit cum era să-s, i vîndă taurul, ca să se scape de el,

era în stare să intre în tîrg s, i cu copacii din codru.
„Mare minune! îs, i zise. Te pomenes, ti că e fermecat co-

pacul acesta, copac năzdrăvan, care vorbes, te pe scîrt, îite!"
— Nu cumva-t, i vine să cumperi taurul de s-a oprit

tocmai aici la tine? întrebă dînsul.
“Scîrt, i! scîrt, i!” făcu copacul clătinat de vînt s, i iar s-

auzi ceva parcă s-ar fi scuturînd o pungă cu bani.
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“Cum ai zis!? grăi Petrea. Mart, i, mart, i? Să t, i-l dau,
că-mi dai banii mart, i?”

Scîrt, i! scîrt, i!" făcu iar copacul.
“Bine, fie s, i mart, i, grăi Petrea. Se fac daraveri s, i pe

as, teptare, s, i mare lucru nu e să as, tept pînă mart, i. Vorba
omului e vorbă: un leu, un gologan s, i-o para s, i vin mart, i
să-mi iau banii.”

“Scîrt, i, scîrt, i, scîrt, i!” făcu copacul s, i-a treia oară, s, i de
aci înainte putea Petrea să se-ntoarcă cu gîndul împăcat
acasă.

S-a si întors linis, tit s, i a-ndelete, ca omul care s, i-a făcut
treaba s, i s, tie că nu mai are nici o grije.

A dat însă de dracul după ce a ajuns în fat, a frat, ilor săi.
Se bucura, ce-i drept, cel mare că n-o să mai poată

vedea cel mezin taurul, cel mezin, că cel mare n-o să-l mai
poată vedea, s, i se bucurau amîndoi, că nu-l mai are nici
Petrea, care se bucura s, i a scăpat de gîlceavă; au sărit însă
amîndoi i ca înt, epat, i de vespe cînd au aflat cui i-a fost
vîndut taurul.

— Auzi, prostul tîrgului! strigară ei. Curat ca în po-
veste, să intre în vorbă cu copacii de la marginea drumului
s, i să părăsească as, a frumuset, ă de taur zicînd că l-a vîndut!

Las’ pe mine, că s, tiu eu ce-am făcut! răspunse Petrea
tare încredint, at c-o să-s, i ia banii, pret, ul taurului.

S’a s, i dus mart, ea viitoare, cum fusese vorba, ca să s, i-i
ceară, dar copacul făcea si acum: „Scîrt, i, scîrt, i!"

Împrejurul copacului erau risipite ciolanele taurui, pe
care-l mîncaseră, precum se vede, lupii.

"Cum ai zis!? grăi Petrea. Iară mart, i, altă mart, i!? Tau-
rul l-ai mîncat, precum văd, pînă la ciolane, s, i cu banii mă
amîni!? Haid’, fie s, i asta! Te mai as, tept, că pe as, teptate t, i
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l-am dat, dar să s, tii că mart, ea viitoare nu mai vin cu mîna
goală, ci iau cu mine securea s, i ori îmi iau banii, ori te tai
— parcă n-ai fi stat niciodată în picioare.

As, a a s, i făcut.
Mart, ea viitoare a luat cu el securea — un securoi, nu

glumă, s, i, fiindcă copacul tot scîrt, îia s, i numai scîrt, îia s, i
acum, Petrea s-a suflecat, s, i-a mai strîns cureaua de la brîu
s, i dă-i cu securea, dă-i cu toată virtutea, ca să-l crape si
să-l doboare ca pe un nemernic care nu se t, ine de vorbă.

Copacul acela era scorburos, s, i-un nenorocit oarecare,
cine-o fi fost, fugind, pesemne, de niscaiva dus, mani care-
l urmăreau s, i neputînd să-s, i ducă cu sine comorile, le-a
ascuns în scorbură, cu gîndul de a veni apoi — as, a, mai pe
furis, — ca să s, i le ia. Se vede, însă, că n-a mai putut să se
întoarcă, deoarece, crăpînd copacul la loviturile de secure,
deodată începură să se verse din el bani, tot galbeni cu
zimt, ii neatins, i, noi-nout, i s, i sclipitori parcă ar fi ies, ind
chiar acum din tipar.

— As, a mai vii de acasă! grăi Petrea mult, umit. Acum
ne mai ajungem la vorbă. Ne cam încurcăm, ce-i drept,
că n-ai, precum se vede, mărunt, is, , dar o s-o descurcăm s, i
asta!

El luă apoi din grămadă un galben s, i plcă cu el acasă,
pentru ca să-l schimbe, să-s, i ia leul, gologanul s, i paraua s, i
să se întoarcă dup-aceea om cinstit, cu restul.

Frat, ii lui, cel mai mare s, i cel mezin, se uitară zăpăcit, i
unul la altul cînd aflară cum a dat el de bani. Vedeau ei
că în scorbura copacului e o comoară s, i că mare prostie a
făcut Petrea de n-a luat-o întreagă de acolo.

— Măi! Tare es, ti prostănac! îi zise fratele mai mare.
Nu vezi ta că copacul nu s-a tîrguit cu tine, ci t, i-a zis să
vii mart, i s, i să iei drept pret, al taurului tot bănetul ce vei fi
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găsind!?
Cam as, a i se păreau s, i lui Petrea lucrurile, căci copacul

în adevăr nu se tîrguise.
Dar e mult bănetul, foarte mult! grăi dînsul.
— Mult, put, in, cît o fi, întîmpină fratele mezin, no-

rocul nostru e! Fiindcă taurul era singur s, i nu l-am pu-
tut împărt, i, am lăsat-o la un noroc s, i norocul e că putem
împărt, i galbenii frat, es, te, cum a lăsat cu limbă de moarte
tata, fie iertat. „Unul mie, unul t, ie s, i unul lui!"

Asta o înt, elegea s, i Petrea: dac-as, a a lăsat tata cu limbă
de moarte, as, a trebuia să fie.

S, i-au înjugat dar frat, ii boii, fiecare la carul său s, i au
plecat să împartă comoara, s-o ridice să-s, i aducă fiecare
partea acasă.

Haide-haide, încetis, or, cum se merge cu carul cu boi,
numără apoi: „unul mie, unul t, ie s, i unul lui", cu băgare de
seamă, ca nici să nu îns, eli, nici îns, elat să nu fii, mai răsufli
put, in, mai schimbi o vorbă: pe înserate plecaseră, iar cînd
s-au pornit cu carele încărcate de galbeni spre casă, era în
amurgul diminet, ii s, i se mai porniseră s, i alt, ii la drum.

— Am păt, it-o! grăi fratele mai mare cînd zări un s, ir de
care ce veneau din cealaltă parte spre dîns, ii. Te pomenes, ti
că prind de veste că avem bani în care s, i ne omoară, ca să
ia banii de la noi. Voi să nu fit, i însă pros, ti, ci să le spunet, i,
dacă vă vor fi întrebînd, că avet, i în car fie porumb, fie
mălai mărunt, el, fie orz pentru păsări.

— As, a o să facem! răspunse fratele mezin.
Întîlnindu-se apoi cu drumet, ii, aces, tia le deteră, cum

se obis, nuies, te între oameni, binet, ele cuvenite s, i-i între-
bară de unde pînă unde s, i ce duc în care.

Iacă, nis, te porumb, mint, i fratele mai mare.
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Iacă, nis, te mălai mărunt, el mint, i fratele mezin.
Petrea însă nu mai mint, ise încă în viat, a lui, nu s, tia să

mintă nici acum s, i nu s, tia ce să răspundă.
Ca să nu supere însă pe frat, ii lui, el o scaldă în două

ape.
— Bani buni, răspunse el, as, a s, tiu eu, dar nenea zice

să vă spun că e orz pentru păsări.
— Bani buni să iei pentru el! răspunseră drumet, ii

căutîndu-s, i de drum.
Ce să le vadă apoi ochii după ce au sosit acasă!
În carul fratelui mai mare era porumb s, i numai po-

rumb, în carul fratelui mezin era mălai mărunt, el s, i numai
mălai mărunt, el, iar în carul lui Petrea rămăseseră întregi
s, i neatins, i galbenii pe care-i încărcase.

Cei doi frat, i mai mari rămaseră uitîndu-se buzele um-
flate unul la altul. S, tie însă omul des, te să iasă din oris, ice
încurcătură.

— Vezi tu, măi, ce e norocul cînd se t, ine de capul omu-
lui! zise fratele mai mare. Ce am face noi cu atîta bănet
dacă n-am avea ce să mîncăm. Ca să nu murim de foame,
Dumnezeu a rînduit ca unul să aibă porumb, altul mălai
mărunt, el, iar al treilea bani, ca să le împărt, im frăt, es, te
toate. O banit, ă mie, una t, ie s, i una lui!

— Cum a lăsat tata cu limbă de moarte, grăi Petrea,
care înt, elegea si el că as, a are să se facă.

Se puseră dar din nou la împărt, eală.
Cînd colo... caută încoa, caută încolo, scociores, te, răstoarnă-

le toate de-a valma, fă-le val vîrtej: n-aveau si n-aveau la
casa lor banit, ă, cu care să măsoare.

— Haid’! îi zise fratele mai mare lui Petrea, dă fuga în
vecini, la popa, s, i roagă-l să ne împrurnut pînă pe-nsărate
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banit, a lui. Să nu te pună însă păcatele să-i spui că avem
s, i bani de împărt, it, te pomenes, ti că se pune la pîndă, s, i-i
hapsîn popa, face ce face ca să rămînem fără de ei.

— Mie-mi spui!? răspunse Petrea. Las’ pe mine, că
s, tiu eu cum să-l iau pe popa!

Pe aci-i fu apoi drumul, cu un picior în prag cu altul în
portit, a popii.

— Să ne dai, zise, pînă pe-nserate cu împrumut banit, a,
că t, i-o dăm cu camătă cu tot, dar să nu crezi că sunt nis-
caiva bani ceea ce măsurăm cu ea. E porumb s, i mălai
mărunt, el s, i ce-o mai fi.

Popa îi dete banit, a s, i rămase pus pe gînduri. Nu i se
părea lucru curat vorba cu banii. De! îl s, tia pe răposatul
om bogat, s, i mare minune n-ar fi fost sa le fi lăsat feciorilor
săi vreo comoară, pe care o împart „cu banit, a mea între
dîns, ii".

„De! mai s, tii!? îs, i zise. Nici cu gîndul n-ai gîndi de
unde-t, i sare iepurele! Ia să-mi caut eu treabă."

Un rînd dar, două, umplură s, i des, ertară frat, ii, s, i cînele
începu să latre, as, a, mai rar, apoi tot mai întet, it s, i în cele
din urmă parcă l-ar fi apucat ceva totul de aproape. Nu
mai rămînea îndoială că e prin apropiere cineva care dă
năvală s, i nu vrea o dată cu capul să o ieie înapoi.

— Teamă mi-e, Petre, zise fratele mai mare, iar ai făcut
vreo prostie s, i popa stă la pîndă, lătratul ăsta nu-i a bine:
ia du-te s, i vezi, ce e s, i cum.

Petrea ies, i într-o săritură s, i, ies, it, rămase cu gur a
căscată.

Ce era adecă?
Popa, nemaiputîndu-s, i stăpîni rîvna, în adevăr ies, ise,

ca să steie la pîndă. Cînd era însă să treacă peste gardul
de pari, l-a zărit cînele s, i a sărit la el. Dă cînele să-l tragă
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jos, dar dă s, i popa să sară înapoi s, i, cum era cuprins de
spaimă, s, i-a pierdut sărita, a căzut într-un par s, i-a rămas
înfipt în el într-o t, eapă, încît se zbătea ca vai de el dînd
din mîni s, i din picioare.

Aoleo! strigă Petrea s, i, om milos, alergă să-i vie într-
ajutor s, i să-l scoată cumva din t, eapă.

Popa se zbătea însă ca scos din mint, i, s, i cu cît mai rău
se zbătea, cu atît mai adînc intra parul ascut, it în el. Cînd
Petrea sosi la el, parul era intrat adînc de tot si abia mai
putu să prindă vorbele:

— Săi, taică, s, i mă scapă, că n-o să mai stau cît voiu
mai trăi la pîndă!

Nici n-a mai stat, că acolea i s-au înfundat zilele.
— Am păt, it-o! strigă Petrea cuprins de groaza după

ce se întoarse la frat, ii lui. A murit popa tras în t, eapă s, i-o
să ne scoată pe noi vinovat, i de a-l fi omorît.

Fratele mezin, cuprins s, i el de groază, luă ce-i căzu la
îndemînă, sacul cu galbeni în spinare, s, i-o porni gata de
fugă.

— Stat, i, măi! strigă fratele mai mare, care era s, i mai
cu minte. At, i căpiat, de-o luat, i atît de-a razna!? Domol, cu
chibzuială, că graba strică treaba! Să-l luăm pe popa de
acolo unde-o fi, să-l aducem aici, să batem un cui mare în
us, ă s, i să-l spînzurăm de el, că lumea o să zică că a venit să
fure s, i, temîndu-se ca nu cumva să fie prins, s-a spînzurat
el însus, i.

— As, a-i! grăi fratele mezin dezmeticit. Să-l aducem,
să batem cuiul s, i să-l spînzurăm.

Cît ai da din palme, o s, i făcură aceasta, apoi o luară la
sănătoasa, fratele mai mare cu un sac de galbeni înainte,
fratele mezin cu alt sac după el, iară Petrea, ca cel mai
mic, în coadă cu un sac de mălai mărunt, el, ca să aibă s, i de

490



mîncare.
— Trage, prostule, us, a după tine! strigă fratele mai

mare fără ca să se mai uite înapoi.
— Să trag us, a după mine!? Cum s-o trag!? îs, i zise

Petrea buimac.
El aruncă sacul, scoase us, a din t, ît, îni, o luă cu popă cu

tot în spinare s, i porni după frat, ii săi, care se duceau cum
se duce omul care vrea să scape de o primejdie mare.

S-au dus ei as, a s, i s-au tot dus, pînă ce n-au ajuns într-
un codru des, unde i-a prins noapte

— Ptiu! spurcăciune de om! strigă fratele mai mare
cînd îl văzu pe Petrea ducînd us, a-n spinare cu popă cu tot.

Era-n codrul cel des s, i-ntunecos urît să tot fugi. Se
auzea, parcă, pe ici, pe colo clefăit de lupi, normăit de urs, i
s, i scîs, nituri de fel de fel de alte fiare, care puteau în fiecare
clipă să sară la ei s, i să-i sfîs, ie, ca să-s, i facă pofta de fiare.
Popă mort în spinare le mai trebuia lor!? De unde s, tii ce
e-n stare să-nceapă un popă mort!?

— Ei, bine! N-am decît să-l arunc, grăi Petrea, care
gîfîia ducîndu-l de atîta timp.

— Ferit-a sfîntul! strigă fratele mezin. Te pomenes, ti
că, văzîndu-se singur, se dezleagă s, i se ia după noi.

— As, a-i, stărui fratele mai mare. Acum, noaptea, e
puterea mort, ilor: t, ine-l de-aproape; nu-i da răgaz!

S-au mai dus ei as, a, unul înainte, cellalt după el s, i al
treilea-n coadă, dar era întunerec s, i urît, nu s, tiau unde se
duc s, i erau obosit, i de abia-i mai duceau picioarele. Ce să
facă!? Ar mai fi dat ei să odihnească, dar le era frică s, i de
una, s, i de alta, s, i de toate, căci nu s, tii ce se ives, te-n timp
de noapte-n mijloc de codru des.

Ca oameni cu minte, îs, i căutară-n cele din urmă un
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copac mare s, i crăcănat, se urcară în el s, i se cuibăriră tot, i
trei între crăcile lui, ca să mai răsufle, ba să s, i doarmă
chiar, dacă vor fi putînd.

— Măi Petre! grăi fratele mai mare. Să nu te pună
păcatele să adormi: stai de pază, ca să ne vestes, ti dacă s-ar
ivi ceva, s, i bagă de seamă la popa, ca nu cumva să ne facă
vreo poznă. După ce ne vom fi făcut apoi rîndul, stăm noi
de pază s, i-o să dormi tu.

Petrea răzămă us, a de două crăci s, i-o sprijini de tru-
pina copacului, pipăi cuiul din ea, ca să vadă dacă e t, eapăn,
puse mîna pe funia de la gîtul popii s, i se-ncredint, ă că e
bine strînsă.

— Grija mea! răspunse apoi. De mine capul să nu vă
doară. Dormit, i linis, tit, i ca la voi acasă, că stau eu de pază.

Mai stete apoi cît mai stete uitîndu-se cu ochi de pisică
pînditoare cînd înainte, cînd înapoi, cînd la dreapta, cînd
la stînga.

Deodată, el îs, i opri răsuflarea.
Se auzea parcă prin apropiere fîs, îit de frunze, ba peste

put, in se iviră prin întunerec nis, te mogîldet, e în chip de
om, una, două, trei, multe, tocmai douăsprezece, s, i încă
una pe deasupra.

Erau doisprezece tîlhari de codru, haramine adevărate,
cu căpitanul lor, harambas, a, care era al treisprezecelea, s, i
veneau încărcat, i de fel de fel de scule, mătăsuri, catifele
s, i alte scumpeturi pe care le adunaseră de pe ici, de pe
colo, s, i se opriră tocmai sub copacul cel crăcănat, ca să
poposească s, i să-s, i facă rost de masă bogată.

Inimile celor trei frat, i se făcură cît un purice.
— Ne-am topit! s, opti fratele mai mare. Ne zăpsesc s, i

iau sacii cu galbeni de la noi.
— Ba te pomenes, ti că ne mai s, i strîng de gît, adăugă
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fratele mezin.
— S, i ne spînzură de crăcile copacului, zise Petrea. Urît

lucru să stai pitit între crăcile copacului sub care poposesc
doisprezece tîlhari de codru cu căpitanul lor, harambas, a.

Ei se puseră să adune vreascuri si crăci, ca să-s, i facă
foc, s, i adunau s, i tot adunau, cum adună tîlharii, ca să facă
foc tîlhăresc.

— Aoleo! s, opti Petrea după ce focul fu aprins. Ne-
neacă-n fum! ne pârjolesc!

— Taci măgarule, că ne dai de gol, îl mustră fratele
mai mare.

— S, i ne duci la pierzare, adaogă fratele mezin.
— Bădit, ă! grăi peste cîtva timp Petre, îmi vine să

tus, esc, că mă îneacă fumul.
— Taci! Stăpînes, te-te! se răsti fratele mai mare.
— Bădit, ă! grăi iar Petrea, m-apucă sughit, ul.
Fratele mezin îi dete un ghiont.
Tîlharii luară-n vremea aceasta un berbece pe care-

l aduseseră cu dîns, ii, îl tăiară, îl traseră as, a nejupuit în
frigare s, i-ncepură să-l frigă.

— Mă-năbus, , bădit, ă! s, opti Petrea înecat de fumul cel
greu al lînei date la pîrjol.

Frat, ii lui îi deteră fiecare cîte un ghiont, des, i se-năbus, eau
s, i ei.

Tîlharii aceia prădaseră, din întîmplare, s, i o biserică,
din care luară cu dîns, ii, între altele, s, i un sac de tămîie.
Fiindcă e păcat să prazi biserici, mai unul, mai altul dintre
dîns, ii era cuprins de căint, ă s, i, fiindcă lui Dumnezeu îi
place mirosul de tămîie, luară, ca să îmblînzească mînia
lui Dumnezeu, fiecare cîte un pumn de tămîie s, i-l aruncară
în foc, încît se ridică deodată spre cer un fum curat, de
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care mirosea toată pădurea.
— Eu strănut, bădit, ă! s, opti Petrea. Nu mai pot! stră-

nut!
N-au ajuns frat, ii lui să-i dea cuvenitele ghionturi, cînd

el s, i strănută un strănutat, încît răsună toată pădurea, se
zgudui el si se cutremură us, a cu popa, de cheia se suci în
ea s, i căzu din zăvor în mijlocul haraminelor.

Cei doi frat, i, cel mare s, i cel mezin, rămaseră pe ju-
mătate mort, i, iar tîlharii săriră deodată în picioare s, i tot, i
doisprezece dimpreună cu căpitanul lor rămaseră cu nasul
în sus, uitîndu-se în copac, de unde auziseră strănutul s, i
de unde căzuse cheia.

Acum era acum!
Fiindcă jos era lumina focului, iară sus era s, i fum, s, i

întunerec, s-au înholbat tîlharii cît s-au înholbat, dar n-a
putut să deslus, ească nici unul nimic.

— Măi, dar blegi mai suntet, i! grăi în cele din urmă
unul mai cuminte s, i mai cu frica lui Dumne¬zeu. Nu
vedet, i voi că s-a ridicat fumul de tămîie pîn’ la poarta rai-
ului s, i Sf. Petre a strănutat s, i de bucurie ni-a arunca cheia
raiului, ca să intrăm după plac fiecare la rindul lui?

— Numai să nu fi vrut cumva-n supărarea lui cea pă-
gînească să ne lovească cu ea în cap, întîmpină altul mai
fricos.

— Se poate s, i asta, zise altul.
— Mai s, tii?! grăiră iar alt, ii, s, i o grea îngrijare îi cu-

prinse, ca pe nis, te oameni păcătos, i ce erau.
— Bădică, zise iar Petrea, cade us, a cu popă cu tot, nu

mai pot să-l t, iu pe popa...
S, i nici n-a zis-o bine, cînd, „hurduluc", a s, i lunecat

us, a s, i-a căzut cu popă cu tot în mijlocul nenorocit, ilor de
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tîlhari.
— Ne-am topit! strigară ei. Iaca s, i Sf. Petru, el însus, i,

cu poarta raiului cu tot!
Cuprins, i apoi de groaza păcătosului, ei o tăiară la fugă

dimpreună cu căpitanul s, i se risipiră ca puii de păturniche,
lăsînd acolo s, i berbecul cel fript în coaja lui, s, i sculele, s, i
mătăsurile, catifelele s, i celelalte scumpeturi, s, i sacul cu
tămîie, tot ceea ce adunaseră prădînd azi ici, mîne colo.

— Ha-ha-ha! începu să rîda Petrea, mare grabă v-a
apucat!

Rîdeau acum s, i frat, ii lui, cel mare s, i cel mezin: le plă-
cea comedia, că era frumoasă s, i neas, teptată, s, i nu te-ai fi
săturat să-i vezi pe tîlhari fugind ici cu genuchele-n nas,
colo cu călcîiul în ceafă.

Văzîndu-i pe tîlhari spulberat, i, frat, ii se deteră jos din
copac s, i se aruncară asupra boccelelor rămase-mprejurul
focului. Acum însă nu mai făcură împărt, eală frăt, ească, ci
luă pe apucate fiecare ce-i cădea la-ndemînă s, i ce putea
să-ncarce s, i să ducă. Pe cînd fratele cel mare s, i cel mezin
se ghiftuiră cu scule, cu mătăsuri, cu catifele s, i cu alte
scumpeturi, Petrea — el tot el — scoase cut, itul de la brîu
s, i, lihnit cum era de foame, începu să taie din berbecele
fript de tîlhari s, i să mănînce, să mănînce cum s, tie omul,
care numai la pîntecele lui se gîndes, te s, i nici n-aude, nici
nu vede pînă ce nu se satură.

Sătul în cele din urmă, el se uită-mprejur s, i se pomeni
singur.

Frat, ii lui, încărcat, i odată cu de toate, o luaseră la sănă-
toasa pentru ca nu cumva tîlharii, viindu-s, i în fire, să-s, i
schimbe gîndul, să se-ntoarcă s, i să-i prade.

Rămăsese Petrea numai el singur cu popa.
— Sărac de tine, popă, grăi dînsul. Te-ai sucit s, i tu s, i
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te-ai învîrtit, s, i tot ai făcut un lucru cres, ¬tinesc s, i după
moartea ta. N-am, însă, nici eu să te părăsesc păgînes, te,
ca să te mănînce corbii, s, i vulturii, s, i fiarele codrului.

Om cu suflet cres, tinesc, el se puse dar pe lucru s, i în-
cepu să scurme pămîntul cu cut, itul cel mare, ca să facă
groapă s, i să-l înmormînteze pe popa.

— Biet de sufletul tău! grăi apoi. De murit, ai mu-
rit fără de luminare, de bocit, nu te-a bocit ni¬meni, de
prohod, n-ai avut parte: să-t, i dau cel put, in tămîie, ca să-t, i
treacă sufletul cu fumul ei în cealaltă lume.

El luă apoi cos, ul de tămîie s, i-l des, ertă peste jăratecul
rămas în vatra tîlharilor.

Acum da, fără doar s, i poate se ridică fumul s, i se-nălt, ă
pînă la poarta raiului, unde s, edea Sfîntul Petre, care s, tia
că tămîia a fost pusă cu inima curată pe foc.

Nici c-a mai stat mult pe gînduri, ci s-a pornit, acum
cu adevărat s-a pornit de-acolo de sus din cer s, i nu s-a mai
oprit decît în fat, a lui Petre, care s, edea pe un bus, tean s, i se
uita cum se ridică fumul de tămîie.

— Bun găsit, nepoate, îi zise Sf. Petre cu blîndet, ea lui
de om bătrîn. Dar ce mai faci?

— Păi ce să fac!? Iacă, stau si eu pe bus, teanul ăsta,
răspunse Petrea uitîndu-se în ochii mos, neagului. De sătul,
sunt sătul, pe frat, ii mei i-au dus vîntul s, i păcatele lor, pe
popa l-am îngropat; nu mai am altă treabă decît să stau.

— Bine faci, nepoate, grăi. Sf. Petru, i se cuvine odihna
omului care s, i-a făcut treaba. S, i fiindcă bunului. Dum-
nezeu din cer i-au plăcut s, i-i plac faptele tale, am venit la
tine trimis de el, ca să te laud în numele lui.

— Mult, ămim dumitale, grăi Petrea ridicîndu-se put, in
de pe bus, tean.

— S, i mi-a poruncit bunul Dumnezeu — urmă Sf. Petre
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— să-t, i spun să ceri ceva de la el, că t, ine să aibă mult, umirea
de a-t, i împlini o dorint, ă, oris, icare ar fi ea.

— Nu cer nimic; n-am nici o dorint, ă! răspunse Petrea
foarte răspicat.

— Nu se poate, tizule, stărui sfîntul cu barbă scurtă
s, i creat, ă, împotriva lui Dumnezeu nu poate nimeni să se
pună; el le s, tie toate s, i toate le poate: cînd zice să ceri,
trebuie să ceri, cînd ît, i dă, trebuie să iei!

— Dară-i as, a s, i merge pe de-a sila, ce rnă mai întreabă
pe mine!? răspunse Petrea.

— Nu te obrăznici, omule! îl mustră purtătorul cheilor
de la rai. Cere-t, i bogăt, ii cîte vrei, c-o să le ai.

— Am, răspunse Petrea, destule, s, i-nu s, tiu ce să fac cu
ele. Belea, nu altă!

— Cere sănătate! urmă Sf. Petre.
— Nu mă vezi!? răspunse Petrea. Cum as, putea s-o

cer cînd o am?
— Cere-t, i viat, ă lungă! stărui Sf. Petre.
— Auzi vorbă! întîmpină Petrea. Să cer punga cînd nu

s, tiu ce-i în ea? De unde s, tiu eu ce-am cerut cînd cer viat, ă.
— Cere noroc! se răsti Sf. Petre perzîndu-s, i răbdarea.
— Mai norocos decît mine cine se simte!? răspunse

iar Petrea. Lăsat, i-mă cum sunt, că mai bine decît as, a nu
poate să-mi fie.

Sf. Petre, care s, tia mai bine decît oris, icine ce e porunca
de sus, se apropie s, i-i s, opti cu glas adimenitor la ureche:

— Cere-t, i, prostule — îi zise — nevastă si copii si casă
cu rost.

— Aoleo! grăi Petrea dîndu-se trei pas, i înapoi. Nu t, i-e
rus, ine, om bătrîn, să mă ispites, ti!? Asta o as, tept, i pe tăcute,
că vine cînd e să vie, s, i nu pot, i să scapi de ea.
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Sf. Petru îs, i încret, i acum sprîneenele.
Văzînd că nici as, a, nici as, a n-o scoate la capăt cu el,

întoarse foaia.
— Nu-nt, clegi, omule, că-i poruncă, s, i la porunca lui

Dumnezeu trebuie să te supui! îi zise cu as¬prime.
— Dacă e pe poruncite — răspunse Petrea, n-am în-

cotro, s, i pe sufletul tău să fie. Iacă, cer... ce să cer!? Cer —
grăi, ca să ceară ce nu i se poate da — cer să-mi dea nis, te
cimpoi de t, înt, ar.

Nu s, tia, biet de el, că pe Dumnezeu nu poate nimeni
să-l îns, ele, că lui Dumnezeu oris, ice ai cere tu, ît, i dă ce-t, i
vrea el.

Sf. Petru se depărta dar, s, i cît dai în palme se s, i în-
toarce cu cimpoile de t, înt, ar, nis, te cimpoi subt, iri de abia
puteai să le vezi cu ochii s, i le t, ineai în mînă fără ca să sîmt, i
că ai ceva!

— Uite, băiete, iacă cimpoile pe care t, i le-ai cerut, s, i să
s, tii că atunci cînd cînt, i din ele, ît, i pere t, ie s, i le pere celor
ce te-ascultă s, i foamea, s, i setea, s, i supărarea, s, i durerea s, i
oboseala, te simt, i ca-n slava cerului s, i joacă toate împreju-
rul tău. As, a să s, tii! zise Sf. Petre, s, i se făcu nevăzut.

Petrea rămase ca un căzut din cer, uitîndu-se cînd în
zarea în care se perduse sfîntul, cînd la cimpoile pe care
abia putea să le vadă s, i simtă între degetele lui s, i-n care
nu-ndrăznea să sufle, ca să le-nfoieze.

— Iată-mă s, i cu cimpoi, grăi în cele din urmă, dar nu
s, tiu ce să fac cu ele.

Cum stătea însă el as, a, iată că lupii din codru, care
mus, inaseră mirosul de berbec fript în coaja lui, începură
să se adune, s, i peste put, in el se văzu-n’unjurat din toate
părt, ile de haita flămîndă s, i cu ochi scînteietori, nis, te lupoi
mari, care clefăiau s, i-s, i arătau pe rînjite dint, ii, gata să-l
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sfîs, ie s, i să-l mănînce.
— Stat, i, grăi dînsul, că am eu leac s, i pentru blănile

voastre! Dacă vi-e foame, vă satur eu! zise, apoi suflă o
dată-n cimpoi si începu să cînte cum îl duceau degetele.

Acum să vezi lucru nemaipomenit! Lasă că frica i-a
trecut într-o clipă, dar lupii se-nblînziră s, i începură să
deie ca nis, te căt, elus, i din coadă, apoi se porniră să joace,
să salte, să se deie de-a tumba s, i să facă fel de fel de-nvîrti-
i, încît era mare frumuset, e să-i vezi s, i te sîmt, iai ca-n altă
lume.

Vazînd as, a, Petrea plecă mergînd înainte, ca să iasă
cumva din codru la luminis, s, i la lume cu oameni, că i se
urăs, te omului singur s, i la alt, i oameni îl trage firea. Lupii,
după el, tot săltînd, jucînd, dîndu-se de-a tumba s, i făcînd
fel de fel de alte giumbus, uri.

Cînd fu, colea, prin revărsatul zorilor de zi, Petrea ies, i
la marginea codrului s, i văzu ’ntinzîndu-se ’n fat, a lui t, arini
s, i livezi s, i finet, e ca pretutindeni unde omul e om la el
acasă.

“As, a! îs, i zise. Acum e s, i mai bine!”
Lupii, cînd el încetă a mai cînta din cimpoi, se speriară

de luminis, s, i o luară la fugă, întorcîndu-se acasă la ei, în
desimea cea-ntunecoasă a codrului.

Petrea — ce să facă? — încotro să apuce? unde se ducă?
A luat-o as, a pe cîmp, printre t, arini s, i livezi s, i ici, pe

colo s, i peste ele, s-a dus si s-a tot dus, pînă ce a ajuns la
un sat cu oameni, iar aici s-a oprit la casa popii, că popa e
fruntea satului.

— Bună ziua, părinte!
— Noroc bun, fiule! Dar de unde s, i pînă unde?
— Vin de acasă, părinte, s, i nu mai s, tiu de unde am
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plecat, pe unde am fost, unde am ajuns s, i-ncotro să apuc.
Popa, om cu multă pricepere, a înt, eles din vorbele

aceste că are a face cu un om zăpăcit, care a pierdut cără-
rile, umblă buimac s, i nu-s, i găses, te rostul.

„As, a om îmi trebuie mie, îs, i zise; nici de ici, nici de
colo, sade unde s, i cum îl pui".

— Să intri, băiete, urmă, slugă la mine, că ai put, in de
lucru s, i-t, i dau simbrie bună. Uite, urmă iar, diminet, ile te
scoli, rînes, ti prin grajduri, apoi mai stai, după aceea duci
vitele la adăpat s, i le dai nutret, s, i iar stai, în urma tai lemne,
faci focul la bucătărie s, i iar stai, în sfîrs, it, pleci cu caprele
la păsune s, i stai toată ziua fără de nici o treabă, iară după
ce te-ntorci cu caprele, tot ca dimineat, a, mai faci cîte ceva
s, i stai s, i iar stai. Iar simbria o să fie pe an s, apte capre cu
iezii lor s, i-un t, ap cu coarnele răsucite, ca să nu pleci de la
casa mea cum ai venit.

— Să intru, părinte! grăi Petrea, s, i rămase slugă la
casa popii, ca să aibă s, i el rost în lume.

Le-a făcut apoi, dimineat, a, toate cîte erau de făcut s, i-
ar mai fi stat să răsufle dac-ar fi avut cînd s, i unde; vai, însă,
de sufletul lui după ce a ies, it cu caprele popii la păs, une.

Îndată ce-a ajuns acolo, s-au risipit parc-ar fi intrat
tot, i dracii-n ele. Una se urca pe stînci, alta se cobora-n
gropi, iar alta sărea s, ant, urile, rodea coaja de la copaci ori
se vîra prin garduri la varza vecinului. Nu degeaba e dată
capra s, i la poarta cerului în paza necuratului: alerga omul
cu limba scoasă cînd în jos, cînd în sus, cînd dreapta, cînd
la stingă, dar nu era-n stare să adune s, i să le t, ie la un loc.

— Stat, i, zise el în cele din urmă, că n-o să fit, i voi mai
cu mot, decît lupii: am eu leac s, i pentru bărbile voastre!

El scoase apoi cimpoile s, i-ncepu să cînte.
Ca trase pe sfoară se adunară caprele cu iezii lor s, i
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cu t, apii cei cornurat, i împrejurul lui s, i porniră pe un joc
nebunesc cum numai caprele s, tiu îndruga. Nu le mai era
acum nici foame nici sete s, i tot neastîmpărul firii lor se
potolea îl jocul care făcea să le tremure bărbile lungi s, i
urechile atîrnate.

A stat dar Petrea toată ziua în umbra uniui tei cu frun-
zele late s, i a cîntat în mijlocul caprelor, care se uitau cu
drag la el urmîndu-s, i jocul. Seara însă, cînd s-au întors
acasă, caprele erau lihnite de foame, că nu le mai cînta
Petrea din cimpoi, s, i au tăbărît pe gardul popii de l-au
stins ca lăcustele.

A doua zi tot as, a si a treia nu altfel.
— Taică părinte — grăi preuteasa, care era cam pestrit, ă

la mat, e — mie nu mi se pare lucru curat ce mi-e dat să
văd. Nu s, tiu ce o fi făcînd omul ăsta al nostru cu caprele,
că se-ntorc seara flămînde, dau s, i mai put, in lapte s, i ne
rnănîncă toate gardurile.

— Cam as, a mi se pare s, i mie, răspunse popa, care popă
s, i om cu frica lui Dumnezeu din vorba vestei sale nu ies, ea,
că t, inea să aibă pace-n casa lui.

— Ia du-te tu — urmă preuteasa — s, i stai la pîndă, ca
să vezi ce e s, i cum.

Mai că da, mai că ba, mai că se cuvine, mai că nu, după
multă tura-vura rămase, nici că s-ar fi putut altfel, pe a
preutesei, s, i zorile diminet, ii următoare popa se duse s, i
se ascunse într-un mărăcinis, , ca să stea la pîndă s, i să-l
prindă pe Petrea cu ocaua mică.

Vai de mama lui, că-n rău ceas l-a făcut!
Se porniră caprele, s, i iezii, s, i t, apii la joc cînd Petrea

începu să cînte din cimpoi, dar se porni cu atît mai vîrtos
popa, care avea fire de om, s, i tremurau bărbile t, apilor, dar
mai rău tremura barba popii, căruia spinii din mărăcini
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îi sfîs, iau hainele s, i-i zgîriau pielea s, i obrajii de-t, i era mai
mare mila de el. Nu-l usturau însă pe popa zgîrieturile, nu-
l obosea jocul, nu-l supăra nimic, căci cimpoile le stingeau
toate s, i-i îndulceau firea de se uita s, i el cu drag la Petrea
s, i, de cîte ori sălta-n joc, îs, i zicea: „I-o dau! i-o dau!" Un
copil avea s, i el la casa lui, o fată, boboc de fată, s, i era gata
acum să i-o deie s, i pe aceasta lui Petrea de nevastă, căci
as, a ginere nu-s, i mai putea găsi.

Toată ziulica a dus-o as, a, s, i nu i-ar fi părut rău dacă
s-ar fi lungit ziua — una din trei.

Ce-a păt, it apoi cînd, seara, s-a-ntors acasă cu hainele
zdrent, uite, cu barba-ncîlcită s, i cu trupul plin de zgîrieturi
asta-i altă vorbă, pe care t, i-e s-o las, i încurcată.

— Om es, ti tu s, i bărbat, s, i popă, cogeamite popă!? îl
mustră preoteasa. Un prostănac ca el să te facă astfel de
rîsul lumii s, i de batjocura copiilor!

— Taci, muiere, s, i-t, i pune pază gurii, că nu s, tii tu ce
e aia! se dezvinovăt, i popa. As, vrea să te văd pe tine, ce-
ai face cînd l-ai auzi cîntînd din cimpoile lui! Chiar în
biserică dac-ai fi, n-ai putea decît s-o pornes, ti pe joc.

— Eu? as, a cum mă vezi aci! strigă preuteasa. Eu să
joc, dacă nu vreau!? Asta as, vrea s-o văd! Eu nu mă las,
nu mă dau, nu mă pornesc nici dac-ar fi să crap! Nu sunt
doară o motoloagă ca tine.

— Bine! îi zise popa. Las’, c-o să-t, i văd virtutea! O să-l
pun, cînd s-o întoarce, să cînte s, i-o să te văd dacă te mai
t, ant, oses, ti ca acum.

Nu-i dedea maichii preutesei mîna să zică nu, a rămas
dar ca Petrea să-i cînte din cimpoi după ce se va fi întors
cu caprele.

S, tia dînsa că n-o să joace, dar cu cît rnai aproape era
timpul ca Petrea să se-n toarcă, cu atît mai îngrijată se
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simt, ea dînsa.
„De unde s, tii — îs, i zicea — ce fel de drăcii o fi avînd

prostul acela, s, i rus, ine tot n-as, vrea să pat.
Ea-s, i căuta dar o ascunzătoare, cînd auzi tălăngile

turmei de capre. Dar unde să se ascundă, în vreun butoi
din pivnit, ă? Prea era înfundat. Ea se urcă răpede-n pod,
dete peste lădoiul în care-s, i t, inea caierele de in s, i de cînepă,
sări-n el trase capacul, ca să se-nchidă bine, apoi rămase
acolo pitită s, i oprindu-s, i răsuflarea.

Au găsit însă sunetele cimpoilor pe biata femeie s, i-n
fundul lăzii, s, i cînd Petrea a început să cînte, s-a pornit s, i
ea pe joc, s, i dă-i acolo unde se vîrîse, dă-i cu toată virtutea,
încît juca si lădoiul cu ea — hodoronc! hodoronc! pînă ce
n-a ajuns în gura podului, de unde a căzut — hurduluc! —
în tinda casei.

— O dau! i-o dau! strigă preuteasa, gata’ s, i ea să s, i-l
facă ginere pe Petrea.

S-a făcut apoi nuntă mare ca la casa unui popă, s, i iată-l
s, i pe Petrea om cu rost, cu casă s, i cu masă, ba-n urmă s, i
cu copii.

Iară cînd avea vreun neajuns, vreun necaz, vreo supă-
rare ori cînd i se punea ceva de-a curmezis, a, îs, i lua cimpo-
ile, cînta s, i toate erau bine.

Cine o s, tie mai departe, mai departe s-o spună.
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Limir-Împărat

A fost ce-a fost... a fost odată o văduvă care avea o fată,
Lia, s, i văduva era săracă de nu mai s, tia cum să-s, i înnoade
zdrent, ele, iar Lia, fata ei, se făcuse harnică de cres, teau
flori pe unde-i călca piciorul s, i da muguri lemnul uscat
când ea punea mâna pe el.

Diminet, ile, când se des, tepta din somn, văduva sus-
pina din greu, căci nopt, ile o visa totdeauna pe fata ei vo-
ioasă s, i fericită înconjurată de bogăt, ii s, i gătită ca o împă-
răteasă, s, i grea mâhnire o coprindea când o vedea săracă
s, i îmbrăcată în vestminte făcute din căpătate, dar peste
put, in fat, a mamei iar se înveselea, căci Lia era s, i în sărăcia
ei tot voioasă s, i fericită, parcă ar fi încunjurată de bogăt, ii
s, i gătită cum o visase, ca o împărăteasă.

Sculată în crepetul zorilor de zi, Lia se furis, a tiptil din
coliba sărăcăcioasă, ca să nu turbure nici măcar prin răsu-
flarea ei somnul maicii sale, s, i începea să măture preajma
casei, să curet, e cotet, ele celor trei găini pe care le aveau,
să-s, i adune porumbeii s, i să facă rânduială puind fiecare
lucru la îndemână, după cum cere rostul lui. S, i cum mă-
tura s, i făcea rânduială, Lia nu începea de la pragul colibii,
ci de la cel mai depărtat colt, al curt, ii, s, i mâna gunoiul spre
us, a de intrare, ca să nu rămîie nici un unghi nesocotit s, i



necurăt, it. Când se scula, văduva stetea mai bucuros afară
decât în casă, s, i Lia ridica gunoiul din prag, îl ducea la
locul lui, apoi intra ca să dereticească prin colibă, cântând
voioasă, s, i oglindă luminoasă se făcea toate sub mâna ei,
încât, împărat de-ai fi fost, t, i-ai fi părăsit palatele ca să
stai în coliba văduvei.

Iar când Lia ies, ea din colibă, curtea era plină de flori ră-
sărite pe urmele pas, ilor ei, care toate se clătinau plecându-
se spre dânsa, dar îi ziceau întristate: „Bună es, ti, frumoasă
es, ti, harnică es, ti, dulce es, ti la fire, s, i totus, i, mult mai ai să
umbli s, i să alergi, căci ursitul tău e dus după lume de 9 ani
acum în pământ.”

As, a azi, as, a mâne, multe zile de-a rândul tot as, a, până
ce Lia n-a fost cuprinsă de un nespus dor de ducă.

– Am să plec, mamă, în lume, că nu rnă mai rabdă
pământul s, i mă duce dorul, zise ea. Sunt acuma fată mare
s, i eu s, i mi se cuvine să-mi caut rost în lume.

Văduva suspină, căci atâta copil avea s, i ea s, i mult îi
era dragă fata, dar mamă era, ca oris, icare mamă, norocul
copilului său îl visa, iar norocul în lumea largă se găses, te.

– Mergi - îi zise dar - copila mea, s, i nici spine, nici
buruiană în cale să nu-t, i găses, ti.

Lia frământă aluat din făină neagră s, i-s, i făcu o azimă
de drum, apoi porni în cale lungă, nu cu opinci de ot, el s, i
curele de vit, el, ca Făt-Frumos din poveste, ci descult, ă, ca
o fată săracă, s, i se duse zi de vară până în seară, peste văi
s, i dealuri, cum o ducea potecut, a pe care mai umblaseră s, i
alt, ii.

Cum se ducea as, a, iată că dă peste o turmă de oi, care
păs, tea păzită de dulăi, în vreme ce păcurarii dormeau la
umbră de mărăcini. Liei i se făcu milă de ea, căci dulăii
erau tot, i s, chiopi de toate patru picioarele, iar oile, sărma-
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nele, toate erau pline de scaiet, i, de se făcuse pâslă bătucită
lâna de pe ele.

– Oit, elor, dragelor - le zise Lia - ia venit, i la mama, ca
să vă curet, e. Oile alergară din toate părt, ile s, i se adunară
împrejurul ei ca bobocii plouat, i împrejurul clos, tii, iar ea
se puse pe muncă grea s, i lungă, ca să le scoată scaiet, ii
din lână, unul cîte unul, încet s, i cu băgare de seamă, cu
degetele subt, iri s, i măiestre, ca nici pielcut, a să nu le doară,
nici firele subt, iri să nu se rumpă.

Mult a stat as, a s, i le-a curăt, it, s, i iar le-a curăt, it, de s-au
adunat vrafuri mari de scaiet, i s, i la dreapta s, i ia stingă ei,
dar nu s-a lăsat până ce nu le-a văzut toate curate s, i cu
lâna moale s, i creat, ă, parc-ar fi trecută prin darac.

– Cât, i scaiet, i ai scos, atâte zile să ai - îi ziseră oile
us, urate - s, i oris, icât de lung t, i-ar fi drumul, buruiană în
cale să nu-t, i găses, ti, mai ziseră s, i ele, parc-ar fi s, tiut vorba
mamei.

– Dar voi, cânilor, dragilor, de ce s, chiopătat, i fiecare de
cîte toate patru picioarele? îi întrebă ea acuma pe dulăi.

– Pentru că suntem descult, i ca tine, iar nu încălt, at, i ca
oile - răspunseră ei - s, i sunt mult, i spini s, i multe mărăcini
prin care avem să alergăm.

Lia iar se puse pe muncă lungă s, i grea, ca să le scoată
spinii din tălpi, tot unul câte unul, tot încet s, i cu băgare
de seamă, tot cu degetele subt, iri s, i măiestre, ca nici să nu
simtă când îi scoate.

– Cât, i spini ai scos, atât, i ani să numeri în viat, a ta - îi
ziseră cînii - s, i oris, icât de lung t, i-ar fi drumul, peste spini
în cale să nu dai.

Lia plecă mai departe us, urată, căci us, urat se simte
omul care li-a făcut altora vreo us, urare, s, i-s, i urmă drumul
pe potecut, a cea netedă s, i curată, de era mare mult, umire
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să calci cu piciorul gol pe ea. Nu trecu însă mult s, i dânsa
iar se opri.

În drumul ei se zbătea în ars, it, a soarelui o biată de
râmulit, ă, subt, irică, străvezie s, i plăpândă. Ar fi vrut, săr-
mana de ea, să intre în pământ, dar prea era bătătorit locul
pe potecă, s-ar fi târât mai departe, dar i se sleiseră pute-
rile s, i rău o ardeau razele fierbint, i ale soarelui, care uscă
s, i seacă viat, a.

Liei i se făcu milă de ea, o luă frumus, el s, i, dând cu ochii
de un mus, uroi, scurmă put, in pământul din el, o puse în
scurmătură s, i-o acoperi.

– Scurtă să-t, i fie s, i netedă calea, căci mare bine mi-ai
făcut - grăi râma - s, i să-t, i aduci aminte de mine când te
vei afla în mare strâmtoare.

Plecând înainte, Lia văzu în zarea depărtării o pădure,
dar cum mergea, pădurea venea, parcă, s, i ea s, i se apropia,
încît ai fi crezut că aleargă - curat ca în poveste! Nu făcu,
însă, Lia decât put, in drum, când dete peste o cârtit, ă, care,
orbită, sărmana, de lumina zilei, umbla buimacă s, i deznă-
dăjduită că nu mai poate să-s, i găsească mus, uroiul în care
o as, teptau puis, orii flămânzi.

I se făcu Liei milă s, i de ea, o luă în poală s, i o duse la
mus, uroiul în care pusese râma.

– Bine cu bine să t, i se răsplătească - îi zise cârtit, a - căci
mare bine mi-ai făcut s, i în greu drum ai plecat. Să s, tii,
însă, că din drum n-ai să te abat, i s, i unde t, i se va sfârs, i
poteca, acolo să te opres, ti.

Lia îs, i urmă drumul, încă mai us, urată, s, i haide! pe
potecă înainte, tot mai aproape de pădurea deasă s, i plină
de buruiană mare s, i de mărăcini înt, esat, i.

Fiindcă în lumea aceasta drumurile toate se înfundă,
pe înserate, când Lia a ajuns la pădure, s-a înfundat s, i po-
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teca cea netedă s, i curată. Lia s-a oprit dar s, i, nemais, tiind
încotro să apuce, s-a as, ezat pe iarba verde s, i moale, s-a
lăsat în paza duhurilor curate s, i, obosită cum era, de drum,
a adormit deodată cu asfint, irea soarelui.

Dimineat, a, în revărsatul zorilor, când s-a pomenit din
somn, ochii ei s-au oprit asupra unei poteci netede s, i cu-
rate, care s, erpuia prin pădure, printre buruieni s, i mără-
cini.

Cârtit, a luase înt, elegere cu râma s, i peste noapte se
adunaseră toate cârtit, ele ca să taie rădăcinile mărăcinilor,
toate râmele, ca să taie rădăcinile buruienilor s, i să afâneze
pământul în calea Liei, iar oile l-au bătucit cu unghiile lor
cele tari s, i cânii l-au netezit cu tălpile lor cele moi, încât
era o mare mult, umire să calci pe el.

Lia îs, i urmă dar drumul sprintenă s, i voioasă până în
prânzul cel mic, până în cel mare s, i până în amurgul serii,
când iar i se sfârs, i poteca, s, i dânsa iar se opri, iar se as, eză
pe iarba verde s, i moale s, i iar adormi sub paza duhurilor
curate. Când se pomeni a doua zi, ochii ei se opriră asupra
florilor care crescuseră pe urma ei s, i se plecau, ca de obicei,
spre ea s, i-i ziceau mai înviorate:

– Bună es, ti, frumoasă es, ti, harnică es, ti, dulce la fire
s, i miloasă es, ti, dar tot mai ai să umbli s, i să alergi, ca să
ajungi unde nimeni nu te as, teaptă.

Iar în partea cealaltă se urma poteca netedă s, i curată
printre spini s, i mărăcini, parcă ar fi voit să zică: „Vino,
fată s, i mă calcă”.

A doua zi ca cea dintâi, iar a treia zi pe înserate poteca
s-a sfârs, it la o dărăpănătură de colibă pustie s, i părăsită în
mijlocul pădurii, s-o vezi s, i să nu te mai uit, i la ea.

Lia, cu toate aceste, intră, căci acolo avea să se oprească,
unde i se înfunda drumul.
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Să vezi cu ochii s, i să nu crezi cu gândul ceea ce era în
colibă!

Era parcă Vântoasele au stat în ea s, i s, i-au făcut toate
toanele: toate colt, urile pline de păiengenis, îngreunat de
praf s, i de gunoaie, adunate din s, apte t, ări, iară pe jos s, i
pe peret, i, să s, tii s, i să nu mai spui nimănui ce era s, i cum!
Lia se puse pe muncă lungă s, i grea, ca să dereticească s, i
să curet, e, să adune gunoiul s, i să-l care s, i să-s, i facă cuibul
atât de curat ca pe iarba verde s, i moale s, i, în vreme ce
ea lucra, poteca, pe cane venise se umpluse de flori care
cântau voioase în adierea vântului de seară.

După ce s-a înnoptat bine, deodată s-a pornit afară un
viscol parcă veneau Vântoasele, s, i nu alta, s, i răsunau prin
văzduh zbierete s, i t, ipete de te treceau fiorii.

Cuprinsă de spaimă, Lia nu mai s, tia ce să facă s, i unde
să se ascundă, unde să-s, i găsească adăpost. Ea sări iute pe
vatră s, i se furis, ă-n cuptorul pe care-l curăt, ise de cenus, ă,
când deodată Ielele, nebunele, deteră năvală val-vârtej
unele peste altele, care pe us, ă, care pe fereastră, care prin
crăpăturile din peret, i, căci se strecoară ele s, i prin urechea
acului.

S, i erau, neică, frumoase toate, care de care mai subt, irică,
s, i mai us, oară, s, i mai sprintenă, s, i mai zburdalnică, s, i gă-
tite toate în haine t, esute ca păiengenis, ul, încât ochii Liei
se deschiseră mari s, i rămaseră înt, epenit, i în t, ât, ânile lor,
că nu se mai săturau să vadă s, i să se uite cu jind de femeie
jignită.

– Ce e aici!? ce a fost? ce are să fie!? grăi cea mai mare
dintre ele, înspăimântată de curăt, enia pe care o vedea
împrejurul ei.

Aici a fost ori e cineva... Sâmt, parcă, miros de fiint, ă
străină ... Inima Liei ticăia pitis, , căci vai era s, i de sufletul,
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s, i de trups, orul ei dacă Ielele, nebunele, care o zăpsiseră, îi
s, i dedeau de urmă.

– Nu-i! nu-i! nu-i! strigară însă toate din toate părt, ile.
Nu poate să fie! am dat roată împrejur, s, i nicăiri iarba nu-i
călcată s, i nici fir de păr, nici zdreant, ă de haină, nici urme
de sânge t, âs, nit n-am găsit pe spini s, i pe mărăcini, iar prin
văzduh numai noi putem să străbatem.

Văzuseră ele pîrtia de flori pe unde călcase piciorul
Liei, dar nu putea chiar nici în basm să le treacă prin minte
gândul că florile vii sunt urmă de fată cu inima curată; se
potoliră dar, se prinseră în horă s, i începură să joace lin, bă-
tând cu piciorul în pământ s, i cântând cu glas adimenitor:
„Ies, i, Limir, ies, i, Limir-împărat, ies, i să bem s, i să mâncăm!
- Ies, i, Limir, să ne veselim! Ies, i, ies, i, ies, i, Limir-împărat."

S, i atât de lin jucau s, i atât de ademenitor cântau, încât
Liei îi venea să iasă din cuptor s, i să se prindă în horă cu
ele. N-a mai făcut-o însă s, i asta, căci deodată pământul se
deschise s, i în deschizătură se ivi, ridicându-se încetul cu
încetul un tânăr, s, i trupes, , s, i chipes, , să-l vezi s, i să s, tii că
l-ai văzut, Limir el însus, i.

Limir acesta era nu un făt-frumos ca tot, i fet, ii-frumos, i
de prin poves, ti, vreun fecior de împărat, care umblă razna
prin lume s, i încurcă mint, ile zânelor s, i ale fetelor de îm-
părat, ci el însus, i împărat, care avea s, i împărăt, ie întinsă, s, i
os, tiri nenumărate, s, i palaturi strălucite, s, i slujitori credincios, i,
toate câte se cer pentru o stăpînire mare s, i puternică.
Toate le avea, ba mai era s, i blând, s, i drept, s, i milos, s, i
darnic, cum unui împărat i se cuvine să fie, dar avea s, i un
păcat: prea se credea, prea se socotea mai s, i mai decât tot, i,
prea era doritor de a ies, i din lume s, i prea nemult, umit că
nu poate să iasă s, i, văzându-i slăbiciunea aceasta, Ielele
s-au făcut stăpâne pe el s, i-l ademeneau, s, i-l furau cu mo-
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meli, ca să-s, i petreacă nopt, ile veselindu-se în felul lor cu
dânsul.

S, i cum ies, ea Limir-împărat din pământ, ies, ea dimpre-
ună cu el s, i palatul lui cel strălucit, încât Ielele, nebunele,
se pomeniră într-o sală întinsă s, i împodobită tot cu aur s, i
cu pietre scumpe, în mătăsuri s, i catifele, iar acolo unde
sta Lia pitită era un dulap de cristal, din care vezi fără ca
să fii văzut, iar la o parte era întinsă s, i încărcată de toate
bunătăt, ile masa cea mare, pe care ardeau lumânări de-t, i
luau vederea.

– Care va să zică, de asta vă era vouă!? grăi Lia înciu-
dată. De asta vă ardea! Aici vă ducea gândul!

As, a zicea s, i iar îi venea să iasă, dar nu ca să se prindă
în horă, ci ca să răstoarne s, i masa cu toate bunătăt, ile încăr-
cate pe ea s, i tot ceea ce îi mai cădea în cale s, i să le alunge pe
Iele, nebunele, căci multă era întristarea în fat, a lui Limir,
pe care nu-l lăsau în pace, s, i rău îi s, edea să fie trist.

Deodată însă răsună de undeva din văzduhuri o mu-
zică - să stai, s-ascult, i s, i să-t, i ies, i din mint, i, nu alta! - s, i Lia
rămase încremenită s, i cu ochii dus, i la Limir, care, prins
în horă, sălta îndelete s, i mândru, fără ca să se uite fie la
dreapta, fie la stânga, s, i fără ca să zâmbească, parcă nu-i
în lume nimeni alăturea cu dânsul s, i nu vede, sărman de
sufletul lui, pe zânele ce-l sorbeau cu ochii.

As, tepta fata să-l mai vadă s, i as, ezându-se la masă cu
ele, căci nu s, tia că zânele se veselesc numai gândindu-se
cu gândul, beau s, i mănâncă numai mîngâindu-s, i vederile
la masa încărcată s, i simt plăcerile numai închipuindu-s, i-
le. Când era colo, spre miez de noapte, luminile începură
să se stingă una câte una s, i, când nu mai rămase decât
una singură arzând, iar se porni vântul, palatul cel frumos
se prăbus, i s, i se cufundă dimpreună cu Limir-împărat în

512



pământ, iară Ielele, nebunele, se deteră valvîrtej unele
peste altele s, i se depărtară ca volbura în timpul verii.

Lia rămase câtva timp frecându-s, i ochii. Nu mai s, tia
nici ea: i s-a părut, a visat, a aiurit ori le-a văzut toate în
aievea?

Într-un târziu, a ies, it din cuptor.
Coliba luminată de un muc de opaiet, iar era cum o

găsise, plină în toate colt, urile de păiengenis, îngreunat de
praf s, i de gunoaie adunate din s, apte t, ări, iar pe jos s, i pe
păret, i - nici să te uit, i!

Acum însă Lia nu se mai apucă de muncă grea s, i lungă,
ci începu să bată cu piciorul în pământ s, i să cânte cu glas
adimenitor:

„Ies, i, Limir, să ne vedem fat, ă în fat, ă. Ies, i, Limir-împărat,
să grăim s, i să ne bucurăm! Ies, i! ies, i! ies, i!” Nimic nu se
mis, că.

„Ies, i, Limir, stărui dînsa din nou, ies, i, Limir-împărat,
ca să te ating cu mâna, ies, i, ca să văd dacă es, ti om în toată
firea, să-t, i aud glasul s, i să simt bătăile inimii tale.”

Tot nu se mis, că nimic.
Când bătu însă de-a treia oară cu piciorul s, i zise: „Ies, i,

Limir, că vreau s, i vreau să mă uit în ochii tăi!”, pământul
s-a deschis s, i iară a ies, it la iveală Limir în mijlocul altei
săli încă mai frumos împodobite, tot în ros, u s, i verde, s, i
i-a întins mâna ca să se prindă în horă cu ea.

Ei se cutremurară amândoi: el pentru că mâna ei era
caldă de se înfierbânta sîngele în vinele lui, iară ea pentru
că mâna lui era rece de înghet, a sângele în vinele ei.

S, i se uitară uimit, i unul la altul: el o vedea cu obrajii
rumeni, cu ochii plini de văpaie s, i cu zâmbetul pe buze,
descult, ă s, i îmbrăcată în cămăs, ut, a ei curată, iară ea îl vedea
pe el în podoabe împărătes, ti, dar cu fat, a albă ca varul, cu
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ochii stins, i s, i cu buzele supte.
– Dar tu, sărman de sufletul tău, cum ai răzbit până

aici? grăi dânsul pe s, optite.
– Întreagă, sănătoasă s, i curată, răspunse ea.
– Nici buruiana n-ai călcat-o, nici hainele nu t, i s-au

zdrent, uit, nici trupul nu t, i s-a sângerat, nici tălpile nu t, i
s-au umplut de spini? întrebă el.

– Nu! răspunse ea.
Limir simt, i cum i se dezmort, es, te trupul s, i i se învio-

rează sufletul.
– Lucru nemaipomenit - grăi dânsul - dar tot vai de su-

fletele noastre, căci mari chinuri ne as, teaptă pe amândoi.
N-ai întîlnit în calea ta o turmă de oi păzită de nis, te câni ?

– Ba da, răspunse ea.
Oile acelea sunt tot fete care au îndrăznit să vie, iar

cânii tot voinici cari au încercat să mă scape de aici - răs-
punse el - s, i amare o să-t, i fie zilele dacă Ielele dau peste
tine. Eu, muncit mereu de dorint, e ce nu se pot împlini,
am să te iau într-una la goană s, i să mus, c în carnea ta, iar
tu, ca să scapi, ai să alergi prin bălării s, i prin mărăcini
cuprinsă de spaimă. O singură scăpare ar fi: să nu stai aici,
nici să nu te întorci, ci să răzbes, ti înainte s, i mereu înainte
prin desis, ul pădurii, până ce nu vei da de altă colibă ca
aceasta, în care stă Mama Ielelor, s, i să dezlegi întrebările
pe care t, i le va pune ea. Pierdut, i suntem amândoi dacă
nu răzbes, ti s, i nu es, ti în stare să dezlegi, căci numai as, a se
pierde puterea vrajei.

– Duce-mă-voi s, i mă voi tot duce - grăi Lia - s, i voi răzbi
s, i-mi voi aduna toate puterile dacă e vorba să scap un
suflet. S, i nici c-ar fi fost adevărată povestea dacă n-ar fi
grăit as, a s, i nu i-ar fi fost fapta ca vorba.

Îndată dar ce Limir-împărat s-a cufundat iar dimpre-
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ună cu palatul lui, Lia a prins inimă s, i a pornit-o înainte.
N-au mai venit însă acum nici râmele, nici aricii, nici

oile, nici dulăii ca să-i netezească drumul, ci trebuia să
răzbească, vai de trups, orul ei, prin bălării, printre spini s, i
mărăcini, încât făs, ii-făs, ii i s-a făcut cămăs, ut, a, fire-fire i
s-a smuls părul din cap prin scaiet, i, trupul i s-a sângerat
s, i tălpile picioarelor i s-au umplut de spini. Nu poate însă
nimic în lume să moaie voint, a tare, s, i Lia a mers s, i tot a
mers, cum se zice, zi de vară până în seară s, i azi, s, i mâine,
s, i poimâine, trei zile de-a rândul.

A treia zi pe înserate a zărit, în sfârs, it, din depărtare,
coliba cea încă mai dărăpănată, în care s, edea, precum îi
spusese Limir-împărat, Mama Ielelor.

Asta, o hârcă bătrână s, i colt, ată, cu nasul cârlig s, i cu
ochi de s, arpe călcat pe coadă, o simt, ise de mult s, i o as, tepta
în pragul colibii răzămată de băt, ul ei noduros.

Lia simt, i că-i trece prin inimă fier ros, u s, i prin vine sloi
de gheat, ă când se uită în fat, a ei: s-o facă scrum cu ochii,
s, i nu alta.

– Bună seara, maică, s, i bine te-am găsit! grăi Lia cu
glasul ei de turturică speriată.

Bătrâna mis, că put, in din cap, dar nu-i răspunse nimic,
ci-s, i ridică numai băt, ul s, i bătu cu el în pământ, parc-ar fi
voit să vestească pe cineva că a sosit cine avea să sosească.

Nu mai văzuse ea în viat, a ei, - s, i tânără nu mai era, -
picior de om pământean pe acolo, s, i sta s, i se uita s, i nu se
putea dumeri cum a putut o fată plăplândă să răzbească
printre Iele, nebunele, s, i să ajungă as, a de departe.

A răzbit însă, s, i parcă nu se simt, ea destul de tare ca să
se prindă cu dânsa.

– De! îi zise ea într-un târziu cu glas pit, igăiat. Vei fi
venit tu de ce vei fi venit, te va fi ispitit cine te va fi ispitit,
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te va fi ajutat cine te va fi ajutat, dar degeaba t, i-ai sângerat
trupul, că nu sunt eu aceea pe care o caut, i, ci soacră-mea,
bunica lor, care sade peste nouă t, ări s, i nouă mări, s, i mult
ai mai avea să umbli s, i să-t, i sângerezi trupul ca să ajungi
la ea, bătrână, colea, ca mine, ai fi când te-ai întoarce, dacă
te vei mai întoarce de acolo. Fă-t, i mai bine calea întoarsă
- adause ea cu glas dulceag s, i momitor - s, i bucură-te c-ai
scăpat până aci cu obrazul curat.

– Nu nouă - îi răspunse Lia - ci nouăzeci s, i nouă dac-ar
fi t, ările s, i tot atâtea mările, eu tot înainte as, merge. Baba
se încruntă o dată, îs, i încret, i sprâncenele stufoase s, i bătu
iar cu băt, ul ei noduros în pământ.

– Ia să-t, i văd virtutea! zise apoi, s, i deodată se iviră ca
ies, it, i din pământ o mult, ime de dulăi îndârjit, i s, i se repeziră
cu tot, ii lătrând s, i cu dint, ii rânjit, i asupra Liei, ca s-o sfâs, ie
în bucăt, i.

Lia-s, i urmă însă inimoasă drumul, des, i dulăii i se
at, ineau în cale. Degeaba-i asmut, a baba, căci nici unul
nu sărea la fată, ci făceau potecă, sărind peste buruieni s, i
călcându-le, culcând mărăcinile la pământ s, i curăt, indu-le
de spini, care tot, i intrau în tălpile lor.

Erau cânii cărora Lia le făcuse un mare bine s, i cu
cât mai mult turba în mânia ei baba, s, i cu cât mai rău
îi asmut, ă, cu atât mai mult, i erau s, i spinii intrat, i în tălpile
lor; în cele din urmă, ei nici nu mai lătrau, ci chelălăiau
schiopătând ca vai de ei din toate patru picioarele. I se
făcu Liei s, i astă dată milă de dâns, ii, dar, vorba aia, „milă
mi-e de tine, însă mă arde pe mine”; ea nu se mai opri ca
să le scoată spinii, ci-s, i urmă drumul în vreme ce baba îi
bătea pe dulăi cu băt, ul ei noduros.

N-a mers însă Lia mult, s, i se auzeau încă din depărtare
chelălăiturile cânilor, când se iviră în calea ei o mult, ime de
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s, erpi mărunt, i, care se uitau cu gurile căscate s, i cu limbile
scoase la ea s, i-i sâsăiau în urechi de te treceau fiorii. Ea
mergea înainte, printre ei s, i peste ei, băgând de seamă
ca nu cumva să calce pe vreunul pe coadă. Cu cât însă ea
înainta, cu atât s, erpii ies, it, i în calea ei erau mai mari s, i mai
furios, i, cu atât sâsăiturile lor erau mai ascut, ite s, i cu atât
spinii de prin mărăcini, erau mai lungi, mai gros, i s, i mai
ascut, it, i. Nu e însă în lume nimic ce poate să t, ină în loc pe
cel ce vrea cu tot dinadinsul să meargă înainte.

– Balauri cu s, apte capete dac-at, i fi, eu tot calc peste
voi! grăi Lia, s, i-s, i urmă drumul. Deodată se ivi în calea
ei un s, arpe mare, mare, de tot mare, cu gura ca s, ura s, i
cu limbile late de-o palmă s, i lungi de trei cot, i, s-o înghită
într-o îmbucătură s, i să-i caut, i degeaba urma.

Lia îs, i făcu de trei ori cruce, gata în gândul ei de oris, ice.
Când însă s, arpele se repezi cu gura căscată printre mără-
cini la ea, un spin lung, s, i gros, s, i ascut, it apucă între falca
de jos s, i se înt, epeni în cerul gurii lui negre s, i i se făcu călus,
înfipt.

Cuprins de dureri sfâs, ietoare, s, erpoiul începu să se
încolătăcească, să se zbată s, i să se salte.

Liei i se făcu milă de el s, i, luându-s, i inima în dint, i, ea
se apropie s, i-i scoase spinul din gură.

– Put, in ai ostenit, dar mult bine mi-ai făcut s, i mare o
să-t, i fie răsplata! grăi s, arpele us, urat, s, i începu s-o mângîie
cu limbile lui, s, i, cum o mângăia, rana i se vindeca, fiindcă
nu e în lume leac ca limba de s, arpe, s, i cât ai bate în palme,
ea se făcu de o sută s, i de o mie de ori mai zdravănă, mai
gingas, ă s, i mai frumoasă de cum fusese.

– Încalecă acum pe mine - îi zise dup-aceea - s, i t, ine-te
bine, că am să te duc nu ca armăsarii hrănit, i cu jăratiic,
nici ca pajurile-n zbor, ci ca zmeii ce se iau la întrecere.
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Lia încalecă s, i s, arpele cel mare se aruncă în săltate,
de-o ridică deasupra mărăcinilor, apoi se repezi înainte,
încât ochii ei se împăiengeniră de nu mai vedeau nici la
dreapta, nici la stânga, ci numai zare nesfârs, ită înainte.

Cât dai în palme, ajunseră la mare s, i s, arpele se avântă
în valuri, s, i-o duse lunecând printre ele înainte până la
celălalt t, ărm.

As, a au trecut trei t, ări s, i tot atâtea mări, alte câte trei
s, i iar câte trei, de s-au făcut câte nouă în cap, cum zisese
Mama Ielelor, dar le-au trecut pe toate parc-ar fi at, ipit aici
s, i s-ar fi pomenit acolo.

Zgript, oroaica cea împetrită de bătrână simt, ea după
miros că vine s, i se apropie ceva ce n-a mai fost prin partea
locului, dar nu putea să deie cu socoteală ce s, i cum s, i de
ce, s, i sta în pragul colibii dărăpănate, gârbovă, răzămată
în două bet, e noduroase s, i clănt, ănind din cei doi dint, i ce-i
mai rămăseseră în gură. Când fură aproape, s, arpele se
opri s, i se întinse, ca Lia să descalece.

– Acum urmează-t, i drumul în pace - grăi dânsul scuturându-
s, i solzii - s, i când vei mai avea nevoie de mine, bate de trei
ori din palme, că eu, oris, iunde as, fi, te aud, s, i, vară fie,
iarna fie, viu într-o clipă la tine. Lia-i mult, umi, cum se
cuvine s, i-s, i urmă drumul.

Bunica Ielelor începu, când dete cu ochii de ea, să tre-
mure mai de mânie, mai de îngrijare, căci simt, ea că s, i-a
găsit nas, ul.

Cum o vedea - as, a de tânără, s, i frumoasă, s, i dulce la
fire, s, i întreagă s, i nevătămată - înt, elegea că mare trebuia
să-i fie puterea s, i multe farmecele ca să fi putut răzbi cale
atât de lungă fără ca să îmbătrânească s, i drum atât de
greu fără ca puterile să i se sleiască.

„Acum e acum!" îs, i zise dar, întet, indu-se.
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– Bună seara, mamă! grăi Lia s, i astă dată.
Bunica Ielelor nu îi răspunse nici ea, ci o măsură eu

ochii ei t, epos, i de sus până jos s, i de jos până sus.
– Nu sunt mamă, ci babă, îi răspunse apoi într-un

târziu morocănoasă, s, i mult era fioroasă când îs, i dădea
astfel răspunsul.

– Nu-t, i s, tiu anii s, i n-am să-i număr, întâmpină Lia cu
glas de pisică lingus, itoare, dar ît, i văd fat, a s, i bunătatea
din ea, s, i, oris, icum te vei fi socotind, mie îmi es, ti cum îmi
pari.

Baba se mai muia put, in. Oris, icât de bătrână ar fi baba,
i se-nveseles, te inima când o crezi încă tânără, s, i cel mai
rău om se moaie s, i el nit, el când alt, ii îl cred bun.

– O fi, n-o fi cum zici - grăi dânsa - de mare lucru te-ai
apucat, s, i mult mi-e milă de tine, că de venit ai venit cum
ai venit, dar nu s, tiu cum o să te întorci.

Mult ar fi dorit ea să s, tie cum a potrivit Lia lucrurile
ca să răzbească întreagă s, i nevătămată s, i să vie cale atât
de lungă fără ca să îmbătrânească.

– Ce te-a adus? adăugă ea, s, i asta era întâia din cele
trei întrebări.

– Ajută, ca să te ajut, i! îi răspunse Lia. Cum am venit,
as, a o să mă s, i întorc, s, i valvîrtej dacă s-ar răsturna toate,
drumul degeaba n-o să-mi fie.

Când auzi asemenea vorbe, Bunica Ielelor iar începu
să tremure, însă mai put, in de mânie s, i mai mult de frică.

– Cum mă vezi? întreba iar dânsa.
– Cu ochii, răspunse Lia fără ca să s, tie că răspunde la

a doua întrebare.
– S, i ce caut, i? fu a treia întrebare.
– Omul, răspunse Lia, cât umblă pe pământ, tot moar-
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tea o caută.
Acum baba se cutremură.
– Ia să mă uit mai bine-n ochii tăi, îi zise, s, i se apropie

de dânsa rezemându-se în cele două bet, e, i se uită în ochi
s, i-i puse mâna pe umărul gol.

Ochii Liei erau stins, i, iar trupul ei era rece ca sloiul de
gheat, ă.

Nu s, tia Lia, săraca, că-i vindecase s, arpele, mîngâind-o
cu limbile lui, toate rănile s, i-o făcuse nevătămată, ca nici
sabia să n-o taie, nici focul să n-o ardă, dar îi făcuse s, i
sîngele rece ca al lui, strânsese tot focul viet, ii din ea s, i-i
oprise viat, a în loc, ea, oris, icât ar mai sta pe pământ, tot
as, a cum e să rămâie.

N-o s, tia Lia aceasta, dar o s, tia baba cea înrăită, care
vedea acum că nu mai are nici o putere asupra ei - câtă
vreme nu e om în toată firea.

– Vai de sufletul tău - îi zise dar luându-i mâna - nu
vezi tu, nu simt, i, nu-t, i dai seamă că nu mai ai nici o viat, ă
în trupul tău, că sângele nu mai curge în vinele tale, că
es, ti rece ca sloiul de gheat, ă? Uite! Fiindcă es, ti fată bună s, i
mi-ai vorbit frumos, mi s-a făcut milă de tine s, i am să-t, i
gătesc o alifie ca să te freci cu ea s, i să te faci iar cum ai fost.
Oris, icine, bărbat fie ori femeie, scapă chiar s, i de cea mai
spurcată vrajă dacă se freacă cu alifia aceea.

Lia se simt, i chiar mai rece de cum era; îs, i aducea
aminte de vorbele pe care i le grăise Limir-împărat s, i s, tia
acum că după alifia aceasta a venit ea aici.

– Bună es, ti s, i miloasă - îi zise dar - s, i cât o fi lumea n-o
să te uit.

Oris, icât de îndrăcită ar fi fost însă, Bunica Ielelor nu
putea să facă alifia aceea ea singură, ci numai ajutată de
o fată nevinovată, care trebuia să adune s, apte flori de la
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s, apte buruieni, de s, apte ori câte s, apte frunze de la tot
atât, ia copaci s, i s, aptezeci de rădăcini de la s, aptezeci de
alte buruieni s, i să le pună toate în cazan, ca baba să le
fiarbă toate în bale de la s, aptezeci s, i s, apte de s, erpi.

S-a apucat dar Lia s, i astă dată de muncă lungă s, i grea:
a adunat de prin pădure cele s, apte flori, cele de s, apte ori
câte s, apte frunze s, i cele s, aptezeci de rădăcini, a frecat
cazanul cel mare, pirostriile de fier s, i linguroiul de aramă
de le-a făcut lucioase, a strâns s, aptezeci s, i s, apte de brat, e
de vreascuri uscate s, varog, ca să aprindă focul, a pus flori,
frunze s, i rădăcini în cazan, a ridicat cazanul pe pirostrii
s, i se bucura, sărmana, că a scăpat s, i de aceste, căci nu se
gândea că pierirea s, i-o pregătes, te.

Baba a bătut apoi din palme s, i au venit din s, aptezeci s, i
s, apte de părt, i cei s, aptezeci s, i s, apte de s, erpi, tot, i cu limbile
scoase s, i gata de a umplea cazanul.

Între aces, tia se afla însă s, i cel scăpat prin Lia de grele
suferint, e: el se furis, ă lunecând pe lângă dânsa s, i-i zise pe
sâsâite la ureche:

– Să nu te pună păcatele să te freci cu alifia, că-t, i pierzi
toate puterile, ci scuipă în palme s, i fă ca s, i când te-ai fi
frecat cu alifie.

El s, tia că nu are alifia putere decât frecată fiind cu
mâna unei fete nevinovate.

– As, a o să fac! Zise Lia s, i, după ce s, erpii îs, i făcură s, i ei
rândul, voi să aprindă focul.

– Oho! mai va, fată, mai va! grăi bătrâna. Pentru ca
fiertura să se prindă, trebuie să mai deretices, ti prin colibă
s, i să curet, i curtea din dosul colibii, ca toate să fie ca la casa
unei fete mari.

– S-o mai fac - zise Lia - s, i pe asta.
S-o facă - vai de capul ei!
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Ea rămase încremenită când deschise us, a colibii: de
când Bunica Ielelor a fost fată mare, n-a mai dereticat
nimeni prin colibă, gunoiul se adunase mormane, iar prin
colt, uri păiengenis, ul încărcat de praf sta perdele groase s, i
pretutindeni mis, unau păiangeni mari cât pumnul, muscoi
înt, epători s, i fel de fel de alte bâzdâgănii, care, simt, ind
mirosul de sânge curat, deteră năvală asupra Liei, ca s-o
sleiască într-o clipă.

S, tiau, afurisitele, că ea, care lasă locul curat pretutin-
deni pe unde trece, e dus, manca lor cea mare. În curând
simt, iră, însă, că n-au ce să-i facă s, i i se deteră rus, inate
din cale. O s, tiuse s, i baba aceasta, s, i-o pusese pe Lia să
dereticească numai pentru ca să le îndârjească.

– Puis, orilor, drăgut, ilor - le zise dar - mai avet, i put, intică
răbdare, că în curând vi-o dau gata.

A curăt, it dar Lia s, i păiengenis, ul, s, i peret, ii, a cărat gu-
noiul, a măturat s, i a s, ters praful, a făcut coliba curată de-ar
fi putut să steie chiar s, i Limir-împărat în ea. Ea rămase s, i
mai încremenită când ies, i în curte.

Aici îs, i t, inea baba hoarele, găini mot, ate, rat, e des, elate,
broas, te-t, estoase, s, opârle râioase s, i fel de fel de alte jigănii
spurcate, cu ale căror ouă trăia s, i care umpluseră curtea
de găinat, s, i de fel de fel de alte murdării, încât te cuprin-
dea les, inul chiar s, i când te gândeai numai că ai să simt, i
mirosul. Iară prin murdăriile acelea colcăia gadul de vi-
ermi, prin văzduh roiau fel de fel de mus, te, pretutindeni
mis, unau jigănii care se hrănesc cu viermi s, i cu mus, te, s, i
s, oareci, s, i guzgani, s, i conopis, tirit, e, s, i lilieci, bufnit, e cu
capul cât banit, a s, i s, erpi fel de fel, să vezi cu ochii s, i să nu
crezi, ci să te miri s, i să nu mai s, tii ce să zici.

– Las’, că vă viu eu de hac! grăi Lia, s, i intră cu bărbăt, ie
în curte. Într-o clipă deteră cu toate năvală asupra ei, unele
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târâs, , altele pitis, , iar altele alergând ori zburând, Degeaba
însă, că nu puteau să-i facă nimic: ea se scutură o dată, s, i
toate căzură la pământ.

– Puis, orilor, dragilor - grăi baba s, i de astă dată - avet, i
put, intică răbdare, că vi-o dau deodată gata.

Poate oris, icine să dea cu socoteală cât s, i cum a trebuit
să muncească Lia ca să curet, e s, i curtea Bunichii Ielelor, -
muncă, nu s, agă! Las’ că de aici căra s, i colo se aduna, dar
afurisitele acelea de lighioane se îngrămădeau în urma ei,
s, i unde ea curăt, a, acolo se spârcăiau ca să le umple toate
de alte murdării, s, i iar trebuia să curet, e, s, i iară, s, i iarăs, i –
s, i până ce n-a ajuns să curet, e s, i mat, ele din ele.

„Uf!" grăi dânsa când o mântui s, i asta s, i se duse să
aprindă focul la cazan. Au fiert florile, s, i frunzele, s, i rădă-
cinile, s, i tot au fiert în clocote, în vreme ce baba mesteca
mereu cu linguroiul s, i boscorodea cum s, tia, s, i tocmai pe
la miezul nopt, ii văzduhul se umplu de un miros plăcut s, i
începu să se prindă pe deasupra un fel de pojghit, ă ca smân-
tâna. Asta era alifia care dezgheat, ă sângele, dezmort, es, te
vinele s, i pune în mis, care viat, a, ca omul om să fie.

– Ia, fată - grăi baba cu glas momitor - s, i freacă-te s, i la
ochi, s, i la tâmple, s, i la crucea pieptului, s, i în palmă, c-o să
te simt, i ca înviată din mort, i!

Asta era dar taina.
– La ochi, la tâmple, la crucea pieptului s, i în pălmi,

grăi Lia, atât voiam să s, tiu! Ea se duse apoi, luă un t, est de
broască, îl curat, i bine s, i începu să adune în el alifia până
ce nu-l umplu. Când veni însă rândul să se frece, ea făcu
precum îi zisese s, erpoiul: dădea pe deasupra alifiei ca s, i
când ar fi luând din ea, dar făcea parcă-i era greu mirosul
s, i se t, inea de nas cu mâna stângă, iar pe subt ea scuipa pe
deget, apoi se freca.
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As, a s-a frecat s, i la ochi, s, i la tâmple, s, i la crucea pieptu-
lui, s, i în pălmi, iar Bunica Ielelor nu se îndoia că cu alifie
s-a frecat.

– T, o pe ea, puis, orilor, dragilor! strigă dar cu toată
răutatea ei, s, i bâzdâgăniile toate s, i toate jigăniile deteră
năvală asupra Liei, ca într-o clipă s-o facă mis, -fărămis, , în-
cât numai oase albe să se aleagă de ea. Lia însă se scutură o
dată, răsturnă cazanul de pe pirostrii, s, i pe aci îi fu drumul
- cu t, estul plin de alifie.

– În ceas bun să fie! strigă s, erpoiul, care îi ies, i peste
put, in în cale. Cum ai pornit-o, as, a s-o s, i scot, i la capăt.
Acum scuipă încă o dată pe deget, ia cu el alifie s, i freacă-
mă în frunte, la ochi s, i la crucea pieptului. Lia făcu precum
i se zise, s, i s, arpele se zbătu put, in, se dete o dată peste cap
s, i se făcu armăsar cu nări umflate s, i cu ochi focos, i.

– Eu sunt armăsarul lui Limir-împărat, îi zise, pe care
nimeni afară de dânsul nu l-a încălecat. Încalecă-mă s, i
t, ine-te bine, că am să te duc cum nici pe el nu l-am mai dus.
Lia a încălecat s, -apoi a pierdut vederile în repeziciunea
goanei în care a fost dusă s, i dusă mereu, într-o răsuflare,
până la turma păzită de câinii cu picioarele pline de spini.

Aci armăsarul se opri.
– Uite! vezi oile acelea!? grăi armăsarul. Sunt tot

fete care au făcut ca tine încercarea de a-l scăpa pe Limir-
împărat s, i-au fost vrăjite de Iele, iar câinii sunt tot fet, i-
frumos, i, care, dus, i de dorul lor, au răzbit până la Mama
Ielelor, ca să le scape pe fete, s, i-au căzut în urgie. Descă-
leca s, i du-te de le freacă, s, i-i freacă, cum s, tii, cu alifie, dar
bagă de samă ca să nu t, i se prindă alifia de deget.

Lia făcu precum i s-a zis s, i, una câte una, oile se scutu-
rară, se deteră peste cap s, i se făcură fete care de care mai
frumoase, încât tot să stai s, i să te uit, i la ele.
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Armăsarul necheză o dată s, i din lărgimile câmpiei ve-
niră în goană mare cai frumos, i, pentru fiecare fată câte
unul, iar după ce încălecară, fetele se pomeniră gătite în
haine scumpe s, i frumoase, cum li se cuvine călărind pe
asemenea cai.

Lia, văzându-le atât de frumoase s, i atât de frumos gă-
tite, era cuprinsă de ciudă s, i-i părea rău că le-a făcut bine,
dar tot îi frecă s, i pe câini, care se scuturară s, i ei, se deteră
peste cap s, i se făcură fet, i-frumos, i, care de care mai voinic.
Armăsarul iar necheză s, i iar veniră cai frumos, i, pentru
fiecare câte unul, s, i voinicii, încălecând, se pomeniră s, i ei
îmbrăcat, i în haine scumpe s, i frumoase.

– Dar aceia cine sunt s, i de ce dorm când ar trebui să
steie treji s, i să poarte grijă de turmă? întrebă Lia arătând
asupra păcurarilor.

– As, a li-e rostul, grăi armăsarul. Sunt sfetnicii lui
Limir-împărat, care prin momelile lor, s, i-au amet, it stăpâ-
nul s, i i-au umplut capul de fumuri. Haid’ să mergem mai
de parte.

Lia încălecă s, i abia acum îs, i dete seama că ea însăs, i e
gătită în haine încă mai frumoase s, i mai scumpe decât ale
celorlalte fete s, i împodobită tot cu aur s, i cu pietre scumpe.
Pe când însă ceilalt, i vorbeau s, i râdeau în voie bună, ea se
t, inea t, eapănă, rece s, i mândră în scări, era posomorită s, i
înfumurată parcă n-ar fi nimeni vrednic să stea alături
cu dînsa, nici să simtă mirosul alifiei ce mai rămăsese în
t, estul pe care îl ducea cu multă grijă în mâna ei stângă.
Mult ar fi voit, Doamne, să se vadă în oglindă s, i rău era
mâhnită că era pustiu împrejurul ei s, i nu se adună de
nicăieri lume ca s-o vadă s, i să stea uimită.

Mare-i fu dar bucuria când, as, a cum mergeau în josul
câmpiilor, li se ivi în preajma vederii un sat. Peste put, in,
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însă, ea zări mai la o margine s, i coliba în care crescuse s, i
din care plecase în lume, s, i-i veni să-s, i schimbe drumul.
Îi era greu afară din cale să-s, i vadă sărăcia s, i să deie ochi
cu mama ei cea îmbrăcată în zdrent, e înnodate.

– Ei! grăi însă, prinzând inimă, ce-mi pasă!? Ei tot
nu s, tiu nimic, nimeni n-o să mă cunoască, iar eu fac ca s, i
când n-as, fi s, tiind nimic.

As, a a s, i fost.
A mers iute vestea că vine o împărăteasă cu curtenii ei,

ca să-i ducă lui Limir-împărat daruri nepret, uite, s, i multă
lume li s-a adunat în cale ca să-i vadă.

Era s, i văduva cea săracă, mama Liei, acolo, s, i cum văzu
din depărtare alaiul, îs, i aduse aminte că as, a-s, i visa dânsa
fata.

– Lio, fata mea, Lio! strigă ea după ce alaiul se apropie.
Lia însă se t, inea t, apănă, rece s, i mândră în scări s, i trecu
posomorâtă s, i înfumurată înainte, parc-ar fi fost din altă
lume.

– Nu-i Lia, fata mea, grăi văduva întristată. S, i totus, i,
parc-ar fi aidoma ea. Ce s-o fi ales de Lia mea?

As, a au trecut prin sate s, i prin oras, e multe, mereu prin
mijlocul mult, imii uimite, s, i Lia se simt, ea din ce în ce mai
nemîngîiată că tot, i o vedeau, dar ea însăs, i nu putea să se
vadă pe sine.

A mers în cele din urmă vestea până la Limir-împărat,
care-s, i petrecea zilele în marele lui palat, înconjurat de
sfetnici s, i de slugi fără de număr, dar singur în mijlocul
lor, tot tânăr s, i frumos, dar mereu posomorât. „Doar o da
Dumnezeu!”, ziceau supus, ii lui când o vedeau pe Lia atât
de frumoasă s, i cu alai atât de strălucit. Mult ar fi dorit să-l
s, tie s, i pe el om cu rost la casa lui s, i pereche mai potrivită
nu puteau să-s, i închipuiască.
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Limir-împărat mai zâmbea parcă s, i el din când în când
s, i o as, tepta cu oarecare nerăbdare. Când a aflat, însă, că
ea e mândră s, i se t, ine t, apănă în scări, el a început să-s, i
încret, ească sprâncenele s, i să dea porunci ca să i se adune
oastea.

„Nu cumva!? îs, i zicea. N-ar voi cumva să se sămuiască
cu mine!?” Asta ar fi voit s-o vadă.

Când curtenii l-au vestit, în sfârs, it, că Lia a sosit cu
alaiul ei, Limir s-a gătit în cele mai strălucite podoabe s, i a
poruncit să i se adune curtenii în sala cea mare, unde-s, i
avea tronul făcut din aur s, i as, ezat la înălt, imea de s, aptezeci
s, i s, apte de trepte. După ce el urcă cele s, aptezeci s, i s, apte de
trepte, se as, eză în tron s, i luă scheptrul în mână, sfetnicii
s, i curtenii - îs, i plecară capetele s, i îngenuncheară pe trepte,
fiecare după rangul lui, cei mai umilit, i s, i mai vrednici mai
sus s, i mai aproape de stăpîn, iar cei mai îndoielnici, ceva
mai jos s, i mai departe de el.

As, a-l găsi Lia când intră cu alaiul ei în sală s, i, cît dete
cu ochii de el, îl s, i cunoscu s, i fu gata să-i aducă aminte
cele petrecute în coliba Ielelor.

La dreapta tronului era însă o oglindă mare s, i la stânga
alta s, i Lia rămase, când se văzu în oglindă, într-un fel de
aiurire; nu mai vedea acum nici sală, nici curteni, nici
tronul cu cele s, aptezeci de trepte ci, uimită de frumuset, ea
ei, se simt, ea cu trei palme mai înaltă s, i-s, i ridica cu atâta
mândrie capul, încât tot, i începură să tremure în fat, a ei.
Limir-împărat îs, i aduse aminte de ea s, i nu-s, i mai putu
stăpâni firea.

„M-a întrecut, m-a răpus, m-a dat gata!?” îs, i zise el, s, i
coborî printre curtenii săi umilit, i cele s, aptezeci s, i s, apte
de trepte, ca să meargă la ea s, i să i se închine ca oris, icare
muritor.
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– Lia - îi zise - parcă ne-am mai văzut s, i, plecându-se,
îi întinse mâna. Lia înghit, i un nod: îi era peste putint, ă să
facă mărturisirea că dânsa e ceea ce umbla odată descult, ă
s, i în cămăs, ut, ă curată.

– T, i se va fi părând - îi răspunse - dar îi întinse s, i ea
mâna, as, a, mai din depărtare. El îi t, inu câtva timp mâna,
dar nu mai simt, ea fiorii pe care îi simt, ise, nu se dezmort, ea,
nu i se încălzea sângele în vine.

– Da, mi s-a părut numai! Alta era s, i altfel în toată firea
ei aceea pe care o s, tiu, grăi posomorât, s, i se întoarse ca
să urce cele s, aptezeci s, i s, apte de trepte, să s, adă în tron s, i
să ia scheptrul în mână. Lia însă nu-l lăsă, ci-l t, inu în loc.
Acum i se înfundă însă s, i Liei.

În zadar îi spuse c-a umblat s, i a ostenit, a trecut prin
multe s, i s-a canonit ca să caute alifia ce dezmort, es, te vinele,
în zadar îl încredint, a că a găsit-o s, i vine cu ea de peste
nouă mări s, i nouă t, ări, în zadar stărui să-l frece fie măcar
s, i numai la ochi s, i la tâmple, căci el t, inea una s, i bună, că
alta e aceea pe care o s, tie dânsul s, i o as, teaptă, o lua drept
o vrăjitoare care vrea să-l piardă cu farmecele ei, ba în
cele din urmă se îndârji s, i voi s-o dea afară din palat s, i s-o
alunge din împărăt, ia lui.

Toate ca toate, dar asta n-o mai putea suferi Lia.
Atinsă în mândria ei, ea-s, i pierdu sărita s, i cu ea toată

rus, inea. Băgă dar mâna în t, estul cu alifie s, i se frecă la ochi,
la tâmple, la crucea pieptului s, i în pălmi, apoi se scutură
ca trezită din somn s, i rămase în fat, a lui as, a cum o s, tia el,
descult, ă s, i în cămăs, ut, ă curată.

– Asta e! strigă Limir-împărat, s, i sări să o cuprindă
în brat, e, dar nu-i simt, i bine trupul cald, când Lia îi dete
brânci atingându-l la obraji s, i la crucea pieptului cu mânile
ei pline de alifie s, i se desfăcu din brat, ele lui ca s, arpele
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lunecos.
– O să alergi tu după mine cum am alergat eu după

tine! grăi dânsa, apoi se depărta iute, dimpreună cu alaiul
ei, încălecă s, i plecă în goană mare.

A s, i alergat Limir, bietul de el.
Atins s, i ici s, i colo de alifie, el nu mai era nici viu, nici

mort, ci numai as, a - les, inat s, i lihnit. Porunci dar ca iute-
iute să încalece cu tot, ii s, i s-o urmărească pe Lia. A trecut
însă vreme multă până ce slugile au scos caii din grajdurile
împărătes, ti, li-au pus s, elele s, i frânele s, i până ce sfetnicii
s, i curtenii au încălecat, căci de! erau boieri, nu oameni
de rând. Era departe Lia când ei au plecat în urmărirea ei
s, i nici vorbă nu putea fi ca s-o ajungă în drumul ei spre
coliba văduvei. Mare a fost, Doamne, bucuria mamei când
s, i-a văzut fata întorcându-se tot cum a fost, dar cu alai
frumos s, i mare de nu-l mai încăpea nici coliba, nici curtea,
nici preajma curt, ii.

Răsăreau florile s, i acum pe urmele pas, ilor ei s, i se clăti-
nau plecându-se spre ea, dar nu mai erau triste, ci-i cântau
voioase: „Bună es, ti, harnică es, ti, frumoasă s, i la fire dulce
es, ti s, i put, in ai să mai stai cu noi, că vine într-o răsuflare
ursitul tău.”

A s, i sosit în curând, s, i văduva cea săracă nu mai s, tia ce
să înceapă când s-a pomenit la coliba ei cu Limir-împărat
el însus, i, venit ca să cers, ească alifie s, i să-i pet, ească fata.

Că i-o dă ori nu i-o dă, despre asta nu mai putea să fie
vorba: s-a făcut, neică, o nuntă împărătească de se vestes, te
s, i astăzi despre ea, s, i s, apte zile s, i s, apte nopt, i împărăt, ia
întreagă a tot mâncat, băut s, i s-a veselit, a tot jucat s, i
jucat, de-a schimbat fiecare flăcău de dai-Doamne câte
trei perechi de opinci!

Numai sfetnicii s, i curtenii lui Limir-împărat erau cam
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pus, i pe gânduri, căci, de! multe s-au întors cu susul în jos
s, i mult, i dintre cei de pe treptele de sus s-au coborît ceva
mai în rând cu talpa scării. Iar Ielele, nebunele, au rămas
cum fuseseră, dar de atunci încoace, când se întâlnesc pe
la răscruci, se mai prind s, i numai singure în horă.
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Stan Bolovan

Au fost odată, într-o margine de sat, un om, pe nume Stan,
s, i muierea lui. Ea era tristă mereu s, i degeaba încerca sot, ul
ei să afle de ce, că ea nu voia să-i spună, căci, zicea ea,
avea să fie s, i el trist dacă află. Dar Stan nu se lăsă s, i pînă
la urmă ea îi spuse că e suparată că nu au copii s, i, într-
adevăr, omul se întristă s, i el. Într-o bună zi, sosiră la ei în
casă Domnul Iisus Cristos s, i Sfântul Petru.

I-au primit bine, i-au hrănit s, i le-au spus vorbe bune,
iar când să plece, Cristos l-a întrebat pe Stan ce îs, i dores, te,
pentru că el are să-i îndeplinească trei dorint, e. De trei ori
l-a întrebat, de trei ori a spus că vrea copii, de trei ori i-a
dat copii, as, a că Stan a rămas cu o sută de copii.

În câteva zile copiii au început să strige de foame, iar
cei doi părint, i hotărâră ca tatăl să plece în lume, să caute
un dar de la Dumnezeu, hrană pentru copii. A umblat cât
a umblat Stan, dar nu a găsit ce îi trebuia. A ajuns până
la marginea lumii, unde se amestecă ce este cu ce nu este,
s, i acolo a dat peste o stână cu s, apte păcurari. Acolo află
că un zmeu vine în fiecare noapte s, i le ia câte trei oi, dar
s, i laptele de la s, aptezeci s, i s, apte de oi, pe care îl ducea
zmeoaicei bătrâne, să se scalde în el ca să întinerească.
Atunci Stan întrebă ce i-ar da ei dacă i-ar scăpa de zmeu,



iar ciobanii îi spuseră că îi dau a treia parte din oi.
Pe la miezul nopt, ii auzi Stan un zgomot grozav, apoi

îl zări pe zmeu apropiindu-se de stână. Îi strigă să stea s, i
îi spuse că el e Stan Bolovan, care ziua mănâncă stânci, iar
noaptea pas, te copaci. Zmeul spuse că nu se va atinge de
turmă dacă se va întrece cu el, iar Stan scoase din traistă
o bucată de cas, spunând că e o piatră, îi zise zmeului să
ia s, i el o piatră de pe malul râului s, i să scoată zer din ea.
Zmeul strânse piatra în pumn de o făcu praf, dar zer nu
curse din ea. Atunci Stan strânse s, i el cas, ul, zerul începu
să curgă, iar zmeul începu a se uita pe unde să fugă ca să
scape de un as, a voinic.

Gândindu-se el că nu va putea să scape, îi zise lui Stan
să vină acasă la el, că mamă-sa are nevoie de o slugă pentru
un an. Aflând Stan că anul e de trei zile, iar simbria de
s, apte saci de galbeni pe zi, se învoi s, i plecă cu zmeul. Ajun-
seră nu departe de casă, iar Stan o zări pe mama zmeului,
bătrână s, i groaznică la vedere. Zmeul îl lăsă să as, tepte
afară s, i se duse să-i spună maică-si că l-a adus pe omul ăla,
care mănâncă bolovani s, i stoarce zer din piatră, pentru ca
ea să îl scape de el.

A doua zi zmeoaica le zise să dea semn în lumea zmei-
lor cu buzduganul cel ferecat de s, apte ori. Zmeul trebuia
să-l arunce cale de trei pos, te, apoi Stan, tot cale de trei
pos, te, apoi iar zmeul s, i tot as, a. Când îi veni rândul lui
Stan, acesta privi îngrijorat la el, socotind că el s, i cei o sută
de copii ai săi nu ar izbuti nici să îl ridice de la pământ.
Atunci îi spuse zmeului că e păcat de buzdugan, fiindcă el
îl va arunca as, a de tare că va rămâne pe lună. Atunci zmeul
zise că îl aruncă el, Stan se făcu a nu vrea s, i nu se lăsă până
când zmeul nu îi făgădui să îi dea s, apte saci de galbeni
ca să îl lase pe el să arunce buzduganul. Se duseră acasă,
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iar zmeoaica se cam îngrijoră s, i ea când află că vrusese să
arunce buzduganul tocmai în lună.

Dimineat, ă îi trimise la fântână, să umple fiecare cu
apă câte douăsprezece burdufuri, făcute fiecare din pie-
lea unui bivol, s, i să aducă apa acasă. Zmeul umplu cât
ai clipi burdufurile, dar Stan abia târâse până la fântână
burdufurile goale. Scoase el o custură de la brâu s, i începu
să zgârie pământul de jur împrejurul fântânii. Când îl
întrebă zmeul ce face, spuse că are de gând să aducă fân-
tâna acasă, ce să se mai încurce cu pieile de bivol. Zmeul
rămase cu gura căscată s, i, ca să stea pe loc fântâna rămasă
de la mos, u-său, zise că îi duce el s, i burdufurile lui. Stan se
făcu a nu vrea s, i nu se învoi decât după ce zmeul îi făgădui
alt, i saci de galbeni.

În ultima zi a anului de muncă, zmeoaica îi trimise la
pădure, după lemne. Până ai număra la trei, zmeul scoase
din rădăcină o sumedenie de copaci s, i îi as, eză la un loc.
Stan începu el să privească la copaci, apoi să-i lege unul de
altul, zicându-i zmeului că el nu stă să ia copacii unul câte
unul, ci duce toată pădurea acasă. Atunci zmeul îi spuse
că duce el s, i lemnele lui Stan, numai să lase pădurea la
locul ei. Stan nu se învoi până când zmeul nu-i făgădui că
va primi simbria de s, apte ori câte s, apte saci cu galbeni.

Acasă, zmeoaica nu prea se îndura să îi da atât, ia bani
s, i îi zise zmeului să îl omoare pe Stan la noapte, să-i dea
cu buzduganul în frunte când va dormi. Numai că Stan
auzise s, i puse în pat în locul lui troaca porcilor, iar el se
culcă sub pat. Zmeul veni s, i sfărâmă troaca cu buzduganul,
apoi plecă mult, umit că a scăpat de Stan. Dimineat, ă s, i el
s, i zmeoaica rămaseră încremenit, i când îl văzură pe Stan
viu s, i frumos ca un măr. Îl întrebară cum a dormit s, i el
spuse că a dormit bine, dar l-a pis, cat un purice de frunte.
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Speriat, i de as, a voinic, îi dădură banii, numai să plece,
dar el, îngrozit că nu va putea căra atât, ia saci cu galbeni,
se făcu că vrea să-i mai slujească un an. Atunci zmeul
îi mai dădu încă de s, apte ori câte s, apte saci cu galbeni
s, i-i spuse că îi duce el toată comoara asta acasă. Stan se
învoi bucuros s, i plecară, dar, când se apropiară de casa
lui, începu să se teamă că zmeul, s, tiind unde stă, va veni
să îs, i ia banii înapoi. Îl scăpară de grijă copiii lui, care, de
cum zăriră zmeul, năvăliră flămânzi, cu câte un cut, it s, i
o furculit, ă în mâini, strigând că ar mânca tot, i carne de
zmeu. Zmeul aruncă sacii s, i fugi înspăimântat s, i de atunci
nu a mai cutezat să se arate în lume.

Iar Stan, tocmai când număra galbenii cu nevasta s, i
copiii, se trezi că vin s, i ciobanii cu oile pe care le promise-
seră dacă îi scapă de zmeu, că de, când dă, Dumnezeu dă
cu amândouă mâinile !
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Boierul s, i Păcală

Odată, Păcală stătea la marginea unei păduri. Deodată
vede o trăsură venind spre el. Repede se scoală, ia un
trunchi mare de copac, s, i-l ridică drept în sus. În trăsură
era boierul, cucoana s, i vizitiul, care mâna caii. Boierul,
văzând pe Păcală, spuse vizitiului să oprească trăsura:

– Bună ziua!
Păcală răspunde:
Mult, ămim!
Dar ce faci aici?
– D-apoi, cucoane, ia, am pus s, i eu lemnul ista să se ho-

dinească olecut, ă, că apoi îl duc acasă. Da’ dumneavoastră
unde vă ducet, i?

– Eu am auzit de unul Păcală, care păcăles, te oamenii,
s, i mă duc să-l găsesc, să mă păcălească s, i pe mine. Păcală
îi zice boierului:

– Nu te mai duce, cucoane, că eu sunt Păcală. Dar acum
nu pot să vă păcălesc, că am uitat păcălitorul acasă. Dat, i-
vă jos din trăsură, să-mi aduc păcălitorul. Dumneavoastră,
cucoane, t, inet, i lemnul ista bine, să nu se clatine, că eu vin
îndată.

Când boierul t, inea cât putea trunchiul să nu se clatine,



Păcală se sui în trăsură s, i plecă. Se face noapte, s, i Păcală nu
mai vine. Stau as, a toată noaptea s, i a doua zi după-amiaza.

Numai ce trece un om.
– Bună ziua! zice omul.
– Bună ziua! îi răspunde boierul.
– Dar de ce stat, i dumneavoastră acolea?
– As, teptăm să vină Păcală de-acasă cu păcălitorul, să

ne păcălească. Mi-a spus că vine degrabă cu trăsura, s, i nu
mai vine.

Atunci omul spune boierului:
– D-apoi, cucoane, nu-i destulă păcăleală asta, că s-a

dus cu trăsură s, i cu cai cu tot?
S, i as, a rămase boierul păcălit s, i fără trăsură.
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Fiul cuiva

Treceam cu vaporul legănat de valuri verzi despre Lindau
la Constant, a, de unde aveam să iau calea ferată, ca peste
Zürich, Berna s, i Geneva să ies în Italia.

Put, in după plecare, ochii mi s-au oprit asupra unui
om de vreo treizeci de ani, înalt s, i mlădios, oaches, s, i cu
fat, a cam posomorâtă, bărbat de o rară frumuset, e, care,
des, i îmbrăcat în bluză de pânză s, i cu s, apcă de muncitor în
cap, avea în t, inuta, în căutătura, în mis, cările, în întreaga
lui înfăt, is, are ceva aristocratic.

Văzând că-l caut mereu cu ochii, el s-a apropiat de
mine s, i în curând am făcut cunos, tint, ă.

— Jules Guidai, chimist asociat al casei „Barague» din
Paris, mi s-a prezentat el în o nemt, ească foarte corectă,
dar rostită cu un accent pentru mine cam ciudat.

Peste put, in m-am încredint, at că era om de o inteligent, ă
superioară s, i cu o foarte largă cultură, dar socialist oare-
cum exaltat.

Citisem pe ici, pe colea câte ceva despre socialism s, i
discutasem adeseori cu socialis, tii, dar stăruiam în gândul
că vederile socialiste sunt gres, ite, ca să nu zic chiar primej-
dioase, s, i nu se putea să nu intrăm, noaua mea cunos, tint, ă
s, i eu, în conflict de vederi. Am petrecut cele vreo trei cea-



suri, cât am călătorit împreună, în discut, iuni din ce în ce
mai animate s, i mai sugestive s, i am răscolit întreaga viat, ă
socială.

El tăgăduia rat, ionalitatea viet, ii religioase, lua căsăto-
ria legitimă drept un fel de robie, în care omul intră de
bunăvoie drept pedeapsă pentru prostia sa, era răzvrătit
împotriva celor ce îngrămădesc bogăt, ii ca să le treacă prin
mos, tenire la urmas, ii lor imbecili s, i-s, i dedea silint, a să mă
convingă că as, ezămintele omenes, ti toate au să fie refăcute
din temelii.

Eu dădeam mereu din cap s, i-l încredint, am că as, ezămintele
toate sunt bune, un rezultat firesc al dezvoltării istorice,
dar sunt răi oamenii, care le strică s, i abuzează de ele fie-
care potrivit cu slăbiciunile lui, s, i că nu as, ezămintele avem
să le refacem, ci pe oameni trebuie să-i înfrânăm.

El zicea: „Nu! », dar în ochii lui era ceva ce mă făcea
să simt că-i sunt plăcute vederile mele s, i că mă ascultă
bucuros.

- Oris, icare suferint, ă omenească, i-am zis dar, izvorăs, te
din păcatul cuiva, s, i n-ar mai suferi nimeni dacă tot, i oa-
menii ar fi în adevăr religios, i, dacă tot, i sot, ii s, i-ar îndeplini
datoria, dacă cei ce dispun de averi mari s-ar socoti nu-
mai chivemisitori ale lor s, i s-ar folosi de ele ca să us, ureze
soarta nevoias, ilor.

El se cutremură s, i se uită la mine lung s, i încruntat,
parcă 1-as, fi atins pe el personal.

- Dacă, dacă, dacă! strigă scos din răbdare. Tocmai
acest „dacă” e dovadă că nu rămâne decât să iei biciul, sa-
bia s, i făclia aprinsă ca să stârpes, ti tot ceea ce a mai rămas
din trecutul urgisit.

Nu mai era acum vorba de deosebiri de vederi, ci de
repulsiuni neînvinse, s, i am dat discut, iunilor altă îndru-
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mare.
La Constant, a, unde el a luat drumul spre Colonia, ne-

am despărt, it ca buni prieteni.
- Dacă te opres, ti la Genova - îmi zise stăpânindu-s, i

glasul - vizitează s, i palatul GaIliera. E unul din cele mai
frumoase s, i sunt adunate-n el multe opere de artă. Apoi
- adăugă mai mult pentru sine - vei afla, poate, s, i lucruri
care-t, i vor schimba părerile.

Mi-a rămas viu întipărită figura interesantului meu
tovarăs, de călătorie, dar m-am oprit trei zile la Zürich, am
petrecut trei la Berna, m-am plimbat timp de vreo zece
zile pe lacul de Geneva s, i prin împrejurimile lui, am mai
zăbovit s, i prin Ponente s, i-l uitasem pe parizian când am
sosit la Genova. Aici am început să fac băi la Bagni di
Strega s, i as, fi uitat s, i palatul GaIliera dacă n-ar fi fost la
mijloc un lucru care mi se părea din ce în ce mai ciudat.

Deoarece italienes, te nu prea s, tiam, vorbeam cu ge-
novezii, pe cât era cu putint, ă, nemt, es, te, s, i aces, tia po-
ceau nemt, easca tocmai ca parizianul meu de pe lacul de
Constant, a.

Nu puteam să-mi dau seamă cum a ajuns el să aibă în
nemt, es, te accentul genovez, dar mi-am adus aminte s, i de
palatul GaIliera s, i am hotărât să-l caut s, i să-l vizitez.

- A! Palatul ducilor de GaIliera! îmi zise chelnerul. E
unul din cele mai mari s, i mai frumoase între palatele de
marmură. Trebuie neapărat să-l vedet, i. Numai aci la Ge-
nova îl putet, i vedea. Sunat, i, vă dat, i biletul de vizită s, i, dacă
e acasă s, i-i facet, i o bună impresiune, Luigi, acum bătrânul
camerist al ducesei, vă conduce. Aceasta e plăcerea lui. Să
nu-i dat, i însă nimic, decât, poate, o t, igară, că se supără.

Ciudat lucru mi se părea s, i un italian care se supără
dacă în asemenea împregiurări îi dai ceva, dar cu atât mai
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vârtos mi-am dat silint, a să-i produc o bună impresiune.
I-am s, i produs-o, s, i el m-a condus cu multă bunăvoint, ă.
Palatele de marmură de la Genova sunt în ceea ce

prives, te înfăt, is, area externă mai prejos de palatele din
Venet, ia ori cele din Florent, a ori din Roma, ele sunt însă
mari s, i au curt, i s, i scări de o frumuset, ă uimitoare, colon-
ade, galerii, terase s, i arcade combinate în fel de fel de
chipuri. Am stat dar timp îndelungat în curtea oarecum
pustie, pe care bătrânul Luigi, om de vreo s, aptezeci de ani,
t, inea să mi-o arate în toate amănuntele ei mai-nainte de a
fi urcat scările, ca să văd comoara despre care-mi vorbise
Guidai.

Ce aveam să văd? Locuint, a particulară a unei familii
bogate, care timp de patru sute de ani a adunat mereu
pentru împodobirea casei sale tot ceea ce-i încânta vede-
rea, mobile lucrate cu măiestrie, opere de pictură ori de
sculptură, gobelinuri, covoare, vase, argintării, scule de
tot felul. Ar fi trebuit să stau zile întregi de-a rândul ca
să le pot vedea pe toate s, i ascultam cuprins de un fel de
amet, eală lămuririle pe care mi le dădea neobositul bătrân.

Intrat, i în cabinetul de lucru al ducelui, el se opri cu un
fel de religiozitate în fat, a unui bust de marmură albă, care
era as, ezat la stânga biuroului pe un piedestal de abanos.

- Îl Signorino! Fiul ducesei, grăi dânsul într-un ton
sărbătoresc.

Era portretul unui băietan de vreo patrusprezece ani,
figură de o rară frumuset, ă, mie, parcă, cunoscută.

- A murit? întrebai uitându-mă în ochii lui umezi.
- Cum?! întrebă el mirat. D-voastră nu s, tit, i? nu cunoas, tet, i

nespus de dureroasele întâmplări?!
Îl încredint, ai că n-am auzit niciodată despre familia

ducală s, i despre minunatul ei palat.
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- Atunci n-au pentru d-voastră nici un înt, eles cele ce
at, i văzut ori vet, i mai vedea aici, întâmpină adunându-s, i
gândurile, ca să spună trista poveste, pe care de atâte ori
o mai spusese. At, i văzut în sala de ceremonii portetul s, i
bustul ducelui?

- Da, îi răspunsei, acel bătrân înalt s, i cu privirea plină
de mândrie.

- Era un cavaler din timpurile cele frumoase, cum azi
cu anevoia se va mai fi găsind pe ici, pe colo câte unul,
mă-ncredint, ă dânsul.

- At, i văzut s, i portretele ducesei?
- O adevărată minune de frumuset, ă! îi răspunsei.
- O adevărată minune - stărui dânsul - s, i vă spun eu,

nu numai de frumuset, ă, ci s, i ca îndrumare sufletească.
Ducele era în al doilea rând văduv s, i trecut acum de

cincizeci s, i opt de ani când, orbit de farmecele ei, a luat-
o, fată de abia douăzeci s, i trei de ani, în căsătorie. T, iind
mai mult la numele său decât la marile sale bogăt, ii, el
îi făcea toate plăcerile. T, inea seamă chiar s, i de cele mai
excentrice capricii ale ei, zâmbea cu mult, umire când ea
risipea aurul cu pumnii, dar o păzea cu multă grijă, ca
nu cumva să aducă vreo pată numelui său ducal, s, i nu se
depăna niciodată de dânsa, ci o avea mereu sub ochii săi
pânditori.

Nu pot, domnule, să vă descriu bucuria de care noi,
slugile vechi ale casei, am fost cuprinse când, anul al cinci-
lea al noii căsătorii, ne-am încredint, at că tânăra noastră
stăpână se află în stare binecuvântată. Generosul nostru
stăpân era încă mai darnic s, i-s, i întet, ea silint, ele de a-i face
frumoasei sale sot, ii plăcută viat, a.

Ca să scape de privirile scrutătoare ale lumii s, i s-o
ferească pe ducesă de zgomote s, i de emot, iuni, a plecat
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cu ea, însot, it numai de o cameristă, de mine s, i de Raoul,
bărbierul său, un tânăr din Marsilia, la feericul castel pe
care-l avea din sus de Luca, pe t, ărmul mării, în mijlocul
livezilor de măslini.

Acolo am stat în retragere linis, tită timp de peste patru
luni, până la nas, terea copilului, băiatul acesta, adăugă
arătând iar spre bust.

Vreo patru săptămâni în urmă, după ce tânăra mumă
a ajuns iar să umble pe t, ărmurii stâncos, i, a fost botezat
copilul s, i i s-a dat numele Giulio.

Bătrânul suspină o dată adânc:
- Vă spun - urmă apoi cu oarecare tăinicie - lucruri

pe care le-am aflat peste douăzeci de ani în urmă de la
stăpâna mea.

A doaua zi după botez, bătrânul duce a potrivit lucru-
rile să rămâie singur cu sot, ia sa.

„Doamnă, i-a zis, am, precum s, tii, cuvinte hotărâtoare
de a nu mă socoti părinte al copilului născut de d-ta. După
lege îi sunt însă tată s, i am dreptul de a-l cres, te după gândul
meu, ca să-l fac vrednic de a-mi purta numele s, i de a-mi
stăpâni averile. Îmi es, ti destul de scumpă pentru ca să-t, i
trec cu vederea marele păcat s, i între tot, i oamenii eu prefer
pe copilul d-tale. Numele meu însă are să rămâie curat
cum 1-am primit de la părint, ii mei, s, i mi se răzvrătes, te
întreaga fiint, ă când mă gândesc că e cineva care s, tie că
nu sunt adevăratul lui părinte s, i că ar putea să-mi pună
s, i alt, ii la îndoială paternitatea. Vreau dar să s, tiu cine e
tatăl copilului: ori mi-l spui s, i mă ai legat cu parola mea de
onoare, ori ruptă e între noi oris, ice legătură s, i cu rus, ine
ai să-mi părăses, ti casa. Es, ti femeie încă tânără s, i muma
unui copil plin de viat, ă: alege! Nu cer spăs, ire, ci numai
căint, ă s, i mărturisire. ”
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Cunoscându-i generozitatea, ducesa s-a plecat, a căzut
în genunchi s, i a făcut depline mărturisiri.

Put, in timp în urmă, ducele m-a însărcinat să plec cu
doica, cu copilul s, i cu camerista la Genova, unde avea să se
întoarcă peste câteva zile s, i el după ce o fi însot, it pe ducesă
la Florent, a. După plecarea noastră, ducele s, i ducesa au
ies, it însot, it, i de Raoul deasupra unei stânci de la marginea
mării, ca să admire apusul de soare. Ajuns, i deasupra stân-
cii, bătrânul duce 1-a apucat pe Raoul de piept, i s-a uitat
drept în ochi s, i i-a zis: „Es, ti un mizerabil, care a abuzat
de încrederea stăpânului s, i de slăbiciunea firească a unei
femei nobile!! » Înfingându-i apoi un pumnal în piept, 1-a
îmbrâncit în valurile spumegânde ale mării.

Ducesa a rămas înmărmurită s, i mută, s, i timp de cinci-
sprezece ani, cât a trăit ducele, niciodată nu s-a mai vorbit
despre acel fioros amurg de seară, nimic n-a mai turburat
viat, a lor casnică, nimeni n-a pus la îndoială paternitatea
ducelui, care s, i-a petrecut viat, a purtând grijă de copilul
său până la vârsta de zece ani aici în Genova, iar în urmă
călătorind cu el prin Elvet, ia, prin Frant, a, prin Germania
s, i prin Englitera.

După moartea tatălui său, Giulio, tânărul duce de Gai-
Iliera, a stat cu muma sa mai ales la Paris, unde-s, i urma
studiile în rând cu alt, i tineri. Abia la vârsta de douăzeci s, i
doi de ani a aflat de la mama sa adevărul asupra nas, terii
sale.

El a ascultat ca fiind într-aiurea s, i a stat timp îndelun-
gat înmărmurit s, i mut ca odinioară muma lui deasupra
stâncii, as, a cum îl vezi aici.

„Giammai! a strigat apoi. Tu non sei mia madre!
Nu poate să fie mama mea femeia care a putut să tră-

iască în căsnicie cu omorâtorul celui ce mi-a urzit viat, a!
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M-ai născut fără de voia ta s, i sunt dator ca să te crut, ez:
nu voi spune nimănuia ceea ce am aflat, dar eu din clipa
aceasta nu mă mai socotesc nici fiu al tău, nici duce de
GaiIliera. ”

- E d-l Jules Guidai, chimist la Paris, zisei, viu emot, ionat.
- Da, signore, răspunse bătrânul. Ziua următoare a

făcut la tribunal declarat, iunea că, fiind împotriva convin-
gerilor sale să poarte un titlu de noblet, ă s, i să stăpânească
averi pe care nu le-a agonisit, renunt, ă la mos, tenirea ră-
masă de la ducele de GaiIliera în favorul mumei sale.

- S, i dânsa a primit? întrebai.
- Numai pentru ca să constituie din avere, patruzeci

de milioane, un fond pentru acte de caritate publică, răs-
punse bătrânul. Ea a murit săracă.

M-am închinat adânc, ca în fat, a unui altar s, i am plecat
mai departe.
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Articole





Barbaria modernă

Cultura în întréga lume organică scóte la iveală carac-
terele genului s, i reduce din ce în ce maı̆ mult însus, irile
indi[vi]duale, care nu sunt, la urma urmelor, de cât ano-
malĭı resultate din o desvoltare defectuósă, decı̆ nis, te de-
generăr̆ı în cel mai propriŭ înt, eles al cuvântului.

Cu cât maı̆ intensivă e dar cultura, cu atât maı̆ vîrtos
ne regenerăm s, i noı̆ ómenĭı, ca atât maı̆ put, in ne deose-
bim unĭı de alt, ĭı, cu atât maı̆ us, or ne înt, elegem s, i maı̆
mult ne iubim între noı̆, cu atât maı̆ covîrs, itor e în noı̆
simt, ĕmêntul, că sîntem cu tot, ĭı acela-s, ı̆ om întrupat în fel
de fel de chipurı̆ s, i că durerile unuia sînt ale tuturora s, i
bucuriile tuturora sînt ale fie-căruia.

Resultatul etic al cultureı̆ moderne e acest simt, ĕmênt,
care în practica viet, ĭı se dă pe fat, ă ca purtare de grijă a
tuturorapentru binele fie-căruia.

Sînt însă atât plante, cât s, i animale, pe care le soco-
tim incultivabile, fiind-că sînt atât de degenerate în cât
regenerarea lor e peste putit, ă. Sînt s, i ómenı̆ incultivabil̆ı,
organisme atât de degenerate, în cât rěmân zadarnice tóte
silint, ele de a le readuce la forma normală, stârpiturı̆ de
ómenı̆, a cărora fiint, ă nicı̆ cea maı̆ stăruitóre purtare de
grijă n’o maı̆ póte corecta.



Aces, t̆ı ómeni incultivabil̆ı sânt barbarĭı moderni. Eı̆
primesc formele culturale, dar rĕmân inaccesibil̆ı pentru
simt, ĕmêntul, care determină întregul mers al viet, ĭı nóstre
moderne, căcı̆, desechilibrat, ı̆ fiind, eı̆ nu se simmt ómenı̆
ca alt, ĭı, ci numai indiviå ı̆ s, i numaı̆ de interese individuale
pot fi determinat, ı̆.

Avênd numaı̆ consciint, ă individuală, barbarul modern
nu póte nicı̆ el, cum nu putea cel medieval, să aibă simt, ĕmêntul
de dignitate omenească s, i nu scie ce e rus, inea, minte, se
făt, ăresce, îns, eală, despóie or̆ı se tîrĕsce, e las, or̆ı îndrăsnet, ,
lingus, itor or̆ı insolent, bine-voitor or̆ı nemilos, - după cum
în împregiurările date póte să-s, i facă maı̆ us, or treburile.

Fie Englez orı̆ Muscal, Evreŭ orı̆ Maghiar, Armean,
Grec orı̆ Bulgar, turc orı̆ Român, fie bandit orı̆ împĕrat,
el nu e în stare să-s, ı̆ dea sémă, că se înjosesce s, i se pune
‘n rînd cu fiarele sĕlbatice când strigă «Să nu avet, ı̆ milă
!» căcı̆ el în alt, ı̆ ómenı̆ vede numaı̆ material de exploatare
s, i pe dînsul numai egoismul, amorul propriu, vanitatea
or̆ı ambit, iunea póte să-l împingă la faptă. Int, elege dar, că
ómenii, car̆ı aŭ acela-s, i interes, să facă causă comună s, i să
se grupeze după profesiunı̆ lege or̆ı după ném, dar nu póte
să înt, elégă indignat, iunea de care sînt cuprins, ı̆ ómenĭı
maı̆ echilibrat, ı̆ când vĕd, că semenîi lor sînt despuiat, ı̆ s, i
împins, ı̆ spre ruina morală s, i materială. Rĕmas, ı̆ eı̆ de eı̆,
barbarĭı aces, tia nu se pot înt, elege între dîns, ii, îs, ı̆ sînt unĭı
altora nesuferit, ı̆ s, i se mănâncă între eı̆ ca nis, te cânı̆ lihnit, ı̆
de fóme. Se risipesc dar printre ómenĭı mai normal̆ı, iar
apoı̆ se întovărăs, esc s, i formézăun fel de castă întemeiată
pe identitatea intereselor individuale, - nu spre a se ajuta
unul pe altul, ci ca lupĭı înhăitat, ı̆, orı̆ ca pirul în lumea
vegetală, spre a se folosifie-care de ceı̆-l-alt, ı̆.

Eı̆ nu pot să-s, i dea sémă de ce ne emot, ionăm noı̆ când
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fiecăruia individual nu ni se face nicı̆ un rĕŭ. Durerea, pe
care tu om în tótă firea o simt, ı̆ când semenul tĕŭ e lovit, în
gândul barbaruluı̆ e cu desĕvîrs, ire nemotivată, s, i silint, ele
nóstre de a apĕra pe cei slabı̆ s, i neajutorat, ı̆ pentru dînsul
nu sînt pornite din iubirea de ómeni, pe care el numaı̆ în
torie o scie, ci fie din egoism, fie din fanatism religios, fie
din ură de rasă.

As, a ajungem, ca barbarĭı aces, tia să ne sos[c]otéscă pe
noı̆ barbar̆ı s, i să sust, ină în virtutea iubirĭı de ómenı̆ pe ceı̆
maı̆ neomenos, ı̆ dintre exploatatorĭı ce s’aŭ ivit vre-o dată
pe fat, a pămêntuluı̆.

Nu vorbesc de Evreı̆, nicı̆ de simbrias, ĭı lor, care t, ipă s, i
ne înjură pentru-că stăruim, ca ceı̆ tar̆ı să ia mĕsur̆ı pentru
apĕrarea celor încă slabı̆, ci de Românĭı desechilibrat, ı̆, care
nu sînt în stare să înt, elégă, că stăruint, a nóstră e pornită
din cea maı̆ curată iubire de ómenı̆.

Dacă vre-un om, fie el Român, Bulgar, Turc or̆ı Evreŭ,
se află în miserie, noı̆ îl ajutăm după putint, ele nóstre; dacă
vre-un Român ar voi să jefuiască pe un Evreŭ or̆ı să-l cio-
măgéscă, noı̆ am sări să-l apĕrăm pe Evreul năpăstuit: ce
trebue óre să facem, când Românul se află în miserie, când
el e jefuit, el năpăstuit? Iubirea de ómeni nu cere ca să-l
ajutăm s, i să-l apĕrăm s, i pe el?

Românul acesta e om al iubirĭı de ordine, blajin s, i mun-
citor, se mult, umesce cu put, in, ba suportă tóte cu îndelun-
gatărăbdare s, i a dovedit cu prisos, că e cu desĕvîrs, ire ca-
pabil de desvoltare morală s, i intelectuală. Nu e numaı̆
cestiune de ambit, iune nat, ională, ci tot odată s, i un in-
tet[r]es general omenesc, ca un popor alcătuit din ase-
menea ómenı̆ să se sporească, să se ridice prin cultură s, i
să devie un factor hotărîtor în cercul înrîurirĭı luı̆ firescı̆.

Ce trebue óre să simt, im noi, când vedem, că Românĭı
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cu tótă munca, pe care o sĕvârs, esc cultivând pământul cel
maı̆ mănos al t, ărĭı lor, sînt ruinat, ı̆ trupesce s, i economices, te!?
Ce trebue să simt, im când î̆ı vedem istovit, i s, i galbenı̆ la fat, ă
s, i constatăm, că copĭı lor pier în lipsă de hrană s, i de sufi-
cientă purtare de grijă!? Nu trebue óre să ne întrebăm, ce
se fac ródele muncĭı lor s, i cum se risipesc bogăt, iile agoni-
site de dîns, ĭı!?

Ni-e destul să ne uităm împrejurul nostru pentru ca să
ne încredint, ăm, că prea sînt mult, i ceı̆ ce trăesc pe nemun-
cite s, i în răsfăt, are din ródele muncĭı sĕvîrs, ite de Românĭı,
car̆ı pier în miserie. Nis, te barbari, lipsit, ı̆ de simt, imênt co-
mun, nis, te ingrat, ı̆, mis, eı̆ nevrednicı̆ de lumina sórelui am
fi s, i noı̆, dacă n’am pune umĕr la umĕr, ca să-l ocrotim pe
Român s, i să punem hotar exploatărĭı neomenóse, care-l
duce la peire.

Omenı̆ sîntem s, i-l iubim pe om fie el Turc, Maghiar or̆ı
Evreŭ, dar tocmai iubind pe ómeni, trebue să fim cuprins, ı̆
de viuă repulsiune fat, ă cu indiviå ĭı degenerat, i, carı̆ nu
iubescs, i eı̆ pe semenĭı lor s, i nu sporesc prin munca lor
rodnică bogăt, iile t, ărĭı, ci îs, ı̆ petrec viat, a adunând în mâ-
nile lo[r] ródele muncĭı sĕvîrs, ite de alt, ĭı, ca prin ele să s, i-̆ı
robéscă cu atât maı̆ vîrtos pe ceı̆ muncitorı̆ s, i cu inima
curată.

Nu urîm pe nimenı̆, dar t, inem să ne facem datoria
fat, ă cu părint, ĭı nos, tri, dându-ne silint, a de a feri pe némul
nostru de agricultor̆ı, care sécămana [scarmănă] pămîn-
tului s, i istovesc puterile muncitorilor luı̆, de mes, tes, ugar̆ı-
cârpaci, car̆ı nu fac nimic cum se cade, de negut, ător̆ı necinstit, ı̆
s, i de speculant, ı̆ neomenos, ı̆, car̆ı turbură viat, a nóastră co-
mercială s, i ne compromit creditul, de mijlocitor̆ı nerus, inat, ı̆,
car̆ı trăesc prin ruinarea economică s, i morală a societăt, eı̆
în care se află.
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Voim să fim ómenı̆ cinstit, ı̆ s, i muncitor̆ı s, i ca cinstit, ı̆ s, i
muncitor̆ı să fie tot, ı̆ ceı̆ ce t, in să trăiască împreună cu noı̆.

Mult, ı̆ aŭ fost s, i sînt, ómenı̆ străinı̆ de némul nostru,
carı̆ aŭ venit în t, ara acéasta, ca să trăiască maı̆ us, or de-
cât acasă la dîns, ĭı, s, i tot, ı̆ s’aŭ împărtăs, it alăturea cu noı̆
de ródele bine-cuvîntatului pămînt, pe care în vremurile
grele numaı̆ Românii l-aŭ apĕrat; tot, i ne-aŭ zăpăcit prin
străinul lor fel de a vedea lucrurile, tot, ı̆ ne-aŭ stricat obice-
iurile bune, pe care le-am mos, tenit de la înt, elept, ĭı nos, tri
străbunı̆. Trăind însă împreună cu noı̆, mare parte dintre
dîns, ĭı s’aŭ făcut ómeni ca noı̆ s, i aŭ ajuns încetul cu încetul
să înt, elégă, să ia parte la bucurille s, i la durerile nóstre s, i să
lucreze împreună cu noı̆ pentru ridicarea némului româ-
nesc. Pe aces, tia î̆ı socotim de o potrivă cu noı̆ s, i-̆ı iubim s, i
stimăm cum noı̆ între noı̆ ne iubim s, i ne stimăm.

Nu pe Evreı̆ î̆ı respingem, ci pe ómenĭı desbrăcat, ı̆ de
firea omenéască, carı̆ străinı̆ aŭ fost s, i străinı̆ aŭ rĕmas,
pe hainĭı, carı̆ nu sînt în stare să se iubéscă s, i profită fie
de nepriceperea, fie de slăbiciunile, fie de strîmtorările
nóstre, ca să ne ruineze s, i să se facă stăpâni pe puterile
nóstre vĭı.

E destul de largă t, ara nóstră pentru-ca să ne încapă
pe tot, ı̆ s, i destul de mănos pămîntul eı̆, ca tuturora să ne
dea hrană, dacă muncim cu tot, ĭı fie-care în felul luı̆ s, i nu
caută unĭı să tragă mis, elesce bucata de la gura altora.

Acésta e ceea ce suferim, s, i barbarie în cel maı̆ propriŭ
înt, eles al cuvîntului este să sustĭı, să sprijinesci, să încura-
giezi, să nu combat, i pe fat, ă s, i fără sfială pe ceı̆ ce trăesc
din sĕul altora.

Dacă ómenı̆ în înt, elesul cel bun al cuvîntuluı̆ sînt as, a
numit, ĭı evreofilĭı, iar nu stîrpituri de om, eı̆ nu pe noı̆ aŭ
să ne ocăréscă, ci trebue să pună umĕr la umĕr, ca să-̆ı
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nobiliteze pe Evreĭı ceı̆ degenerat, ı̆ s, i să facă din eı̆ ómeni
ca tot, ı̆ ómenĭı.
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Cine pleacă?

Ioan Slavici, “Cine pleacă?,” în Apărarea Nat, ională, III
(1902), nr. 85 (18 Aprilie), p. 1.

Călare pe armăsar sirep, cu capul ridicat s, i cu buzdu-
ganul în mână, gata în fie-care clipă să se încaere în luptă,
s, i să-s, ı̆ pună viat, a în joc, - as, a ni-l închipuim, căcı̆ as, a-l
scim pe barbarul medieval – e omul stăpânit de un singur
gând: că el este el însus, i, singur în felul lui, maı̆ presus
de tot, ı̆ s, i de tóte, s, i că i se cuvine să-̆ı t, ină în supunere pe
tot, ı̆ s, i tóte să le stăpânéscă. Intrupare a egoismului neli-
mitat, el e rîvnitor, nesăt, ios în poftele luı̆ s, i desfrînat în
satisfacerea trebuint, elor sale. Aspru s, i nemilos, el calcă
în picióre orı̆ în copitele calului séŭ holdele semĕnate de
alt, ĭı, rumpe, frînge, dărâmă or̆ı dă pradă foculuı̆ bogăt, iile,
pe care nu le póte lua cu sine, schingiuesce s, i omóră pe
ceı̆ ce nu vor să i se dea robı̆, îs, ı̆ consideră sot, ia ca sclavă,
e gata să intre în luptă s, i cu frat, ĭı, s, i cu fiĭı, s, i cu părint, ĭı
sĕı̆ spre a-s, ı̆ sust, ine întâietatea s, i nu e mijloc de care nu
se folosesce spre a-s, ı̆ asigura succesul.

Noı̆ Românĭı nu am suferit nicı̆ odată în mijlocul nos-
tru asemenea barbar̆ı. Am fost prădat, ı̆ adese-ori, dar n’am
prădat nicı̆ odată; am fost robit, ı̆, dar n’am robit pe nimenı̆;
am fost cucerit, ı̆, dar n’am cercat să facem cucerir̆ı; am fost



siluit, ı̆ să ne lepădăm de lege s, i de ném, dar nu am siluit
pe nimenı̆ să priméscă legea or̆ı némul nostru; am suferit
mult s, i am răbdat în delung, dar n’am făcut pe nimenı̆ să
suferă.

Viŭ s’a păstrat tot d’a-una în inimile nóstre simt, imîntul,
că străbunĭı nos, trĭı aŭ venit aicı̆, ca să ment, ie ordinea, să
îmblânå éască sufletele s, i să apere hotarele lumĭı stăpâ-
nite de moravurı̆ maı̆ dulcı̆. Eroĭı nos, tri dar tot, ı̆ aŭ fost
apĕrător̆ı de t, ară, de neam s, i de lege, mar̆ı prin înt, elepciunea
cu care aŭ sciut să sust, ină dreptatea, s, i prin bărbăt, ia cu
care aŭ respins pe asupritorı̆, iar nu prin destoinicia lor
de a stórce măduva din ósele altora.

Chiar Mihaiŭ-Vodă Vitézul, căruia ceı̆ lipsit, ı̆ de jude-
cată î̆ı fac atâta nedreptate, a fost numaı̆ aprig s, i neobosit
apĕrător. El n’a pornit lupta contra Turcilor, ca să strice
legătura încheiată de Mircea cel înt, elept, ci ca să le im-
pună s, i Turcilor respectarea eı̆, s, i n’a trecut nicı̆ în Ardeal,
nicı̆ în Moldova, ca să cuceréscă, ci ca să alunge pe nis, te
usurpator̆ı, carı̆ î̆ı eraŭ dus, manı̆, s, i să restabiléscă starea
legală. A avut s, i el sórta luı̆ Francisc de Guise s, i a fiiuluı̆
sĕŭ Henric, a luı̆ Vilhelm de Orania, a luI Henric III, s, i
a luı̆ Henric IV; sórta lui Wallenstein a avut-o, căcı̆ as, a
era timpul în care trăia; mis, elesce a fost ucis, dar Turcĭı
n’aŭ maı̆ îndrăsnit să-s, i facă cuib pe pământul românesc
s, i Pórta s’a lepădat de gândul de a preface t, ara în pas, alîc.
Nu pe aprigul luptător, ci pe învingĕtor îl prea-mărim noı̆,
căci murit-a el, dar ceı̆ rĕmas, ı̆ în viat, ă aŭ scăpat de marı̆
suferint, e, s, i fără de dînsul n’ar fi putut să urmeze epoca
de înflorire nat, ională a luı̆ Mateiŭ Basarab.

Eară Vlad-Vodă T, epes, , pe care unora le place să-l iea
drept un fel de monstru, n’a tras în t, eapă pe ceı̆ ce nu voiaŭ
să i se supună, ci pe ceı̆ ce nu munceaŭ, pe ceı̆ ce nu-s, i fă-
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ceaŭ datoria, pe ceı̆ ce turburaŭ ordinea s, i pe ceı̆ pornit, ı̆
spre jaf s, i spre asuprire, pe barbarĭı timpuluı̆ sĕŭ, s, i nu
ar fi urmat epoca de înflorire a luı̆ Radu s, i a luı̆ Neagoe,
dacă T, epes, n’ar fi făcut în Muntenia ceea-ce S, tefan a fă-
cut în Moldova s, i Mateiŭ Corvinul în Ungaria. Românul
adevĕrat, or̆ı s, i unde se ivesce el, e neînduplecat restabili-
tor al buneı̆ rînduiel̆ı.

Mare a fost Vlad între marĭı timpuluı̆ sĕŭ, s, i mai ales
astă-å i fie-care dintre noı̆ trebue să fie mereŭ cu gândul
îndreptatspre el, ca în tótă clipa să avem în vedere, că nu
avem să suferim în mijlocul nostru de cât ómeni, care-s, i
fac în tóte împrejurările datoria, că fie-care dintre noı̆ are
să muncéscă potrivit cu însărcinarea pe care a primit-o, s, i
că nimĕnuia nu i se cuvine să trăiască din sĕul altora.

Aceia, car̆ı sînt stăpîni pe mos, ĭı întinse, nu le aŭ pen-
tru ca să-s, ı̆ pótă petrece viat, a în rĕsfăt, are, ci pentru ca
prin neadormită purtare de grijă să facă din ele grădinı̆
de frumuset, e, s, i nu celor ce stăpînesc mar̆ı aver̆ı, ci celor
celor ce sciŭ să le chiverniséscă bine li se cuvine în mijlocul
nostru stima generală.

Aceia, car̆ı ocupă posit, iunı̆ înalte, nu aŭ fost ridicat, ı̆ în
ele pentru ca să pótă face tóte capriciile s, i să încuragieze
slugărnicia, ci pentru ca să conducă o lucrare săvîrs, ită de
mult, i împreună, să facă select, iunea după destoinicii s, i să
privegheze cu neadormire, ca fie-care să-s, i facă în deplin
datoria, s, i stima generală nu li se cuvine stăruitorilor ce-
aŭ sciut să se ridice de asupra altora, ci celor ce nu scapă
nicı̆ o dată din vedere, că cu cât maı̆ marı̆ ît, ı̆ sînt datori-
ile, s, i sînt neobosot, ı̆ în purtarea sarcinilor ce aŭ primit s, i
neînduplecat, ı̆ fat, ă cu ceı̆ negligent, ı̆ or̆ı neones, t̆ı.

Aceia, car̆ı fac negot, , nu-l fac pentru-ca, profitând de
nevoile, de slăbiciunile, de nepriceperea orı̆ de us, urint, a
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altora, să agoniséscă mar̆ı aver̆ı, ci pentru-ca să mijlocéscă
schimbul averilor, s, i stima generală nu i se cuvine celuı̆ ce
a sciut să adune milióne, ci celuı̆ ce t, ine mult, ı̆ ómeni în
continuă s, i rodnică lucrare, sporesce bogăt, iile t, ărei s, i prin
conducere înt, eléptă s, i concurent, ă onestă reduce pret, urile
s, i us, uréză traiul å ilnic.

Tot ast-fel mes, tes, ugarul nu-s, ı̆ exercită meseria, ca să
trăiască maı̆ us, or, ci ca prin producte solide să satisfacă
în mod efectiv trebuint, ele publiculuı̆, s, i nu avem să su-
ferim în mijlocul nostru cârpaci, care nu-s, i pricep mese-
ria s, i lucréză în pripă s, i pe apucate, ci numai adevĕrat, ı̆
profesionis, t̆ı, car̆ı lucréză perfect, ionându-s, i meseria.

Nu se petrec însă tocmaı̆ as, a lucrurile în viat, a nóstră,
dar as, a voim să se petrécă. Maı̆ e încă multă barbarie la
naı̆: sînt încă proprietar̆ı, care-s, i lasă mos, iile în părăginire
or̆ı le istovesc prin exploatarehot, éscă, sînt parvenit, ı̆, car̆ı
s’aŭ ridicat prin slugărnicie orı̆ prin apucăturı̆ mis, elescı̆,
sînt negut, ători, carı̆ se îmbogăt, esc ruinând pe alt, ĭı, sînt
mes, tes, ugarı̆, carı̆ strică tot ceea-ce le cade în mână, sînt,
dar voim să nu mai fie.

Dacă dar strĕinĭı, carı̆ s’aŭ stabilit în mijlocul nostru,
se împacă cu felul de a viet, uı̆, pe care îl voim noı̆, s, i sînt
gata să muncéscă întins s, i cinstit alăturea de noı̆, eı̆ pot
să fie siguri, că-̆ı vom îmbrăt, is, a cu stimă s, i cu iubire, or̆ı
s, i care ar fi legea s, i neamul lor, căci îmbrăt, is, ând pe ceı̆
vrednici se ridică neamul nostru. Aceia dintre dîns, i însă,
car̆ı nu voesc or̆ı nu sînt în stare să se împace cu acest fel
de a viet, uo, să nu-s, i facă ilusiunea, că vom înceta vre-o
dată a ne da silint, a să-̆ı isolăm ca pe nis, te înciumat, ı̆.

Noı̆, care nicı̆ în timpurile de barbarie nu ne-am bar-
barisat, am putut să fim ruinat, ı̆ economices, te s, i să ne per-
dem cultura intelectuală, dar nu ne-am schimbat firea s, i
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nu putem să suferim în mijlocul nostru ómenı̆, car̆ı trăesc
secând puterile de viét, ă ale altora. Cu cât maı̆ mult ne ridi-
căm prin cultură, cu atât maı̆ vîrtos iese în noı̆ la ivélă firea
cea adevărată a raseı̆ nóstre s, i cu atât maı̆ neînduplecat, ı̆
devenim fat, ă cu cei ce nu sînt în stare să iubéscă pe se-
menĭı lor s, i să ia parte la lucrarea obs, tească, cu atât mai
mult stăruim, ca prin legı̆ bine chibzuite s, i prin o severă
disciplină socială, să se pună răgaz contra tuturor apucă-
turilor barbare.

Dacă sînt dar între Evreĭı din t, ara nóstră unĭı, carı̆
s’aŭ hotărît a emigra, eı̆ aŭ luat hotărîrea acésta numaı̆
pentru că, ómenı̆ cu minte, aŭ simt, it, că as, a, ca pînă acum,
nu vor maı̆ putea să trăiască în mijlocul nostru s, i se simt
incapabilĭı de a viet, ui ca noı̆.

E o chestiune de iubire de ómeni să-i încredint, ăm, că
aŭ tótă drepttea s, i să-i sfătuim să-s, i caute aiurea teren
de exploatare. Aicı̆ la noı̆ să rĕmâie numai ceı̆ ce voiesc s, i
pot să muncéscă întins s, i cinstit s, i să ia cu inimă curată
parte la lucrarea nóstră pentru ridicarea niveluluı̆ cultural
al t, ăreı̆.
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Jidanii militant, i

Ceı̆ mai răı̆ dus, manı̆ aı̆ Evreilor sunt Jidanĭı îndârjit, ı̆, care
aleargă neastâmpĕrat, ı̆ de icı̆ până colo, ca să asmute, um-
plu gazete, bros, urı̆ orı̆ volume costisitóre de calomĭı for-
mulate în pripa împulsiunĭı veninóse s, i amăgesc pe ceı̆
lipsit, ı̆ de pricepere, ademenesc pe ceı̆ slabi de înger orı̆
siluesc pe ceı̆ ajuns, ı̆ în strâmtorare, ca să-s, ı̆ câs, tige ast-fel
ajutător̆ı s, i printre ceı̆ ce’n fundul inimĭı lor numaı̆ cu viuă
repulsiune se aproprie de dâns, ĭı.

Ceı̆ maı̆ mult, ı̆ dintre aces, t̆ı luptătorı̆ aı̆ luı̆ Iuda aŭ cu
tóte aceste multă s, tiint, ă de carte s, i sunt destul de des, tept, ı̆,
ca să-s, ı̆ pótă da sémă, că relele ce se nasc din reaua lor
faptuire se rĕvarsă în cele din urmă numaı̆ asupra acelora,
pe care pretind a-̆ı apăra.

Nu e între dâns, ĭı nicı̆ unul, care nu e în stare să înt, eleagă,
că cu cât maı̆ nerus, inate sunt calomiile publicate de dânsul
la adresa Românilor, cu atât maı̆ grea are să fie posit, iunea
Evreilor din România. In fat, a acestor calomĭı chiar s, i cel
maı̆ sincer bine-voitor al lor e nevoit să tacă cel put, in s, i
vorbă bună pentru Evreı̆ numaı̆ ómeni rĕŭ strâmtorat, i pot
să pună.

E învederat lucrul acesta, s, i trebue neapărat să-l scie
s, i eı̆.



Atuncı̆ de ce mint? De ce calomniază? De ce nu-s, i
stăpânesc pornirea pătimasă?

Pentru-că nu ı̆ubirea către némul lor, ci mânia órbă î̆ı
mână înainte.

Mĕsura ı̆ubirĭı de ném e cumpĕnéla, cu care sust, ĭı ca-
usa comună. Acela care-s, ı̆ iubes, te némul, se gândes, te de
trei or̆ı maı̆ înainte de a-s, ı̆ mărturisi gândul s, i cumpĕnes, te
fie-care vorbă, pentru-ca nu cum-va prin zisa luı̆ pripită
să strice vrênd a face bine. Fără de mĕsură e numaı̆ omul,
care, jignit în amorul luı̆ propriŭ orı̆ în interesele sale, se
gândesce numaı̆ la sine s, i numaı̆ a sa mult, umire o caută.

S’a supĕrat Jidanul, face spume la gură, înjură din res-
puterı̆, alérgă ca smintit s, i put, in îi pasă, ce-o să ı̆asă din
tóte aceste pentru frat, ĭı luı̆.

Or̆ı nu cum-va el crede, că scriind minciunı̆, alergând,
ca să asmut, e, amăgind pe ceı̆ pros, t̆ı, ademenind pe ceı̆
păcătos, ı̆ s, i silind pe ceı̆ slabı̆ va avea în cele din urmă
mult, umirea de a vedea, cum Europa va sili pe Românı̆
să le dee Evreilor tóte drepturile!?

Nu, e maı̆ cu minte Jidanul de cât ca să-s, i pótă face
asemenea ilusiuni.

Va fi crezênd însă, că ne vom speria noı̆ s, i strâmtorat, ı̆,
cum suntem, ne vom da pe brazdă.

Asta se póte. E Jidanul, care nu scie ce va să zică bărbăt, ia,
accesibil pentru gândul că’n strâmtorare putem s, i noi
s’ajungem a fi de o potrivă cu dânsul.

Dacă asta ar fi, e o dovadă de bună credint, ă să li-o
spunem atât Jidanilor, cât s, i celor intrat, ı̆ în simbria lor, că
se îns, élă.

Noı̆ Românĭı suntem un ném de ómenı̆, care are rost
în lumea acésta, s, i lucrul acesta nu numaı̆ noı̆ îl simt, im, ci
tot o dată s, i ceı̆-lalt, ı̆ îl sciŭ.
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As, a numaı̆ de dragul a cât, ı̆va Jidanı̆ rătăcitorı̆ n’are
să sguduie Europa temeliile zidirĭı, pe care noı̆ cu bine-
vioitorul eı̆ sprijin am ridicat’o. Póte să ne dea sfaturi, póte
să starue, dar nu are să ne siluiască: numaı̆ atuncı̆, când
noı̆ îns, i-ne vom crede, că e sosit timpul, s, i numaı̆ as, a, cum
noı̆ vom socoti potrivit cu interesele nóstre de conservare
nat, ională, numaı̆ atunci s, i as, a, vom resolva cestiunea, a
căreea actualitate adi n’o admitem.

Nu e destul să ne uităm împregiurul nostru, pentru-ca
să ne pătrundem de gândul, că mult timp va trebui să trécă
până la ziua, în care vom putea s, i noı̆ să ne gândim, dacă e
or̆ı nu bine să-̆ı socotim pe Evreı̆ deopotrivă cu alt, ı̆ ómenı̆.

Azi nici că ne putem gândi la acésta.
Nu vedem noı̆ cele ce se petrec în Rusia, în Galit, ia, în

Ungaria, în Austria, chiar în Frant, a s, i în America: tot, ı̆ de
pretutindenı̆ se căiesc de a-̆ı fi socotit pe Evreı̆ de o potrivă
cu alt, ı̆ ómenı̆, tot, ı̆ se feresc de dâns, ii s, i ı̆aŭ mĕsur̆ı, ca să-̆ı
t, ină departe. E óre cu putint, ă, ca tocmai noı̆, care am fost
maı̆ chibzuit, ı̆ de-cât ceı̆-l’alt, ı̆, să ne perdem acum sărita!?

Nu suntem noı̆ de ier̆ı, de alaltă-ier̆ı pe pământul acesta,
multe aŭ fost, s, i mar̆ı s, i grele, nevoile prin care am rĕsbit
cu inima tare s, i linis, tită, pe mult, ı̆ am lăsat să vie s, i să se
ducă, de mult, ı̆ marı̆ s, i puternici am scăpat s, i nu ne mai
putem teme de cât de propriile nóstre păcate, căcı̆ singure
aceste maı̆ pot să ne frângă.

Să se astâmpere decı̆ luptătorĭı luı̆ Iuda, care numaı̆
la punga sa se gândes, te, să înceteze cu calomiile s, i cu
asmut, ările s, i cu vênătórea de suflete, s, i dacă-s, i ı̆ubesc né-
mul, cum noı̆ ı̆ubim pe al nostru, să nu încarce în capul luı̆
urgia obs, téscă, ci să-s, ı̆ întrebuint, eze s, tiint, a s, i des, teptăciunea
spre a face prin o educat, iune nat, ională din sĕı̆ – nu Ro-
mâni, cı̆ ómenı̆ ca tot, ı̆ ómenĭı, cel put, in ca T, iganĭı, care
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merg, precum zice proverbul, cu satul, în care ı̆-a aruncat
sórta.
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Miserĭı

N’avem noı̆ Românĭı să ne temem de cât de propriile nós-
tre pĕcate.

Sunt zadarnice alergăturile luı̆ Iuda s, i minciunile lor
s, i silint, ele lor de a ne îndupleca să nuı̆ maı̆ socotim pe
Evreı̆ deopotrivă cu ceı̆-l’alt, i străinı̆ as, ezat, ı̆ pe pământul
Românieı̆: legile nóstre sunt bine chizuite s, i drepte, s, i nicı̆
noı̆ nu voim să le schimbăm, nicı̆ alt, ĭı nu se încumetă a
face încercarea de a ne sili să facem ceea-ce nu voim.

Posit, iunea legală a Evreilor are să rămâie tot cea de
astă-zi, ba una din nechibzuite, în care s’aŭ avântat Jidanĭı,
e că de aicı̆ înainte Evreĭı le vor fi încă maı̆ nesuferit, ı̆ Ro-
mânilor s, i că cererile de împămêntenire ale lor vor trece
maı̆ cu anevoie prin corpurile legı̆utóre ale Românieı̆.

Nu are însă să rămâie neschimbată s, i posit, iunea de
fapt a Evreilor.

Sunt cifre nemilóse, care ne încredint, eză, că eı̆ se spo-
resc, s, i sporirea acésta ar fi peste putint, ă, dacă ea n’ar fi o
necesitate organică.

Ni-e fără îndoială greŭ să ne împăcăm cu gândul, că
în actuala fasă a viet, ĭı nóstre nat, ionale Evreĭı ne sunt in-
dispensabil̆ı. Ceea-ce î̆ı face însă exigent, ı̆ s, i îndrăsnet, ı̆ e
tocmai cons, tiint, a, că avem nepărată nevoie de dâns, ii, s, i



Dumnezeŭ nı̆-a dat mintea, ca să judecăm s, i să recunós-
cem adevĕrul – or̆ı s, i cât de jignitor ni-ar fi el.

Nu maı̆ e dar vorba, dacă sunt orı̆ nu, ci de ce anume
sunt indispensabil̆ı s, i ce trebue să facem, ca să ne putem
lipsi de dâns, ĭı.

Aı̆ sădit în grădina ta un pom de soiŭ bun s, i te bucur̆ı
urmărindu-l în crescerea luı̆. Dacă pămêntul e bine afê-
nat s, i potrivit cu felul rĕsaduluı̆, dacă pomul are destulă
lumină s, i destulă umezélă, bucuria ît, ı̆ este viuă s, i necur-
mată, căcı̆ crescerea înaintéză repede s, i făă de întrerupere.
Dacă însă pămêntul e prea slab or̆ı prea gras, dacă e prea
put, ină, orı̆ prea multă umezélă, căldură orı̆ lumină, mai
curând or̆ı maı̆ târziŭ se ‘ncuibă păduchi fie pe scórt, a fra-
gedă, fie pe frunzele plăpânde. Slabit de aces, tia, pomul
prinde mus, chı̆, care îl sleiesc s, i eı̆, s, i devine în cele din
urmă teren favorabil pentru prăsilă de buret, ı̆ s, i pentru
viermĭı, care-i rod rădăcinele. S, i tóte aceste se urméză cu
necesitate organică, s, i în acelas, ı̆ fel se petrec lucrurile în
întréga lume viet, uitóre: cresce s, i se sporesce ceea-ce se
desfăs, ură în condit, iunı̆ priincióse, s, i se piere încetul cu
încetul ceea-ce nu se póte potrivi cu mediul ambiant.

Evreĭı se sporesc s, i eı̆ în mijlocul nostru fiind-că noı̆
îns, i-ne le creăm priincióse condit, iunı̆ de desfăs, urare: t, ipăm,
răcnim, ne sbatem, ne îmbărbătăm unĭı pe alt, ĭı, ca să pur-
tăm lupta contra lor, dar prin felul nostru de a viet, uı̆ le
us, urăm traiul s, i ne facem încetul cu încetul s, i pe nesimt, ite
robi aı̆ lor.

Simte orı̆ s, ı̆ care dintre noı̆, că cea maı̆ de aprópe s, i
mai învederată dintre causele acesteı̆ robir̆ı nat, ionalesunt
trebuint, ele nóstre multe s, i mar̆ı. Ele ne-aŭ aruncat în crisa
economică, din care nu am ies, it încă s, i care ne face să stăm
sfiicı̆os, ı̆ în fat, a Evreilor puternicı̆ prin bogăt, iile ce aŭ sciut
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să adune. Nicı̆ recunóscerea adevĕrului nu ne-a făcut să ne
punem frâŭ: cheltuim ca maı̆ mnainte s, i suntem însetat, ı̆
de nouı̆ împrumutur̆ı.

Crisa economică nu e dar de cât urmarea firéscă a
decăderĭı morale, în care ne aflăm.

Virtutea virtut, ilor s, i temelia viet, ĭı morale e stăpâni-
rea de sine, iară noı̆, atât de mult suntem stăpânit, ı̆ de
trebuint, ele nóstre exagerate, în cât ni-e peste putint, ă să
primim gândul, că în strâmtorarea, la care am ajuns, nu ne
maı̆ rĕmâne de cât să ne îmbărbătăm, să renunt, ăm la o în-
semnată parte din mult, umirile cu care ne-am deprins, să
muncim maı̆ întins de cât în trecut s, i să adunăm fie0care
o parte din ceea-ce agonisim, pentru ca cu tot, ĭı împreună
să ne formăm un mare capital nat, ional.

Stat, judet, e, comune, credite fonciare, as, ezăminte eco-
nomice, financiare s, i industriale, negut, ător̆ı s, i particular̆ı,
platim în fie-care an dobânzı̆, care se urcă la multe milióne,
s, i nu ni e rus, ine să mărturisim, că ceı̆ ce primesc aceste
dobânzı̆ trăiesc în t, ărı̆ maı̆ sărace de cât a nóstră, nicı̆ să
stăruim ca nouı̆ capitalur̆ı străine să fie aduse în t, ară.

E învederat, că decăderea morală e s, i ea urmarea fi-
réscă a smintenieı̆ intelectuale, căcı̆ numaı̆ omul smintit
póte să fie ademenit de gândul, ă ceı̆ ce gâfâie sub sarcina
datoriilor are să facă nouı̆ datorĭı, ca să resufle maı̆ us, or.

Mila ne cuprinde, dacă nu chiar dispret, ul, când ne maı̆
aduceam câte o dată aminte de părinâii s, i de bunĭı nos, tr̆ı,
căcı̆ nu mai suntem în stare să înt, elegem farmecele viet, ĭı
lor, de ómenı̆ cumpătat, ĭı, care, mult, umindu-se cu put, in,
trăiaŭ totdeauna în bels, ug.

Boierul de ném mare, care stapânia un colt, de t, ară,
se scula s, i el în rĕvĕrsatul zorilor de zı̆ din culcus, ul luı̆
curat, dar la fel cu al târgovet, uluı̆ modest, îs, ı̆ spăla cu apă
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próspătă mâinile s, i fat, a, se îmbrăca s, i se pieptăna, îs, i făcea
rugăciunea de diminét, ă s, i ı̆es, ea împĕcat în sufletul lui să-
s, ı̆ vadă gospodăria.

Inviorat după nóptea petrecută în somunl linis, tit s, i
întăritor, el simt, ea în întréga eı̆ întindere mult, umirea
firească, de care tótă vietarea e coprinsă când sórele-s, ı̆
rĕvarsă rĕsĕrind lumina încă slabă peste cele ce numaı̆
prin’trânsul au fiint, ă. Aerul próspăt, răcórea diminet, eı̆,
adierea us, óră a vântului, albastrul cerului senin, verdele
fraged al câmpuluı̆ s, i florile risipite peste el, valurile lim-
pezı̆ ale pârîului, cântecul păsĕrilor înveselise, întréga
lume atât de minunată în alcătuirea eı̆ se desfăs, óră în fat, a
luı̆ s, i el ferit de alte preocupări, o vede în tótă amĕnuntele
eı̆ încântătóre s, i se bucură, că trĕes, te s, i se simte înălt, at în
gândul luı̆ de a fi om.

S, i i se reînoes, te crescând bucuria când îs, ı̆ vede pămân-
tul încărcat de rod s, i via bine îngrijită, stupĭı ceı̆ plinı̆ ce
albine harnice, scrófele cu purceı̆, turma de mieı̆, herghe-
lia s, i tamaslîcul; î̆ı saltă inima când se întórce la cucóna
lui harnică s, i –s, i mângâie copiĭı voios, ı̆ s, i neastâmpărat, ı̆.
Se bucură dar s, i când vre-un om nevoias, ı̆ orı̆ o vĕduvă
sĕracă vine să i se plângă, căcı̆ nu e în lumea acésta ni-
mic maı̆ dulce ce cât pornirea de a ajuta pe alt, ĭı s, i nu e
mult, umire maı̆ curată de cât să pot, i mângăia pe semenĭı
tĕı̆ alinâdule suferint, ele. Acela, care a ajuns odată să cu-
nóscă mult, umirea acésta, e mereu însetat de ea s, i trage de
la gura sa, ca să-s, i-s, ı̆ pótă îndulcı̆ viat, a fĕcându-le s, i altora
parte din ale sale.

Noı̆ nu maı̆ cunós, tem aceste mult, umir̆ı fires, t̆ı. Ele ne
par banalităt, i. Atât de multe ne sunt nevoile zilnice, atât de
negre ne sunt gândurile, atât de ‘n gónă ne petrecem viat, a,
în cât ne strecurăm ca nis, te orbı̆ prin lumea luI Dumnezeŭ,
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nu ne mai dĕm séma despre rostul trecereı̆ nósrte prin
viat, a acésta s, i nu maı̆ ajungem să vedem seninul ceruluı̆
ce se ‘ntinde de-asupra capetelor nóstre.

Dar nicı̆ ceı̆ de atuncı̆ nu eréŭ tot, ı̆ as, a cum nî-̆ı present, ı̆
tu, vor fi zicând blasat, ĭı, - care t, in să ı̆ee s, i decăderea mo-
rală drept mos, tenire rĕmasă de la părint, i.

Nu tot, ı̆ aŭ fost, dar numaı̆ ceı̆ ce as, a eraŭ aŭ putut
să păstreze t, ara aséstă, s’o cótă din nevoı̆ s, i să mi’o lase
în starea în care am primit-o noı̆ ceı̆ ce azı̆ ne rĕsfăt, ăm
într’însa s, i numaı̆ ceı̆ ce as, a ereaŭ nu avéŭ nevoie de Evreı̆.
Ceı̆ l’alt, ı̆, fiind maı̆ ca noı̆, aveaŭ nevoe de Evreı̆ s, i li-aŭ
deschis drum largih mis, locul nostru.

Satana are viat, ă fără de sfârs, it s, i e pretutindenı̆ s, i în
tótă clipa de fat, ă. N’a fost între pĕrint, ĭı nos, t̆ı s, i nu e între
noı̆ nicı̆ unul, căruia nu i-a s, optit, la ocasiunı̆ potrivite,
în ureche: Nu te lăsa să fiı̆ prostit de vasmele popilor s, i
ale visătorilor: pĕrerı̆ des, arte s, i serbede sunt toate cele
sufletes, t̆ı, visăr̆ı lipsite de or̆ı-ce fiint, ă adevărată, s, i pentru
munca viet, ĭı nu găses, t̆ı compensat, iune de cât în plăcerile
trupes, t̆ı s, i ‘n satisfacerea amoruluı̆ tĕŭ propriŭ, a vanităt, ĭı
tale.

Sunt s, i astă-zı̆ ómenı̆, care nu se ‘ncântă de s, óptele
aceste ci ‘s, ı̆ fac de trei or̆ı semnul crucĭı s, i merg înainte pe
drumul croit de bĕtrânı̆; s, i aŭ fost s, i atuncı̆ oamenı̆, care
se încântaŭ, s, i aces, tia nu maı̆ puteaŭ să trăiasc fără de
Evreı̆ cum nu putem nicı̆ noı̆ să trăin fără de legiunile de
ispititor̆ı ci de mijlocitor̆ı, care tot, ı̆ sunt uneltele Sataneı̆.

Nu e în lumea acésta nimanı̆, rĕŭ or̆ı bun însu-s, ı̆ prin
sine, ci sunt unĭı ómenı̆ cu virtute, care stăruie, ı̆ar alt, ĭı
oamenı̆ slabi de ânger, care s, ovăie s, i cad în cele din urmă,
mintea ne-a fost slabă, ea ni s’a smintit s, i zadarnice ne
sunt tóte sbuciumările câtă vreme nu ne vom fi venit în fire,
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ca să înt, elegem că gres, it e în chiar temeliile luı̆ întregul
nostru fel de a vedea lumea.

Am putea să-̆ı alungăm pe Evreı̆ din mijlocul nostru
or̆ı să-̆ı măcelărim, dar, dacă am face-o acésta, mâine am
alerga neastâmpărat, ı̆ în tóte părt, ile ca să ne căutăm alt, ı̆,
ómenĭı ca dâns, ĭı, căcı̆ nu sunt eı̆ singur̆ı în felul lor s, i plină
e lumea de uneltele luı̆ Satana.

Cu cât maı̆ mult ne vom pĕtrunde însă de convinge-
rea, că mult, umirea cea adevărată a viet, ĭı, nu în plăce-
rile trupes, t̆ı, nicı̆ în satisfacerea slăbiciunilor individuale,
avem să o căutăm, cu atât maı̆ vârtos vor simt, ı̆ Evreı̆ s, i ceı̆
de o seamă cu dâns, ĭı, că sunt de prisos în mijlocul nostru
s, i se vor duce, încetul cu încetul, s, i fără de gălăgie aiurea,
unde stĕpânirea luI Satana e maı̆ temeinic as, ezată.

Numai pornită din gândul acesta póte să fie binecu-
vântată lupta contra Evreilor.

N’avem să dĕm în Evreĭı, care-s, i agonisesc pânea mun-
cind potrivit cu aptitudile lor fires, t̆ı, ci ‘n pĕcĕtos, ĭı, care
cheltuiesc maı̆ mult de cât ceea-ce pot agonisi, în smintit, ĭıcare
propagă spiritul de destrăbălare[,] în ceı̆ ce se înbuibă, în
nerus, inat, ĭı, care-s, i petrec viat, a în desfrâŭ s, i sunt gata
să facă tóte mis, eliile pentru-ca să pótă urma înainte cu
desfrâul.

Ear lupta ast-fel înt, eleasă e cu mult maı̆ us, óră de cum
vor fi crezênd mult, ı̆ dintre noı̆.

Ne-a mers nouă Românilor vestea, că suntem ómenı̆
risipitor̆ı s, i cu moravur̆ı us, óre, nu însă pentru-că suntem
în adevĕr risipitor̆ı s, i cu moravur̆ı us, óre, ci pentru-că prea
suntem îngăduitor̆ı fat, ă cu put, inĭı care-s, ı̆ risipesc avutul
în desfrânărı̆. Nu stricată e societatea nóstră, ci slabă, s, i
inima-ît, ı̆ sângerează, când vezı̆ ómeni cu mintea întrégă
s, i cu inima curată, adevĕrate modele de virtute antică,

568



presentându-se în fat, a lumĭı brat, la brat, cu stârpitur̆ı mo-
rale, de care ar trebuı̆ să se depărteze cu oróre.

N’avem noı̆ nevoe de cât de mai multă disciplină pen-
tru ca să se ascundă în tóte ungherele ceı̆ ce ne fac de
rus, ine rĕsfăt, ându-se în viat, a nóstră publică s, i să iasă la
ivélă adevĕrul, că suntem maı̆ bunı̆ de cum părem.
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Propaganda semitică

E cestiune de conservare nat, ională să nu suferim, ca Evrei
să ia parte la viat, a noastră culturală.

Sunt acum vre-o douĕ-zeci de anı̆ numaı̆ put, inı̆ dintre
noı̆ recunos, teaŭ adevĕrul acesta; ceı̆ cu desăvîrs, ire mult, ı̆
eraŭ de părerea, că intrearea în viat, a noastră culturală a
Evreilor e pentru noı̆ un mare succes, s, i Evreĭı “des, tept, ı̆,”
care începuseră să lucreze alăturea cu noı̆, eraŭ îmbrăt, is, at, ı̆
cu toată căldura s, i se bucurau de o particulară încuragı̆are.
S, i ar fi riscată afirmarea, că dîns, ĭı nu eraŭ vrednicı̆ de
încuragı̆area aceasta, căcı̆ munca lor încordată trebuia să
fie luată drept dovadă suficientă, că voiaŭ cu tot dinadinsul
să-̆ı fie folositor̆ı t, ĕrĭı, pe care o consideraŭ ca patrie a lor.

In curênd a ies, it însă la iveală, că Evreĭı sunt lipsit, ı̆
de aptitudinile cerute pentru lucrarea comună s, i ast-fel,
chiar voind cu tot dinadinsul să facă binele, sunt osândit, ı̆
a face numaı̆ rĕul. In loc de a se potrivı̆ cu noı̆, eı̆ eraŭ
împins, ı̆ de firea lor a-s, ı̆ da silint, a să ne facă de o potrivă cu
dîns, ĭı, s, i unĭı maı̆ indirect s, i maı̆ cu precaut, iune, iar alt, ĭı
c’o insolent, ă revoltătoare aŭ luat în bătaie de joc preocu-
pările noastre religionare, tradit, iunile noastre nat, ionale,
obiceiurile mos, tenite de la părint, ı̆ nos, tri, tot ceea ce con-
stitue temeliile viet, uirĭı noastre împreună.



Prin o firească react, iune s’a produs dar în noi îndem-
nul de a face tot ceea ce ne stă prin putint, ă, ca să scoa-
tem pe Evreı̆ din viat, a noastră culturală, iar aceasta nu
din urăm, ci ca mĕsură de apărare net, ională. Noı̆, care
atâta timp am stat sub înrîurirea bizantină, ne-am jertfit
existent, a nat, ională, dacă n’am combate cu toată stăruint, a
pe cea semitică.

Chiar dacă am reus, it însă să facem peste putint, ă înrîu-
rirea directă a Evreilor, stăm sub înrîurirea lor indirectă,
care e covîrs, itoare.

Noi am crescut s, i trăim maı̆ mult ca oameni de cât ca
Românı̆ s, i ne orientăm în toate amănuntele viet, ĭı noastre
după popoarele de la Apus, pe care Evreĭı aŭ reus, it să le
semitiseze, s, i maı̆ ales după Paris, care e un fel de Babilon
jidovit.

N’avem de cât să ne examinăm în toată linis, tea pe noı̆
îns, i-ne, ca să ne încredint, ăm, că chiar printre noı̆ sunt ceı̆
maı̆ zelos, ı̆ propagator̆ı aı̆ spiritului semitic s, i că jidoves, t̆ı
sunt chiar s, i multe din apucăturile, prin care combatem
înrîurirea jidovească.

Nota caracteristică a spiritului semitic e lipsa de simt, îmînt
comun.

Ne fiind în stare să ia parte la bucuriile s, i la durerile
semenilor săı̆, Semitul prives, te toate lucrurile din punctul
da vedere al folsului practic, pe care el însus, i poate să-l
tragă din ele. Bine e pentru el ceea ce î̆ı pries, te, iar rĕŭ ceea
ce îl jignes, te în interesele luı̆ positive. Ast-fel Evreĭı nicı̆
eı̆ între eı̆ nu se iubesc. T, in unĭı la alt, ĭı s, i se solidarisează,
fiindcă aŭ aceleas, i interese, în mijlocul uneı̆ lumı̆ străine
se aseamănă între dîns, ii, se înt, eleg maı̆ us, or s, i de ajută în
daraverile lor. Om s, i om însă în gândul lor nu sunt tovarăs, i
de suferint, e, care se simt mîngâiat, i mîngâindu-se unul pe
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altul, ci sot, ı̆ de exploatare, care împreună-s, ı̆ fac mai us, or
treburile, s, i omul pe urma căruia nu poate să tragă nicı̆ un
folos, pentru Semit nu pret, uies, te nimic cum nu pret, ues, te
nimic darul firesc, prin care nu poate să câs, tige nimic.

E fără îndoială s, i Evreul e în stare să facă bine s, i să
ajute pe alt, ĭı, nu însă numai pentru-ca să aibă mult, umirea
de a fi alinat suferint, e, la care nu ia parte, ci în vederea
unuı̆ folos positiv, tot-deauna cu ostentat, iune, fie spre a se
insinua, fie spre a-s, ı̆ crea o posit, iune în societate Acest fel
de a vedea lucrurile e atât de comun în societatea noastră,
în cât e greŭ să găses, ti oamenı̆, care admit, că el e semitic..
Ceı̆ maı̆ mult, ı̆ sunt convins, ı̆, că as, a e omul din fire s, i că
alt-fel nicı̆ nu poate să fie. Până chiar s, i în cărt, ile noastre
de citire rostul viet, ĭı comune e presentat din acest punct
de vedere utilitar.

Văzênd, cum limsa de simt, îmînt comun ne duce spre
descompunere socială, unĭı dintre conducătorĭı viet, ĭı noas-
tre publice, care se gândesc s, i la viitor, stăruie cu multă
hotărâre, ca simtîmêntul patriotic să fie cultivat în s, coală,
prin serbăr̆ı nat, ionale, prin conferint, e publice, prin publicat, iunı̆
periodice s, i prin fel de fel de alte mijloace, care pot să aibă
efectul dorit în societate, în care sîmt, ămêntul comun e
bine desvoltat s, i are numai să fie conservat. I mijlocul unei
societăt, ı̆ pornite spre destrămare însă toate acestea sunt
banalităt, ı̆, cum banalitate e sfînta cuminecătură pentru
cel ce s, i-a perdut credint, a.

Cu vorbe frumoase, cu forme des, erte, cu declamat, iunı̆
patetice nu se maı̆ poate vindeca societatea noastră de
boala, în care am aruncat-o prin propagarea uneı̆ cultur̆ı
stricate.

Nu e, înainte de toate adevărat, că patriotismul ne
lipses, te.
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Românul cel adevăra, săteanul, a dovedit cu prisos, că-
s, ı̆ iubes, te t, ara s, i neamul, s, i o dovedes, te aceasta s, i astă-zı̆
prin îndelunga luı̆ răbdare. Eară noı̆ ceı̆-l’alt, ı̆ ar trebui să
fim smintit, ı̆, ca să nu iubim t, ara aceasta, în care putem
să ne facem toate chefurile – ca nicăierı̆ aı̆urea în lumea
aceasta.

Ceea ce ne lipses, te nouĕ e cons, tiint, a, că tot ceea ce e al
totorora e s, i al fie-căruia în deosebı̆ s, i că lovitura, pe care
o primes, te unul, pe tot, ı̆ î̆ı atinge.

Des, i t, ine mult la t, ară s, i la neamul luı̆, săteanul român
a perdut cu desăvîrs, ire simt, îmêntul, că pe sine însus, ı̆ se
păgubes, te când strică ceea-ce e al comuneı̆, al judet, uluı̆ s, i
amaı̆ ales al statului s, i că propriile sale interese le serves, te
purtând grijă de avutul comun. Ear aceasta pentru-că noı̆
ceı̆-l’alt, ı̆ l’am deprins prin faptele noastre cu gândul, că
avutul comun e al celuı̆ ce are dibăcia cuvenită, ca să pună
mâna pe el.

Aŭ fost, ce-̆ı drept, s, i sunt azı̆ între noı̆ oamenı̆, care-s, ı̆
află mângîierea viet, ĭı în îndrumarea spre bine a viet, ĭı noas-
tre comune; fiind însă put, inı̆, eı̆ aŭ fost orı̆ sunt nevoit, ı̆
a-s, ı̆ călca pe inimă s, i a le face concesiunı̆ celor mult, ı̆, care
nu caută în viat, a publică de cât mult, umirı̆ individuale.
E lucru firesc, că marea mult, ime a poporului, cetăt, enı̆
indiferent, ı̆ politices, te s, i tinerimea lipsită de experient, ă
staŭ cuprins, ı̆ de uimire în fat, a acesteı̆ învălmăs, el̆ı, nu maı̆
sunt în stare să deosebeassă pe ceı̆ bunı̆ dintre ceı̆ răı̆ s, i
rĕmân cuprins, i de simt, îmêntul, că întreaga viat, ă publică
e o goană pentru participarea la beneficiile stăpânirĭı s, i că
tot-deauna cel maı̆ stăruitor or̆ı cel maı̆ slugarnic iese de
asupra în învălmăs, eala acestei goane.

Nu e adevărat lucrul acesta, căcı̆, dac’ar fi adevĕrat,
nu am fi putut să realisăm progresele pe carı̆ tot, ı̆ le recu-
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nosc: acesta e însă simt, îmêntul, pe care promiscuitatea
viet, iĭı noastre publice îl produce în inimile celor politices, te
indiferent, ı̆; as, a trebue să creadă mult, imea, când vede lu-
crând împreună oamenı̆, care s’aŭ tratat unĭı pe alt, ĭı de
mis, eı̆, s, i cons, tiint, a comunităt, ĭı de interese morale e din zi
în zi maı̆ slabă când totul pare a atîrna de comunitatea in-
tereselor materiale. Dac’am fost în stare să ne pătrundem
de convingerea, că e o cestiune de conservare nat, ională
să nu suferim, ca Evreĭı să ia parte la viat, a noastră cul-
turală, ne vom pătrunde maı̆ curînd orı̆ maı̆ târziu s, i de
convingerea, că e cestiune de conservare nat, ională să ne
reîntărim cons, tiint, a comunităt, ĭı de interese morale s, i că
aceasta n’o putem face de cât combătînd cu toată energia
spiritul semitic, ce care suntem cuprins, i.

Aceasta e adevĕratul rost al mis, cărĭı antisemite, pe
care numaı̆ Evreĭı s, i ceı̆ deopotrivă cu dîns, ĭı îs, ı̆ daŭ silint, a
s’o presente ca fiind pornită din ură de rasă s, i din fanatism
religios. Ne apărăm noı̆ fiint, a, s, i nu e între noı̆ nimenı̆ nicı̆
prea jos, nicı̆ prea sus, ca să se poată socoti dispensat de
datoria de a lua parte la această luptă de apărare nat, ională.
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Robia Modernă

Imı̆ terminasem studiile juridice s, i-mı̆ făceam practica
prescrisă de lege pentru censura de avocat.

Intre client, ii pe car̆ı î̆ı primisem de la principalul meŭ,
era s, i o femee care trăsese în judecată pe mama eı̆ pen-
tru partea ce i se cuvenia din mos, tenirea rĕmasă de la
rĕposatul eı̆ tată, vre-o 400 florinı̆.

După ce procesul a fost câs, tigat s, i sentint, a a primit
formula executorie, am ies, it la fat, a locului, ca să pun în
vînz are averea văduveı̆, o casă, o vie s, i dece pogóne de
pămînt, tóte împreună pretinse judecătoresce în 4200 fl.

De óre-ce nici la prima, nicı̆ la a doua licitat, iune nu s’a
presentat cumpărător, urma ca la a treia licitat, iune vînz
area să se facă cu or̆ı-ce pret, .

As, a e porunca legĭı, s, i acum s’aŭ presentat trei cumpĕrător̆ı,
concetăt, enĭı meı̆ Spitzer, Steinbach s, i Goldberg. De óre-ce
cheltuielile nóstre de proces făceau 275 fl. eŭ am primit în-
sărcinarea ?eri suma acésta, nici maı̆ mult, nici maı̆ put, in.

Concetăt, eanul Spitzer a oferit 276, iar concetăt, eanul
Steinbach 277 florini. . . 277fl. o dată, - de douĕ orı̆ – nu
dă nimenı̆ maı̆ mult!? – 277 florini de treı̆ orı̆! – Averea
pret, uită judecătoresce la 4200 florini a fost vîndută cu
277 florini, s, i noı̆ ne-am luat cheltuielile de proces, clienta



nóstră a primit douı̆ florini, iar văduva care maı̆ avea douı̆
copĭı, s, i-a pierdut casa, via s, i cele z ece pogóne de pămînt.

Lucrul acesta nu-l s, tiŭ din auzite: e cel din urmă proces
în care am pledat, cea din urmă execut, iune, la care am
asistat.

Plânsetele celor douĕ femeı̆, căint, a fiiceı̆ s, i blestemele
mumeı̆ n’aŭ găsit nicı̆ ur rĕsunet in inima cumpĕrătorului,
care procedase la urma urmelor, corect s, i profitase numaı̆
de dreptul pe care-l avea în virtutea legĭı ca cetăt, ean al
Statului ungar. Indignat, iunea mea însă pare că-l atingea.
Mĕ s, tie, gândiam eŭ, om civilisat s, u cu óre-care trecere,
t, ine să nu se pună în luptă cu mine s, i va fi accesibil pentru
un act de generositate.

“Mi-e milă s, i mie de sĕrmana vĕduvă, care a fost rĕŭ
povăt, uită, s, i sînt gata să-̆ı las întréga avere-mı̆ zise el; mĕ
mult, umesc cu asigurarea hipotecară a pretent, iunei mele."

După grele s, i îndelungate negocieri am pus dar la cale
o învoială, în virtutea căreia vĕduva rĕmânea stăpână pe
întréga avere, fiica eı̆ se mult, umia cu 50 florinı̆, iară d.
Steinbach rămânea creditor ipotecar pentru datoria de
1200 florinı̆, dat, i cu camătă legiuită, 6 la sută. Vĕduva
avea dar să plătĕscă 72 florinı̆ pe an, ba chiar s, i din această
sumă se maı̆ scădéu 25 fl., chiria odĕĭı despre stradă a caseı̆,
în care d. Steinbach, om generos, voia să adăpostéscă o
familie săracă.

Eram mult, umit, căcı̆ îmı̆ închipuiam, că am pus la cale
un lucru bun.

"O, - îmı̆ zise primarul, - de aces, tia sînt în satul nostru
peste o sută. Stipzer, Steinbach s, i Goldberg sunt tovarăs, i,
aŭ legăturı̆ s, i găsesc banı̆ ieftinı̆. Dacă aı̆ mórte la casă,
dacă păgubescı̆ cu un boŭ, dacă aı̆ vre-o nevoie grabnică,
unul dintre dîns, ĭı te ajută, cel-lalt te încurcă, iar at treilea
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cumpărându-t, ı̆ averea. Fiind-că n’are ce să făcă cu ea, el
t, i-o lasă dar te légă cu hipotecă de î̆ı rămâi rob pe tótă viat, a
s, i munces, ci numaı̆ pentru dînsul.

Luând informat, iunı̆, m’am încredint, at, ca ceı̆ treı̆ tovarăs, i
legaseră ast-fel pe tot, ı̆ sătenĭı maı̆ nevoias, ı̆. Termenele
de plată eraŭ puse în Ianuarie pentru-ca până pe tim-
pul seceris, uluı̆ creditorĭı să pótă avea titlul executoriŭ,
s, i eı̆ nu t, inéu să fie achitat, ı̆ în banı̆, ci ómeni generos, ı̆,
se mult, uméu s, i cu producte, ba chiar s, i cu zile de lucru.
Cine avea dar fie la vĭı, fie la săpatul porumbuluı̆, fie la
seceris, nevoia de brat, e se adresa la Steinbach, care avea
tot-deauna “ómenĭı luı̆,” pe care î̆ı da cu chirie.

In acela-s, ı̆ timp tovarăs, ĭı adăpostiră în deosebite părt, ı̆
ale satului, prin casele celor legat, ı̆ cu hipotecă, s, ase-spre-z
ece familĭı sărace, care vindéŭ mărunt, is, ur̆ı pentru puı̆ de
găină, pentru rat, e or̆ı gâsce, pentru pieı̆ crude, pentru ouă
furate din cuibare, pentru grăunt, e furate din hambare s, i
pentru or̆ı s, i ce alte producte, care se adunaŭ în magazia
lui Steinbach de unde Vinerea eraŭ duse în oras, .

O însemnată parte din poporat, iunea Ungarieı̆ e ast-fel
robită, s, i “înflorirea” economică a statului ungar e maı̆ ales
resultatul acesteı̆ robĭı, care face, ca mulca să fie ieftină,
pret, ul productelor să scaz ă s, i product, iunea să créscă în
vreme ce muncitorul cade în miserie din ce în ce maı̆ négră
s, i e din zi în zi maı̆ istovit.

Acea-s, ı̆ e sórta muncitoruluı̆ de prin oras, e. Ne maı̆
putĕnd să sust, ină concurent, ă cu fabricile, care lucréză
ı̆eftin s, i prost, ceı̆ maı̆ mult, ı̆ dintre dîns, ĭı aŭ fost nevoit, ı̆
să intre în sîmbria capitalis, tilor, care nu-̆ı lasă să móră de
fóme.

Milióne de ómeni aŭ ajuns ast-fel să trăiască numaı̆
de az ı̆ pe mâine, muncind spre a spori bogăt, iile altora,
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sbătându-se în miserie fără de scăpare, agitat, ı̆ nmereŭ
de o viuă s, i legitimă nemult, umire s, i împins, ı̆ în mod fatal
spre o catastrofă socială.

Se întĕmplă adese-or̆ı, că cele maı̆ viguróse pădur̆ı de
stejar, lăsate în părăginire, sînt înecate de plop, de salcie,
de teiŭ orı̆ de alte esent, e, care cresc maı̆ repede de cât
stejarul. Vĕntul duce semînt, a de plop s, i-o risipes, te printre
stejar, s, i lopul rĕsare în umbra stejarului, cresce cu chiŭ
cu vaı̆ subt, ire s, i lung; ajuns însă de deasupra, el îs, ı̆ întinde
crăcile, se îngrós, ă în trunchiŭ, îs, ı̆ face rădăcini puternice
s, i î̆ı ia aı̆erul s, i lumina stejaruluı̆, care încetul cu încetul se
umple de muschı̆ s, i de buret, ĭı s, i se usucă în cele din urmă.

Tot ast-fel se petrec lucrurile în viat, a socială a Ungarieı̆.
Un singur om rĕŭ e destul, ca mĭı s, i mĭı să cadă în robia
celor ce nu iaŭ parte la durerea obs, tească, ci trag folos
din strîmtorările altora. Acela, care s’a ridicat o-dată de
asupra, î̆ı înăbus, e pe ceı̆ rĕmas, ı̆ în strîmtorare, s, i aces, tia
nu se maı̆ pot ridica la aı̆er s, i la lumină. Atât prin sate, cât
s, i prin oras, e averile se adună încetul cu încetul în mâinele
câtor-va, care propagă demoralisarea prin o viet, uire fără
de frîŭ, s, i din zi în zi se sporesce numĕrul celor ce nu maı̆
aŭ nimic, nu sînt stăpânı̆ nicı̆ pe propriile lor puter̆ı s, i sînt
mânat, ı̆ spre ură neîmpăcată.

Românĭı aŭ înfiint, at băncile lor, ca să se răscumpere
unĭı pe alt, ĭı s, i să scape de robia acésta. Băncile aceste
însă sust, inêndu-se în luptă cu capitalis, tĭı marı̆, în deo-
sebı̆ miuncitorilor agricol̆ı nu pot să le dea banı̆ destul de
ieftinı̆. S, i ele robesc dar, - o robie maı̆ us, óră, dar tot robie.
Comitatele din nordul Ungariei însă, unde nu există ase-
menea băncı̆ s, i unde explotatorĭı se sporesc mereŭ, sînt
cu desăvîrs, ire ruinate, iar s, esul t, ăreiungures, t̆ı e plin de
o poporat, iune, care se sbate mereu fiind-că proprietăt, ile
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aŭ trecut în mâinile exploatatorilor, care istovesc puterile
muncitorilor.

Nu maı̆ e dar acolo vorba nicı̆ de nat, ionalitate, nicı̆
de rasă, nicı̆ de religiune, ci de restabilirea buneı̆ rînduel̆ı
sociale, de preîntâmpinarea unei mar̆ı catastrofe.

Dacă gospodarul trebue să curet, e plopul s, i salcia s, i te-
iul din pădurea de stejar, dacă grădinarul trebue să curet, e
pomĭı de omiz ı̆, de insecte, de păduchı̆, de rugină, de
muschı̆ s, i de buret, ı̆, ómenĭı de stat trebue s, i eı̆ să prive-
gheze, ca ceı̆ ce nu sînt în stare să trăiască din ródele pro-
prieı̆ muncı̆ să nu pótă trăi sugând măduva din ósele celor
harnicı̆ s, i muncitor̆ı s, i ca elementele vigoróse să nu pótă
fi robite de cele parasitice.

Oamenii de stat aı̆ maghiarilor nu s, i-aŭ făcut datoria
acésta, s, i consequent, a nepriceperei lor e ruina morală
s, i economică, degenerarea poporat, iuneı̆, prin ale căruia
puter̆ı vĭı se sust, ine statul ungar.

Noı̆ Românĭı, care vedem cele ce se petrec în Ungaria,
ar trebui să fim lipsit, ı̆ de or̆ı s, i ce simt, ământ de conservare
pentru ca să ne împăcăm cu gîndul, că s, i la noı̆ se va face
vre-odată ceea-ce s’a făcut în Ungaria, în Galit, ia orı̆ în
Bucovina.

Nicı̆ odată! E cestiune de iubire de ómenı̆ să le-o spu-
nem Evreilor acésta în fiecare zi pentru ca să nu-s, i facă
ilusiunı̆ des, erte. In mijlocul nostru nu vor putea nicı̆ odată
să trăiască cum trăiesc în Ungaria, îm Galit, ia orı̆ în Bu-
covina, s, i trebue să-s, ı̆ dee silint, a de a fi ómeni cinstit, ı̆ s, i
muncitor̆ı s, i să iee parte la tóte durerile s, i la tóte bucuriile
nóstre, dacă in să aibă viat, ă tihnită pe pământul românesc.

Acesta e simt, ământul tuturor Românilor, s, i aceia din-
tre Româı̆, care vorbesc alt-fel, orı̆ sînt stăinĭı de némul
lor, or̆ı î̆ı îns, élă pe Evreı̆.
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Cea dintâı̆ s, i mai adevărată dovadă de iubire este sin-
ceritatea, s, i noı̆ iubirea nóstră de ómeni o dovedim când
le zicem Evreilor: Din zi în zi tot maı̆ mult vom stăruı̆, ca
prin legı̆ bine chibzuite s, i prin o severă disciplină socială
sust, iitori statuluı̆ român să fie ferit, ı̆ de ruina morală s, i
economică!

Acesta e adevărul, s, i cine nu se póte împăca cu el face
bine dacă se duce.
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Semitismul
(1902)

Ioan Slavici, "Semitismul," Apărarea Nat, ională, III (1902),
nr. 111 (15 Decembrie), p. 1.

Iacov, as, a s, tim cu tot, ĭı de când eram copĭı, a plecat cu
tótă casa luı̆ din Canaan s, i s’a as, ezat în Egipet, unde Iosif,
cel maı̆ iubit dintre feciorĭı luı̆, era atotputernic la curtea
Hicsos, ilor.

Urmas, ĭı luı̆ aŭ rĕmas apoı̆ în Egipet timp de maı̆ multe
secole s, i s’aŭ sporit aicı̆, în cât, pe timpul lui Moise eraŭ
40,000 de familĭı.

Leagănul poporului evreiesc nu e dar în Canaan, de
unde a plecat o familie, ci în Egipet, de unde Moise a ies, it
cu 40,000 de familĭı.

Iară Iosephus, contimporanul Impĕratuluı̆ Vespasian,
evreu s, i el s, i apărător al connat, ionalilor sĕı̆ alungat, ı̆ din
Canaan, ne spune în “Antiquitatum judaicarum libri XX,”
că străbunĭı sĕı̆ nu aŭ plecat, cu aŭ fost alungat, ı̆ din Egipet.

Des, i patria lor adevărată era Egipetul, des, i sute de
anı̆ de’a ręndul trăiseră împreună cu ceı̆-lalt, i Egiptenı̆, în
mijlocul cărora le-a mers bine, căcı̆ alt-fel nu s’ar fi sporit,
eı̆ n’aŭ fost în stare să se potrivească la fire s, i la apucătir̆ı cu



compatriot, ĭı lor, aŭ rĕmas un element de disordine socială,
în cât pacea s, i buna rĕnduială, numaı̆ prin alungarea lor a
putut să fie restabilită.

Chiar începutul viet, ĭı nat, ionale a Evreilor trebue să
lase în mintea ómenilor cu judecată convingerea, că eı̆
sunt un neam de ómenı̆, care nu sunt în stare să trăiască
în pace s, i bună înt, elegere.

Urmărind îndelungata viat, ă a poporului evreiesc, în
deosebitele fase ale desfăs, urărĭı eı̆, ne întărim din ce în ce
mai mult convingerea acésta.

După-ce s’aŭ stabilit în Canaan, des, i stăpânı̆ în noua
lor t, ară, eı̆ n’aŭ fost în stare să întemeieze o viat, ă comună,
ci aŭ trăit despărt, it, ı̆ după semint, ĭı, care se hărt, uiau fără de
curmare între ele. Abia după douĕ sute de anı̆, în fat, a unuı̆
puternic dus, man, eı̆ s’aŭ unit sub o singură căpetenie, dar
unirea acésta e s, i ea de scurtă durată, căcı̆ după mórtea
luı̆ Solomon ı̆ar se desbină.

De aicı̆ înainte “pămęntul făgăduint, ei” e un cuibar de
desordine socială, în care nicı̆ Asirienĭı s, i nicı̆ Babilonenĭı,
nicı̆ Pers, ĭı s, i Macedonenĭı, nicı̆ Seleucizĭı s, i Ptolemeĭı nu
pot să restabiléscă pacea s, i buna rînduială.

Ast-fel Romanĭı, care făcéŭ polit, ia pe cóstele Marĭı
mediterane, ajung la convingerea, că numaı̆ alungându-̆ı
s, i din acéstă, a doua patrie a lor, pot să restabiléscă pacea
s, i buna ręnduială.

Sunt aprópe douĕ mĭı de anı̆ de atuncı̆. Evreĭı aŭ fost
risipit, ı̆ cam pe timpul când colonis, tĭı romanı̆, străbunĭı
nos, tri, s’aŭ as, ezat în Dacia. Pe când însă noı̆ am stat
strâns, i la un loc s, i am apărat în luptă necurmată cu dus, manı̆
maı̆ puternicı̆ de cât noı̆, vetrele părintescı̆, Evreĭı s, i-aŭ
petrecut viat, a risipit, ı̆ s, i împins, ı̆ mereŭ de icı̆ până colo ca
nisce ómenı̆ urgisit, ı̆, pentru care nicăier̆ı pe fat, a pămęn-
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tuluı̆ nu e loc de adăpost statornic.
Nu e în Europa apuseană nicı̆ un popor, care nu i-a

alungat vre-o dată, s, i nu e în lume nicı̆ un popor, care vrea
azı̆ să-̆ı priméscă în mijlocul sĕŭ.

Un proverb german zice: "Haust du meinen Iuden, so
hau ich den Deinen”; dacă daı̆ tu în Evreul meŭ, daŭ s, i
eŭ în al tĕŭ; azı̆ se póte zice: “Dacă daı̆ tu în Evreul tĕŭ,
daŭ s, i eŭ în al meŭ.” Chiar aceia, car̆ı î̆ı apără pe Evreı̆, î̆ı
apără numaı̆ pentru-că nu cum-va, alungat, i de alt, ĭı, să vie
la dêns, ĭı.

De ce óre Evreĭı le-aŭ fost tot-d’auna s, i le sunt s, i astă-zı̆
tuturor atât de nesuferit, ı̆?

Pentru că în eı̆ lipsesce ceea-ce pe om îl ridică maı̆ pre
sus de animale s, i-l face om în puterea cuvîntuluı̆.

Noı̆, ómenĭı adevărat, ı̆, suntem determinat, ı̆ în faptele
nóstre maı̆ mult de compătimire de cât de egoism. De
óre-ce bucuria ivită în inima unuia ne înveselesce pe tot, ı̆
s, i tot, ı̆ suntem atins, ı̆ de durerea or̆ı s, i căruia, numaı̆ împre-
ună putem să găsim mângâierea vietĭı. In Evreŭ lipsesce
acest simt, imînt comun. Pe când eŭ, omul adevĕrat, mĕ
înduios, ez, când îl vĕd pe Evreŭ sbătându-se în mizerie s, i
sunt pornit a căuta mijlóce pentru alinarea suferint, elor luı̆,
Evreul se bucură când mĕ vede în strîmtóre s, i e pornoit
a căuta mijlóce, ca să tragă folos din nevoile, cu carı̆ mĕ
lupt.

As, a a fost Evreul în Egipet, as, a în timpul viet, uirĭı luı̆ în
Canaan, as, a a rĕmas s, i după ce a fost alungat s, i din acéstă
a doua patrie a luı̆ s, i as, a e s, i astă-zi.

La acéstă lipsă de simt, ămęnt comun ne gândim cu tot, ĭı
când vorbim despre semitism s, i zicem, că Evreĭı sunt un
element disolvant. Osîndit, ı̆ prin insuficient, a constitut, iunĭı
lor organice a nu putea să întemeieze eı̆ îns, i-s, ı̆, prin sine
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o societate trainică, eı̆ nu se mărginesc a stărui cu îndără-
tnicie în apucăturile lor egoiste, ci profită de tóte împreju-
rările s, i se vîră pretutindenı̆, ca să-s, ı̆ propage felul de a fi
s, i de a vedea, decı̆ să semitiseze s, i societatea, în mijlocul
căreea trăiesc.

Trebue orı̆ nu să combatem acéstă înrîurire destruc-
tivă a Evreilor?

Atât suntem de semitisat, ı̆, în cât numaı̆ fórte put, inı̆
dintre noı̆ se maı̆ îmbărbătéză să dee un rĕspuns hotărît la
întrebarea acésta. E par’că te degradezı̆ tu însut, ı̆ pe tine,
dacă mărturises, t̆ı adevĕrul, s, i pe când Evreĭı sunt de o
obrăsnicie, de care numaı̆ eı̆ sunt capabil̆ı, noı̆ nu suntem
în stare să înfrînăm pe aceı̆a dintre noı̆, care fac causă
comună cu dâns, ĭı s, i propagă semitismul fără de sfială.

Unde are să ne ducă slăbiciunea acésta!?
Fără îndoială nu la deslegarea, pe care o vor ceı̆ ce

combat semitismul.
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Semitismul (1908)

Semitismul I

Pe la mijlocul secolului al optălea înainte de Christos, când
s’a intemeiat Roma, în partea apuseană a lumii vechi stă-
pânitori ai popoarelor s, i purtători ai culturii erau semit, ii.
Mezopotamia s, i Iranul se aflau sub stăpânirea asirienilor,
dela care pomes, te gândul stăpânirii universale s, i care în
timpul primilor regi ai Romei cuceresc Siria s, i în urmă s, i
Egipetul. Tot atunci fenicienii exploatează ca negut, ători
toate t, erile de dimprejurul Mării Mediterane prin nume-
roasele colonii, pe care le au pe toate coastele s, i prin toate
insulele, s, i se încheagă puterea Cartaginei, care încurând
străbate în oceanul Atlantic.

Aceste sunt lucruri, pe carele învat, ă s, i trebue să le s, tie
tot, i copiii de prin primele clase alc s, colilor secundare.

S, tim apoi, că atât asirienii, cât s, i fenicienii erau oa-
meni sensuali s, i lacomi, nesăt, ios, i în ceeace prives, te mult, umirea
trebuint, elor trupes, ti, cu gândul îndreptat mereu spre cele
materiale. Până chiar s, i cultul lor religios pornia din sen-
sualitate, s, i multe din sărbătorile lor erau adevărate orgii.

E învederat dar, că prin semit, i viat, a economică a ajuns



încetul cu încetul la mare desvoltare, s, i sunt fabuloase
bogăt, iile adunate în centrele de viat, ă ale semit, ilor prin
comerciu, prin industrie s, i prin exploatarea neomenoasă
a stăpânitorilor. Sardanapal al asirienilor a rămas în vecii
vecilor neîntrecut în ceeace prives, te comorile ce-a adunat,
lucsul ce desfăs, ura s, i desfrâul, în care-s, i petrecea viat, a.

Pornirea spre viat, ă fără de frâu, spre îngrămădire de
bogăt, ii, fără de care ea nu e cu putint, ă, s, i spre exploatarea
nemiloasă, prin care bogat, iile se adună, e omenească s, i o
găsim în toate societăt, ile. Pecând însă la popoarele de vit, ă
ariană ea e combătută ca slăbiciune s, i isvor de nenorociri,
semit, ii o iau drept un fel de virtute s, i condit, iune neapărată
a desvoltării.

E mai presus de toată îndoiala, că cu cât mai multe
s, i mai mari sunt trebuins, ele, cu atât mai vârtos îs, i încor-
dează oamenii puterile, ca să creeze mijloacele pentru
satisfacerea lor, s, i că acela, care consumă mult, împinge
societatea spre o lucrare stăruitoare. Nici prin lucrarea
aceasta însă nici prin satisfacerea trebuint, elor sale omul
nu se ferices, te, ci se consumă în sbuciumare necurmată,
s, i de aceea în lumea ariană singură stăpânirea de sine e
socotită drept virtute s, i oamenii sunt stăpânit, i de gândul,
că cu cât trebuint, ele ît, i sunt mai put, ine s, i mai mici, cu
atât es, ti mai ferit de nevoi, deci s, i mai capabil de fericire.

Spiritul semitic a pătruns încetul cu încetul la toate
popoarele, care au primit cultura dela asrieni ori dela fe-
nicieni, s, i în secolul al s, aselea înainte de Htistos, când
elinii poenesc în Atena s, i în colonii spre desvoltare, în-
treaga lume apuseană erà semitisată. Asia-mică e înt, esată
de semit, i s, i admiră pe Croesus, ale cărui comori sunt ad-
mirate de tot, i — afară de Solon, care nu-l pune pe îngră-
măditorul lor în rândul oamenilor fericit, i. Egiptenii sunt
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pus, i în rândul semi-semit, ilor. Elinii sunt amestecat, i cu
fenicieni, al căror tip s, i ale căror apucături se păstrează în
poporul grecesc până în ziua de azi. Până chiar s, i romanii
sunt atins, i de semitism, căci etruscii după părerea celor
mai mult, i erau de origine semitică.

Tot atunci se pornes, te însă s, i react, iunea contrasemi-
tismului.

Stăpânit, i de simt, emântul covârs, rii intereselor indi-
viduale, semit, ii nu erau în stare să întemeieze societăt, i
dăinuitoare, s, i lumea semitică trebuià neapărat să meargă
în desvoltarea ei prin ruină morală s, i materială spre des-
compunere în indivizi. Ceeace s, tim despre Sodoma s, i Go-
mora ori despre Sibaris se poate spune cam despre toate
centrele de viat, ă ale semit, ilor, s, i sfăs, ierile interne, pe care
le s, tim în viat, a evreilor, sunt nota caracteristică a tuturor
societăt, ilor semitice. Dacă în mica Fenicie erau s, ase state,
nu puteà să fie cohesiune în marea împărăt, ie asiriană,
care se întinideà din Iran până în pustiurile Saharei. Ridi-
cându se dar împotriva stăpânirii asiriene, mezii găsesc
un razim puternic chiar în lumea semitică, s, i la sfârs, itul
secolului al s, aptelea ei dărimă s, i pustiesc în unire cu babi-
lonenii Niniva s, i pun capăt stăpânirii asisiene.

Cu aceasta se începe lupta cea mare, pe care lumea
ariană o poartă împotriva semitisinului s, i care se urmează
s, i astăzi.

Stăpânirea babiloniană, care ia locul celei asiriene, fi-
ind s, i ea semitică, nu poate să fie dănuitoare, s, i e desfiint, ată
de Cir, care întemeiază prima stăpânire universală ariană,
o împărăt, ie ce să întinde în cele din urmă din Asia centrală
până în Sahara s, i din pustiurile Arabiei până la Dunăre.

Rostul organic al acestei stăpâniri e înnăbus, irea spiri-
tului semitic, care duce la lupte necurmate s, i prin desfrâu
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la ruină, s, i propagarea celui arian, pe care-l lămures, te la
pers, i Zoroastru, la inzi Buddha, iar la elini Socrat.

Stăpânitorii însă încurând se semitisează s, i ei, s, i încă
în timpul lui Xerxe, nepotul lui Cir, satrapii persieni sunt
în ceeace prives, te exploatarea nemiloasă, luxul s, i viat, a
fără de frâu de o potrivă cu mai marii Asiriei ori ai Babi-
loniei. Împărăt, ia persană e deci s, i ea mereu sbuciumată
s, i se sust, ine numai pentrucă nu e cine s’o desfiint, eze. Eli-
nii se semitisează s, i ei, s, i în timpul lui Pericle alăturea
cu admirabila desvoltare a artei se desfăs, ură cea mai des-
trăbălată viat, ă, care trebuià neapărat să ducă la răsboiul
peloponesiac, în care spartanii cu moravuri aspre frâng
în cele din urmă puterea Atenienilor corupt, i.

În timpul răsboiului peloponesiac se ticălos, esc însă s, i
spartanii, cari numai prin cele mai mis, eles, ti apucături s, i
numai unindu-se cu Cir cel tinăr ajung învingători.

La începutul răsboiului peloponesiac, izbucnes, te în
Atena ciuma, de care a perit s, i Pericle, s, i o spaimă fără
de margini îi cuprinde pe atenienii însetat, i de plăcerile
viet, uirii.

După felul de a vedeà al arienilor moartea e trecere
spre o existent, ă mai ferită de sbuciumări, s, i socotindu-se
în ajunul mort, ii, arienii să pregătesc desfăcându se de cele
trupes, ti pentru această mai binecuvântată existent, ă ca
Socrat, care, osândit la moarte, as, teptà în linis, te s, i stând
de vorbă cu iubit, ii săi clipa, în care aveà să beie păharul de
otravă. Atenienii, desbrăcat, i de firea ariană, s’au aruncat
cu ochii inchis, i în cel mai desgustător desfrâu: as, a t, ineau
ei să se bucure de put, ina viat, ă ce le mai rămăneà, căci în
gândul lor omul SE nas, te, ca să aibă parte din plăcerile
viet, uiri s, i ei făceau din convingerea ceeace alt, ii fac din
slăbiciune.
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Pretutindeni bogăt, iile îngrămădite împing spre desfrâu
s, i spre miserie: ei îngrămădeau bogăt, iile în concurent, ă cu
fenicienii anume ca să se poată da desfrîului s, i mint, iau,
îns, elau ori despoiau — nu de nevoie, ci din convingerea,
că numai as, a se pot agonisi mijloacele pentru satisface-
rea nesecatelor trebuint, e omenes, ti. Zadarnice erau dar
silint, ele celor încă nestricat, i, ca să-i închege într’un stat
destul de puternic spre a pune capăt stăpânirii persane,
căd bogăt, iile, pe care le adunaseră prin muncă întinsă,
nu le dedeau putere, ci i istoviau s, i oras, ele lor erau ca
cele feniciene, cuibare de stricăciune. Lipsit, i prin nesit, iu
de simt, emântul comun, ei se sfâs, iau între dâns, ii, s, i ală-
turea cu luptele purtate cu bărbăt, ie în câmp deschis se
desfăs, urau altele, pe care societăt, ile lor secrete, as, a numi-
tele Heberii, le purtau prin ascuns, iar în vălmăs, eala aces-
tor lupte sot, ul era trădat de sot, ie, părintele de fii, fratele
de frate, se iertau toate mis, eliile, dacă duceau la biruint, ă.

În fat, a acestei destrămări speiale era organică ies, irea
la iveală a macedonenilor neatins, i încă de spiritul semitic,
cari, des, i put, ini, erau tari prin simt, emântul lor comun.

Menirea provident, ială a lui Alesandru Machedon era
să se facă stăpân pe lumea cultă de atunci, ca să propage
într’ânsa spiritul arian, în care fusese crescut de Aristotel,
ucenicul lui Platon. El e, ca Socrat, unul dintre cei ce au
pregătit lumea pentru venirea Mântuitorului nostru, s, i
cele mai caracteristici fapte ale lui sunt dărămarea Tirului
s, i a oras, ului Persepolis, cuibare, ca odinioară Niniva, ale
stricăciunii, s, i risipirea comoriior îngrămădite de regii
persani — înzestrând zece mii de fete măritate în ziua
nunt, ii lui cu os, teni de ai săi.

Azi, după două mii, două sute s, i aproape 50 de ani,
când omenirea iar SE plânge, că prea s’au îngrămădit
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bogăt, iile în mânile câtorva, înt, elegem cu tot, ii gândul, cu
care le-a risipit Alesandru Machedon pe cele îngrămădite
în timpul lui, ca să întemeeze buna stare familiară.

Semitismul II

În timpul lui Alexandru Machedon Romaera un orăs, el
cu câteva sate împrejurul lui, dar tot destul de putenic
pentruca să-i caute aliant, a Alexandru din Epir, pe care
grecii din Italia îl chemaseră într’ajutor, iar ceeace făcea
puterea Romei era virtutea romanilor.

Plugari lipsit, i de cultură întelectuală, romanii erau
în timpul acela ajuns, i la o stare de înaltă cultură morală,
stăpâni fiecare pe sine însus, i, nes, ovăitori în împlinirea
datoriilor, buni sot, i, buni părint, i; buni tovarăs, i, deci s, i
buni cetăt, eni s, i aspri nu numai fat, ă cu alt, ii, ci totodată s, i
fiecare fat, ă cu sine în sus, i. Ceeace ia făcut stăpâni ai lumei
n’a fost mult admirata lor vigoare trupească, ci această
superioritate morală, din care rezultă simt, emântul lor
comun.

Privind lucrurile din punctul de vedere semitic, ne am
deprins a-i socoti pe romani popor de cuceritori. Adevărul
e, că ei au fost un fel de polit, ie a lumii, în care au trăit, s, i ră-
sboaiele s, i le-au purtat numai ca să apere ori să ocrotească
pe cei năpăstuit, i asigurând pacea s, i buna rânduială. Ide-
alul romanilor, pe care Virgiliu îl precisează atât de bine
în Eneida, e »pax romana«, s, i de aceea singura s, tiint, ă, pe
care au cultivat-o cu o stăruint, ă, este jurisprudent, a, în
care au s, i rămas neîntrecut, i.

Ei s’au răsboit cu semnit, ii pentrucă aces, tia nelinis, teau
pe vecinii lor s, i ai Romei s, i erau de rea credint, ă. Cu ta-
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rentinii, cu grecii din Italia, în genere s, i cu Pirhu, care le
venise într’ajutor, s’au răsboit fiindcă aces, tia erau corupt, i,
hrăpitori s, i insolent, i. Cu cartaginenii s’au răsboit fiindcă
au fost provocat, i s, i în urmă amenint, at, i. Niciodată ei n’au
pornit din propriul lor îndemn, nici n’au provocat vre un
răsboiu, s, i niciodată n’au supus pe cei învins, i.

Pe veciniilor s, i i-au făcut amici s, i în urmă sot, i s, i încu-
rând după moartea lui Alexandru Machedon atât latinii,
sabinii s, i etruscii, cât s, i grecii din Italia le erau sot, i.

Put, in în urmă au prefăcut în provincie Sicilia, asupra
căreia se certau grecii s, i cartaginenii, Gallia cisalpină, de
unde era amenint, ată Roma s, i Spania, pe care au scăpat o
de sub stăpânirea cartaginenilor.

Provinciile nici acum, nici mai târziu nu erau t, ări su-
puse, ci întrate sub purtarea de grijă a senatului. Roma
nici o dată n’a fost exploatoare, s, i în timpul guvernarii
unor proconsuli ca Semproniu Grachu ori gioerele său
Scipio Africanul (Emilian), cari au fost mult, i, provincialii
erau fericit, i.

Viind însă, ca stăpâni, în atingere cu cartaginenii, cu
elinii s, i cu alte popoare se mitisate, romanii primesc înce-
tul cu încetul cultura semitisată, iau apucături semitice,
pornesc spre desfrâu s, i, având trebuint, e nesecate, ajung în
cele din urmă să fie exploalatori. Ceeace n’a făcut dar nici
o dată Roma, au făcut după nimicirea Cartaginei romani
desbrăcat, i de firea romană.

Aceasta-l facea pe Marcu Porciu Caton Cenaoriul să
stăruie cu îndărătnicie pentru dărâmarea Cartaginei, de
unde se revărsa spiritul semitic s, i spre Roma. Gîndul lui
era, că nu e cu putint, ă pacinica viet, uire împreună câtă
vreme există Cartaginea, s, i tot el a s, ters din listele sena-
tului pe Scipionii, care primiseră dimpreună cu cultura
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elină s, i apucăturile semitice s, i propagau la Roma pornirea
spre lucs, spre desfrâu s, i spre nesat, iu.

Prin dărâmarea Cartaginei romanii pun capăt celei
din urmă rămăs, it, e de stăpânire semitică, dar nu s, i covârs, irii
spiritului semitic, care se întinde în societatea romană s, i
străbate din ce în ce mai adânc în toate straturile ei.

Luptele agrare, răsboiul cu sot, ii s, i crâncenile răsboaie
civile, care au sbuciumat lumea romană timp de o sută de
ani, nu ar fi fost cu putint, ă, dacă o însemnată parte din
romani n’ar fi fost chinuită de trebuint, e mari s, i împinse
spre nesat, iu. Catilina, omul fără de rus, ine s, i fără de frică,
e tipul arianului semitizat, care săvârs, es, te din convingere
cele mai mis, eles, li fapte s, i e mândru de mis, elia sa, pe care
o ia drept lucru firesc.

Nici odată însă lumea elină-romană nu a fost stăpâ-
nită de spiritul semitic, care era combătut de cele mai
luminate capete pretutindeni, unde au străbătut elinii ori
romanii. Înrîurirea lui Socrat, alui Platon s, i alui Aristotel
nu incetează nici în cele mai turburate timpuri, s, i îndeo-
sebi romanii înclină chiar s, i în mijlocul decadent, ei morale
spre stoicismul, care e în cel mai propriu înt, eles o pregă-
tire pentru viet, uirea cres, tinească.

Cea mai strălucită ivire în viat, a poporului roman, Iuliu
Caesar, nu e ascet, dar combate prin legile croite de dânsul
atât luxul, cât s, i desfrâul, încuragiază întemeerca bunei
stări familiare s, i asigurează pe timp de peste două sute de
ani pacea în t, ările ajunse sub stăpânirea romană.

Suntem azi deprins, i a ne gândi, când e vorba de se-
mitism, la evrei s, i numai la dâns, ii, des, i s, tim prea bine, că
evreii sunt numai o mică s, i neînsemnată parte din lumea
semitică, pe care în timp de cinci sute de ani, dela Cir până
la Iuliu Caesar, popoarele de vit, ă ariană au frânt-o s, i au
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sfărâmat-o. Nici nu e apoi vorba de semit, i, ci de spiritul
propagat de dâns, ii.

Oamenii tot, i sunt pornit, i spre desfrâu fiindcă trebiuint, ele
trupes, ti ale omului sunt nesecate. De aceea popoarele bar-
bare, lipsite fiind de cultură morală, foarte us, or cad în
desfrâu fiindcă nu-s, i dau seamă, că trebuie să se stăpâne-
scă, ori n’au cuvenita tărie sufletească spre a se stăpâni.

Ajuns însă la un stadiu de desvoltare mai înaintată,
omul trăies, te mai mult cu sufletul decât cu trupul, îs, i dă
silint, a să s, i stăpânească pornirile trupes, ti, se simte umilit
când nu le poate stăpâni s, i se rus, inează săvârs, ind fapta
socotită rea, prin ascuns.

Semit, ii resping acest fel de a vedea. În gândul lor omul
trăies, te ca să s, i satisfacă trebuint, ele trupes, ti s, i are nu
numai dreptul, ci chiar s, i datoria de a le satisface. Are
dar s, i datoria de a agonisi cu orice pret, mijloacele pentru
satisfacerea lor, s, i vrednic e pentru dâns, ii — nu cel ce s, tie
să se stăpânească s, i să se mult, umească cu put, in, ci cel
ce s, tie să adune bogăt, ii spre a-s, i putea petrece viat, a în
bels, ug.

Acest spirit semitic se ment, îne s, i în împărăt, ia romană
s, i el e ceeace a sleit puterile romaniior. El era însă combă-
tut, s, i e destul să t, inem seamă, Vespasian s, i Titu, Traian
s, i Hadrian, Antoniu Piul s, i Marcu Aureliu Filosoful erau
stoici, pentrucă să s, tim, că la romani desfrîul erá rus, inos,
iar nu obraznic ca la Cartagenea, la Sibaris, , la Tir ori la
Niniva. Oamenii ca Comod ori ca Heliogabal, noul Sarda-
napal, vor fi fost ei număros, i, dar erau dispret, uit, i s, i nu
puteau să aibă înrâurire asupra societăt, ii.

Numai as, a a s, i fost cu putint, ă străbaterea cres, tinismului
pornit din Nazaretul »popoarelor«. Nici evreii, nici alt, i
semit, i adevărat, i nu puteau să înt, eleagă s, i să primească
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învăt, ăturile Mântuitorului nostru, cari erau contra firii s, i
contra tradit, iunilor lor. Dacă e însă adevărat, că Hristos
nu din ură ci din iubire a lucrat, nu e mai put, in adevărat,
că ori s, i ce propagandă antisemită din adevărată iubire de
oameni pornes, te. Iubindu-i cu adevărat pe oameni, tre-
buie neapărat să stăruim, ca ei să se lapede de apucăturile
semitice, prin care atât, ia oameni s’au nenorocit s, i atâtea
societăt, i s’au destrămat.

Semitismul III

Se vor împlini încurând două mii de ani dela nas, terea lui
Hristos, cres, tinismul însă nici până în ziua de azi n’a stră-
bătut în toată corăt, enia lui. Lumea elină romană l-a primit,
ce-i drept, dar numai păstrând multe din tradit, iunile ei
păgânes, ti, iar popoarele barbare, stăpânite fiind de patimi
vii, nu erau în stare să se supună toare asprelor regule de
viet, uire ale cres, tinismului s, i au perit încetul cu încetul
mistuindu-se înse-le pe sine lăsând în urma lor numai
reamintiri de viet, uire barbară. E s, i azi mult păgânism s, i
multă barbarie în lumea noastră cres, tină.

Pe la mijtocul secolului VII iar, când în arabi se ridică
iar semit, ii, ca să realizeze idea stăpânirii universale în o
nouă formă, lumea cres, tină e slabă s, i în timp scurt, ca
prin minune, se înfiint, ează marele califat, care întrece în
întindere toate împărat, iile de mai nainte.

Nu e încă dăinuitoare nici această nouă stăpânire se-
mitică, s, i peste vre-o sută cincizeci de ani se slăbes, te prin
desfrău, prin istovirea sust, iitorilor ei s, i prin desbinări.
Înriurirea ei culturală hotăres, te însă mersul desvoltării
omenes, ti pentru un lung s, ir de veacuri înainte.
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Semit, i, arabii sunt oameni cu gândul îndreptat spre
cele materiale. În timpul stăpânirii lor dar viat, a econo-
mică a ajuns în toate ramurile ei la înaltă desvoltare s, i
s, tiint, ele as, a numite exacte au pornit s, i ele spre o desvol-
tare până atunci ne mai pomenită.

Aceata e marele folos, pe care l-a tras omenirea din
stăpânirea altfel scurtă a arabitor. Inzii s, i pers, ii s, i eelinii
ni-au îndreptat prin filozofie, prin poezie s, i prin artă în
genere spre înălt, area sufletească pentruca prin o viet, uire
contemplativă să se fericească fiecare însus, i prin sine. Ro-
manii ni-au desvoltat simt, emântul de dreptate pentruca,
t, iind seamă de principiul »Honeste vivere, suum cuique
tribuere et neminem laedere«, să nu ne jignim unii pe alt, ii:
Arabii ne-au îndrumat spre scrutarea firii lucrurilor ce ne
încunjură pentruca să ne putem face stăpâni pe natură.

S, tiint, a noastră e pornită dar din îndemn semitic s, i
privind lucrurile din punctul de vedere al desvoltării inte-
lectuale, se poate zice, că lumea modernă e semitisată.

Ar fi însă o mare gres, eală, dac’am zice, că e semitică
s, tiint, a noastră. Adevărul e, din contra, că semit, ii nici
odată n’ar fi putut să atingă gradul de desvoltare s, tient, ifică,
la care am ajuns noi.

Progresul, în genere, e cu putint, ă numai într’o socie-
tate cu rânduială bine as, ezată s, i dăinuitoare, iar istoria
celor din urmă câte-va mii de ani e dovadă, că semit, ii nu
sunt în stare să întemeeze asemenea societăt, i. Ceeace a
făcut cu putint, ă desvoltarea s, tient, ifică a fost simt, ământul
nostru comun, abnegat, iunea noastră, pornirea noastră
spre înălt, area sufletească s, i iubirea de oameni, spre care
ne-a îndrumat cres, tinismul.

Scrutările arabilor erau îndreptate spre foloase prac-
tice, iar ale noartre sunt pornite din iubire de adevăr. Ara-
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bii erau alchimis, ti, care căutau mes, tes, ugul de a face aur
din materii fără de pret, : noi suntem chimis, ti, care caută
mult, umirea de a se fi încredint, at despre adevăr în ceeace
prives, te firea materiei.

Oameni cu privirea îndreptată spre cele apropiate,
semit, ii n’au putut s, i nici că puteau să ajungă unde am
ajuns noi, care, cu ochii îndreptat, i spre înfinit, ne înâlăm
s, i ne adâncim, ne perdem pe noi îns, ine în scrutările noas-
tre s, i avem cultul s, tiint, ei. Marii nos, tri scrutători tot, i au
fost oameni cu desăvârs, ire desinteresat, i, care s’au jert-
fit pe sine îns, is, i pentru s, tiint, ă, au urmărit numai binele
obs, tesc, iar pentru sine au râvnit numai la mult, umirea de
a se fi dumirit. Astfcl nici nu ar fi fost cu putint, ă progre-
sele, pe care le-am făcut.

Chinejii au născocit iarba de foc pentru distract, iunea
lor; Arabii s’au folosit de ea, ca să s, i făurească arme; noi
perfect, ionăm armele, ca prin ele să asigurăm pacea: as, a
e în toate, s, i, dacă s, tiint, a noastră nu e nici ariană, nici
semitică, ci omenească e semitic felul utilisării practice a
resultatelor dobândite de s, tiint, ă.

Noi arienii avem în vedere totdeauna binele obs, tesc,
s, i scrutătorii, dacă s’au gândit la vre-ua folos practic în
lucrarea lor, acesta era al tuturora. Semit, ii au în vedere fi-
ecare binele său îndeosebi s, i profită de rezultatele s, tiint, ei,
ca să exploateze pe cei nes, tiutori, lipsit, i de destoinicie ori
nevoies, i.

Acest abus de s, tiint, ă e semitic.
Sunt uimitoare progresele realisate în timpul celui din

urmă secol în ceeace prives, te tehnica lucrării omenes, ti, s, i
ar fi lucru firesc, ca în urma acestor progrese viet, uirea să
fie pentru tot, i mai us, oară. Ea e, din contra, mai grea decât
în trecut s, i mai nesuferită, s, i nici odată, poate, n’a fost
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în lume atâta miserie ca azi când cei s, tiutori s, i destoinici
abusează de s, tiint, ă s, i de destoiniciile lor, ca să-s, i stoarcă
din munca altora mijloace pentru o viet, uire petrecută în
bels, ug.

Mii de oameni muncesc din greu s, i se istovesc în lipsă
de hrană pentruca alt, i cât, iva, care nu muncesc, să poată
trăi în belsug ori poate chiar în desfrâu. Copii s, i femei
lehuze pier în lipsă de purtare de grijă, în vreme ce cai
de lux, câni s, i pisici se îngras, e consumând pe ales hrană
omenească. Oameni destoinici, vrednici s, i cum se cade se
sbat în luptă cu mari nevoi în vreme ce femei stricate s, i
slugi nemernici se îmbuibă la răsfăt, are. As, a a fost aceasta
nu numai la Niniva s, i la Babilon, la Tir s, i la Cartaginea, la
Atena s, i la Roma, la Damasc, la Cordova s, i la Bagdad, ci s, i
la curt, ile multor mai mari feudali: pornirea spre desfrâu
s, i spre asuprire e omenească în înt, elesul cel rău al cuvân-
tului, e strâns legată de firca trupească a omului s, i trebue
neapărat să iasă la iveală în ceice nu t, in s’o stăpânească.
Lucrul acesta e omenesc: semitică e însă convingerea mo-
rală că as, a e fires, te, as, a e bine, că nici nu poate să fie altfel,
că e prost cel ce nu profită s, i de propiile sale destoinicii, s, i
de împrejurări, s, i de nevoile altora, ca să-s, i agonisească
mijloacele pentru o viat, ă petrecută în bels, ug. A păcătui e
lucru omenesc oris, icât de greu ar fi păcatul: semitic e a pă-
cătui cu obrăznicia celuice săvârs, es, te fapta rea fălindu-se
cu ea.

Acest semitism s’a întins s, i se întinde mereu în socie-
tatea noastră modernă, în cât suntem adese ori ispitit, i a
zice, c’a ajuns într’însa la stăpânire covârs, itoare. Dacă ne
dăm înse bine seamă, ne încredint, ăm, că până chiar s, i în-
tre cei-ce exploatează, ca să poată trăi în îmbuibare, sunt
put, ini cei ce o fac aceasta cu nerus, inare semitică: cei mai
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mult, i sunt răpus, i de slăbiciunile lor s, i o fac mai cu perdea.
Nu e societatea noastră atât de stricată, cum adese-ori
ni se pare tocmai pentru-că privirile ne sunt îndreptate
asupra put, iniior, care nu se sfiesc a se pune în conflict cu
sâmt, ământul comun.

Noi însă, cari urmărim desfăs, urarea viet, ii noastre co-
mune de câti-va zeci de ani, suntem cuprins, i de simt, emântul,
că put, inii se sporesc s, i; sporindu-se, se fac din ce în ce mai
nerus, inat, i, căci repulsiunea, pe care o produc în societate,
e din ce în ce mai slabă.

T, inem încă la moravurile părint, ilor nos, tri s, i punem
în rândul celor cum se cade numai pe oamenii, care nu se
abat de la ele, dar le dăm din ce în ce mai put, ină sanct, iune.

A fi cum se cade ni-se pare ceva comun, dacă nu chiar
o prostie, s, i privirile noastre se îndreptează cu un fel de ui-
mire sfiicioasă asupra celor ce se deosebesc prin felul lor de
a viet, ui s, i au îndrăzneala de a săvârs, i fără de perdea fapte,
pe care părint, ii nostri nu le iertau, eară noi nu le aprobăm.
Aces, tia sunt interesant, i, adese ori chiar admirat, i pentru
dibăcia lor, s, i nu rar se întâmplă să facem haz când omul
cum se cade e stropit cu noroiu de mis, elul îmbogăt, it prin
exploatare nemiloasă ori prin apucături josnice.

Această îngăduint, a fat, ă cu cei ce-s, i bat joc de bunele
noastre moravuri nu e semitică, dar e trecere spre semi-
tismul practic.

Semitismul IV

Propagatorii spiritului semitic sunt în SOcietatea noastră
fără îndoială mai ales evreii risipit, i printre noi, s, i de aceea
oamenii pripit, i în judecată iau firească react, iune contra
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semitismului drept o luptă pornită fie din ură de rasă, fie
din fanatism religios contra evreilor.

Nici nu se poate tăgădui, că în oris, icare societate cu
rânduială morala bine as, ezată evreii sunt primit, i cu re-
pulsiune s, i isolat, i cu atât mai vârtos, cu cât se isolează s, i
ei îns, i-s, i. Lupta nu e în adevăr pornită contra evreilor, ci
contra propagandei făcute de dâns, ii.

Judecând lucrurile din punctul de vedere al moravuri-
lor noastre tradit, ionale, una din cele mai de căpetenie da-
torii ale omului e să muncească, să alerge s, i să ostănească
spre a-s, i agoonisi mijloacele pentru asigurarea bunului
său traiu, s, i omul, care-s, i face datoria aceasta, e stimat s, i
iubit de semenii săi, muit, umit cu sine însu-s, i s, i ferit de
nevoi.

Nu mai put, in e dator omul a-s, i pune frâu, ca să păs-
treze ceeace a agonisit, s, i încă mai stimat s, i mai iubit de
alt, ii, mai mult, umit cu sine însu-s, i s, i mai ferit de nevoi e
celce stăpânîndu-se pe sine adună averi mari ori spores, te
avut, ia mos, tenită. Lenes, ul, neajutoratul ori risipitorul tot-
deauna au fost dispet, uit, i în societatea noastră, iar bogăt, ia
adunată prin muncă s, i prin cumpătare a fost totdeauna s, i
e s, i azi socotită drept cel mai învederat semn de vrednicie.
Gândul de a face peste putint, ă îngrămădirea bogăt, iilor
ori de a împune risipirea lor nu e potrivit cu firea noastră,
care l pret, uim pe om nu numai după ceeace el e însus, i prin
sine, ci totodată s, i după ceeace are s, i după ceeace le pare
semenilor săi.

Doritori cu tot, ii de-a fi mult pret, uit, i, nu e nevoe să
mai fim s, i jidovit, i ori pornit, i spre desfrâu pentruca să
râvnim la avere cu orice pret, s, i să mint, im, să ne făt, ărim, s, i
îns, elăm, să ne înjosim, să furăm, să siluim, SĂ ne folosim
de nevoile ori să abuzăm de slăbiciunile altora spre a ne
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agonisi atât de mult pret, uita avut, ie. Poate oris, icare dintre
noi să cadă în asemenea păcate, s, i mult, i s, i cad în adevăr,
cad însă dându-s, i seamă, că au păcătuit, ascunzându se
cuprins, i de rus, ine s, i câindu-se de faptele lor. Jidovul ori
jidovilul le face aceste fără ca să se rus, ineze, cu un fel de
fală, ca ceva firesc, drept dovezi de destoinicie, ispitând s, i
pe alt, ii să le facă s, i luând în bătaie de joc ori urgisînd pe
ceice nu le fac.

Lupta e pornită de semit, i s, i de semitizat, i pentru în-
lăturarea bunelor moravuri. Nu e tradit, iune ori regulă
de viat, ă, nici preocupare religioasă ori nat, ională, care nu
e luată în bătaie de joc, ei terfelesc tot ceeace nouă ne e
sfânt, s, i e destul să stăruim asupra obiceiurilor mos, tenite
dela părint, ii nos, tri pentruca să fim urgisit, i de dâns, ii s, i
prigonit, i făra de crut, are. Pus, i astfel în stare de legitimă
apărare suntem nevoit, i a ne folosi de toate armele, ca să
conservăm fiint, a morală a societăt, ii, s, i, dacă mai e destulă
putere de viat, ă în societatea noastră, vom ajunge în cele
din urmă să i izolăm pe evrei s, i să punem capăt propagan-
dei semitice.

Aceasta e adevărata fiint, ă a antisemitismului modern:
pornit din simt, emântul de conservare morală, el e prin
chiar firea lui intransigent, dar dus, mănos nu poate să fie.

Cu totul alta e lupta pornită de cei despoiat, i împotriva
despuietorilor.

Evreii s, i cei asimilat, i de dâns, ii au adunat prin lipsă de
scrupule s, i prin apucături mis, eles, ti bogăt, ii mari, de care
se folosesc spre a trăi în desfrâu în vreme ce mult, imea cea
mare a muncitorilor se sbate în mizerie materială s, i mo-
rală. E firească ura, pe care au stârnit-o în inimile acestora,
s, i această ură us, or ajunge să se reverse asupra tuturor ce-
lorce au bogăt, ii mos, tenite ori agonisite s, i poate să ducă în
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cele din urmă la o groaznică vărsare de sânge. Nu are insă
a face antisemitismul cu ura aceasta, căci el urmăres, te
tocmai înlăturarea izbucnirilor pătimas, e.

Tot astfel în urma, lipsei de crut, are a stăpânitorilor
feudali s’a adunat multă ură în inimi s, i ura aceasta a is-
bucnit în sângeroasele revolut, iuni, cari au schimbat fat, a
societăt, ii noastre: numai oameni lipsit, i de judecată ar pu-
tea să învinovat, ească pentru vărsările de sânge pe humanis, tii
din secolul XVIII, cari s, i-au propagat vederile liberale toc-
mai pentrucă prevedeau igbucnirile pătimas, e s, i voiau le
le înlăture.

Pornind din iubire de oameni, antisemit, ii le zic în
fiecare zi evreilor s, i celor momit, i de dâns, ii: Punet, i-vă frâu,
fit, i cumpătat, i, nu vă obrăznicit, i s, i dat, i-vă silint, a de a aliná
suferint, ele celor îndârjit, i, căci astfel vai de noi de tot, i!

Tocmai de aceea mis, carea antisemită e îndreptată mai
ales contra celor ce fac propagandă semitică. Evreul, care
făcând speculă mizerabilă, îngrămădes, te bogăt, ii mari s, i
aruncă mii s, i mii de oameni în mizerie, nu e pentru socie-
tate atât de primejdios ca acela, care luând parte la viat, a
morală s, i intelectuală a noastră, strică mint, ile s, i otrăves, te
inimile. Starea de destrăbălare morală la care am ajuns, e
rezultatul înrîuririi directe ori indirecte a unor asemenea
evrei, s, i e pentru ori s, i care popor chestiune de conservare
nat, ională să alunge dela sine pe evreii ce vor să ieie ca
ziaris, ti, ca scriitori, ca oameni de s, tiint, ă, ca compozitori
muzicali ori ca artis, ti în genere — parte la viat, a lui morală
s, i intelectuală.

Semint, ia omenească nu se stârpes, te nici prin ciumă,
nici prin holeră, nici prin foamete, nici prin războaie; pier
însă prin lăpădare de obiceiuri popoarele descompunându-
se în indivizi, din cari prin premenire morală se încheagă
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alte popoare. Aceasta e primejdia, de care suntem amenintat, i
în urma înrîurirei semitice s, i de care nu putem scăpá de-
cât izolând pe evreii ce nu se asimilează primind regulele
de viet, uire ale noastre.

Sunt în societatea noastră de azi două lumi deosebite,
cari se isbeic una de alta, s, i una din aceste două lumi tre-
buie neapărat să piară. Nu poate să fie nimic mai firesc
decât dorint, a ca aceasta să nu fie a noastră.

Semitismul V

Ungaria e semitisată s, i cea mai semitisată parte a ei e soci-
etatea maghiară, iar aceasta nu pentrucă sunt în Ungaria
mult, i evrei s, i aces, tia sunt pus, i în rând cu maghiarii, nici
pentrucă evreii au înrâurire hotărîtoare în viat, a politică
s, i stăpânesc viat, a economică în toate ramurile ei, ci pen-
trucă viat, a morală s, i intelectuală a maghiarilor e condusă
de evrei.

Sub conducerea aceasta s’a schimbat cu desevârs, ire
atât felul de a gândi, cât s, i caracterul maghiarilor.

Noi, care ni-am petrecul copilăria s, i tineret, ele în so-
cietatea maghiară s, i am luat pe ici pe colo s, i apucături
maghiare, ne simt, im azi mai mult ori mai put, ihi străini
între maghiari fiindcă dâns, ii nu mai sunt cum îi s, tim din
timputile impulsive ale viet, ii noastre s, i din studiile ce am
făcut asupra istoriei lor nat, ionale.

As, a, cum îl s, tim, maghiarul e cu inima deschisă, de
bună credint, ă s, i cu deosebire afectuos, bărbat în puterea
cuvântului, care nu se înjoses, te, nu-s, i schimbă sub înrîu-
rirea împrejurărilor hotăririle s, i pe a căruia vorbă se poate
razmá oris, icine. Da aceea a s, i ies, it vorba, că maghiarii
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sunt popor de »cavaleri«.
Vor mai fi s, i azi unii dintre maghiari as, a; cei cu desăvârs, ire

mult, i sunt însă fie ca Wekerle ori Kossuth, fie ca Polónyi
s, i Lengyel, fie ca Bánffy ori Ugron.

Oameni de o fire cu deosebire expansivă, ei sunt dori-
tori fiecare de a păreá mai mult decât ceeace în adevăr e
s, i pornit, i spre goana după plăceri lumes, ti, us, or au ajuns
dar să aibă trebuint, e prea multe s, i prea mari s, i să treacă
peste măsura cuvenită în ceeace prives, te cheltuielile.

Numai put, ină încurajare le mai trebaiá pentruca să-s, i
peară bunul cumpăt s, i să se afle mereu în strâmtoare, iar
încurajare li-au dat multă ceice voiau să tragă foloase din
us, urint, a lor s, i sunt altfel de părerea, că omul trăies, te pe
lume pentruca să s, i facă parte cât de mare din plăcerile
viet, ii.

Foarte multe din nevoile, cu care se luptă românii în
regatul ungar, sunt urmari ale acestei porniri spre îmbu-
ibare, care prin ruina morală s, i materială us, or ar puteá
să ducă în cele din urmă la isbucniri pătimas, e. Sunt însă
multe semnele care arată, că isbucnirea va fi înlăturată
prin isolarea evreilor, cum a fost în partea apuseană a mo-
narchiei habsburgice, unde ei deasemenea ajunseseră să
stăpânească viat, a economică s, i să aibă înrîurire hotărâ-
toare în cea politică.

Pe români cestiunea în tot cazul îi prives, te numai in-
direct câtă vreme vor stărui în rat, ionala lor hotărîre de a-i
isola pe evrei s, i de a respinge inrîurirea lor culturală.

Ne am amăgi înse pe noi îns, ine, dacă am zice, că sun-
tem destul de consequent, i în ceeace prives, te resistent, a
fat, ă cu înrîurirea semitică. Massele cele mari ale poporu-
lui o mai respinge, ce-i drept, dar societatea noastră cultă
e în mare parte semitisată, căci bisiantismul nu e în ade-
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văr decât o formă a semitinismului s, i tot semitisată e s, i
cultura franceză, pe care a primit o o parte din societatea
română. Îndeosebi în t, ările coroanei ungare însă semitis-
mul e propagat sistematic s, i cu toată străjnicia, căci ceeace
se numes, te cultură maghiară nu e în adevăr decât spirit
semitic.

Căsătoria civilă, despărt, irea s, colii de biserică, măsu-
rile luate spre a scădeá puterea autorităt, ilor biserices, ti,
lupta purtată parte făt, is, ă, parte prin ascuns contra cres, tinismului
au în vedere numai asigurarea succesului propagandei se-
mitice.

Trăind întrun stat stăpânit de conducătorii acestei
propagande s, i în continuă atingere cu jidovi s, i cu jidovit, i,
românii din regatul ungar nu au putut să rămâie neatins, i
de semitism.

Îndeosebi tinerii, care cresc în scoli maghiare ori fac
studii academice în centre semitisate ca Clujul, Oradea
mare ori Budapesta, iau pe nesimt, ite apucături semitice
s, i întorcându-se la ai lor, se simt străini între românii, cari
resping încă spiritul propagat de dâns, ii.

Semnul distinctiv al acestor oameni înstrăinat, i de
neam e, că ceeace pentru noi e semitism pentru dâns, ii
e lucru omenesc, ceva firesc s, i de sine înt, eles, un rezultat
al civilizat, iunii.

Ceeace e românesc în felul nostru de a fi s, i de a gândi
e rusticitate, lipsă de cultură, foarte adeseori prostie. Isto-
ria noastră, pe care n’o cunosc s, i nici nu t, in s’o cunoască,
li se pare săracă în fapte. Literatura noastră, care nu se
potrives, te cu felul lor de a gândi s, i de a simt, i, le pare sar-
bădă. Silint, ele noastre politice s, i culturale li-se par naive.
Ei pot să fie sust, iitori zelos, i ai cauzei noastre nat, ionale,
dar nu din avânt, ci cu gândul de a-s, i crea pozit, iune, s, i de
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aceea NU sunt în stare să aduca jertfe s, i se dau după păr
când interesele lor, cari totdeauna sunt multe s, i mari, o
cer aceasta.

Îi cunos, ti de departe după îmbrăcămintea lor, care e
totdeauna scumpă s, i deosebită de a altor muritori, de cele
mai multe ori pestrit, ă, model s, i mostră după cel din urmă
jurnal.

Pe caleă ferată iau clasa I. s, i se uită cu un fel de milă
la ceice călătoresc cu clasa a II-a. La hotel iau salon, dacă
se poate, cu balcon la stradă, ca să i-se poată arăta lumii.
În cafenele s, i în restauranturi fac multă gălăgie s, i nu aleg
după calitate, ci după pret, , totdeauna ceeace e mai scump.
La dâns, ii acasă desfăs, ură mult lux, s, i dacă le dă mâna să
umble cu doi cai, umblă cu patru.

Să se uite fiecare împrejurul său s, i să s, i dea seamă,
dacă s, tie ori nu asemenea oameni prin aproprierea sa s, i
dacă numărul lor scade ori cres, te.

Dacă scade, e bine, ear dacă cres, te, e cu mult mai
rău decum vor fi crezând ceice nu-s, i dau seamă despre
consevint, ele practice ale înclinărilor de felul acesta.

Omul, care are trebuint, e multe s, i mari, are multe s, i
mari nevoi, se află mereu în strâmtorare s, i face, vorba ro-
mânului, pe dracul în patru, ca să agonisească. E în stare
s, i să mintă, s, i să amăgească, s, i să îns, ele, s, i să abuseze fie
de nevoile, fie de nepriceperea, fie de buna credint, ă a al-
tora, SE dă după păr, se injoses, te, îs, i schimbă hotărârile
potrivit cu împrejurările, e tovarăs, rău, care te părăses, te
când lumea t, i-e mai dragă. Mai rău apoi decât toate aceste
e, că el ures, te pe ceice nu sunt ca dânsul s, i din simt, ământ
de conservare propagă în societate spiritul, de care e stă-
pânit el însusi. Omul cum se cade, care se stăpânes, te pe
sine, ca să s, i poată face în toate împrejurările datoria, îi
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este urgisit s, i vrednic nu de stima s, i de iubirea tuturora,
ci fie un hipocrit miserabil, fie un prost Astfel se stârnes, te
în societate o luptă haină, în care cei buni, care s, i aleg cu
multă crut, are armele de luptă, adese-ori sunt biruit, i de
reii, pentru care e bună ori s, i-ce armă.

Sant două lumi îndus, mănite de mii de ani, care se
isbesc s, i în zilele noastre una de alta s, i din lupta acestor
două lumi nu vom putea să îes, im noi poporul român întreg
decât dacă vom s, ti să păstrăm cu îndărătnicie mos, tenirea
morală a neamului nostru, care a trăit timp atât de înde-
lungat în mijlocul unei lumi date peirii s, i trăes, te s, i azi
numai păstrându-s, i bunele moravuri.
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